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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت با تبریک حلول ماه مبارک 
رمضان با اشاره به فضایل ماه ضیافت الهی گفت: به لطف ذات اقدس الهی، در ماه مبارک رمضان، مقام ربانیت برای انسان در دسترس تر است و این فرصت 
ارزشمند برای انسان ها وجود دارد که به مقام ربانی برسند. در روایاتی از ائمه معصوم آمده است که حقیقت بندگی این است که انسان به مقام ربانی برسد.

رئیس جمهور ماه مبارک رمضان را فرصت مغتنمی برای عبادت و خودسازی خواند و بر فضیلت بیشتر خدمتگزاری خالصانه و گره گشایی از مشکالت مردم 
در این ماه تاکید کرد.رئیسی، روزه داری در ماه مبارک رمضان را تمرین مهمی برای بندگی خداوند متعال دانست...

www.sobh-eqtesad.ir

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

تأکید بر برخورد با مقصران فوتبال در مشهد
info@sobh-eqtesad.ir

راهکارهای اجرایی شدن شعار سال
 اکسیر »تولید« محقق می شود؟

شعار سال، برنامه و نقشه راهی است که بنابر آمارها در سال های اخیر، 
فاصله زیادی تا تحقق آنها داشته ایم، اما کنشگران سیاسی و مسئوالن 
برای تحقق شــعار سال۱۴۰۱، عزم جدی و راهکارهای جدیدی دارند.

خبرگزاری مهر، گروه سیاســت- زینب رجایی: سنت نامگذاری سال 
جدید، از سال ۷۸ توســط رهبر معظم انقالب پایه گذاری شد؛ سنتی 
که هدف آن توجه و تمرکز ویژه بر ارزش، مســیر یا راهکاری است که 
با توجه به شرایط کشور کارساز واقع خواهد شد.اصلی ترین مخاطبان 
این نامگذاری ها، قوای سه گانه کشــور، نهادها و ارگان های مختلف و 
بطور کلی همه کســانی بوده اند که در کشورداری نقشی داشته اند، اما 
»دولت« به عنوان اصلی ترین مجری برنامه های کشور در صدر لیست 

مخاطبان قرار داشته و دارد.
با تشــدید جنگ اقتصادی و سخت شدن شرایط معیشتی، شعارهای 
سال نیز رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفتند تا مسئوالن را به سمت 
بهبود شــرایط ســوق دهند؛ اولین بار »تولید ملی و حمایت از کار و 

سرمایه ایرانی« به عنوان یک شعار اقتصادی برای سال ۹۱ اعالم شد.

»تولید«؛ راهبرد شعار هر سال
تاکیــد بر موضوعات اقتصادی در طول دهه گذشــته تــداوم یافت و 
نهایتاً در چهار ســال اخیر، »تولید« به عنوان راهبردی مهم در شعار 
ســال مورد تاکید بیشــتری قرار گرفت و هربار به صورت جزئی تر به 
آن پرداخته شد.بعد از آنکه، »اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال« برای 
سال ۹۶، »حمایت از کاالی ایرانی« برای سال ۹۷، »رونق تولید« برای 
ســال ۹۸، »جهش تولید« برای سال ۹۹ و در آخر »تولید، پشتیبانی، 
مانع زدایی ها« سال گذشته به عنوان شــعار اعالم شدند، مقام معظم 
رهبری این بار هم، تولید را مبنای برنامه های سال پیش رو قرار دادند 
و »تولید؛ دانش بنیان، اشــتغال آفرین« را برای شعار آغاز قرن پانزدهم 

هجری خورشیدی انتخاب کردند.
ایشــان در ســخنرانی نوروزی خود در اول فروردین بیان کردند: »در 
این چند ســاله بنده برای شعار سال، تولید را عمدتاً محور قرار دادم با 
یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت هم این اســت که تولید کلید حل 
مشکالت اقتصادی کشور اســت. تولید ملّی در واقع راه اصلی عبور از 

سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور است.«
رهبــر انقالب درباره علــت تمرکز بر روی تولیــد و نتایج تقویت آن 
خاطرنشان کردند: »مهمترین مسائل اقتصادی کشور را مسئله تولید، 
رواج تولید ملّی و رونق تولید ملّی، حل می کند. طبیعت تولید این است 
که ما روی تولید تکیه کردیم؛ یعنی رشد اقتصادی را افزایش می دهد، 
اشتغال ایجاد می کند، توّرم را کاهش می دهد، درآمد سرانه را افزایش 
می دهد، رفاه عمومی ایجاد می کند. عالوه بر این دارای تأثیرات روانی 
است؛ اعتماد به نفس ملّی را باال می برد، احساس عزتمندی را در ملّت 
به وجود می آورد. تولید، یک چنین اکســیری است.«به نظر می رسد 
تکرار و تداوم موضوعات اقتصادی در شعار سال های اخیر، عالوه بر آنکه 
اهمیت توجه ویژه به این حوزه و حل مشــکالت آن را نشان می دهد، 
می تواند حاکی از آن باشد که اهداف و برنامه ها آنطور که مد نظر بوده 
اســت محقق نشده و جامه عمل به آنها پوشانده نشده است.این همان 
نکته ای اســت که مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود بر آن تاکید 
کردند و تذکر دادند: »من درخواست مؤّکد دارم، سال گذشته هم این را 
گفتم که اکتفا نکنند دوستان به اینکه حاال روی کاغذهاِی سربرگ های 
دستگاه های گوناگون بنویسند این عبارت را؛ یا مثاًل فرض کنید که یک 
تابلو درست کنند در خیابان بزنند؛ اینها کار نیست. عمده این است که 

به معنای واقعی کلمه روی این سیاستگذاری بشود.«

تاکید دولت بر اجرایی شدن شعار سال / تمام ظرفیت دولت به 
کار گرفته می شود

نگرانی ها برای بر زمین ماندن شــعار ســال در حالی است که دولت 
ســیزدهم اولین نوروز خود را گذرانده و امیدها برای تحقق برنامه ها و 
اهداف نامگذاری سال جدید، جان تازه گرفته است. »مالک شریعتی« 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در حساب کاربری خود 
در توئیتر نوشــت: »چند هفته قبل طرح جهش تولید دانش بنیان با 
تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل و توسط رئیس جمهور ابالغ شد. 
پارســال مجلس انقالبی تصویب و امســال دولت مردمی اجرا خواهد 
کرد.«آنچه شریعتی بدان پرداخته بود در اولین جلسه هیئت دولت در 
سال ۱۴۰۱ مورد تائید و تأکید رئیس جمهور قرار گرفت. حجت االسالم 
»ســید ابراهیم رئیســی« در رابطه با شعار ســال جدید توضیحات و 
راهکارهــای متفاوتی را عنوان کرد و گفــت: »ت ولید محوری اصلی 
و اکسیر شعار ســال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین است. باید تمام 
تالش خود را برای رونق تولید با محور دانش بینان و اشــتغال زا بودن 
به کار بگیریم. همه اعضای دولت موظف هستند در فواصل منظم یک 
یا دو ماهه گزارش عملکرد خود در تحقق شــعار سال را ارائه دهند.«از 
ســوی دیگر، »محمد مخبر« معاون اول رئیس جمهور ۶ فرودین ماه 
اولین جلسه برنامه ریزی تحقق شعار سال را در پاستور تشکیل داد و 
خطاب به دولتی ها، تصریح کرد: نامگذاری امسال از سوی مقام معظم 
رهبری تنها در حد شــعار و اقدامــات تبلیغاتی نخواهد بود بلکه تمام 
امکانــات، ظرفیت ها و تالش اعضای دولت ســیزدهم برای تحقق این 

شعار به کار گرفته می شود.

ستادی برای اجرایی کردن شعار سال تشکیل شود / لزوم توجه 
دولت به قانون مجلس

کارشناسان بسیاری معتقدند برای تحقق شعار سال، باید دستگاه ها و 
نهادهای مختلف، شرح وظایف جزئی خود را بدانند و در بازه های زمانی 
مشخص گزارش دقیقی از پیشبرد آنها را ارائه کنند. »حبیب اهلل بوربور« 
دبیرکل جمعیت وفاداران انقالب اسالمی با ارائه راهکاری برای وظایف 
قوای ســه گانه می گوید: »باید در هر یک از قوا، ســتادی برای اجرایی 

کردن شعار سال تشکیل شود تا بتوان مشکالت را حل کرد.«
ادامه در صفحه دوم

نگـــاه

دغدغه ای که همه نادیده گرفتند
مســبب اصلی رشــد ســریع هزینه های زندگی در کشــورهای غربی، افزایش هزینه های انرژی است اما 
سیاستمداران آنها به حدی روی مسائل ژئوپلیتیکی متمرکز شده اند که حاضر نیستند به دلیل اصلی افزایش 
هزینه های انرژی توجه کنند.به گزارش ایسنا، توافق میان آمریکا و اتحادیه اروپا برای تامین ۱۵ میلیارد متر 
مکعب گاز طبیعی مایع )LNG( در ســال میالدی جاری، اوایل ماه جاری اعالم شــد و هر دو طرف قدرت 
سیاسی و اقدام سریع خود را تمجید کردند اما درباره این که این قرارداد LNG چقدر هزینه خواهد داشت، 
هیچ کس صحبت نکرد.در این بین، خبر دیگری که منتشر شد جلسه رسیدگی مجلس نمایندگان آمریکا به 
اظهارات شماری از مدیران نفتی آمریکایی و بین المللی درباره ادعاهای تبانی قیمت و پر کردن جیب خود 
از پول به جای کمک کردن به کاستن از فشار افزایش قیمت سوخت برای شهروندان آمریکایی بود.این دو 
رویداد نشان دهنده چیزی است که سیاستمداران در مسند قدرت حاضر نیستند علنا به آن اذعان کنند اما 
اتفاق افتاده است: هزینه زندگی در آمریکا و اروپا افزایش پیدا کرده است و دلیل اصلی آن، جنگ در اوکراین 
نیست بلکه باال بودن هزینه های انرژی است.سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی به تازگی در 
گفت و گو با شبکه سی ان بی سی در حاشیه کنفرانس دولتهای جهان در دوبی گفت: سیاستمداران بیش 
از حد به مسائل ژئوپلیتیکی متمرکز شده اند و مسئله قابل تامین بودن انرژی که روی هر دوی اقتصادهای 
توسعه یافته و در حال توسعه تاثیر گذاشته است را نادیده گرفتند.اگر همچنان این موضوع را نادیده بگیرند، 
شــاهد آن خواهند بود که بخشــهای بزرگی از جهان دچار فقر انرژی می شــود که به نوبه خود به کندی 
اقتصادی اکثر نقاط جهان و رکود جهانی منجر می شــود.المزروعی با اشاره به این که اوپک پالس بهترین 
تالش خود را برای تامین کردن انرژی قابل اتکا برای بازارهای جهانی انجام می دهد، گفت: برای قابل تامین 
بودن انرژی، به منابع )منابع مالی( برای ســرمایه گذاری و جدا کردن سیاست از قابل دسترس بودن و قابل 
تامین بودن انرژی نیاز داریم.منظور این مقام اماراتی از سیاست، برنامه های عبور به سوی انرژیهای پاک در 
اروپا و آمریکاست. این برنامه ها به سرمایه گذاری کمتر در تولید نفت و گاز وابسته هستند و کمبود گاز در 
اروپا نخستین نشانه واضح از تبعات این رویکرد است زیرا اگر منصف باشیم، بحران افزایش هزینه های زندگی 
اروپایی خیلی قبل تر از جنگ در اوکراین آغاز شد.در نوامبر سال میالدی گذشته از هر ۱۰ انگلیسی، شش 
نفر اعالم کردند که شاهد افزایش هزینه های زندگی بودند. ماه جاری تعداد آنها به هشت نفر از هر ۱۰ نفر 
افزایش یافت زیرا افزایش هزینه های انرژی ادامه دارد. از ماه آینده شمار این افراد افزایش بیشتری پیدا خواهد 
کرد زیرا رگوالتور بازار انرژی برای حدود ۲۲ میلیون خانوار سقف قیمت جدید نزدیک به هزار دالر را برای هر 
خانوار معرفی کرده است.طبق آمار موسسه Ifo، در آلمان تورم از ۵.۱ درصد در فوریه به ۶.۱ درصد در مارس 
افزایش یافت. افزایش هزینه های انرژی ریشه اصلی رشد نرخ تورم بوده است و جنگ در اوکراین به فشارهای 
تورمی افزوده است زیرا اوکراین و روسیه تولیدکنندگان بزرگ بعضی از کاالهای غذایی اساسی هستند. آلمان 
ممکن است تا پایان ماه میالدی جاری بیش از شش میلیارد دالر قدرت خریدش را از دست دهد.در فرانسه 
افزایش هزینه های زندگی، شانس پیروزی مارین لوپن، نامزد راستگرای افراطی در انتخابات ریاست جمهوری 
را افزایش داده است. وی همانند همتایانش در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و انگلیس، در اظهاراتش 
به نگرانیهای مربوط به قدرت خرید شــهروندان پرداخته اســت.در آمریکا، بانک مرکزی این کشــور آماده 
افزایش ســریع نرخهای بهره برای مقابله با تورم می شود که باعث شده است اقتصاددانان متعددی هشدار 
دهند چنین اقدامی باعث بحران »هزینه  زندگی« می شود. در این بین، کاخ سفید دور دیگری از برداشت 
نفت از ذخایر نفت استراتژیک را برای مهار رشد قیمتها اعالم کرده است.بر اساس گزارش اویل پرایس، در 
حال حاضر سیاستمداران هر دو سوی آتالنتیک والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را عامل اصلی همه 
مشکالت معرفی می کنند. با این حال دیر یا زود که گرد و خاک فرو نشست، مردم خواهند پرسید چرا با 
این که جنگ تمام شده، انرژی از قبل هم گران تر شده است. پاسخ به این سوال دشوار خواهد بود مگر این 
که افراد پاسخگو به هشدار تولیدکنندگان نفت برای جدا کردن مسائل عرضه انرژی از سیاست توجه کنند.

یک اپیدمیولوژیســت ضمن تشریح شرایط بیماری کرونا در کشور پس از 
تعطیالت نورورزی،  گفت: با توجه به تعطیالت،  ســفرها،  افزایش مراودات، 
دید و بازدیدها و... احتماال وقوع موج هفتم بین دو تا شــش هفته به طول 
انجامد و احتمال می دهیم در اواسط اردیبهشت موج بعدی رخ دهد.دکتر 
حمید سوری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که طی تعطیالت نوروزی 
اقدام خاصی برای مدیریت کرونا را شــاهد نبودیم، گفت: عمال مردم رفتار 
عادی خود را ادامه دادند و اگر رعایتی هم انجام می شد بیشتر فردی بوده 
و افراد برای محافظت خود اقدام می کردند. در چنین شــرایطی با توجه به 
تغییراتی که در ســاختار ژنتیکی ویروس رخ می دهد، احتمال اینکه شاهد 
خیز مجدد اپیدمی طی چند هفته پیش رو باشیم، زیاد است؛ مگر این که 
ســطح ایمنی جامعه آنقدر باال رود که ابتالی به بیماری رخ ندهد؛ در غیر 
این صورت بر اســاس قوانین علمی حاضر، بیمــاری حاصل مواجهه افراد 
حساس با عامل بیماری زا است. عامل بیماری زا نیز از بین نرفته است و در 
برخی کشــورهای اروپایی،  شرق دور و آمریکای جنوبی هنوز پیک هایی از 

کرونا وجود دارد.

قابلیت گسترش و انتشار بیشتر زیرواریانت BA2 امیکرون
وی افزود: با توجه به تغییرات ژنتیکی که رخ داده است و وجود زیر واریانت 
BA۲ امیکرون که قابلیت گســترش و انتشار بیشتری دارد، افراد حساس 
جامعه هنوز در خطر هســتند و هیچ شواهدی مبنی بر اینکه اپیدمی در 
حال حذف اســت، وجود ندارد. اپیدمی زمانی خاموش می شود که گردش 
ویروس در جامعه محدود شده و اپیدمی را به مرحله حذف برسانیم تا وارد 
فاز ریشــه کنی و در نهایت خاموش شدن آن شویم.او با اشاره به اینکه در 
کشــور نظام بیماریابی فعال نداریم،  تصریح کرد: به همین دلیل نمی توان 
خیلی در مورد موارد ابتال اظهار نظر کرده و یا آن را تحلیل کنیم؛ بنابراین 
مجبور هستیم محدود به موارد مرگ و میر و یا بستری باشیم و از آنجایی 
که تعداد این موارد که گزارش می شــود بر پایه موارد تســت مثبت است،  
تغییرات نواساناتی دارد که می تواند این پیام را داشته باشد که وضعیت ما 
ثابت نیست و آنچه که پیش بینی می شود این است که احتماال شاهد پیک 

بعدی خواهیم بود.

امیکرون؛ پنجمین واریانت هشدار دهنده کرونا
ســوری ادامه داد: به علت ماهیت خلقت و هوشمندی ویروس نمی توانیم 
پیش بینی کنیم که موج بعدی کرونا با چه سویه یا زیرواریانتی خواهد بود، 
ولی آنچه که مســلم است این اســت که ویروس برای بقای خود مرتبا در 
حال جهش های جدید اســت که گاهی این جهش ها آنقدر اهمیت می یابد 
که به عنوان یک واریانت هشــدار دهنده تعریف می شــود؛ مانند امیکرون 
که پنجمین واریانت هشــدار دهنده کرونا بود. گاهی اوقات هم واریانت ها 
تغییر اساسی در ماهیت ویروس ایجاد نمی کنند که وضعیت اپیدمی را کامال 
دگرگون کند و فعال هنوز آخرین واریانت هشــدار دهنده ما امیکرون بوده 
اســت.وی افزود: درمورد زیر واریانت BA۲ هم هنوز نمی دانیم میزان شیوع 
چقدر است چون ما ارزیابی ژنومیک مبسوطی در کشور انجام نمی دهیم و 
خیلی نمی توان در این مورد قضاوت قطعی داشــت و این درحالی است که 
داده های مربوط به اپیدمی شفاف ســازی نشــده و در اختیار محققین قرار 
نمی گیرد. ما خیلی نمیدانیم در کشــور چه می گذرد و مجبوریم به استناد 

آنچه که در دنیا می گذرد و علم اپیدمیولوژی و آنچه که در گذشته دیدیم، 
قضاوت کنیم که در این شرایط احتمال خطا در قضاوت وجود خواهد داشت.

او تاکید کرد: از طرفی تفســیر تخصصــی بر داده ها هم صورت نمی گیرد و 
عمدتا با خطا در استنتاج یافته ها مواجه هستیم و این سبب می شود خیلی 
نتوانیــم وضعیت اپیدمی را پیش بینی و تفســیر کنیم. انگار در یک فضای 
غبارآلود و تاریک در حال حرکت هستیم و این فضای مناسبی برای شرایط 

اپیدمی که هر لحظه ممکن است شاهد افزایش آن باشیم، نیست.

دلتاکرون چندان جدی نیست
وی درباره شــیوع سویه ترکیبی امیکرون و دلتا تحت عنوان دلتاکرون نیز 
بیان کرد: در ابتدا گفتند دلتاکرون یک آلودگی آزمایشگاهی هست و سپس 
مجددا بحث آن داغ شــد ولی به نظر نمی رسد خیلی مسئله جدی باشد و 
تاکنون هم مجامع بین المللی چندان بر این موضوع تاکید نکردند و اگر هم 
جایی مشاهده شده است به شــکل پراکنده بوده و چندان تاثیر جدی بر 

روند اپیدمی نداشته است.

احتمال وقوع  موج هفتم کرونا؛ اواسط اردیبهشت
این اپیدمیولوژیســت درباره زمان احتمالی وقوع موج هفتم بیماری، اظهار 
کرد: با توجه به تعطیالت،  ســفرها،  افزایش تماس هــا، دید و بازدیدها و... 
احتماال وقوع موج هفتم بین دو تا شش هفته طول بکشد و احتمال می دهیم 
در اواســط اردیبهشت موج بعدی رخ دهد.او درباره نحوه شکل گیری موج 
هفتم بیماری در کشور، گفت: هرکجا که تراکم تماس ها بیشتر بوده است 
احتمال اینکه شاهد طغیان بیماری باشیم نیز بیشتر است، ولی کانون های 
اصلــی آلودگی مهم هســتند. درحال حاضر به نظر می رســد ترکیبی از 
واریانت های )امیکرون و دلتا( در کشور وجود داشته باشد. احتماال چرخش 
ویروس درون کشــور رخ دهد و شانس گسترش موج از نقاط پر تردد و پر 
تماس بیشتر است. با توجه به جابجایی عظیم جمعیت امسال نوروز احتمال 

دارد که سرعت گسترش موج را بیشتر از شرایط عادی شاهد باشیم.

شرایط بیماری عادی نیست
او با تاکید بر اینکه بازگشــت به شرایط عادی با عادی شدن شرایط یکی 
نیســت،  بیان کرد: شرایط اصال عادی نیســت و مراقبت دانش آموزانی که 
بیماری زمینه ای دارند یا نشانه هایی از بیماری در آنها شناسایی می شود و... 
هم باید صورت گیرد. تعطیلی تنها کافی نیست و نمی تواند رویکرد مدیریتی 
خوبی باشــد.وی در پایان با اشاره به مهمانی های افطاری، مراسم های ماه 
رمضــان و ...، تصریح کرد: هر تجمعی می تواند مقدمه ای برای گســترش 
اپیدمی باشد؛ نکته مهم این است که رعایت پروتکل ها در تجمعات صورت 
گیرد و گروه های آسیب پذیر مانند سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای 
دارنــد در مراســمات حضور فیزیکی نداشــته و از طریق فضای مجازی و 
صدا و سیما مشــارکت داشته باشند؛ زیرا احتمال ابتالی شدید گروه های 
آسیب پذیر بیش از سایرین است. از طرفی سطح ایمنی هم به مرور پس از 
تزریق واکسن کاهش می یابد و با کاهش سطح ایمنی احتمال ابتال افزایش 
می یابد. پس الزم است پروتکل های بهداشتی در برگزاری مراسمات رعایت 
شود و متولیان مراسم احساس مســئولیت بیشتری کرده و در این حوزه 

فعال عمل کنند.

 شرایط بیماری عادی نیست

احتمال وقوع موج هفتم کرونا؛ اواسط اردیبهشت

اظهارات ضد و نقیض تمامی ندارد!

سایه ناهماهنگی بر سر واردات خودرو
مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی خبر داد:

دریافت اقامت ۵ ساله ایران با 
سرمایه گذاری ۹0 هزار یورویی

رییس مرکز آمار؛

هزینه ۹00میلیارد تومانی سرشماری به روش سنتی

مدت زمان اعطای اقامت به سرمایه گذاران خارجی از سه به پنج سال و میزان سپرده گذاری مورد نیاز جهت 
ایــن امــر، از ۲۵۰ هزاردالر به میزان ۹۰ هزار یورو در مصوبه جدید هیئت دولت کاهش یافت.به گزارش ایلنا، 
» ابوالفضل کوده ئی« مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 
فنی ایران با اعالم این خبر در گفتگو با شــادا و با اشاره به تصویب پیشنهاد وزارت اقتصاد در هیئت دولت در 
خصوص »کاهش میزان حداقل ســرمایه یا سپرده« و »افزایش سال های مجوز اقامت« برای سرمایه گذاران 
خارجی، هدف از این مصوبه را تشــویق هر چه بیشتر اتباع کشور های خارجی و بویژه همسایه برای سرمایه 

گذاری در ایران اعالم کرد.....

در اسفند 1400

قیمت هر متر خانه در تهران ۳۵ میلیون تومان شد

باوجود واردات، چرا گوشت ارزان نمی شود؟
در نشست خبری سخنگوی دولت مطرح شد

باید به سمت اصالح نظام پرداخت حرکت کنیم

3

3

3

3

۵

2

2

نامه نمایندگان مجلس به رئیسی؛ 
تضمین قطعی از آمریکا برای توافق احتمالی بگیرید

جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار اخذ تضمین های 
محکم تر از طرف مقابل در مذاکرات وین شدند.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حدود ۱۹۰ 
نماینده مجلس شــورای اســالمی طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار رعایت خطوط قرمز نظام 
و تأمین منافع ملت، در مذاکرات هســته  ای شــدند.به گفته فالحی نماینده همدان در مجلس که در حال 
جمع آوری امضا از نمایندگان به منظور حمایت از این نامه بود، تاکنون بیش از ۱۹۰ نفر از نمایندگان نامه 

به رئیس جمهور را امضا کرده اند.
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تحرکات جدید بغداد برای ازسرگیری مذاکرات تهران-ریاض
برخی مســئوالن عراقی از تالش های جدید کشورشان برای از ســرگیری مذاکرات میان ایران و عربستان خبر دادند.به 
گزارش ایســنا به نقل از العربی الجدید، یک مسئول عراقی از تالش های تازه دفتر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
برای از ســرگیری مذاکرات میان تهران و ریاض  در بغداد خبر داد.یک مســئول در وزارت خارجه عراق در گفت و گو با 
العربی الجدید تاکید کرد که سه شخصیت دولتی)نامی از آن ها نبرده است( ماموریت تعیین موعد برگزاری دیدار جدید 
میان دو طرف ایرانی و ســعودی را بر عهده گرفته اند.وی با بیان این که تا به این لحظه موعد مشــخصی برای دور جدید 
مذاکرات تعیین نشده است، مدعی شد که ایرانی ها تمایلی به تکرار موضوعات چهار دور گذشته ندارند بلکه خواهان توافق 

درخصوص محورهای مشخص برای بررسی هستند و ماموریت عراق درحال حاضر رساندن رویکردهای دو طرف است.
این مسئول عراقی در ادامه گفت: هنوز زود است که بگوییم نتایج این تحرکات و مذاکرات میان عربستان و ایران خوب 
و خوشبینانه است زیرا اختالفات میان دو کشور بسیار گسترده است.وی با اشاره به دلیل لغو دور پنجم مذاکرات که قرار 
بود ماه گذشته برگزار شود ادعا کرد که ایران پیش از این از ریاض خواسته بود که عملیات اعدام شیعیان در این کشور را 
متوقف کند.از سوی دیگر، عارف الحمامی، عضو کمیته روابط خارجی پارلمان عراق گفت که کشورش بار دیگر تحرکاتی 
برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و عربستان را آغاز کرده است زیرا مسئوالن عراقی اهمیت این مساله بر ثبات عراق 
را به خوبی درک می کنند.وی در گفت وگو با این رسانه عربی خاطرنشان کرد: برای اینکه عراق به میدانی برای درگیری 

های منطقه ای تبدیل نشود، همه بر سر برگزاری چنین گفت وگوهایی در زمان کنونی توافق نظر دارند.

اسالمی:
ساخت نیروگاه ۳۶۰ مگاواتی ایرانی دارخوین در دستور کار است

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: پروژه نیروگاهی تمام ایرانی را در کنار رآکتورهای تحقیقاتی مورد نیاز سازمان در برنامه 
توسعه قرار دارد و دستور ساخت آن در اسفند ۱۴۰۰ صادر شده است.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسالمی رئیس 
ســازمان انرژی اتمی در دیدار با جمعی از مدیران و کارکنان صنعت هســته ای کشــورمان، طی سخنانی اظهار داشت: 
امیدوارم از برکات و فرصت های ماه مبارک رمضان حداکثر بهره برداری را داشــته باشیم، چراکه ماه های رجب، شعبان و 
رمضان فرصتی است که خداوند برای بندگانش فراهم کرده تا تقرب پیدا کنند و حساب ها صاف شود تا ان شاءاهلل آنچه در 
اعمالمان باقی می ماند، عمل صالح باشد و روزی ما همان زندگی جاودانه ای باشد که خداوند متعال آن را برای بندگان خود 
تقدیر کرده است.وی ادامه داد: خدا قوت به همکاران عزیز می گویم و از زحمات شما در سالی که گذشت تشکر می کنم 

و امیدواریم که انرژی مضاعفی را در تعطیالت و این ایام به دست آورده و برای یک سال پر تالش و موثر؛ مهیا باشید.
رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: امیدوارم سال ۱۴۰۱ را به نقطه عطف از تالش و کوشش بی وقفه در سازمان تبدیل 
کنیم و به لطف الهی در ماه های گذشــته تالش کردیم که دغدغه های مهمی که وجود داشــت و همچنین کاستی هایی 
که داشتیم را بررسی و احصاء کنیم و برای برون رفت از آنها، نقشه راه و برنامه ریزی داشته باشیم به نحوی که همکاران 
سازمانی ما در همه اقشار و در تمام بخش ها بدانند در چه نقطه ای قرار داریم و قرار است به چه نقطه ای برسیم؛ چه اهدافی 

دنبال می شود و سهم هر فرد و هر بخش را بتوانیم مشخص و معرفی کنیم.

گزیده خبر

امیرعبداللهیان: 
 هرگز زیر بار زیاده خواهی آمریکا

 نخواهیم رفت
امیرعبداللهیــان تأکید کرد: هرگز 
زیر بار زیاده خواهی آمریکا نخواهیم 
رفــت؛ اگر کاخ ســفید واقع بینانه 
رفتار کند، توافق دست یافتنی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر 
خارجه کشورمان در صفحه توئیتر 
خود نوشــت: اگر مکثــی در روند 
مذاکرات وین دیده می شــود، به دلیل زیاده خواهی طرف آمریکایی اســت. 
وزارت امور خارجه در جهت کسب عالی منافع ملت و رعایت خطوط قرمزها 
بــا قدرت و منطق عمل می کند.وی افزود: هرگز زیر بار زیاده خواهی آمریکا 
نخواهیم رفت. اگر کاخ سفید واقع بینانه رفتار کند، توافق دست یافتنی است.

راهکارهای اجرایی شدن شعار سال
 اکسیر »تولید« محقق می شود؟

ادامه از صفحه اول
همســویی دولت و مجلس برای تحقق هرچه بیشتر شعار سال جدید هم 
امیدی در بین کنشگران سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده است. »زهره الهیان« 
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی بر نقش قانون گذار مجلس 
و اجرای دولت در راســتای تحقق یافتن اهداف شــعار سال ۱۴۰۱ تاکید 
دارد و می گوید: »مجلس شــورای اسالمی چندی پیش طرح جهش تولید 
دانش بنیان را به تصویب رســاند و باید به طور جدی پیگیر اجرایی شدن 
این طرح با توجه به شعار سال باشیم. دولت هم باید همکاری الزم را برای 
اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان داشته باشد و الزم است تسهیالت و 
امکانات الزم را به تولیدکنندگانی که در این مسیر گام برمی دارند، اختصاص 
دهد.«محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی هم روز گذشته در 
اولین جلسه مجلس در سال ۱۴۰۱ در نطق پیش از دستور خود با اشاره به 
نامگذاری سال جدید، گفت: مجلِس انقالبی بعد از ۱۸ ماه تالش در روزهای 
پایانی سال گذشته قانون جهش تولید دانش بنیان را نهایی کرد و امروز که 
رهبر انقالب حمایت از تولید دانش بنیان را اولویت سال ۱۴۰۱ قرار داده اند، 
خوشــحالیم که مجلس پیشاپیش رسالت خود را به انجام رسانده است و از 
ابتدای سال جاری پشتیبانی های قانونی و ریل گذاری الزم برای حمایت از 
تولید دانش بنیان در دســترس مدیران اجرایی قرار گرفته است و ضروری 
است با تصویب فوری و دقیق آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی از این 

فرصت بهترین استفاده صورت گیرد.

»دانش بنیان« و »اشــتغال آفرینی«، تجویز نسخه برای عبور از 
مشکالت است

به اعتقاد کارشناســان، تحقق آنچه در سال های اخیر به عنوان شعار سال 
انتخاب شــده، نه تنها به پیشرفت و توسعه کشــور در حوزه های مختلف 
کمک می کند؛ بلکه راه حل رفع بسیاری از مشکالت موجود است. »حسین 
کنعانی مقدم« دبیر سیاســی جبهه ایستادگی معتقد است: »اگر دولت به 
دو مسئله حیاتی دانش بنیان و اشتغال آفرینی بپردازد، می تواند از مشکالت 
اقتصادی، فشــار حداکثری، تهدیدها و تحریم ها عبور کند.«با وجود اینکه 
دولت اصلی ترین مجری این نقطه نظرات اســت، اما شعارهای سال همواره 
گروه هایی از آحاد مردم و جامعه را مخاطب خود قرار داده و وظایفی را نیز 
به آنها سپرده اســت. »فتح اهلل توسلی« رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در این باره می گوید: »اگرچه اولین مخاطبان شعار 
سال جدید همه دستگاه ها و کسانی هستند که در اداره کشور نقش دارند اما 
در مرحله بعد همه فرزندان کشور، دانشجویان، محققان و دانشمندان کشور 
موظف هســتند آنچه آموخته اند را به حوزه تولید بیاورند و علم خود را به 
مرحله تولیدات داخلی برسانند. این راه اقتصاد کشور را پایدار خواهد کرد.«

اکسیر »تولید« محقق می شود؟
به هرحال، آنچه مشخص اســت با توجه به تذکرات رهبر انقالب و شرایط 
معیشتی مردم، مســئوالن عزم دارند برای اجرایی شدن این شعار گام های 
جدی تری نسبت به گذشته بردارند و در این راستا تحرکات خود را آغاز کرده 
اند و انتظار می رود در عمل نیز اجرایی شــود.رئیس جمهور نیز در نخستین 
جلسه هیئت دولت در ســال جدید گفت: رهبر معظم انقالب فرمودند که 
ایــن دولت امید را در دل های مردم زنده کرده و افزایش داده اســت. همه 
کارگزاران دولت وظیفه دارند اقداماتــی را که امید مردم را افزون می کند، 
بیشــتر مورد توجه و تاکید قرار دهند. ایشان همچنین فرمودند که امید به 
اجرای سیاست های کلی و اعالمی در این دولت وجود دارد. راه افزون کردن 
این امیدواری این اســت که دولت حقیقتاً در جهت اجرای سیاست ها و از 
جمله سیاســت و شعار سال ۱۴۰۱ تالش مضاعف کرده و گزارش عملکرد 
روشــنی هم خدمت ایشــان و هم برای مردم داشته باشــد.«خوف از آنکه 
»تولید؛ دانش بنیان، اشــتغال آفرین« مثل شعار ســال های قبل صرفاً روی 
بیلبوردهای شهر و سربرگ ادارات باقی بماند و امید به اینکه دولت تازه نفس 
سیزدهم با رویکرد جدید خود بتواند شعار سال را محقق کند، بسیار است و 
توأمان توسط مردم سنجیده می شوند. باید منتظر ماند و دید سال بعد، مقام 
معظم رهبری از مسئوالن برای اجرای همه جانبه این شعار قدردانی می کنند 

یا بار دیگر درباره سیاست گذاری در راستای تحقق اهداف تذکر می دهند.

در نشست خبری سخنگوی دولت مطرح شد

باید به سمت اصالح نظام پرداخت حرکت کنیم
ســخنگوی دولت در نشســت هفتگی خود با خبرنگاران ضمن 
پاسخ به سواالت داخلی و خارجی گزارشی از فعالیت های دولت 
در زمینه های مختلف ارائه کرد.به گزارش ایســنا، علی بهادری 
جهرمی در ابتدای نشست هفتگی خود با خبرنگاران با بیان این که 
در طول دوهفته تعطیالت سفر رئیس جمهوری به استان خراسان 
رضوی رخ داد، اظهار کرد: کارخانه گوگردی که در این ســفر به 
امر رییس جمهوری افتتاح شد با استفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان و تکیه بر توان داخلی و مشــارکت بخش خصوصی 
صــورت گرفت کــه یک فقــره از اقدامات دولــت در این مدت 

تعطیالت بوده است.

گزارش بهادری جهرمی از فعالیت های دولت در تعطیالت 
نوروز

وی با اشــاره به اقدامات ستاد ســفرهای نوروزی افزود: بیش از 
۵۰ میلیون نفر اقامت شــبانه در تعطیالت نوروزی ثبت شد که 
نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشته است. برای اولین بار 
شهر تهران جزو ده شهر اقامت پذیر و گردشگرپذیر در ایام نوروز 
بوده است.بهادری جهرمی یادآور شد: ما شاهد کاهش تصادفات 
جاده ای بودیم کــه ۲۶ درصد کاهش فوتی های حوادث جاده ای 
نسبت به سال گذشته را داشــتیم و امیدواریم روزی این میزان 
به صفر برسد.ســخنگوی دولت تأکید کــرد: در آینده هم ما روز 
۲۰ فروردین سالروز فناوری هسته ای را داریم. در این مراسم که 
با حضور رئیس جمهوری در سازمان انرژی اتمی برگزار می شود 
سند جامع راهبردی توســعه صنعت هسته ای کشور که راهبرد 
بلندمدت صنعت هسته ای ایران است رونمایی می شود و بخشی از 
مهمترین دستاوردهای هسته ای هم در این روز رونمایی خواهند 
شد.وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبری 
اظهار کرد: این نامگذاری از سوی رهبر انقالب یک امید دیگری به 
دولتمردان و مردم ایجاد کردند، هم نگاه ایشان به عملکرد دولت 
و امید ایشــان به تحقق شعار ســال امیدآفرین و راهگشای حل 
مسائل خواهد بود. در راستای تحقق شعار سال، دولت اقداماتی را 
سریعا در دستور کار قرار داد.سخنگوی دولت یادآور شد: در همان 
روزهای ابتدایی ســال، تهیه و تصویب آیین نامه دانش بنیان در 
حوزه کشــاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار 
هیات دولت قرار گرفت و جلسات فوق العاده ای تشکیل شد و در 
جلسه اخیر هم به تصویب هیات وزیران رسید. همچنین همزمان 
بسته جامعی برای توسعه اشتغال  تهیه شده و پس از نهایی شدن 
به زودی اعالم می شود.بهادری جهرمی با اشاره به این که جلسات 
هیات دولت در نوروز هم برگزار شد، تاکید کرد: به جز یک جلسه 
که همزمان با تحویل ســال بود هیچ جلسه ای تعطیلی نداشت. 
جلســات ستاد تنظیم بازار به صورت منظم و مستمر برگزار شد. 
بازدیدهای میدانی رئیس جمهوری و وزرا انجام شد.وی همچنین 
با اعالم آمار افزایش مسافرت های نوروزی اظهار کرد: با مدیریت 
مناسب نسبت به بحران کرونا شــاهد افزایش سفرهای نوروزی 
بودیــم.  بیش از ۵۲ میلیون تردد خــودرو بین جاده ای صورت 
گرفت که افزایش ۴۱ درصدی داشــت. تردد هوایی هم رشد ۴۱ 

درصدی و تردد ریلی هم رشد ۴۷ درصدی داشت.

برنامه های دولت برای تحقق شعار سال
ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسشــی درباره برنامه های دولت 
برای تحقق شــعار ســال، اظهار کرد: دولت در این زمینه برای 
فعالیت بیشتر شرکت های دانش بنیان با محوریت معاونت علمی 
رئیس جمهوری کمیته ای را با همکاری هشــت دستگاه اجرایی 
تحت ریاست آقای مخبر تشکیل شده است و برای تشکیل کمیته 
نیز چند هدف اصلی مدنظر داشــته ایم.وی ادامه داد: بومی سازی 
و بازاریابی برای شرکت های دانش بنیان و افزایش اشتغال آفرینی 

این مجموعه ها هدف اول و توسعه زیست بوم نوآوری هدف بعدی 
است که هر دو را به شکل جدی پیگیری می کنیم.

اجرایی شدن شعارهای دولت برای ساخت مسکن ملی
بهادری جهرمی همچنین در  پاســخ به پرسشــی درباره میزان 
اجرایی شدن شــعارهای دولت برای ساخت مسکن ملی، تاکید 
کرد: عالوه بر ۸۰۰ هزار واحد در حال ساخت، برای یک میلیون و 
۱۰۰ هزار زمین تامین شده است. ثبت نام هم بیش از ۵ میلیون 
نفر بوده اســت و  از ســال ۹۴ نیز  پروژه هایی آغاز شــده که با 
پیشرفت های اندک و درحدود ۱۰درصد به نوعی رها شده بود. اما 
با توجه به این که طرح ملی مســکن با تسهیالت مناسبی همراه 

بود استقبال بیشتری از آن صورت گرفت.

برنامه دولت برای جلوگیری از کاهش منابع آبی کشور
ســخنگوی دولت همچنین در پاســخ به این پرسش که دولت 
بــرای جلوگیری از کاهش منابع آبی کشــور چه برنامه ای دارد، 
گفت: یکی از اولویت های ما مدیریت منابع آبی است و معتقدیم 
برخــالف تنش آبی با مدیریت مناســب امکان عبور از آن وجود 
دارد و در سند تحول و در الیحه بودجه نیز این موضوعات مورد 

توجه بوده است.

اقدامات دولت در زمینه شرکت های دانش بنیان
وی با اشــاره به اقدامات دولت در زمینه شرکت های دانش بنیان، 
یادآور شد: این شرکت ها جزو از بخش خصوصی هستند و دولت 
رسالت خود را حمایت و هدایتگری در این حوزه می داند. بنابراین 
چنانچه شرکت های دانش بنیان به سمت دولتی شدن ببریم خالف 

اهداف در نظر گرفته شده عمل کرده ایم.

برنامه دولت برای حمایت از مهاجران افغانستانی
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشــی درباره برنامه دولت برای 
حمایت از مهاجران افغانســتانی، تصریح کرد: مراجع بین المللی 
اذعــان دارند که ایران میزبان خوبی برای مهاجران افغانســتانی 
بوده اســت. هر چند همین مراجع بــه وظایف خود در حمایت 
از پناهندگان عمل نکردند اما دولت و جمهوری اســالمی معطل 
تکالیف بین المللی نمانده است.ســخنگوی دولت یادآور شــد: 
ایران  از ایجاد ثبات در افغانستان استقبال می کند اما تا آن زمان 

مهاجران عزیز مهمان ما هستند حمایت ها از آنان ادامه دار است. 
همچنین دستور رئیس جمهوری به وزارت کشور برای ایجاد یک 

نهاد متمرکز به منظور ساماندهی امور مهاجرین هم وجود دارد.

توسعه عمرانی فرع بر رعایت محیط زیست است
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشــی درباره اعتراضات صورت 
گرفته نســبت به طرح راه اندازی پتروشــیمی میانکاله  تصریح 
کرد: در دولت مردمی شروع هرگونه توسعه یافتگی و فعالیت های 
عمرانــی، صنعتی و معدنی منوط و مشــروط به اخذ مجوزهای 
قانونی الزم از جمله مجوزهای محیط زیســتی اســت و توسعه 
عمرانی فرع بر رعایت محیط زیست است.وی تاکید کرد: مصوبه 
احداث پتروشیمی میانکاله مربوط به هیات وزیران در دولت قبل 
یعنی اســفندماه ۹۹ اســت و اجرای این پروژه منوط به دریافت 
مجوز محیط زیستی است و از حساســیت افکارعمومی در این 
زمینه نیز تشــکر می کنیم.بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی 
درباره تشکیل وزارت بازرگانی، نیز اظهار کرد: من چنین خبری 

نشنیده ام و این اقدام در دستور کار دولت نیست.

دلیلی برای تداوم غیرحضوری مراکز آموزشی نیست
ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسشــی درباره علت بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها در شرایط فعلی تاکید کرد: اولویت اول دولت 
حفظ سالمت مردم است. البته بحث آموزشی و تحصیلی هم نباید 
نادیده گرفته شــود. وقتی ممنوعیتی از طرف ستاد کرونا نیست 
دلیلی برای تداوم غیرحضوری مراکز آموزشی نیست. همانگونه که 
ســفرهای نوروزی به دلیل تزریق واکسن، شیرین بود، بازگشایی 

مدارس و دانشگاه ها نیز با همیاری مناسب دلچسب خواهد شد.

دولت با خاطیان ماجرای استادیم مشهد برخورد می کند
وی در پاسخ به پرسشی درباره ممانعت از ورود زنان به استادیوم 
برای تماشــای فوتبال ایــران و لبنان در مشــهد، تصریح کرد: 
جمهوری اسالمی ایران سابقه میزبانی مسابقات مختلف را داشته 
است و حاشیه ای از حیث تماشاچیان نبود و نخواهد بود.بهادری 
جهرمی افزود: در خصوص حادثه مشــهد مسئوالن فدراسیون یا 
هیأت ورزش اســتان یا حوزه محلی هم در برنامه ریزی و هم در 
برگزاری مسابقه کوتاهی هایی داشتند که رئیس جمهوری در این 
خصوص به وزیر کشور دستور داد گزارش جامعی از تقصیرها ارائه 

کنــد؛ چون دولت اغماضی در کرامت شــهروندان به ویژه بانوان 
نخواهد داشت و قطعاً با خاطیان برخورد می کند.

وعده رفع خط فقر مطلق شعار انتخاباتی دولت گذشته بود
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای 
تحقق وعده رفع فقر مطلق اظهار کرد: وعده رفع خط فقر مطلق 
وعده امروز و دیروز نبود و شعار انتخاباتی سال ۹۶ دولت گذشته 
بود، اما دولت ســیزدهم از سال گذشــته روی آن تأکید کرده و 
سبدهای یارانه ای و تسهیالت و تخفیفات به همین منظور بوده 
و همکاری های خوبی بین نهادهای حمایتی انجام شده است. در 
خصوص خط فقر هــم اقدامات به موازات آن در حال پیگیری و 

اجراست.

ارز ترجیحی حذف نشده است
بهادری جهرمی در پاســخ به پرسشی درباره حذف ارز ترجیحی 
در بودجــه ۱۴۰۱ تصریح کرد: ارز ترجیحی حذف نشــده و در 
حال تخصیص است و تولیدکننده ها و مراکز دریافت ارز مشکلی 
نخواهند داشــت.وی ادامه داد: پس از اتمام منابع الیحه ۱۴۰۰ 
دولت از مجلس خواســت یــا منابع را افزایــش دهد، یا تعیین 
تکلیف کند. در بودحه ۱۴۰۱ هم در الیحه تعیین تکلیف نشد و 
مدیریت این مسأله به دولت واگذار شد.سخنگوی دولت تصریح 
کرد: دولت نسبت به مدیریت شــیوه توزیع و نظام توزیع منابع 
یارانــه ای محل بحث دارد. دولت برنامه ریزی الزم را برای توزیع 
آن طراحی می کند و پس از طراحی مســیر، شیوه توزیع عادالنه 
منابع را به اطالع عموم خواهد رساند و پس از آن به مرحله اجرا 
خواهد رسید.وی در پاسخ به پرسشی دیگر در زمینه ناهماهنگی 
در قرائت مجلس و دولت از بودجه، گفت: ســند بودجه هشــتم 
فروردین به دولت ابالغ شــد و نگارش آیین نامه آن بالفاصله در 
دستور کار کمیسیون های تخصصی دولت و وزارتخانه های متبوع 
قرار گرفت تا این اختالف برداشــت را شــاهد نباشــیم .بهادری 
جهرمی گفت: در خصوص ارز دارو منابع یارانه ای نه تنها کم نشد، 
بلکــه از ۲ به ۳ میلیارد در بودجــه ۱۴۰۱ افزایش یافت و برای 
بیماران خاص هم منابع خاصی در نظر گرفته شده است.بهادری 
جهرمی با بیان اینکه شیوه توزیع منابع یارانه ای برای دولت مهم 
اســت تا بیشــتر در اختیار گروه هدف قرار بگیرد و سوءاستفاده 
نشود، متذکر شد: روش جایگزین پیشنهادی مورد توجه در سند 
تحول و بودجه این است که منابع به سمت خود مصرف کننده و 
سازمان های بیمه گر برود پس تفاوتی برای مصرف کننده نخواهد 
داشت و صرفاً شیوه توزیع این یارانه تغییر خواهد کرد. البته هنوز 
آیین نامه نهایی تدوین نشــده اســت و هر اقدام مرتبط با مردم 
پیش از عمل اطالع رسانی می شود.سخنگوی دولت در پاسخ به 
پرسشی درباره تحریم های آمریکا و پیشنهاد خروج اسم سپاه از 
لیست تحریم و تأثیر آن روی روند مذاکرات تصریح کرد: تحریم 
آن هم حین مذاکرات نیازی به تبیین ندارد و بیانگر عدم صداقت 
طرف مقابل اســت و این اقدامات نشان می دهد که با مردم ایران 
دشــمنی وجود دارد همچنین جدی نبودن در پیشبرد مذاکرات 

را نشان می دهد.

باید به سمت اصالح نظام پرداخت حرکت کنیم
وی دربــاره افزایش نیافتــن یارانه و برنامه دولــت برای افزایش 
ایــن میزان اظهار کرد: دولت در اصالح نظــام پرداخت یارانه ها، 
برنامه های خاصی را تهیه و تدوین کرده اســت و باید به ســمت 
اصالح نظام پرداخت حرکــت کنیم تا بتوانیم قدرت خرید خود 
را در طول مســیر حفظ کنیم. هر چه هدفمندی یارانه ها پیش 
رود با همکاری مردم و مســئولین به سمت اصالح نظام پرداخت 

حرکت خواهیم کرد.

مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
 ، ی ر ســت جمهو یا ر
سیدابراهیم  حجت االسالم 
رئیســی روز یکشــنبه در 
جلســه هیئــت دولــت با 
تبریک حلــول ماه مبارک 
رمضان با اشــاره به فضایل 
ماه ضیافت الهی گفت: به لطف ذات اقدس الهی، در ماه مبارک 
رمضان، مقام ربانیت برای انسان در دسترس تر است و این فرصت 
ارزشــمند برای انسان ها وجود دارد که به مقام ربانی برسند. در 
روایاتی از ائمه معصوم آمده اســت که حقیقت بندگی این است 
که انســان به مقام ربانی برسد.رئیس جمهور ماه مبارک رمضان 
را فرصت مغتنمی برای عبادت و خودسازی خواند و بر فضیلت 
بیشــتر خدمتگزاری خالصانه و گره گشایی از مشکالت مردم در 

این ماه تاکید کرد.رئیســی، روزه داری در ماه مبارک رمضان را 
تمرین مهمی برای بندگی خداوند متعال دانســت و خاطرنشان 
کرد: در این ماه گرانقدر، انســان این فرصت را دارد که با عبادت 
و خودســازی، پرهیز از گناهان و تزکیه نفس به جایی برسد که 
در حریم خدا غیر از خدا را وارد نکند.رئیس جمهور گره گشــایی 
از امور مردم را جزء بافضیلت ترین کارها در نزد خداوند دانســت 
و ضمن توصیه همــه مدیران دولتی به خدمت رســانی، افزود: 
بهترین وسیله رسیدن به قرب الهی خدمتگزاری صادقانه و تالش 
خالصانه برای رفع مشــکالت مردم و محرومان است و انجام این 
کار در ماه مبارک رمضان اجر دو چندان دارد.رئیسی در ادامه از 
حضور میدانی وزرای دولت در استان های مختلف کشور در طول 

تعطیالت نوروز قدردانی کرد و ضمن یادآوری اهمیت تحقق همه 
وعده ها و قول های دولت، از اعضای کابینه خواست در جریان همه 
ســفرها گزارش مکتوبی از مطالبات مردم و وعده های ارائه شده 
بــرای تحقق مطالبات مورد نظر، به معاون اجرایی رئیس جمهور 
ارسال کنند تا با پیگیری نظام مند امور، هیچ وعده محقق  نشده 
باقی نمانــده و خدای ناکرده امید و اعتماد مدرم به دولت دچار 
خدشه نشود.حمایت واقعی از شرکت های دانش بنیان در راستای 
نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، محور بعدی سخنان 
رئیس جمهور در این جلسه بود.رئیسی، شرکت های دانش بنیان 
را سرمایه کشور دانست و تأکید کرد: این شرکت ها نباید منتظر 
وقت مالقات با مســئوالن باشــند، بلکه این مسئوالن و نهادها 

هســتند که باید به سراغ این شــرکت ها بروند. بر همین اساس 
ضروری اســت که در هر کــدام از وزارتخانه هــا، یک معاونت 
مشخصا انجام این مسئولیت را به عهده بگیرد.وی، کارآمدترین 
حمایــت از شــرکت های دانش بنیان را خریــد محصوالت این 
شرکت ها دانست و خاطرنشان کرد: زمانی که کاالی تولید داخل 
اســتاندارد و دانش بنیان درکشور وجود دارد، نباید دستگاه ها به 
دنبال کاالی مشابه خارجی باشند.رئیس جمهور در بخش دیگری 
از ســخنان خود با قدردانی از اســتقبال خانواده ها از بازگشایی 
مدارس و دانشــگاه ها گفت: بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها با 
توجه به نگرانی از افت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان یک 
مطالبه عمومی بود و امروز که شرایط بیماری کرونا در کشور به 
لطف خداوند تا حد زیادی کنترل شــده است، دولت تصمیم به 
بازگشایی مراکز علم و دانش گرفته است و مردم نیز به تصمیم 
دولت اعتماد دارند و همه مصمم هستیم که فضای علمی کشور 
فعال و با نشاط باشد.رئیسی همچنین حضور گسترده مردم در 

مراکز زیارتی و تفریحی در تعطیالت نوروز را از نشانه های نشاط 
اجتماعی و احســاس امنیت خاطر در جامعه دانســت و اظهار 
کرد: الزم است از همه دســتگاه های متولی که امنیت و زمینه 
ســفرهای مردم در ایام تعطیالت نوروز را فراهم کردند، به ویژه 
ارائه دهندگان خدمات از جمله کادر بهداشت و درمان، اورژانس، 
پلیس راهور و عوامل امنیتی و انتظامی صمیمانه تشکر و قدردانی 
شود.رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز ناخشنودی از حوادث رخ 
داده در حاشــیه مســابقه تیم ملی فوتبال در مشهد، بار دیگر 
مخالفــت دولت با چنین رویه هایی را اعالم و بر ضرورت برخورد 
جدی با قصور و تقصیرهای انجام شــده تأکید کرد.رئیســی در 
پایان وزارتخانه ها و کمیسیون های مشترک را به فعال تر شدن در 
زمینه تقویت ارتباطات و مراودات تجاری با سایر کشورها توصیه 
کرد و گفت: امروز با مقدماتی که فراهم شده است ضرورت دارد 
تعامل و ارتباط وزارتخانه ها و کمیسیون های مشترک همکاری با 

کشورهای مختلف فعال تر شود.

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

تأکید بر برخورد با مقصران فوتبال در مشهد
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گزیده خبر

در اسفند ۱۴۰۰
قیمت هر متر خانه در تهران ۳۵ میلیون 

تومان شد
طبق اعالم بانک مرکزی، در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت یک متر مربع 
مسکن در شهر تهران، ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 
و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ و ۱۶ درصد افزایش یافته است.به گزارش 
ایســنا، گزارش تحوالت بازار مسکن در شــهر تهران که از سوی بانک مرکزی 
منتشر شده، بیانگر این است که در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت خرید 
و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 
و ماه مشــابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد.  عالوه بر 
این، تعداد معامالت انجام شده در این ماه حدود ۶.۸ هزار فقره بود که نسبت به 
ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۶ درصد 
افزایش را نشان می دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در 
شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت 

با سهم ۳۲.۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

گران ترین قیمت خانه در تهران چند؟ 
این در حالی اســت که در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر 
متــر خانه ۷۷ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان در منطقــه یک و کمترین آن با ۱۶ 
میلیون و ۵۶۴ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش 
۱۲.۷ درصــدی در منطقه یک و ۳۶.۵ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شــده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع 
بنا در اســفند ماه سال گذشته نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در 
دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۵.۳ درصد 
بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه 
قیمتی ۱۵ تا ۲۰ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۱۳ و ۱۲.۹ درصد سهم در رتبه 
بعدی قرار دارد.   از ســوی دیگر در اسفندماه سال گذشته توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مســکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است 
که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
با اختصاص سهم ۱۶.۸ درصد بیشترین سهم از معامالت انجام شده را داشته اند.

وضعیت اجاره خانه در تهران 
همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران 
حاکی از آن اســت که منطقه ۵ با ۱۴.۳ درصد از کل معامالت، بیشترین سهم 
معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده است.عالوه بر این، بررسی شاخص 
کرایه مســکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اسفند ماه سال 
گذشــته نشان دهنده رشــدی معادل ۴۵.۸ و ۵۰.۲ درصد نسبت به ماه مشابه 

سال ۱۳۹۹ است.

رییس مرکز آمار؛
هزینه ۹۰۰میلیارد تومانی سرشماری به 

روش سنتی
رییس مرکز آمار گفت: اجرای سرشــماری بــه روش جدید ثبتی مبنا، موجب 
کاهش هزینه ها و ارتقای کارایی و بهره وری در نظام آماری می شــود.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، آقای جواد حســین زاده گفت: سرشماری ثبتی مبنا نوعی 
سرشماری است که در آن، اطالعات مربوط به واحد های آماری )افراد یا واحد های 
مســکونی( به جای مراجعه حضوری به آن ها و انجام عملیات میدانی، بر اساس 
ثبت های آماری حاصل می شود.او می گوید، در سرشماری ثبتی مبنا، مراجعات 
مکرر مأمــوران آمارگیر به افراد و خانوار ها مورد نیاز نخواهد بود و با اســتفاده 
از ریزداده های اداری، نرخ بی پاســخی ســواالت کاهش یافته و دقت آمار های 
ارایه شــده افزایش می یابد. در واقع سرشــماری ثبتی مبنا یک تصویر لحظه ای 
از جمعیت نیســت و دارای پویایی است که اطالعات آن همواره در طول زمان 
بروزرسانی شده و هیچ گاه کهنه نمی شود.به گفته رییس مرکز ملی آمار، تاکنون 
سرشماری ها با شیوه سنتی یعنی مراجعه حضوری به خانوار و تکمیل اطالعات 
پرسشــنامه بر اساس اظهار پاسخگو انجام می شد که پیچیده و هزینه بر بود. در 
این روش، یک تصویر لحظه ای از جمعیت کشور به دست می آید؛ اما با افزایش 
جمعیت کشور ها، تقاضا های آمارِی کاربران و سیاستگذاران در خصوص اطالعات 
آماری بیشــتر و دقیق تر و در فواصل زمانی کمتر به ویژه در چارچوب نظام های 
مدرن، از یک سو و از سوی دیگر سنگین بودن و مشکالت اجرای سرشماری ها به 
روش سنتی، کشور ها به سمت روش های بهینه تر انجام سرشماری پیش می روند.

آقای حســین زاده گفت: از جمله مزایای اجرای سرشماری به روش ثبتی مبنا، 
کاهــش هزینه ها، ارتقای کارایی و بهــره وری، ارتقای دقت و کیفیت اطالعات، 
توسعه دولت الکترونیک و یکپارچه سازی و اعمال استاندارد ها بر روی داده ها و 
اطالعات در گردش بین دستگاه های اجرایی، توسعه خدمات الکترونیک، در نظام 
آماری است.طبق اعالم مرکز آمار ایران، هماهنگی بین دستگاه های تولیدکننده 
آمار جمعیت، با اجرای سرشــماری به روش ثبتی مبنا و بهره گیری از نتایج آن 
موجب می شود تا آمار های گوناگونی که در حوزه جمعیت از منابع مختلف ثبتی 
و سرشماری ها ارایه می شود، از هماهنگی و انطباق بیشتر برخوردار شده و برخی 
ناهماهنگی های موجود در شاخص ها و نماگر های کالن جمعیتی برطرف شود.

برآورد های به عمل آمده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد، در صورت اجرای 
سرشماری سال ۱۴۰۰، هزینه اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سنتی، 
بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که انجام سرشماری های ثبتی مبنا سبب 

کاهش این هزینه ها خواهد شد.

 ۱۶۱هزار میلیارد تومان یارانه جدید درنظر گرفته شد
اقدامات چراغ خاموش برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی 

کاالهای اساسی
جزئیات جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ که از سوی مجلس و دولت به صورت رسمی منتشر 
نشــده اســت، حاکی از عدم تخصیص ارز جهت واردات کاالهای اساســی و دارو و لحاظ ۱۶۱هزار 
میلیارد تومان منابع ریالی جهت پرداخت مابه التفاوت به مردم اســت.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم، بعد از تصویب نهایی و تأیید بودجه ۱۴۰۱ در شــورای نگهبان، قانون بودجه 
از ســوی رئیس مجلس شورای اســالمی به رئیس جمهور جهت اجرا ابالغ شد. یکی از نکات مهم 
حاشیه ای در خصوص قانون بودجه عدم انتشار جدول تبصره ۱۴ همراه با تبصره های بودجه است، 
شــاید در سنوات گذشته جدول ذیل تبصره ۱۴ به اندازه ســال جاری اهمیت پیدا نکرده بود.علت 
افزایش اهمیت تبصره ۱۴ که مربوط به هدفمندسازی یارانه ها است این بود که دولت منابع جبرانی 
حذف ارز ترجیحی را در این تبصره در نظر گرفت تا به صورت مســتقیم به مردم پرداخت شود، در 
واقع دولت ارز ترجیحی را حذف کرده اســت و منابعــی را که برای جبران افزایش قیمت کاالهای 
اساسی تعیین کرده بود به منظور پرداخت مستقیم به مردم در تبصره ۱۴ قرار داده است.شاید بتواند 
گفت که بحث حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مهم ترین موضوع در بودجه سال ۱۴۰۱ است، موضوعی که 
به دلیل تأثیر بســیار زیاد آن بر معیشت مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است، طبیعتاً حذف 
این ارز ســبب رشد قیمت کاالهای اساســی خواهد شد و این موضوع دلیل اصلی نگرانی ها در این 
خصوص اســت.امروز در نیمه فروردین ماه، ظاهراً هنوز پرداخت ارز دولتی به نهاده های دامی انجام 
می شود،  وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بحث نهاده ها معتقد است تصمیم گیر نهایی در این 
خصوص شورای اقتصادی است که در این شورا عالوه بر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه نیز 
یکی از بازیگران اصلی اســت. فراموش نکنیم که در نسخه اولیه الیحه بودجه که از سوی دولت به 
مجلس ارائه شد،  اساساً ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شده بود و برای پوشش آثار حذف ارز وارداتی مربوط 
بــه نهاده های دامی وارداتی، دارو و گندم ســرجمع ۱۰۶ هزار میلیــارد تومان در تبصره ۱۴ لحاظ 
شــده بود.از جمله مواردی که در مورد حذف ارز ترجیحی مورد انتقاد کارشناســان قرار گرفت این 
بود که دولت تنها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصالح نرخ کاالهای اساســی، دارو، 
یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته بود، این درحالی است که رقم مذکور در مقایسه با 
پیش بینی های انجام شــده از افزایش قیمت ها و دهک هایی که باید مورد حمایت دولت قرار گیرند، 
عدد بسیار پایینی به نظر می رسید.براساس تغییراتی که در مجلس شورای اسالمی اعمال شد، برای 
پرداخــت مابه التفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه نــان در یک ردیف جداگانه ۷۱ هزار 
میلیارد تومان منابع پیش بینی شد، همچنین مابه التفاوت نرخ ارز کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات 
مصرفی پزشکی نیز ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تعیین شد، در نتیجه می توان گفت که مجلس منابع 
جبرانــی حذف ارز ترجیحــی را حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده اســت، البته مجلس 
یک تبصره هم برای این موضوع لحاظ کرده اســت و بر این اســاس بایســتی در صورت حذف ارز 
ترجیحی برنامه مشخص دولت برای تثبیت قیمتها برای دهکهای مشمول حمایت شفاف شده باشد.

به گزارش تسنیم، با وجود افزایش قابل توجه منابع حذف ارز ترجیحی در مجلس شورای اسالمی 
دولت همچنان برنامه مشــخصی برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ارائه نکرده اســت و با وجود گذشت 
چند هفته از ســال به نظر می رسد که تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب سال قبل ادامه دارد.هرچند 
زمان مشــخصی برای حذف ارز ترجیحی تعیین نشده است اما برخی اظهارنظرها مثل بحث حذف 
ارز ترجیحی دارو که اخیراً وزیر بهداشت اعالم کرد و کمی بعد از سوی وزارت بهداشت تأیید نشد، 
حواشــی ای را ایجاد کرده است، به هر حال باید دید که دولت در نهایت چه زمانی تصمیم به حذف 
ارز ۴۲۰۰تومانی خواهد گرفت و آیا سکوت فعلی تنها برای عبور کم تنش قیمتی از فضای پرتقاضای 
ابتدای سال و... است یا اختالف نظری در این حوزه ایجاد شده است.الزم به یادآوری است که به طور 
کلی دو راهکار برای جبران افزایش قیمت ها پس از حذف ارز ترجیحی مطرح شــد، یکی پرداخت 
یارانه نقدی و دیگری پرداخت یارانه در قالب کارت هوشــمند برای خرید کاالهای اساسی.در پایان 
تأکید می شود یکی از مهمترین مشکالت در خصوص حذف ارز ترجیحی در کشور بحث عدم وجود 
زیرســاختها در وزارت خانه های اقتصادی برای شناســایی دقیق دهکهای درآمدی است، نمونه بارز 
چالشها و کاستیهای مربوط به این موضوع از فاجعه تخصیص سهام عدالت به ثروتمندان و جاماندن 

اقشار محروم شروع و به توزیع پرانتقاد یارانه بنزینی سال ۱۳۹۸ ختم شده است.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی خبر داد:

دریافت اقامت ۵ ساله ایران با سرمایه گذاری ۹۰ هزار یورویی
مدت زمان اعطای اقامت به ســرمایه گذاران خارجی از سه به 
پنج ســال و میزان ســپرده گذاری مورد نیاز جهت این امر، از 
۲۵۰ هــزاردالر به میزان ۹۰ هزار یورو در مصوبه جدید هیئت 
دولت کاهش یافت.به گزارش ایلنا، » ابوالفضل کوده ئی« مدیر 
کل دفتر ســرمایه گذاری خارجی سازمان ســرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی ایــران با اعالم این خبر در گفتگو 
با شادا و با اشــاره به تصویب پیشنهاد وزارت اقتصاد در هیئت 
دولت در خصوص »کاهش میزان حداقل ســرمایه یا سپرده« و 
»افزایش سال های مجوز اقامت« برای سرمایه گذاران خارجی، 
هدف از این مصوبه را تشــویق هر چه بیشتر اتباع کشور های 
خارجی و بویژه همســایه برای ســرمایه گذاری در ایران اعالم 
کرد.ابوالفضل کوده ئی موضوع اقامت  در کشور میزبان )ایران( 
را به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات  مورد توجه  ســرمایه 
گذاران  خارجی و اشخاص مرتبط با آنها  ارزیابی و عنوان کرد: 
بر همین اساس اصالح مصوبه اعطای اقامت پنج ساله به سپرده 
گذاران و ســرمایه گذاران خارجی که قبال  در ســال ۱۳۹۸ به 
تصویب هیئت وزیران رسیده بود ، مجدداً در دستور کار وزارت 
امــور  اقتصادی و دارایی و متعاقبــاً دولت  قرار گرفت و پس از 
انجام اصالحات الزم  به تصویب کمیســیون اقتصادی دولت و  
نهایتاً هیئت وزیران رسید.وی اعالم کرد: تغییرات انجام شده در 
مصوبه جدید نســبت به مصوبه قبلی  به این صورت است که ، 
میزان ســپرده گذاری مورد نیاز  جهت اعطای اقامت پنج ساله 
به اتباع خارجی از ۲۵۰ هزاردالر در مصوبه قبلی  به میزان  ۹۰ 

هزار یورو در مصوبه جدید کاهش یافته اســت.مدیر کل دفتر 
سرمایه گذاری خارجی ســازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: در همین راستا، عالوه بر موضوع 

فوق، موضوع  اصالح ماده ۳۵ آیین نامه اجرائی قانون تشویق و 
حمایت سرمایه گذاری خارجی  نیز مد نظر وزارت امور اقتصادی 
و دارائی قرار گرفت و به موجب آن، اقامت سه ساله قابل اعطاء 

به ســرمایه گذاران خارجی در ایــران، )موضوع ماده ۳۵ آیین 
نامه اجرایی قانون تشــویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی( 
از مدت ۳ ســال در قانون مصوب ۱۳۹۸ به پنج ســال اصالح 
و افزایش یافت.وی تصریح کرد: بر این مبنا، فرد ســرمایه گذار، 
مدیران و کارشناســان خارجی وی و نیز مدیران و کارشناسان 
خارجــی بنگاه های اقتصادی که ســرمایه خارجی در آن بکار 
گرفته شــده باشد، به عالوه همسر، فرزاندان ذکور زیر ۱۸ سال 
و انــاث مجرد و پدر و مــادر تحت تکفل آنها نیز، از مزایای این 
مصوبه برخوردار خواهند شــد.کوده ئــی مخاطبان این مصوبه 
هیئــت دولت را کلیه اتباع خارجی و یا متقاضیان خارجی اخذ 
اقامت پنج ساله کشورمان اعالم کرد که اقدام به سپرده گذاری 
بلند مدت در ایران کرده و با رعایت شــیوه نامه مصوب مربوط 
بــه این آیین نامه، فرم درخواســت را تکمیل و مدارک هویتی 
خود را ارائه داده باشــند.مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی 
سازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از 
متقاضیان  خواست، برای اطالع از شیوه نامه  مربوط به سپرده 
گذاری و همجنین قانون و آیین نامه اجرائی تشویق و حمایت 
ســرمایه  گذاری خارجی و نحوه برخورداری از خدمات  مذکور 
   www.investiniran.ir به پایگاه اینترنتی این ســازمان به نشانی ،
مراجعه کنند.کوده ئی در ادامه، اهمیت و ضرورت جذب منابع 
مالی خارجی به کشــور با توجه به رقابت موجود در این زمینه 
بین کشورهای منطقه )و بویژه همسایه( را به عنوان هدف اصلی 

ارائه این مصوبه  عنوان کرد.

علی رغم واردات گوشــت قرمز و 
کاهش شدید تقاضا برای این کاال، 
قیمت آن در بــازار کاهش نیافته 
و فعاالن می گوینــد اتفاقاتی که 
ســال ۹۷ در بازار گوشت رخ داد، 
در حــال تکرار اســت.به گزارش 
خبرنــگار مهر، گوشــت قرمز از 
هفته های پایانی پاییز سال گذشته 
روند افزایشی گرفت، به دنبال این 
اتفاق دولت که اواســط آبان ماه 
مجــوز صــادرات ۳۵۰ هزار رأس 
دام از کشــور را صــادر کرده بود، 
صادرات را متوقف کرد. )جزئیات 
بیشتر را اینجا بخوانید( با این حال 
نه تنها شــرایط بازار متعادل نشد 
بلکه روند صعودی قیمت های ادامه 
یافت به طــوری که در بهمن ماه 
قیمت الشه گوسفند درب مغازه به 
حدود ۱۴۲ تا ۱۴۶ تومان، قیمت 
در شــعب عمده فروشی به ۱۳۶ 
هزار تومان، ران گوساله به حدود 
۱۸۰ هزار تومان، سردست گوساله 
به ۱۷۰ هزار تومان، فیله گوساله 
به ۳۳۰ هزار تومان، راسته گوساله 
به ۱۸۰ هزار تومان، ران گوسفند 
بــه ۱۸۴ هزار تومان، سردســت 
گوســفند به ۱۸۰ هــزار تومان، 
گردن گوســفند بــه ۱۴۲ هزار 
تومان و راســته مغز بی استخوان 
گوســفندی به ۲۹۰ هزار تومان 
رسید. )جزئیات بیشــتر را اینجا 
بخوانیــد( به دنبال ایــن اتفاقات 
صادرات دام از کشور در ۲ اسفند 
۱۴۰۰ رسماً ممنوع شد. )جزئیات 
بیشــتر را اینجا بخوانید(.در نامه 
عباس عسکرزاده معاون وزیر جهاد 
کشاورزی در نامه ای به مدیرعامل 
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام 
کشــور آمده بود: قرارگاه امنیت 
غذایی، دستور فرمائید ضمن توقف 
صدور مجوز صادرات دام ســبک 
و ســنگین، با قید فوریت نسبت 
به خرید باقیمانده دام های سبک 
صادراتی که مجــوز صادرات آنها 
توسط مباشران تعیین شده توسط 
آن شرکت در ســال جاری صادر 
شده اقدام و نتیجه به این معاونت 
منعکس شود. شایان ذکر است این 
ابالغیه شامل آن دسته از دام هایی 

که حتی مراحل تشریفات صادرات 
از جمله صــدور گواهی قرنطینه 
التین آنها انجام شــده و در محل 
گمرکات خروجی در انتظار تأیید 
سیســتمی نماینده وزارت متبوع 
در سامانه epl گمرک هستند نیز 

می گردد.

واردات هم کمکی به شــرایط 
بازار نکرد / آیــا آمار تولید 

واقعی است؟
در نهایت نیز در ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ 
دولت دســتور به واردات گوشت 
قرمــز داد. در این راســتا عباس 
عسکرزاده معاون توسعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای 
به محســن ســالمی، مدیرعامل 
شرکت پشتیبانی امور دام خواستار 
واردات گوشت گرم گوسفندی تا 

سقف ۱۰ هزار تن شد.
در متــن ایــن نامه که بــه طور 
اختصاصی در اختیار خبرنگار مهر 
قرار گرفت آمده بــود: با توجه به 
افزایش قیمت گوشت قرمز بویژه 
گوشت گوسفندی در سطح بازار 
و به جهت تنظیم بازار ایام پایانی 
ســال، ایام نــوروز و مــاه مبارک 
رمضان، خواهشــمند است مقرر 
نمائید نســبت به واردات گوشت 
گرم گوسفندی توسط آن شرکت 
و یا با استفاده از ظرفیت مباشرین 
بخــش خصوصی تا ســقف ۱۰ 
هزار تن در اســرع وقت اقدام الزم 
مبذول گردد. فرایندهای مربوط به 

تخصیص اعتبــار و تعیین قیمت 
عرضه در بازار، در چارچوب ضوابط 
و مقررات پیگیری شود. این اتفاق 
در کنار کاهش شدید قدرت خرید 
مردم منجر به کاهش تقاضا برای 
گوشت قرمز و رکود بازار شده اما 
همچنان گوشت قرمز گران است و 
اتفاقــات رخ داده تأثیر چندانی بر 
قیمت این کاال نداشــته و قیمت 
ایــن کاال همچنان حــدود ۲۰۰ 
هزار تومان در هر کیلوگرم است. 
به طوری که برخی کارشناســان 
مباحث مطــرح شــده مبنی بر 
مازاد دام را رد می کنند و خواستار 

راستی آزمایی آمار تولید هستند.

اتفاقــات ســال ۹7 در بازار 
گوشت تکرار می شود!

در همیــن زمینه افشــین صدر 
دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر 
درباره اتفاقات اخیر بازار گوشــت 
و اینکه گفته می شــود بــا مازاد 
دام مواجه هســتیم و تقاضا برای 
گوشت بسیار کاهش یافته اما در 
عین حال قیمت این کاال همچنان 
روند صعودی دارد، گفت: اتفاقات 
ســال ۹۷ در بازار گوشت در حال 
تکرار است.مدیرعامل اتحادیه دام 
سبک توضیح داد: از اواخر سال ۹۶ 
نیز شاهد بودیم که قیمت گوشت 
روند افزایشی گرفت و این روند در 
ســال ۹۷ نیز ادامه یافت و قیمت 
گوشــت به طور سرسام آوری باال 
رفت، آن زمان مســئوالن وزارت 

جهاد کشــاورزی وعده دادند که 
با ورود دام عشایر و بره های متولد 
شده در اســفندماه به بازار، همه 
چیز حالت تعــادل خواهد گرفت 
اما در شــهریور ۹۷ که این بره ها 
هم وارد بازار شــدند تغییری در 
شــرایط ایجاد نشــد و قیمت ها 

کاهش نیافت.
دادرس اضافــه کــرد: دولت برای 
کنترل قیمت هــا از فروردین ۹۷ 
واردات را آغاز کرد و تا آخر ســال 
نیز این کار را ادامه داد اما قیمت ها 
تعدیــل نشــد و بازار بــه حالت 
عادی برنگشــت، چون کســانی 
که منافعشــان در خطر بود اجازه 

نمی دادند که این اتفاق بیفتد.

آنان که بــازار گوشــت را 
در اختیــار دارنــد، عامل 

نابسامانی های اخیر هستند
وی بــا تاکید بر اینکــه در حال 
حاضر نیز مصرف گوشــت قرمز 
در کشــور کاهش چشــمگیری 
داشته است، گفت: تفاوت قیمت 
دام زنــده و گوشــت قرمــز نیز 
بسیار چشــمگیر است به طوری 
که میانگیــن قیمــت دام زنده 
حــدود ۷۰ هزار تومان اســت و 
با قیمت های گزاف گوشــت در 
مغازه هــا مغایرت زیــادی دارد.
دادرس درباره اینکه چه کسانی 
به دنبال واردات هستند و اجازه 
نمی دهند بازار مدیریت شــود؟، 
افزود: کســانی که بازار گوشت را 
در اختیار دارنــد، ما در بهمن و 
اســفند ۱۴۰۰ نیز در این زمینه 
هشدار دادیم و به مسئوالن بارها 
گفتیم که عده ای قیمت گوشت 
را بــی رویه باال می برند تا به فکر 
واردات بیفتید اما متأسفانه کسی 
به این هشدارها توجه نکرد، اگر 
نه همــان زمان می شــد جلوی 
افزایش قیمــت را گرفت و بازار 
را کنترل کرد ضمن اینکه دولت 
خواسته یا ناخواسته با این افراد 
همراه و مانع کسانی شده که به 
هر طریقی می توانند در شــرایط 
نابسامان بازار تأثیر مثبتی داشته 

باشند.

باوجود واردات، چرا گوشت 
ارزان نمی شود؟

اعالم اخیر گمرک ایران در رابطه با شاخص های 
ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار همراه مسافر، 
می تواند ورود نامحدود ارز طبق دستور سران سه 
قــوا و بانک مرکزی را تحت الشــعاع قرار دهد.به 
گزارش ایسنا، گمرک ایران اخیرا در بخشنامه ای 

به گمرک های اجرایی با اشــاره به دستورالعمل 
اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اســناد بانکی و اوراق 
بهادار بی نام همراه مســافر که در آذرماه ســال 
۱۳۹۹ صادر شده بود، با توجه به بخشنامه بانک 
مرکزی در مورد تشــخیص ظن پولشــویی که 
برعهده گمرک گذاشــته شده، برخی شاخص ها 

به عنوان مصادیق پولشویی را عالم کرده است.
پنج نمونه اعالمی برای تشــخیص پولشــویی از 

سوی گمرک از این قرار است:
- افراد کثیرالســفر در هر یک از مرزهای ورودی 

و خروجی با لحاظ سایر موارد ظن به پولشویی
-افراد مشکوک موضوع لیست تحریمی ارسالی از 

مرکز اطالعات مالی
-افراد دارای ســابقه در مراجع قضایی مندرج در 

سامانه قضایی
-اظهار ارزهای نامتعــارف فاقد توجیه منطقی با 

لحاظ سایر ظن به پولشویی
-همراه داشتن مبلغ عمده ارز توسط یک شخص 

و تقسیم آن بین افراد جهت ورود به کشور
این چنــد نمونه به عنوان مثال مطرح شــده  و 
تشــخیص ســایر موارد  بر عهده گمرک اجرایی 

گذاشته شده است.
این بخشــنامه در حالی صادر شــده که در سال 
۱۳۹۷ و با توجه به شرایط ارزی و محدودیت هایی 

که وجود داشــت، طــی مصوبه شــورای عالی 
هماهنگــی اقتصــادی دولت، شــرایط ورود ارز 
تسهیل شــد؛ به طوری که مقرر شد ورود ارز به 
صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت 
و مطابــق بــا ضوابط و مقررات بانــک مرکزی و 
مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی 

و حقوقی مجاز باشد.
این در حالی اســت که در ادامه، همتی- رئیس 
کل وقــت بانک مرکزی- طی مکاتبه ای با وزارت 
کشور خواسته بود تا دستور الزم به مراجع ذیربط 
جهت تســهیل ورود ارز و طال توســط بانک ها، 
صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی صادر 
شود که ظاهرا بعد از آن به نیروی انتظامی اعالم 
شد که واردات ارز بدون محدودیت صورت گیرد.
اعالم این سیاست جهت عدم ممانعت از ورود ارز 

و تاکید بر اظهار ارز از ســوی مسافر بود و بانک 
مرکزی بر ورود ارز به ویژه اسکناس به کشور در 
شرایط تحریمی تاکید داشت و دستورالعمل ورود 
نامحدود ارز و طال مصوب سران سه قوا،  بار دیگر 
در سال گذشته تمدید شد.ورود ارز و طال هر چند 
که باید با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی انجام 
شــود ولی هر بار اعمال محدودیت های جدید و 
برخی شاخص های تعیین شده در آنها، مسافر و 
یا افرادی که نســبت بــه ورود طال و یا ارز حتی 
با  منشــاء مشخص اقدام می کنند را با مشکالتی 
مواجه کرده است که اعالم ورود نامحدود به طور 
خاص ارز  را تحت تاثیر قرار می دهد، در این بین 
ایجاد موانع از سوی دستگاه های اجرایی که اغلب 
بــه دلیل عدم هماهنگی آنها بوده نیز قابل توجه 

است.

دستور مغایر با ورود نامحدود ارز!

از سوی فرمانداری و برای رفع ایرادات؛
بودجه شهرداری تبریز به شورای اسالمی شهر 

عودت داده شد
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: فرماندار شهرستان تبریز گفت: 
بودجه شــهرداری تبریز نیاز به تجدیدنظر دارد و بر این اساس 
این بودجه برای رفع ایرادات به شورای اسالمی شهر عودت داده 
شد.علی جعفری آذر، افزود: بودجه مزبور پس از بررسی کامل 
توسط هیات تطبیق مستقر در فرمانداری تبریز و در موعد مقرر، 

به دلیل وجود برخی اشکاالت و ایرادات دوباره به شورای اسالمی شهر تبریز فرستاده شد 
تا پس از رفع موارد اعالم شده، در هیات تطبیق مورد بررسی قرار بگیرد.وی با بیان اینکه 
چنین مســایلی در تمامی فرمانداری ها از جمله فرمانداری تبریز معمول است و نقش 
نظارتی باید به طور دقیق و کامل نمود و ظهور پیدا کند، یادآور شد: همچنانکه شورای 
نگهبان قانون اساسی درباره بودجه ساالنه کشور بررسی های الزم را انجام داده و ایراداتی 
را اعالم می کند، دبیرخانه هیات تطبیق مصوبات شورای اسالمی شهر در فرمانداری نیز 
چنین نقشی را ایفا می کند.جعفری آذر ادامه داد: تطابق تمامی مصوبات شورای اسالمی 

شهر جزو تکالیف قانونی هیات تطبیق مستقر در فرمانداری است.



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 17 فروردین 1401  4 رمضان 1443  6 آوریل 2022نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4876  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

با موافقت نمایندگان؛
مجلس از شرکت ملی پاالیش نفت ایران تحقیق و 

تفحص می کند
نمایندگان مجلس شورای اســامی با تحقیق و تفحص از شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران موافقت کردند.به گزارش خبرنگار مهر، در جلســه علنی دیروز 
)سه شنبه، ۱۶ فروردین ماه( مجلس شورای اسامی، تقاضای تعدادی از نمایندگان برای 
»تحقیق و تفحص از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران« در دستور کار 
قرار گرفت که وکای ملت با ۱۸۹رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع 

۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

۱-ابهامات موجود در خصوص صادرات فرآورده های نفتی )اخیرا گزارشــی در خصوص 
صادرات بنزین ۵۰۰ تومانی منتشر شد(

۲-بررسی عملکرد شرکت مذکور در طرح موسوم به برندینگ
۳-بررسی عملکرد شرکت مذکور در طرح دوگانه سوز کردن حدود ۵/۱ میلیون خودروی 

عمومی
۴-بررسی عملکرد شرکت مذکور در قراردادهای پژوهشی

۵-بررســی عملکرد این شــرکت در قراردادهای بخش حمل و نقل بخصوص در بخش 
دریایی

۶-بررسی عملکرد شرکت مذکور در خصوص نحوه تامین کاتالیست ها

گزیده خبر
مدیر آبفای شهرستان تیران و کرون خبر داد؛

اصالح و بازسازی بیش از 12 کیلومتر از 
شبکه آبرسانی 9 روستای شهرستان تیران 

و کرون
با هزینه ای بالغ بر ۳۴ میلیارد ریال بیش از ۱۲ کیلومتر از شــبکه توزیع آب 
در ۹ روستای شهرســتان تیران و کرون اصاح و بازســازی شد.مدیر آبفای 
شهرستان تیران و کرون خاطرنشان کرد: در این عملیات ۱۲ هزار و ۶۰۰ متر 
از شبکه فرسوده آبرسانی به روستاهای میرآباد، جاجا، علی آباد، بودان، گنهران، 
تقی آباد، الور، هومان و حســین آباد اصاح و بازســازی شد.سعید عابدینی با 
اشــاره به این که ۵۹۹ انشعاب آب نیز در این عملیات اصاح و بازسازی شد، 
افــزود: اجرای این طرح بالــغ بر ۳۴ میلیارد ریال هزینه در بر داشــت که با 
مشارکت دهیاری های این ۹ روســتا تامین شد.وی گفت: با اجرای این طرح 
آب شــرب پایدار ۲۹7۶ خانوار ساکن در روستا های یادشده با جمعیتی بالغ 

بر ۹۵۰۰ نفر تامین شد. 

12۵ پایه روشنایی به ماژول کنترل از راه 
دور در خیابان آتشگاه مجهز شدند

هوشمندسازی روشنایی معابر یک انتخاب مقرون به صرفه نسبت به روش های 
سنتی برای شهر های بزرگ از جمله کان شهر ها و شهرهای توریسیتی است. 
با استفاده از این سیستم می توان کنترل دقیق و نظارتی موثر بر روی مصرف برق 
داشته باشیممهندس سعید افاکیان مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت 
توزیع برق اصفهان در این باره گفت : بنای تاریخی آتشگاه یکی از چندین و چند 
بنای به یادگار باقی مانده از دوره های گذشته در شهر باستانی اصفهان می باشد 
که مانند نگینی بر کابین شهر اصفهان می درخشد باید توجه کنیم که روشنایی 
معابر آن با مدیریت هوشمندانه نه تنها می تواند زیبایی آن را دو چندان کند بلکه 
می تواند باعث صرفه جویی در مصرف انرژی شود .وی تصریح کرد : معابرعمومی 
یکی از ضروری ترین سیستم ها از لحاظ امنیت اجتماعی و فردی می باشدکه 
می توان با استفاده و مدیریت هوشمندانه روشنایی به تمام اهداف در این حوزه 
دست یافت در پروژه هوشمند سازی روشنایی اتوبان خرم خیام تا خیابان بهشت 

که در حوزه آثار تاریخی آتشگاه می باشد .

سرپرست شرکت گاز استان خبر داد؛
گازرسانی به 49 روستای استان مازندران 

در سال گذشته
سرپرســت شــرکت گاز مازندران عنوان کرد: به ۴۹ 
روستای اســتان مازندران در سال گذشته گازرسانی 
شــد و 7۰ هزار مشــترک جدید نیز درسطح استان 
جذب شد."قاسم مایلی رستمی" سرپرست شرکت گاز 
استان مازندران تصریح کرد: با وجود محدودیت های 
موجود، این شرکت در سال گذشته توانست ۵۰۰ کیلومتر شبکه را اجرا کرده 
و ۳۰ هزار علمک را نصب نماید.طبق ســنوات گذشــته و با پیروی از سنت 
زیبای دید و بازدید عید، دیدار چهره به چهره دکتر مایلی رســتمی سرپرست 
شرکت گاز استان مازندران با کارکنان برگزار شد.سرپرست شرکت گاز استان 
مازندران، در این آیین دید و بازدید با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری 
و نامگذاری سال ۱۴۰۱ با عنوان "تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین،" گفت: 
تمامی فعالیت های شــرکت گاز استان مازندران در راستای تحقق شعار سال 
و بیانات مقام معظم رهبری بوده و امســال با ســرعت و کیفیت بسیار باالیی 

انجام می گردد.

قیمت نفت اوج گرفت
قیمت نفت در اوایل معامات روز ســه شنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر ابهام های جدیدی که نگرانیها نسبت به اختاالت عرضه را 
برانگیخت، افزایش یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامات نفت 
برنت یک دالر و ۵۸ سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش یافت و به 
۱۰۹ دالر و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامات وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و ۶۱ سنت معادل ۱.۶ درصد 
افزایش یافت و به ۱۰۴ دالر و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید.هر 
دو شاخص اندکی پس از این که کویچی هاگیودا، وزیر صنعت 
ژاپن گفت آژانس بین المللی انرژی همچنان ســرگرم کار روز 
جزییات دور دوم برداشــت هماهنگ از ذخایر نفت استراتژیک 
اســت، بیش از دو دالر در هر بشــکه صعود کرده بودند. ژاپن 
پس از اعان رسمی از سوی آژانس بین المللی انرژی، قصد دارد 
درباره برنامه آزادســازی نفت از ذخایر اضطراری خود تصمیم 
گیری کند.کشــورهای هم پیمان آمریــکا روز جمعه با دومین 
برداشت هماهنگ از ذخایر اســتراتژیک خود برای آرام کردن 
بــازار موافقت کردند اما حجم نفتی که آزاد خواهد شــد، هنوز 
مشخص نشده است و قرار است به زودی جزییات آن اعام شود.

معامات نفت روز دوشــنبه تحت تاثیر چشم انداز تحریم های 
بیشــتر علیه روســیه و توقف مذاکرات وین برای احیای توافق 
هســته ای ایران، با بیش از سه درصد افزایش بسته شده بودند.

شرکت مشاوره وود مک کنزی روز دوشنبه برآورد کرد اعضای 

اتحادیه اروپا و اقتصادهای پیشــرفته شامل ژاپن و کره جنوبی 
ممکن است گریدهای مشابه را جایگزین حدود ۶۵۰ هزار بشکه 
در روز نفت روسیه کنند. این نفت احتماال از خاورمیانه می آید 

که معموال خریــداران اصلی آن چین و هند هستند.شــرکت 
دولتی پاالیشگاه و پتروشیمی مانگالور هند در اقدامی کم سابقه 
از تخفیف چشــمگیر نفت روسیه اســتفاده کرد و یک میلیون 

بشکه نفت اورال روســیه را برای بارگیری در ماه مه خریداری 
کرد.الکس سان، مدیر مشــاوره وود مک کنزی با اشاره به این 
که تخفیف چشــمگیر نفت اورال روسیه، فرصت خرید جدید 
برای چین ایجــاد کرده تا ذخایر خود را پر کنــد، در این باره 
گفت: تجارت جهانی نفت خام با ســواپ نفت بین اقتصادهای 
توســعه یافته ای که به تحریم خودخواسته نفت روسیه دست 
زده اند و بازارهای در حال توســعه که متقاضی نفت ارزان این 
کشور هستند، متعادل خواهد شد.در این بین، عربستان سعودی 
قیمت فروش نفت خود برای همه مناطق را افزایش داد و قیمت 
فروش نفت این کشــور به آسیا به باالترین رکورد همه زمان ها 
صعود کرد. آرامکوی ســعودی قیمت فروش رسمی ماه مه به 
آســیا را برای نفت سبک خود ۹ دالر و ۳۵ سنت در هر بشکه 
باالتــر از قیمت پایه نفت عمان/دوبــی تعیین کرد که باالترین 
نرخ اضافه تاکنون محســوب می شود.بر اساس گزارش رویترز، 
بزرگترین افزایش قیمت فروش نفت عربستان برای آسیا و پس 
از آن برای شمال غربی اروپا، مدیترانه و آمریکا بود. این افزایش 
قیمت همزمان با مختل شدن صادرات نفت روسیه تحت تاثیر 
تحریم های دولتهای غربی و تحریم های خودخواسته خریداران 
دیگر صورت گرفته است. آژانس بین المللی انرژی برآورد کرده 
که بازارهای نفت از آوریل ممکن است سه میلیون بشکه در روز 

نفت و فرآورده های نفتی روسیه را از دست دهند.

مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران گفت: برای صادرات گاز به اروپا نیازمند شروطی هستیم که اگر محقق شود، می توانیم 
بازارهای اروپا را به دست آوریم.حمیدرضا عراقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر ایران امکان صادرات گاز را 
ندارد، اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی گاز ایران نمی تواند جایگزین روسیه شود اما اگر  در درازمدت صرفه جویی صورت 
بگیرد و توسعه مخازن انجام شود، ایران می تواند از فرصت ها استفاده کند و این مساله تنها منوط به شرایط کنونی نمی شود 
و درصورت فراهم شــدن شــرایط کا می تواند از مزایای توســعه صادرات بهره ببرد.وی با تاکید بر اینک تحقق این مساله 
مستلزم شروطی است، گفت: مصرف بهینه باید اتفاق بیفتد و در کنار آن نیز توسعه مخازن صورت بگیرد؛ عاوه بر این حفظ و پایداری شرایط موجود و توسعه 
سرمایه گذاری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که اگر محقق شود، آینده خوبی را برای صنعت گاز می توانیم ترسیم کنیم.مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز 
ایران با بیان اینکه هر زمانی ایران گاز مازاد داشته باشد این فرصت برایش وجود دارد که به بازاهای اروپایی راه پیدا کند، گفت: امکان صادرات گاز ایران به اروپا 
وجود دارد اما باید به بحث مدیریت مصرف، توسعه انرژی های تجدیدپذیر، توسعه و پایداری تولید گاز، سرمایه گذاری در مخازن جدید توجه شود.عراقی افزود: باید 
روی این مساله فکر شود و اگر با روش فعلی پیش برویم، امکان صادرات گاز به اروپا وجود نخواهد داشت، در شرایط کنونی طبق اعام مسووالن صنعت گاز به 
۱۵۰ میلیارد دالر سرمایه نیاز داریم.وی با اشاره به پتانسیل های صادرات گاز به اروپا گفت: اگر سیاستگذاری ها به درستی انجام شود، می توانیم تا ۲۰۰ میلیارد 

مترمکعب در سال صادرات گاز به اروپا داشته باشیم.

وزیر نیرو  در حاشــیه جلسه کمیســیون انرژی مجلس شورای اسامی، برنامه های وزارت نیرو برای تامین برق در سال ۱۴۰۱ را تشریح 
کرد.به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، »علی اکبر محرابیان« وزیر نیرو در حاشیه جلسه کمیسیون  انرژی مجلس در جمع خبرنگاران افزود: 
مهم ترین مباحث مطرح شده در جلسه کمیسیون انرژی، ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در سال گذشته و تشریح برنامه های وزارت 
نیرو برای تامین برق در سال ۱۴۰۱ بود.وی افزود: با همکاری دولت و مجلس و اقدامات انجام شده، خوشبختانه زمستان امسال در بخش 

خانگی خاموشی نداشتیم. در بخش تولید هم کمترین محدودیت را داشتیم به نحوی که روز گذشته آماری در خصوص رشد تولید فوالد ایران منتشر شد که مقام نخست را 
در دنیا کسب کرد و معنایش تامین انرژی و برق الزم برای این صنعت است.وی با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای سال جاری، افزود: امیدواریم که با انجام اقدامات پیش بینی 
شده بتوانیم فاصله بین تولید و مصرف را به حداقل رسانده و مشکات مردم نسبت سال های گذشته به صورت چشمگیر کاهش پیدا کند.وزیر نیرو با بیان اینکه برنامه های این 
وزارتخانه حول محور توسعه طرح های نیروگاهی است، عنوان کرد: پیش بینی شده مجموعا ۶ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود.  محرابیان ادامه داد: ۴ هزار 
و ۵۰۰ مگاوات آن در چارچوب طرح های نیروگاه های حرارتی است که بخشی از آن به بهره برداری رسیده و مابقی تا تابستان به بهره برداری خواهد رسید.وزیر نیرو ادامه داد: 
۵۰۰ مگاوات را پیش بینی کردیم از نیروگاه های تجدیدپذیر به بهره برداری کامل برسد و ۱۰۰۰ مگاوات هم ارتقای توان نیروگاه های موجود است که با طرح های دانش  بنیانی 

که در این نیروگاه ها اجرا شده، آماده تابستان سال جاری خواهیم بود.

در سال جاریگازایرانچگونهجایگرینروسیهمیشود؟

برنامههایوزارتنیروبرایتامینبرق

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 
تاکید بر حمایت از شرکت های دانش بنیان 

در جهت تحقق شعار سال 1401
مدیر مخابرات منطقه گلســتان بر حمایت از شــرکت های دانش بنیان در 
جهت تحقق شــعار تولید ، دانش بنیان و اشــتغال آفرین تاکید کرد .دکتر 
غامعلی شهمرادی که در اولین جلسه شورای اداری در سال ۱۴۰۱ سخن 
مــی گفت : با اشــاره به اهمیت اقتصاد دانش بنیان  افــزود امروزه یکی از 
مظاهر و شاخص های اصلی توسعه یافتگی دستیابی به اقتصاد دانش بنیان 
است و آنچه توسعه پایدار و پیشرفت هر کشوری را تضمین می کند، میزان 
رشــد اقتصاد دانش بنیان آن کشور است.مدیر مخابرات منطقه گلستان با 
اشــاره به اینکه در این میان شرکت های دانش بنیان بعنوان موتور محرکه 
اقتصاد دانش بنیان محسوب می شوند گفت : در ایران شرکت های زیادی 
تحت عنوان دانش بنیان ها در حوزه های مختلف مشــغول فعالیت هستند 
و ســودآوری باالی شــرکت های فعال در حوزه دانش بنیان در کشورهای 
توسعه یافته از یک سو و ضرورت فعالیت موثر در حوزه اقتصاد مقاومتی از 
ســوی دیگر ، باعث شده است تا جایگاه شرکت های دانش بنیان در سطح 
کشور بیش از پیش پررنگ تر شــود.وی تاکید کرد علیرغم سیاستگذاری 
های مختلفی که برای حمایت از این شرکت ها صورت گرفته ، هنوز سهم 
اقتصاد دانش بنیان از اقتصاد کشــور بســیار پایین بوده و ایران در شاخص 
اقتصاد دانش بنیان در بین کشورهای جهان جایگاه مناسبی ندارد.وی نقش 

مخابرات در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ را تاثیرگذار دانست.
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گزیده خبر

 ساس تولید در چادرملو، تکیه 
بر دانش  روز است

مدیر عامل شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در 
نخستین جلسات کاری خود در سال جدید و دیدار 
با پرسنل در مجتمع های معدنی و صنعتی در گفت 
گویی با ما  با اشاره به نام گذاری امسال از سوی مقام 
معظم رهبری به عنوان سال  )تولید، دانش بنیان و 

اشتغال آفرین( گفت : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از پیشگامان ورود به 
عرصه بومی سازی در فرآیند تولید از معدن تا فوالد و از نخستین شرکتهایی 
است که  در سالهای اخیر، داخلی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود 
را با تکیه بر خالقیت و توانمندی صنعتگران داخلی و شرکتهای دانش بنیان  
به طور جدی دنبال کرده و در این راســتا ســرمایه گذاری های عظیمی نیز 
انجام داده اســت .مهندس تقی زاده از مهم ترین اقدامات چادرملو در سال 
گذشته را تاسیس مرکز نوآوری ، تحقیق و توسعه چادرملو در برج فناوری و 
نوآوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر عنوان کرد و گفت: با این اقدام  عماًل  راه 
را برای بروز و ظهور خالقیت جوانان مستعد و تحصیل کرده و نیز همکاری 
تنگاتنگ با مراکز علمی و دانش بنیان را هموار ساختیم چون اعتقاد داریم 
این همکاری دانشگاه با صنعت، گام عملی و بزرگی است برای نزدیک کردن 
نگرش های آکادمیک و خالق با نگرش های صنعتی و تولیدی، که می تواند 
تحوالت عظیمی را در بســتر مراکز علمی و تولیدی کشور به ارمغان آورد. 
وی افزود:  چادرملو بعنوان شــرکت پیشتاز در تالش است  هوشمندسازی 
خطوط تولید و گسترش فناوری نوظهور همچون پردازشگرهای کالن داده 
ها، هوشمندســازی ســامانه ها و فرآیند مواد پیشرفته در ساختار تولیدی 
شــرکت  را  بعنوان رســالتی در جامعه تولیدی و علمی کشور پیاده سازی 
نماید و از شــرکت های دانش بنیان که در عرصه بومی سازی قطعات خاص 
در کشــور فعالیت می کنند با اختصاص تســهیالت  ویژه حمایت الزم را 

بعمل می آورد . 

افزایش سه برابری تولید و ارتقای کیفی 
 محصوالت، دستاوردهای سیبا موتور 

در سال 1400
مدیر عامل شرکت سیبا موتور از افزایش تولید دو برابری در سال گذشته و 
همچنین ارتقای کیفی محصوالت، تنوع بخشی به سبد محصوالت، جذب 
نیروی انسانی در سال 1401 خبر داد.محمد محمدی مدیرعامل سیبا موتور 
با تاکید بر اینکه در ســال 1400 تولید نســبت به مدت مشــابه سال 99، 
بیش از دو و نیم برابر و فروش بیش از 3 برابر شــد، بیان داشــت: در سال 
گذشــته 728 دستگاه تولید داشتیم، این در حالی بود که در سال 99 این 
میزان تولید عددی بالغ بر 289 دســتگاه بود.وی با بیان اینکه شرکت های 
خودروساز تجاری گروه بهمن همیشه رتبه اول را در بحث فروش و خدمات 
پس از فروش در اختیار دارند، بیان داشت: در کمیته اعطا و لغو نمایندگی 
ســیبا موتور، بحث افزایش تعمیرگاه های مجاز را در دستور قرار داده ایم و 
آمادگی داریم با هدف کســب رضایت مشتری، با وجود داشتن نمایندگی 
در شهرســتان ها مجدد به متقاضیان دارای شرایط نمایندگی اعطا کنیم.

محمدی همچنین برای ارتقای کیفی محصوالت سیبا موتور به 5 ستاره نیز 
بیان داشت: با توجه به تمرکز شرکت در تولید محصوالت جدید و عرضه آن 
به بازار، ابتدا باید در 4 ستاره تثبیت شویم و در آینده برای 5 ستاره برنامه 
ریزی خواهیم داشت.مدیر عامل سیبا موتور پیرامون برنامه تولید محصوالت 
در ســال آینده گفت: برنامه داریم که تولید نسبت به سال 1400 دو برابر 
و فروش نیز از نظر ریالی در ســال 1401سه برابر شود.محمدی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر 5 نوع محصول در ســیبا موتور تولید می شود و تنها 
نماینده انحصاری FAW هســتیم، تصریح کرد: کشنده جفت محور 4*6 و 
کشــنده تک محور 2*4 )پر فروش ترین محصول سیبا موتور( محصوالتی 
اســت که تا پایان سال 1400 در دستور کار تولید قرار دادیم.وی همچنین 
اظهارداشت: شاسی کامیون کمپرسی، کامیون 6 تن و کامیون 8 تن نیز از 

دیگر محصوالت تولیدی سیبا موتور برای سال 1400 بود.

موتور عمرانی شهرداری پرند با سرعت و قدرت در حرکت 
سال 1401، سال شکوفایی عمرانی و 

توسعه خانواده محور در پرند
دکتر اله یاری شهردار پرند، ظهر امروز از پروژه های متعدِد در دست اجرای 
شــهرداری بازدید و از نزدیک بر رونــد اجرایی امور نظارت نمود.به گزارش 
روابط عمومی شهرداری پرند؛ دکتر اله یاری در این بازدید که معاون عمرانی 
شــهرداری نیز حضور داشت، بر ســرعت، کیفیت و اجرای دقیق پروژه ها 
تاکید کرد.روند احداث سوله 137، ساختمان مرکزی شهرداری )که تاکنون 
بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است(، بازار میوه و تره بار فاز 3، 
زمیــن چمن مصنوعی جنوب فاز3، روند احداث پارک بانوان، زمین فوتبال 
و والیبال ساحلی در فاز 6 و ... تنها بخشی از پروژه های گسترده شهرداری 
پرند در ســال جدید است که امروز مورد بازدید دکتر اله یاری قرار گرفت.با 
رویکرد دکتر اله یاری شهردار پرند و شورای اسالمی شهر به توسعه متوازن 
و عادالنه در همه فازها و همچنین توســعه زیرساخت ها برای تحقق »پرند 
شهر خانواده محور« ، پروژه های گسترده و متنوعی در سال 1401 با هدف 
جبران کمبودها و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، در دستور کار مدیریت 

شهری قرار گرفته است.

بازار لوازم یدکی رها شده بود
 فروش کاالی دست دوم به جای 

کاالی نو
معاون وزیر صمــت گفت: لوازم یدکی بیش از آن چیزی 
که برآورد می کردیم، بدون متولی بود اما با برنامه ریزی 
های انجام شــده، مردم از نیمه دوم سال تغییرات مثبت 
را در بازار احســاس خواهند کرد.به گزارش خبرنگار مهر، 
بــا توجه به جوالن لوازم یدکی قاچــاق و تقلبی در بازار، 
وزارت صمت با همکاری ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
برنامه ای را برای ساماندهی بازار لوازم یدکی خودرو تدوین 
و به صورت رســمی به مرحله اجرا رساند.طبق آمارها و 
برآوردهای صورت گرفته کل نیاز کشور به قطعه 8 میلیارد 
و 100 میلیون دالر اســت کــه از این میزان 6 میلیارد و 
500 میلیون دالر برای بازار و یک میلیارد و 600  میلیون 
دالر بــرای خط تولید شــرکت های خودروســازی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. حال با حجم انبوه قطعه و لوازم 
یدکی قاچاق می توان گفت که از هر چهار قطعه موجود در 
بازار یک قطعه قاچاق محسوب می شود.در همین رابطه، 
محمدمهدی برادران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار 
کرد: برای مبارزه با کاالهای قاچاق و تقلبی 12 راهبرد و 
38 اقدام در گام نخست در مجموعه مربوط به قطعات و 
لوازم یدکی خودرو طراحی شــد. در گام های بعدی لوازم 
خانگی، دخانیات، لوازم آرایشی و بهداشتی و پوشاک مورد 
برری قرار خواهند گرفت و احتمــاالً در ماه های بعد نیز 
کاالهای جدیدی اضافه می شــوند.معاون صنایع عمومی 
وزیر صمت در بازار لــوازم یدکی مجموعه ای از کاالهای 
باکیفیت و بی کیفیت داریم و بازار رها شــده بود، افزود: 
تعدادی واحد داریم که اصاًل دارای مجوز نیســتند و ثبت 
نشــده اند؛ یکی از اقدامات عملیاتی ساماندهی آنهاست 
که به اتحادیه های مربوطه تکلیف قانونی شــده است که 

پیگیری کنند.

اظهارات ضد و نقیض تمامی ندارد!

سایه ناهماهنگی بر سر واردات خودرو
پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال 97 و مصوبه سران قوا بر 
می گردد و در صورت عدم تمدید از سوی این شورا، دیگر قانون یا 
مصوبه ای برای ممنوع بودن واردات خودرو وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، عدم پیش بینی پذیری بودن موضوعی 
است که ناشی از ناهماهنگی متولیان و اخذ تصمیمات یک شبه 
بوده و به قدری در اقتصاد ایران عمق پیدا کرده که حاال تبدیل به 
یک رسم و سنت بین سیاستمداران شده است و بسیار عادی به 
نظر می رسد؛ در همین رابطه باید به وضعیت اسفناک آزادسازی 
یا ممنوعیت واردات خودرو اشاره کرد.پیشینه ممنوعیت واردات 
خودرو به سال 97 بر می گردد؛ زمانی که آمریکا از برجام خارج 
شد و شــورای هماهنگی سران قوا به منظور صرفه جویی ارزی، 
واردات فهرستی از اقالم مختلف را ممنوع اعالم کرد که خودرو 
نیز در همین فهرست قرار داشت. عمر مصوبه سران قوا 4 ساله 
بوده و در خرداد امســال به پایان می رسد.در این بین با توجه به 
آشفته بازار خودرو و عدم پاسخ دهی مناسب به تقاضاهای موجود 
که طبق گفته وزیر صمت 1.5 میلیون دســتگاه در سال است، 
مجلس به موضوع آزادسازی واردات خودرو ورود کرد. در همین 
راســتا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه 
1398 و در مجلــس دهم به تصویب رســید. شــورای نگهبان 
ایــن طــرح را در خردادماه 1399 به دلیل مغایــرت با بندهای 
»8« و »9« سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند »7« 
سیاســت های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با 
اصل صد و دهم رد کرد.در ادامه اما مجلسی ها اصرار بر آزادسازی 
واردات داشــته و پس از بررســی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را 
در اواخر شــهریور امسال با رأی باال تصویب و به شورای نگهبان 
ارســال کردند که مجدد از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس 
بازگردانده شد.مجدد پس از اصالح و ارسال طرح از سوی مجلس 
به شــورای نگهبان، 13 آذر ماه طحان نظیف سخنگوی شورای 
نگهبان اعالم کرد که »ابهامات از نظر اعضای شــورای نگهبان 
برطرف شده است و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد 
یا ابهامی ندارد.«با این حال پس از چند روز، این شورا با استناد 
به نامه رئیس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
طــرح مجلس را مغایر با بند 7 سیاســت های کلی تولید ملی و 
همچنین بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده 

و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند.

اظهارات ضد و نقیض تمامی ندارد!
اما این پایان ماجرا نبود و با توجه به تاکید نمایندگان به واردات 

خودرو، مقرر شــد که موضوع واردات 70 هزار دستگاه خودروی 
سواری در قالب بودجه گنجانده شده و از طریق بودجه تبدیل به 
قانون شــود. با این حال در سکوت خبری، بند مربوط به واردات 
خودروهای سواری از بودجه حذف شد.ابتدا برخی از نمایندگان 
از ایــن موضوع اظهار بی اطالعی و در ادامه نیز تاکید کردند که 
واردات باید انجام شود؛ سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیأت 
رئیســه مجلس در این رابطه گفته اســت که »بر اساس برخی 
ایراداتی که مجمع تشــخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی 
که در آن اشــاره مســتقیم به تعداد واردات خودروهای سواری 
می شــد از قانون حذف شــده اما حذف تعداد به معنی ممانعت 
از واردات خودرو نیســت و بر اســاس بند »ک« تبصره 7 قانون 
بودجه ســال جاری دولت از ابتدای سال می تواند برای واردات 
هر نوع خودرویی سیاســت گذاری کند.«با این حال حمیدرضا 
حاجی بابایی رئیس کمیســیون تلفیق بودجه ســال 1401 در 
اظهارنظری بر خالف اظهارنظر موســوی، اعالم کرد که »هیئت 
عالی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، مصوبه واردات 
خودروی سواری را مغایر با سیاست های کلی نظام دانست و چون 
شورای نگهبان بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت ، 

کمیســیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس، نظر مجمع را 
اعمال کرد.«از آن طرف نیز علی نیکزاد نایب رئیس مجلس اعالم 
کرد که »هیئت رئیسه مجلس و شــورای نگهبان درباره مجوز 
واردات خودرو تصمیم گیری کردند و هیئت عالی نظارت مجمع 
تشــخیص مصلحت در این زمینه دخالتی نداشت. در واقع این 
موضوع را هیئت رئیسه با شورای نگهبان مطرح کرده نه با هیئت 
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ چرا که اگر چنین 

بود، باب جدیدی در قانونگذاری ایجاد شده بود.«

موافقان واردات خودرو
در این بین با توجه به اظهارات قبلی مسئوالن مختلف کشوری، 
می تــوان گفت که تقریباً اغلب متولیان موافــق واردات خودرو 
بوده اند؛ در این رابطه باید به دستور 8 ماده ای رئیس جمهوری به 
صنعت خودرو اشــاره کرد که در بند چهارم به رفع موانع قانونی 
و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف 3 ماه آینده تاکید کرده 
اســت.همچنین فاطمی امین وزیر صمت که پیــش از این به 
دلیل مشــکالت تأمین ارز مخالــف واردات خودرو بود، به صف 
موافقان پیوست و 26 اســفند ماه 1400 اعالم کرد که »منابع 

ارزی تأمین می شــود و محدودیت منابع مالــی وجود نخواهد 
داشت و از خرداد ماه شــاهد واردات خودرو خواهیم بود.«از آن 
طرف نیز اغلب نمایندگان مجلس موافق واردات هستند که این 
موضوع را می توان از تدوین طرح ســاماندهی صنعت خودرو و 
گنجاندن واردات خودرو در بودجه 1401 متوجه شد.همچنین 
طبق اظهارات و نامه نگاری های قطعه سازان و خودروسازان، این 
دو گروه نیز موافق واردات هستند.همانطور هم که طحان نظیف 
سخنگوی شــورای نگهبان اعالم کرده بود در آخرین مرحله از 
بررسی طرح مجلس برای واردات خودرو، این شورا ایراد یا ابهامی 

به این طرح وارد نمی داند.

مجمع تشخیص سد راه است؟
در این بین اگرچه نیکزاد اعالم کرد که مجمع تشخیص دخالتی 
در این موضوع نداشــته اما نظیف 24 اســفند ماه 1400 اعالم 
کــرده بود »مغایرت های هیأت عالی نظــارت بر واردات خودرو 
همچنان به قــوت خود باقی اســت. واردات 70 هزار خودرو از 
سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، خالف سیاست های 
کلی نظام شناخته شده اســت.«همچنین در زمان رفع ایرادات 
شــورای نگهبان به بخش واردات خــودرو در بودجه، محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلــس در صحن علنی مجلس توضیح داد که 
این موضوع مورد ایراد مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز قرار 
گرفته است.جالل رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت نیز در 
توییتی نوشته است که »برای دومین بار، با ورود مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بدون آنکه اختالفی بین مجلس و شورای نگهبان 
در خصوص واردات خودرو وجود داشــته باشد، مصوبه مجلس 
بی اثر و اجازه واردات 70000 خودروی ســواری از الیحه بودجه 

1401 حذف شد!«

برای واردات خودرو نیاز به تکلیف بودجه ای است؟
نکته قابل توجه آنکه ممنوعیت واردات خودرو مربوط به مصوبه 
سران قوا بوده و این مصوبه نیز به صورت خودکار از خرداد سال 
جاری منقضی می شــود و در صورت عدم تمدید از ســوی این 
شــورا، دیگر قانون یا مصوبه ای برای ممنوع بودن واردات خودرو 
وجود نخواهد داشت.بنابراین با توجه به موافقت رئیس جمهور و 
دولت با آزادسازی واردات خودرو، به نظر می رسد رئیس جمهور 
رأی بــه عدم تمدید این مصوبه بدهد و بــه این ترتیب واردات 
خودرو به خودروکار آزاد شــود و نیازی به تکلیف بودجه ای و یا 

طرح جدیدی هم نباشد.

ســخنگوی گمرک ایران اظهار داشــت: در 
سال گذشــته 4 میلیون و 187 هزار تن کاال 
بــه ارزش 1 میلیــارد و 839 میلیون دالر به 
کشور افغانستان صادر شد که نسبت به میزان 
صادرات در سال 99 از لحاظ وزنی با کاهش 
40 درصــدی و از لحــاظ ارزش با حدود 20 
درصد کاهش مواجه بودیــم.روح اهلل لطیفی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
میزان مراودات تجاری ایران و افغانســتان در 
سال گذشته اظهار داشــت: در سال گذشته 
4 میلیــون و 187 هــزار تــن کاال به ارزش 
1 میلیــارد و 839 میلیــون دالر به کشــور 
افغانســتان صادر شد که نســبت به میزان 
صادرات در سال 99 از لحاظ وزنی با کاهش 
40 درصــدی و از لحــاظ ارزش با حدود 20 
درصد کاهش مواجه بودیم.وی به اشــاره به 
میزان واردات از کشــور افغانســتان در سال 
1400 گفت: باید به این موضوع توجه داشته 
باشیم ورود هر گونه کاالی مشابه تولید داخل 
از هر کشــوری ممنوع است و عمده کاالهای 
قابل صادرات  افغانســتان هــم از کاالهایی 
هستند که مشــابه آن در کشورمان موجود 
است و تولید می شود اما با این وجود واردات 
از کشور افغانستان در سال گذشته حدود 17 
هزار تن به ارزش حــدود 19.5 میلیون دالر 
بوده است.ســخنگوی گمرک ایران ادامه داد:  
این میزان واردات از افغانستان در حالی است 
که در ســال 99، 6هزار و 818 تن به ارزش 

چهار میلیــون و 173هزار دالر بوده  اســت. 
بنابراین میزان واردات از این کشــور از لحاظ 
وزن حدود 200 درصد و از لحاظ ارزش حدود 
360 درصــد افزایش یافته اســت.وی درباره 
دالیل کاهش میزان صادرات به افغانســتان 
اظهار داشــت: کاهش صادرات بــا توجه به 
شرایط کشــور افغانســتان در سال گذشته، 
طبیعی است. نکته اول این است که چند ماه 
شاهد بحران های این کشور در این کشور و در 
نزدیکی با مرزهای آن بودیم و صاحبان کاال با 
این ابهامات و نگرانی نسبت به ارسال و انتقال 
بار خود به  مقاصد مختلف در کشور افغانستان 
مواجه بودند.      لطیفی افزود: از سوی دیگر 
در کشور افغانســتان تغییر در حاکمیت رخ 
داد کــه این منجر به تغییــر قواعد و قوانین 
تجاری این کشور شــد. نکته مهم دیگر این 
بود که بســیاری از پروژه ها که از محل منابع 
دولتی یا  بین المللی در این کشــور در حال 
اجرا بودند، متوقف شدند یا تغییر پیدا کردند 

و به همین دلیل در اجــرا آن وقفه ای ایجاد 
شد یا اساسا برخی از پروژه ها  تعطیل شدند 
از این رو مصرف مصالح ساختمانی و عمرانی 
در این کشــور کاهش پیدا کرد و طبیعتا در 
این شــرایط میزان صادرات مصالح عمرانی و 
ساختمانی هم افت پیدا کرد.سخنگوی گمرک 
ایران گفت: همچنین عدم ثبات و ابهامات از 
آینده این کشور باعث کاهش ساخت و ساز در 
این کشور شد و برخی از فعاالن هم ساخت و 
ساز خود را در این کشور آغاز نکردند و همین 
باعث شد میزان صادرات مصالح کاهش یابد.
وی با اشــاره به کاهش صادرات سایر اقالم از 
جمله کاالهــای مصرفی و مواد غذایی تاکید 
کرد: در این مدت منابع درآمد پایدار در کشور 
افغانستان دچار تغییراتی شد و به دلیل تعطیل 
شدن برخی از مشــاغل و کاهش درآمدهای 
مــردم، اولویت مردم برای خرید و تهیه اقالم 
مورد نیاز تغییر کرد و با کاهش قدرت خرید 
مردم، طبیعی اســت که صادرات این اقالم و 

کاالهای غیر ضروری از هر کشوری از جمله 
ایران به افغانستان کاهش یابد.لطیفی با بیان 
اینکه به طور قطــع ایجاد ثبات  و امنیت در 
افغانســتان و رونق اقتصادی در این کشور به 
نفع کشورهای همسایه و منطقه به ویژه ایران 
خواهد بود، گفت: اخیرا در اجالس همسایگان 
افغانســتان در چین، کشــورها بــه موضوع 
برقراری امنیت و رونق اقتصادی در این کشور 
پرداختند و اگر این موضوعات مطرح شــده، 
عملیاتی شود، افغانســتان به رونق اقتصادی 
گذشــته برمی گردد و  در این شرایط کاهش 
صادرات کاالهای ایرانی به این کشور جبران 
خواهد شد.ســخنگوی گمرک ایــران افزود: 
در حــال حاضر در صــادرات برخی از کاالها 
به حالت عادی و روال گذشــته برگشتیم. با 
ثبات و برقراری آرامش در کشور افغانستان با 
کمک مردم این کشور و همراهی و همکاری 
کشورهای همسایه ، روند تجارت با افغانستان  
بــه حالت عادی بر می گــردد.وی با تاکید بر 
اینکه کاهــش صادرات ایران به افغانســتان 
به معنای حضور کشــور دیگــری جایگزین 
ایران نیســت، گفت: کاهش صادرات ایران به 
افغانستان به معنای عدم توجه کشورمان به 
بازار افغانستان جدید یا اینکه کشور دیگری 
جایگزین کاالی ایرانی در این کشــور شده، 
نیست بلکه متاثر از کاهش توان خرید مردم 
این کشور و توقف پروژه های دولتی و خارجی 

است .

سخنگوی گمرک ایران:

کاهش 40 درصدی وزن صادرات ایران به افغانستان

به نظر می رســد یکی دیگر از تأمین کنندگان غذای جهانی نیز در پی بحران بوجود آمده بین اوکراین و روســیه صادرات غالت خود به 
دیگر کشورها را متوقف کند.به گزارش خبرگزاری مهر، قزاقستان می خواهد محدودیت های موقتی را برای عرضه غالت و آرد صادراتی 
خود به دیگر کشور اعمال کند. قزاقستان یکی از 10 صادرکننده برتر غالت در جهان است که غالت بیش از 70 کشور جهان را تأمین 
می کند.در همین خصوص یربول کاراشوکیف، وزیر کشاورزی قزاقستان بدون اشاره به تاریخ دقیق این امر گفت که این کشور در حال 
بررسی اعمال محدودیت های موقت بر صادرات غالت و آرد برای تأمین امنیت غذایی مردم خود است.وی با بیان اینکه موضوع اعمال محدودیت برای صادرات غالت و آرد در 
حال بررسی است، افزود: این اقدام به دلیل عدم تمایل تولیدکنندگان داخلی به فروش غالت به کارخانه های آرد است.از طرف دیگر روسیه صادرات غالت را ممنوع کرده است، 
به همین دلیل ما وضعیت را بررسی کرده و تحت کنترل داریم.این مقام مسئول قزافی خاطرنشان کرد: تراز غالت ما از این هفته مثبت شده است و با تصمیمات اتخاذ شده 
مثبت خواهد بود. ما به اندازه کافی برای بازار داخلی نیاز به غالت داریم… هنوز مقداری غالت برای صادرات در حد متوسط حجم ساالنه باقی مانده و آن را صادر می کنیم با 
این حال صادرکنندگان تمایلی به فروش در بازار داخلی ندارند و منتظر افزایش قیمت های صادراتی هستند.کاراشوکیف افزود: اگر به قیمت ارزهای مختلف نگاه کنیم، خواهیم 
دید که روز به روز در حال افزایش هستند.قیمت غالت اخیراً به دلیل نگرانی های کمبود عرضه این محصول به دلیل جنگ اوکراین به باالترین حد خود رسیده است. روسیه و 
اوکراین حدود 30 درصد از صادرات جهانی گندم را تشکیل می دهند. تحلیلگران ابراز نگرانی کرده اند که وضعیت فعلی ممکن است به یک بحران جهانی غذای کامل منجر شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: مردم در شرایط کنونی هیچ دغدغه ای برای تأمین کاالهای اساسی از جمله غالت و روغن در کشور نداشته 
باشــند و آرامش در این حوزه برقرار اســت.به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در 

گفت وگویی درباره برخی خبرها مبنی بر اینکه جنگ میان روسیه و اوکراین موجب کاهش امنیت غذایی در دنیا از جمله ایران می شود، گفت: ما در بحث امنیت غذایی و تأمین 
نهاده های دامی و کاالهای اساسی در کشور هیچ مشکلی نداریم و ذخائر استراتژیک در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.وی ادامه داد: براین اساس مردم عزیز در شرایط کنونی 
هیچ دغدغه ای برای تأمین کاالهای اساسی از جمله غالت و روغن در کشور نداشته باشند و آرامش در این حوزه برقرار است.وزیر جهاد کشاورزی در گفت وگو با خانه ملت، 
درباره برخی مطالب مطروحه مبنی بر اینکه با توجه به کمبود تأمین گندم در برخی کشورهای همجوار از جمله ترکیه امکان قاچاق گندم از ایران به این کشورها وجود دارد، 
اظهار کرد: یکی از دالیل افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در کشور این بود که کشاورزان عزیز ما بدون دغدغه بتوانند محصول گندم خود را تحویل دهند تا امنیت غذایی و 
معیشت مردم تأمین شود.ساداتی نژاد تأکید کرد: از شروع برداشت گندم که در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است، غیورمردان این خطه گندم خود را به دولت تحویل 

داده اند و اکنون این فرایند به خوبی در حال پیشرفت است و با اولویت پرداخت پول گندمکاران انجام خواهد شد و هیچ مشکلی نیز در این زمینه وجود ندارد.

فاجعه ای دیگر برای امنیت غذایی جهان؛

قزاقستان صادرات غالت را متوقف خواهد کرد
ذخائر استراتژیک در شرایط مطلوبی قرار دارد

  مردم دغدغه ای برای تأمین کاالهای اساسی 
نداشته باشند
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گزیده خبر

بانک ها تا پایان هفته برای ابالغ بخشنامه مهلت دارند؛
۵۰ هزار فقره ثبت نام وام ازدواج از 

ابتدای سال
بانک مرکــزی با اعالم اینکه بانک هــا تا پایان هفته 
بــرای ابالغ بخشــنامه پرداخــت وام ازدواج با مبالغ 
جدید مهلت دارند، از ثبت نام ۵۰ هزار فقره تسهیالت 
ازدواج از ابتدای سال تاکنون خبر داد.به گزارش ایِبنا، 
با توجه به انتشار گزارشی مخدوش در مورد پرداخت 
تسهیالت ازدواج در رسانه ها، بانک مرکزی در توضیحاتی اعالم کرد: بر اساس 
بنــد )الف( تبصره )۱۶( قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور و جزء ۱ بند 
قانونی مذکور، موارد مربوط به پرداخت تســهیالت ازدواج در ســال ۱۴۰۱ را 
طی بخشــنامه شــماره ۳۰۳۹/۰۱ مورخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ به شبکه بانکی 
کشــور ابالغ کرده و در انتهای این بخشنامه تاکید کرده است ترتیبی از سوی 
شــبکه بانکی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این 
نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراســر کشور ابالغ و یک نسخه 
از ابالغیه مربوطه به این بانک ارســال شود.        بر این اساس شبکه بانکی تا پایان 
هفته فرصت دارد تا نسبت به ابالغ بخشنامه مذکور به کلیه شعب در سراسر 
کشور اقدام کند. لذا اندکی تامل و دقت در انتشار گزارش مذکور می توانست 
در آگاهی بخشی افکار عمومی نقش موثری داشته باشد.الزم به تاکید است بر 
اســاس الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی 
که تاریخ عقد آنها بعد از ۰۱ /۰۱ /۱۳۹۷ می باشــد و تاکنون وام ازدواج دریافت 
نکرده انــد، با مبالغ جدید پرداخت می گــردد و صرفا تاخیر احتمالی در ابالغ 
بخشنامه به یک شــعبه مانعی برای پرداخت تسهیالت مذکور به متقاضیان 
نخواهــد بود.همچنیــن تاکید می گــردد همانگونه که در بخش شــرایط و 
دستورالعمل اخذ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در سامانه مذکور آمده است، 
کلیه متقاضیان وام ازدواج که واجد شرایط دریافت این تسهیالت هستند ابتدا 
باید از طریق همین سایت ثبت نـام کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند که 
در صورت موفقیت آمِیز بودن مراحل ثبت نام، یک کد رهگیری ده رقمی که 
کامال محرمانه بوده و مربوط به متقاضی می باشــد، به شخص ثبت نام کننده 
داده می شود و متقاضیان موظف هستند جهت اطالع از وضعیت ثبت نام خود 
و هـــمچنین نام شعبه مربوطه جهت مراجعه برای اخذ وام ازدواج، به همین 
سایت مراجعه کرده و در صورتیکه شعبه عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین 
شــده باشد باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، ظرف مدت زمانی که از 
طرف ســایت اعالم می گردد، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اتمام 
مراحل اخذ وام اقدام نمایند. بنابراین برای ثبت نام برای دریافت نام تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج در مرحله نخست نیازی به مراجعه به شعب بانکها وجود 
ندارد.به گزارش بانک مرکزی، بر خالف ادعای مطرح شــده در گزارش منتشر 
شده، سامانه ثبت نام تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به آدرس ve.cbi.ir بسته 
و مســدود نبوده و همزمــان با تصویب و ابالغ الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ از 
سوی مجلس شورای اسالمی، بر اساس ضوابط و مبالغ جدید بروزرسانی شده 
اســت. مراجعه خبرنگار مربوطه به این سامانه و عدم اکتفا به اظهارات منبعی 
نامشــخص منجر به رفع ابهام در این خصوص می شد.از ابتدای سال جاری تا 
روز ۱۵ فرودین ماه بیش از ۵۰ هزار فقره ثبت نام تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج در سامانه مربوطه انجام شده است. بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور 
خود را ملزم به اجرای قوانین در راســتای تکریم مردم و جوانان می داند و در 
سال جاری نیز به روال سالهای گذشته نسبت به انجام وظایف و تکالیف خود 
بویژه در خصوص پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج اقدام خواهد کرد. در 
همین راستا شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت بیش از ۸۰ 
هزار میلیارد تومان به ۹۲۴ هزار متقاضی، وام قرض الحسنه ازدواج اقدام کردند.

سامانه #72۰* به سامانه صیاد متصل شد
 بانک پاســارگاد همراستا با سیاســت های بانک مرکزی مبنی بر پیاده سازی 
ســامانه مدیریت چک )صیاد( در بسترهای مختلف جهت تسهیل دسترسی 
مشتریان به خدمات مدیریت چک های صیادی، امکان مدیریت این چک ها را 
در سامانه #۷۲۰* فراهم کرده است.سامانه #۷۲۰* بانک پاسارگاد )آنی  بانک 
پاسارگاد( با بهره گیری از تکنولوژی USSD راه اندازی شده است و مشترکین 
اپراتورهای مختلف از جمله: همراه اول، ایرانسل و رایتل می توانند از خدمات آن 
بهره مند شوند. برای استفاده از این سامانه نیاز به نصب هیچ نرم افزاری بر روی 
گوشی تلفن همراه نیست و فقط با شماره گیری کد دستوری #۷۲۰* بر روی 
تلفن همراه، بدون پرداخت هزینه  ای می توان وارد منوی این برنامه شــده و از 

قابلیت های متفاوت آن استفاده کرد.

ساعات کاری شعب و ادارات مرکزی بانک 
سینا در ماه مبارک رمضان اعالم شد

به گزارش روابط عمومی بانک ســینا؛ با توجه به مصوبه ســتاد کرونا درباره 
بازگشــت ساعات کاری به حالت عادی، شروع کار واحد های ستادی و شعب 
بانک ســینا طبق روال گذشــته خواهد بود. اما در ایام ماه مبارک رمضان به 
منظور استفاده بهتر کارکنان از فرصت عبادت در این ماه، یک ساعت از پایان 
ساعت کاری کلیه ادارات کسر می شود. بر این اساس شعب بانک سینا روزهای 
شــنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ و روزهای پنج شنبه از ساعت 
۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ آماده ارائه خدمات به مشــتریان عزیز هستند.ساعات کاری 
اداره های مرکزی نیز طی روزهای شــنبه تا چهارشــنبه از ساعت ۷:۱۵ الی 

۱۴:۴۵ و روز های پنج شنبه از ساعت ۷:۱۵ الی ۱۲:۴۵ می باشد.

مدیرعامل بانک ملی ایران خبر داد:
 اشتغالزایی و تامین مالی تخصصی از مهمترین 

سیاست های بانک در سال جاری است
دکتر فرزین با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام » تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
از ســوی مقام معظم رهبری ، اظهار داشــت: یکی از اولویت هــا و برنامه های اصلی 
پیش روی بانک در ســال جاری، تکمیل سبد خدمات مالی و ارائه محصوالت جدید و 
نوین با هدف تامین نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی و افزایش رضایت مشــتریان در 
راستای خلق تعالی ارزش است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد 
رضا فرزین در دیدارنوروزی با اعضای هیات مدیره و مدیران ارشــد بانک ضمن تبیین 
سیاســت های جدید برای اداره این بانک، اشتغالزایی، کمک به افزایش تولید کشور، 
ایجــاد ۱۴۰۱ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی و تامین مالی تخصصی گســترده برای 
مشــتریان و آحاد مردم در قالب بانکداری جامع را از مهم ترین اهداف و اولویت های 
بانک در ســال جاری برشمرد.وی در این دیدار ضمن قدردانی از تالش های همکاران 
ارزش آفریــن بانک ملی ایران در تحقق اهداف ســال  ۱۴۰۰، رویکرد اصلی بانک در 
ســال جاری را رسیدن به سودآوری، تقویت نظارت ها، مدیریت هزینه ها، کاهش نرخ 
تمام شــده پول، اســتفاده از ظرفیت های داخلی و حرکت در مسیر حمایت از کاالی 
ایرانی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( اعالم کرد و گفت: 
اگر از تولید ملی حمایت شود سرمایه گذاری رونق می گیرد و مسئله اصلی کشور که 
اقتصاد و معیشــت مردم است روبه بهبود می رود و شاهد کاهش بیکاری خواهیم بود.

مدیرعامل بانک ملی ایران تامین مالی تخصصی گســترده را در رونق تولید و رضایت 
مردم موثر دانست.

وزیر اقتصاد:

 اجرای طرح آزمایشی نظارت بر عملکرد بانک های دولتی در سطح استان
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای آزمایشی نظارت ادارات 
کل استانی این وزارتخانه بر عملکرد بانک های دولتی در سطح 
کشــور خبر داد.به گزارش ایلنا،  ســید احسان خاندوزی  در 
جلسه وبیناری با مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانهای 
وزارت اقتصاد، اظهار داشت: ما موفق شدیم، در همان مهلت 
مدنظر رئیس جمهور، با رعایت شرایط و طی مقدمات قانونی 
و هماهنگــی الزم با مقامات اســتانی، یکــی از منظم ترین، 
قاعده مندتریــن و منضبط ترین فرآیندها در زمینه تحوالت 
استانی و انتصابات را طی کنیم و توانستیم کارنامه ای داشته 
باشیم که به جهت کارآمدی و تخصص از یکسو و همگرایی با 
سیاست های دولت از سوی دیگر، کاماًل نمره قبولی می گیرد.

وی اظهار داشت: امیدوارم این نوسازی در سطح مدیران کل 
اســتان ها با همین منطق تخصص و تعهد و شعار تحولی که 
دولت سیزدهم در سرلوحه برنامه های خودش قرار داده، پیش 
برود و بتواند کمک کند، سرعت پیشبرد امور، نسبت به سال 
گذشته افزایش بیابد.وزیر اقتصاد خطاب به مدیران کل استانی 
این وزارتخانه گفت: در سال ۱۴۰۱ ما و همه دوستان، متعهد 
به این هستیم که مبتنی بر یک نقشه راه، ادامه فعالیت بدهیم؛ 
یعنی همکاری ما، حول برنامه راهبردی وزارتخانه تداوم خواهد 
یافت که از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه به 
ادارات کل استانی ابالغ شده و شما نیز باید تا پایان فروردین 

ماه، برش استانی خود را تهیه و به ستاد ارائه دهید.
خاندوزی با اشاره به تالش خود و همکاران در جلسات پیش 
از نوروز امســال برای تدوین برنامه راهبردی وزارت اقتصاد به 
شــکل برنامه ای عملیاتی و کامال »ناظر بر خروجی«؛ اظهار 
داشت: من بخش زیادی از پیشــنهادات اجرایی در برنامه را 
حــذف کردم به این جهت که معتقد بــودم وظایف روتین و 
متعارفی هســتند که حتماً باید وزارتخانه و زیرمجموعه ها، 
آنها را به نحو احســن انجام دهند.وی تصریح کرد: آنچه که 
وجه تمایز محســوب می شــود و ما آن شاخص را به عنوان 
شاقول و تراز مدیریت و هنر مدیریتی می شناسیم، تمرکز بر 
برخی محور های ویژه و عملکرد های جدید و تحولی است که 
امیدوارم دوســتان آنها را جدی بگیرند چراکه ما در پایان هر 
فصل، عملکرد تمام ۳۱ اســتان خود را بر پایه همان شاخص 
هــا مورد ارزیابی قرار خواهیــم داد.وزیر اقتصاد با بیان اینکه 
برنامه راهبردی، تنها یک جزوه وزین جهت خاک خوردن در 
قفسه و به منظور ارائه آن به مقامات باال دست نیست، تصریح 
کرد: خواسته من از شما این است که برنامه راهبردی ۱۴۰۱ 
را به عنوان دســتورالعمل مورد توافق و اجماع در سطح کل 
وزارتخانه و مصداق آن چیزی در نظر بگیرند که قرار اســت 

عملکرد آنها بر مبنای دوری و نزدیکی با آن سنجیده شود.
خاندوزی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به تالش 
های شخص وی و معاونان ستادی برای ارتقاء جایگاه وزارت 
اقتصاد در نقش آفرینی، تصمیم سازی و سیاستگذاری ها در 
ســتاد اقتصادی دولت و بیان اینکه »متأسفانه این وزارتخانه 
بــرای مدتی، از جایگاه اصلی خــود فاصله گرفته بود« اظهار 
داشــت: شــما هم باید به نحوی تالش و رفتار کنید که در 
مرکز برنامه های منطقه ای و استانی، نقش آفرین باشید.وی 

با پذیرش برخی محدودیت های ادارات کل استانی در ایفای 
نقش خود به عنوان نماینده وزارت اقتصاد، گفت: در عین حال 
تأکید اساســی من، با توجه به اینکه امسال، عماًل اولین سال 
شــروع بکار دولت سیزدهم محسوب می شود و با یک چشم 
انداز ســه ساله می شود، درباره نقشــه توسعه ای استان ها، 
حرف های جدی زد، این است که برنامه های توسعه استانی 
باید متأثر از جهت گیری و تولید محتوای شما صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: خواسته دیگر من از شما این است که 
عملکردتان باید در سطح اثر گذاری بر باالترین مقامات استان 
باشد؛ به این معنی که آنقدر خروجی محتوا و کیفیت مطالب، 
جهت گیری و تعامالت شخصی شما خوب باشد که آرام آرام 
اســتاندار احساس کند، اساســاً در جلسات مهم استان نباید 
هیچ تصمیم اقتصادی جدی بدون شــنیدن نظرات و برنامه 
های اداره کل امور اقتصادی و دارایی اتخاذ شــود و بخشــی 
از مسئولیت طراحی کار را به او بسپارد.وی متذکر شد: البته 
این اصاًل به آن معنا نیســت که شــما در استان باید به همه 
پیشنهادات و همه دستگاه ها اعالم موافقت و همراهی کنید تا 
مورد توجه قرار بگیرید.وزیر اقتصاد با تأکید بر پرهیز مدیران 
استانی از تعصبات قومی، منطقه ای، دستگاهی و سیاسی از 
آنان خواســت به نحوی جریان درآمد و هزینه های استان را 
جهت گیری و تنظیم کنند کــه خروجی آن، افزایش تولید، 
اشتغال، رفاه و درآمد استان و منطقه باشد.خاندوزی در بخش 
دیگری از سخنان خود تسهیل صدور مجوز ها را پروژه شماره 
یک وزارت اقتصاد خواند که توانســت همکاری بخش بسیار 
زیادی از دســتگاه ها را جلب کند.وی این پروژه را شروع یک 
تحول مهم خواند و گفت: ما در میانه این راه هســتیم و شما 
باید تالش کنید در اســتان خودتان چراغ تســهیل مجوز ها 
را روشــن نگاه دارید چرا که این یکــی از اولویت های اصلی 

ما در ســال ۱۴۰۱ است.وزیر اقتصاد تصریح کرد: من بر این 
عقیده ام که مدیران کل اقتصادی استان ها باید نقش مدعی 
العموم فعاالن اقتصادی استان خود را ایفا کنند و آنجا که حق 
فعال اقتصادی در هر رشته ای زیر پا گذاشته می شود، مدافع 
او باشــند.خاندوزی دفاع از حقوق فعاالن اقتصادی در استان 
را، حرکتی امید بخش و تحــرک آفرین خواند و تأکید کرد: 
حرکت شما در این مســیر باید به گونه ای باشد یک پیام و 
صدای یکپارچه به جامعه منتقل شود و این حس انتقال یابد 
که مجموعه وزارت اقتصــاد، یکپارچه در احقاق حق فعاالن 
اقتصــادی ایفای نقش می کند.وی تصریح کرد: هر جایی که 
مدیران کل استانی احساس کردند نیاز است که از اهرم های 
دیگری برای دفاع از حقوق فعاالن اقتصادی استفاده کنند؛ به 
ما منتقل کنند تا اگر نیاز به گفتگو و رایزنی با سایر دستگاه ها 
و نهاد ها وجود دارد؛ انجام دهیم.وزیر اقتصاد در ادامه سخنان 
خود با تأکید بر ضرورت دسترسی مدیران کل امور اقتصادی 
و دارایی اســتان به اطالعات در زمینه برنامه های پیش رو و 
نیز داده ها و اطالعات عملکردی استان متبوع خود در حوزه 
های مختلف، گفت: ما این موضوع را بطور رســمی به ســایر 
دســتگاه ها و مدیران اعالم خواهیم کرد.خاندوزی با اشاره به 
موضوع مولد ســازی اموال دولت بــه عنوان معضلی جدی و 
دردی کهنه، اظهار داشت: هر چند در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ 
و اصوالً کل ســال گذشته؛ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ با فاصله 
خوبی؛ شاهد افزایش فروش اموال مازاد بودیم اما این اصاًل با 
هدفگذاری ما تناسب نداشت؛ گر چه باید پذیرفت که بخشی 
از این موضوع اصاًل در حوزه اختیارات ما و شــما نیست.وی 
افزود: برای حل این مشکل، پیش نویسی آماده کرده ایم که 
در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد؛ همچنین با رؤسای دو قوه 
مقننه و قضائیه هم جلسات مســتقلی برگزار کرده ایم برای 

اینکه بتوانیم با اختیارات بیشــتری در موضوع مولد سازی و 
فروش اموال مازاد ورود کنیم و انشاءاهلل اگر بتوانیم این مجوز 
را در همین ماه های ابتدای امسال اخذ کنیم؛ آن وقت همت و 
پیگیری شما در سطح استان ها خیلی به ما کمک خواهد کرد 
تا خروجی قابل دفاعی در ســال ۱۴۰۱ در این زمینه داشته 
باشیم.وزیر اقتصاد با اشــاره به بازگشت درآمد های ناشی از 
مولد ســازی اموال به خود اســتان ها برای استفاده در پروژه 
های عمرانی، ابراز امیدواری کرد، انگیزه های استانی هم برای 
تســریع در فروش اموال مازاد بکار بیاید.خاندوزی در بخش 
دیگری از سخنان خود با تأکید بر بُعد نظارتی عملکرد ادارات 
کل اســتانی وزارت اقتصاد گفت: ما یک محور جدیدی را در 
ششم فروردین ماه ابالغ کردیم که در شش ماهه اول امسال 
بطور آزمایشی در هفت استان به اجرا در خواهد آمد و در این 
اســتان ها، دفاتری برای نظارت بر حوزه پولی و بانکی ایجاد 
خواهد شد تا ما بتوانیم عملکرد بانک های دولتی استان را نیز 
توسط ادارات کل استانی خود رصد و تحلیل کنیم.وی با اعالم 
تســری این طرح در شــش ماهه دوم سال به بقیه استان ها 
گفت: باید آرام آرام نقش نظارتی وزارت اقتصاد بر الیه بانکی 
را در ســطح اســتان ها احیا کنیم و بتوانیم اگر سوء جریانی 
هســت و اگر سپرده ها در قالب تســهیالت در بیرون استان 
ها اســتفاده می شود، اگر انحرافی به سمت فعالیت های غیر 
مولد یا سوءمدیریتی وجود دارد، اولین سیگنال ها را از طریق 
حسگر های استانی وزارت اقتصاد دریافت کنیم.وزیر اقتصاد 
در خصوص وصول درآمد های استانی نیز گفت: شما به عنوان 
نمایندگان وزارت اقتصاد در استان ها باید بدانید که در درجه 
اول، تمرکز ما بر وصول معوقات مالیاتی اســت و باید در سال 
جدید پرونده معوقات مالیاتی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و ما قبل 
آن را ببندیــم، چون بروز این پدیده و ماندگاری آن، عالوه بر 
دامن زدن به فساد؛ موجب کاهش درآمد های دولت و نیز زیر 
ســؤال بردن اقتدار سازمان امور مالیاتی شده است.خاندوزی 
با طرح درخواســت از مدیران کل استانی وزارت اقتصاد برای 
استفاده از اختیارات تفویض شده به خود در زمینه استمهال و 
تقسیط مالیات تولید کنندگان به منظور حمایت از آنها گفت: 
باید نهایت دقت را به خــرج دهیم تا فقط تعداد معدودی از 
تولیدکنندگان واقعی در استان ها از این امکان بهره مند شوند.

وی با انتقاد از عدم استفاده صحیح از اطالعات مالی و بانکی در 
سطح استان ها برای شناسایی فراریان مالیاتی گفت: از رئیس 
سازمان امور مالیاتی خواسته ام که دسترسی های بیشتری به 
ادارات کل استانی بدهند تا شما بهتر بتوانید با تحلیل داده ها؛ 
فراریان مالیاتی و مؤدیان جدید را شناسایی کنید.وزیر اقتصاد 
در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تالش در 
راستای تحقق شعار »سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
که از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده است، تصریح 
کرد: اهداف ذکر شــده در این شــعار، اگر از کانال برنامه ها 
و اراده شــما و مدیران کل همتراز عبور نکند، قابلیت تحقق 
نخواهد داشت و این امر، خود می تواند موجب یأس اجتماعی 
نیز بشود.وی تالش جدی در مسیر تحقق این شعار را وظیفه 
شرعی و قانونی بدنه وزارتخانه و ادارات کل استانی آن خواند.

اگر ســجامی شــدن یکی از معیارهای سنجیدن 
میزان اســتقبال مردم به بورس باشد، آخرین آمار 
نشــان میدهد که اســتقابال در آخرین ماه قرن 
گذشته از ســوی مردم نســبت به ماه های قبل 
افزایش داشته و به بیش از ۲۳۴ هزار نفر طی یک 
ماه رسیده است.به گزارش ایسنا، تازه ترین آمارها 
حاکی از آن اســت که در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، 
تعداد ۲۶۷ هزار و ۶۰۲ ثبت نام از ســوی سرمایه 
گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه »سجام« 
صورت گرفته و تعداد احراز هویت شــده ها نیز با 
عبور از ۲۳۴ هزار ســهامدار در ایــن ماه به ۲۳۴ 
هزار و ۲۴۷ مورد رســیده که نســبت به ماه قبل 
)بهمن ۱۴۰۰( با رشــدی ۷۰.۸۶ درصدی مواجه 
بوده است.در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تعداد ثبت نام 
در سامانه »سجام« ۱۳۹ هزار و ۳۴۸ و تعداد احراز 
هویت شده ها نیز ۱۳۷ هزار و ۹۵ مورد بوده است. 
این درحالی اســت که تعداد سجامی شده ها در 
آذر و دی ماه ســال گذشته به میزان چشم گیری 
کاهش یافته بود. به طوریکه در آذرماه ســال قبل، 
تعداد ۶۰ هزار و۲۶ ثبت نام از سوی سرمایه گذاران 
حاضر در بازار ســرمایه در سامانه »سجام« صورت 
گرفته و تعداد احراز هویت شــده ها نیز ۷۹ هزار و 

۱۳۸ مورد بوده اســت. آماری که از کاهش میزان 
ثبت نام و احراز هویت نســبت به آبان ماه حکایت 
داشت. چرا که در آبان ماه ۷۹ هزار و ۱۳۸ نفر در 
ســامانه سجام ثبت نام و ۱۰۱ هزار و ۷۱۶ نفر نیز 
احراز هویت شدند.همچنین در دی ماه تعداد ۵۵ 
هزار و ۸۹۱ ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر 
در بازار ســرمایه در سامانه سجام صورت گرفته و 
تعداد احراز هویت شــده ها نیز با عبور از ۷۰ هزار 
سهامدار در این ماه به ۷۲ هزار و ۸۰۳ مورد رسیده 
بود که نسبت به آذرماه، ۴۱۳۵ نفر و نسبت به آبان 
ماه نیز ۲۳ هزار و ۲۴۷ نفر کاهش داشــته است. 
البته این روند از بهمن ماه برگشت و شاهد افزایش 
تعداد سجامی شده ها در بهمن ماه بودیم. روندی 

که به اسفند سال گذشته نیز کشیده شد.

پنج استان پیشتاز در ثبت نام در سجام
همچنین بر اســاس این گزارش تعداد نفرات ثبت 
نام شــده در سامانه »ســجام« در اسفند ماه سال 
گذشته به تفکیک هر استان حاکی از آن است که 
پنج استان تهران با ۴۵ هزار و ۴۶۴ مورد، اصفهان 
با ۲۰ هزار و ۲۶۵ مورد، خراسان رضوی با ۱۹ هزار 
و ۵۶۱ مورد، خوزســتان با ۱۶ هزار و ۳۸۶ مورد و 
مازندران با ۱۳ هزار و ۹۵۶ مورد در صدر بیشترین 

ثبت نام شده ها در کل کشور قرار دارند.

پنج استان با کم ترین ثبت نام در سجام
از ســویی دیگر بر اساس آمارهای منتشر شده، ۵ 
اســتان  خراســان جنوبی با یک هزار و ۸۴۷، یزد 
با ۲ هزار و ۱۳، بوشــهر با ۲ هزار و ۱۱۹، سمنان 
با ۲ هــزار و ۱۵۶ و چهارمحــال و بختیاری با ۲ 
هزار و ۳۳۲ مورد در انتهای لیســت کمترین ثبت 
نام شده ها در سامانه ســجام در بین سایر استان 
ها قرار دارند.این امارها درحالی مطرح می شــود 
که در راســتای رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۱، 
پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام الزامی 
شد. بنابراین ســهامداران برای دریافت سود خود 
بایــد حتما در ســامانه )WWW.SEJAM.IR( ثبت 

نام کنند.

خداحافظی پُرشور بورسی ها با قرن!

قیمت طال امروز سه شــنبه، کاهش یافت زیرا دالر آمریکا با توجه به چشم انداز افزایش 
تحریم های روسیه و افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای مهار تورم ثابت ماند.

به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری در ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه صبح 
به وقت شرقی، با ۶.۴۰ درصد کاهش به ۱۹۲۷ دالر و ۸۰ سنت رسید و روز گذشته این 
فلز گرانبها با ۱۹۱۷ دالر و ۵۰ ســنت معامله شد.در بازار معامالت آتی آمریکا نیز بهای 
هر اونس طال در همین ســاعت، با ۰.۳۳ درصد کاهش به ۱۹۲۷ دالر و ۸۰ ســنت رسید و روز گذشته با ۱۹۱۸ دالر و ۵۰ 
سنت معامله شد.به نقل از رویترز، با افزایش مذاکرات درباره تحریم های بیشتر علیه مسکو، شاخص دالر پس از سه جلسه 
افزایش متوالی بدون تغییر باقی ماند. دالر قوی تر باعث می شود طال برای دارندگان ارز جذابیت کمتری داشته باشد.بازدهی 
خزانه داری دو ســاله ایاالت متحده به باالترین سطح خود از اوایل سال ۲۰۱۹ رسید و بازدهی ۱۰ ساله باالتر رفت. بازدهی 
باالتر هزینه فرصت نگهداری شــمش بدون بازده را افزایش می دهد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت نقره با ۰.۱ درصد 
کاهش به ۲۴.۴۸ دالر در هر اونس رسید، پالتین با تغییرات اندکی در ۹۸۶.۰۶ دالر معامله شد و پاالدیوم ۰.۷ درصد افزایش 

یافت و به ۲۲۸۹ دالر و ۶۸ سنت رسید.

بیت کوین )BTC(، روز دوشــنبه به زیر ۴۶ هزار دالر ســقوط 
کرد که نشــان دهنده کاهش حرکت صعودی است.به گزارش 
ایســنا و به نقل از کوین، پس از اینکه خریداران نتوانستند به 
سطح مقاومت ۴۸هزار دالر نزدیک شوند، قیمت در آخر هفته 
متالطم شد. این تالطم نشان دهنده تداوم ضعف قیمت است، 
به ویژه زمانی که سیگنال های مومنتوم در نمودار روزانه منفی 
شدند؛ مشابه آنچه در هفته اول فوریه و مارس رخ داد.حمایت 
از ۴۳ هزار دالر می تواند عقب نشــینی را که نزدیک به ســطح 
شکست ۲۵ مارس اســت، تثبیت کند. با این حال، بیت کوین 
باید باالتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه که در حال حاضر در 
۴۸هزار و ۲۸۶ دالر است حرکت کند تا بتواند اهداف صعودی 
را فراتر از سطح مقاومت ۵۰ هزار و ۹۶۶ دالری به دست آورد.

در حال حاضر، سیگنال های مومنتوم در نمودار هفتگی مثبت 
باقی می مانند به این معنی که روند نزولی ممکن است محدود 
شود.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 
۲.۱۶ تریلیون دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به روز 
قبل ۰.۵۴ درصد بیشتر شده است.در حال حاضر ۴۰.۹۸ درصد 
کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین 
۱۲ ســال پیش توســط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر 
بالک چین ایجاد شــد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل 
گرفت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشته 
۱۰۷.۴۳ میلیارد دالر اســت که ۱۳.۹۰ درصد افزایش داشته 
است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۱۴.۳۵ 
میلیارد دالر اســت که ۱۳.۳۶ درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته 
بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون 
۸۸.۹۴ میلیارد دالر اســت که ۸۲.۷۹ درصد از کل حجم ۲۴ 

ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

دالر  میلیون  توقیف 34 
رمزارز از فروشنده دارک 

وب
منطقه جنوبــی فلوریدا در 
اقدامــی موفق شــد کوین 
و توکــن بــه ارزش حدود 
۳۴ میلیــون دالر را از یک 
وب  دارک  در  فروشــنده 

توقیف کند که وزارت دادگستری آن را بزرگترین مصادره مدنی 
رمــزارز در تاریخ آمریکا اعالم کرد.به گزارش ایســنا، این رمزارز 
غیرقانونی از یک شهروند فلوریدای جنوبی توقیف شد که از نام 
مستعار آنالین برای فروش بیش از ۱۰۰ هزار آیتم غیرقانونی در 
بازاری در دارک وب استفاده کرده بود. گفته شده است عمده این 
فروش از حسابهای هک شــده در شماری از سرویسهای بزرگ 

مانند اچ بی او، نت فلیکس و اوبر بوده است.

بیت کوین سقوط کردبا ثابت ماندن دالر، طال کاهش یافت
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گزیده خبر

کرهشمالیسئولرابهحملههستهای
تهدیدکرد

خواهر رهبر کره شمالی هشــدار داد، اگر کره جنوبی 
درگیــری نظامی را آغاز کند، پیونگ یانگ از ســاح 
هسته ای استفاده خواهد کرد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از نووســتی، کیم یو جونگ، خواهــر کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی و معاون رئیس کمیته مرکزی حزب 

کارگران کره شــمالی در دومین اظهارات تهدیدآمیز خود علیه همسایه جنوبی 
این کشــور، گفت: »اگر کره جنوبی وارد یک رویارویی نظامی شــود، نیروهای 
رزمی- هســته ای ما وظایف خود را انجام خواهند داد«.خبرگزاری رسمی کره 
»KCNA« گزارش داد که کیم یو جونگ همچنین خاطرنشــان کرد صحبت در 
مورد حمله پیش دســتانه علیه کره شــمالی یک »اشتباه مهلک« از سوی وزیر 
دفاع کره جنوبی است.اول آوریل، وزیر دفاع کره جنوبی اعام کرد که نیروهای 
مسلح کشورش موشک هایی دارند که قادر است »به سرعت به هر هدفی در کره 
شمالی ضربه بزند.«پیش از این کیم یو جونگ، در بیانیه شدیداللحنی، سو ووک، 
وزیر دفاع کره جنوبی را بابت اشــاره به حمله پیش دستانه به »یک کشور دارای 

ساح های هسته ای« یک »آدم بی عقل و آشغال« توصیف کرده بود.

خیزآمریکابرایتعلیقعضویتروسیهدر
شورایحقوقبشر
ســخنگوی کاخ سفید در اظهاراتی از تاش این کشور 
برای تعلیق عضویت روســیه در شــورای حقوق بشر 
ســازمان ملل پرده برداشت.به گزارش ایسنا، به نقل از 
تاس، جن ســاکی، سخنگوی کاخ سفید اعام کرد که 
نماینده آمریکا در ســازمان ملل به دستور جو بایدن، 

رئیس جمهور آمریکا، برای تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان 
ملل تاش خواهد کرد.ساکی در پاسخ به سوال خبرنگاران که »آیا رئیس جمهور 
آمریکا دســتوری به لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم آمریکا در ســازمان 
ملل برای تعلیق عضویت روســیه در شورای حقوق بشــر داده است یا خیر«، 
گفت: بله، رئیس جمهور حضور روســیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل را 
»مسخره«می داند، من امروز در این باره با نماینده آمریکا در سازمان ملل صحبت 
کردم و درخواســت برای تعلیق عضویت روسیه ادامه خواهد داشت. درپاسخ به 
سوالی مبنی بر »حذف دائمی« روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل ساکی 
گفت که بهتر اســت خبرنگاران برای جزئیات بیشتر با توماس گرینفیلد تماس 
بگیرند.سخنگوی کاخ سفید افزود: اما واضح است که تعلیق عضویت روسیه گام 
بعدی در این روند خواهد بود.از زمان آغاز عملیات روسیه در اوکراین کشورهای 
غربی و در راس آن ها آمریکا تحریم های شدیدی را علیه این کشور آغاز کرده اند.

در واکنش به این اظهارات، واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل 
تاش غرب برای تعلیق عضویت مسکو در شورای حقوق بشر سازمان ملل را »بی 
سابقه« دانست.نبنزیا گفت: تصور کاری که غرب و دیگران علیه روسیه می کنند 
و به دنبال حذف آن از نهادهای بین المللی در جهان هستند، غیرممکن است.

وی افزود، »این اقدامات نه مذاکرات صلح بین روســیه و اوکراین را تسهیل و نه 
تحریــک می کند.«نبنزیا همچنین نوع نگرش بــه روس ها در اروپا را »غیرقابل 

تصور« دانست و بر عدم تنفر از اوکراینی ها در روسیه تاکید کرد.

زلنسکی،مرکلرامسبباتفاقات
اوکراینمیداند

ولودیمیــر زلنســکی از آنگا مرکل دعــوت کرد تا از 
»گورهای دسته جمعی« در بوچا دیدن کند و افزود که 
این گورها نتیجه تصمیم مرکل مبنی بر عدم پیوستن 
اوکراین به ناتو در ســال ۲۰۰۸ است.به گزارش ایسنا، 
به نقل از اینسایدر، اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس 

جمهوری اوکراین پس از انتشار تصاویر شوکه کننده از گورهای دسته جمعی در 
بوچا مطرح شد؛ شهری در شمال غرب کی یف که چندی پیش توسط نیروهای 
اوکراینی باز پس گرفته شد.وی در اظهاراتش روسیه را به ارتکاب یک »قتل عام« 
متهم کرد و به نقش آنگا مرکل، صدراعظم ســابق آلمان و نیکوال ســارکوزی، 
رئیس جمهوری پیشــین فرانسه در نشست ۲۰۰۸ ناتو در بخارست اشاره کرد.

زلنســکی عنوان داشت: براســاس بیانیه های خوش بینانه ای که در سال ۲۰۰۸ 
مبنی بر پیوستن اوکراین به ناتو منتشر شد، دلیل رد شدن این تصمیم نامشخص 
بود. »ترس غیرمنطقی« که برخی از سیاســتمداران نسبت به روسیه داشتند، 
نامعلــوم بود.وی افزود: آن ها خیال کردند که با رد تصمیم می توانند روســیه را 
آرام یا می توانند این کشور را متقاعد کنند تا به اوکراین احترام بگذارد.زلنسکی 
در ادامــه گفت: من از خانم مرکل و آقای ســارکوزی دعوت می کنم تا به بوچا 
سفر کنند و با چشمان خودشان مردان و زنان رنج دیده اوکراینی را ببینند.طی 
نشست ۲۰۰۸، رهبران ناتو درخواست اوکراین و گرجستان را مبنی بر پیوستن 
بــه این ائتاف مورد بحث قرار دادند. در حالی که آلمان و فرانســه اســتدالل 
کردند که چنین قدمی درگیری با روســیه را افزایش می دهــد. در پایان، این 
ائتــاف )ناتو( هیچ تصمیم فوری در این خصــوص اتخاذ نکرد اما وعده داد که 
اوکراین و گرجستان در نهایت عضوی از ناتو خواهند شد. آن ها در نشستی دیگر 
در بروکســل در ماه ژوئیه چنین وعده ای را تکرار کردند.همچنین، خبرگزاری 
فرانسه گزارش داد که آنگا مرکل، صدراعظم سابق آلمان روز دوشنبه انتقادات 
ولودیمیــر زلنســکی را رد و از تصمیمی که در ســال ۲۰۰۸ گرفته بود، دفاع 
کرد.مرکل در بیانیه کوتاهی که توســط ســخنگویش صادر شد، گفت که او از 

تصمیماتش در رابطه با نشست ۲۰۰۸ ناتو در بخارست دفاع می کند. 

برای دومین روز متوالی؛
دیوانعالیپاکستاندربارهسرنوشتعمرانخانتصمیممیگیرد

بعد از شکایت اپوزیسیون، تعیین سرنوشت نخست وزیر پاکستان به دیوان عالی این کشور واگذار شده که از دیروز دوشنبه جلسات مشورتی پیرامون 
این موضوع را آغاز کرده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیوان عالی پاکستانروز سه شنبه مشورت ها در باب مشروعیت لغو طرح عدم 

اعتماد به عمران خان نخست وزیر پاکستان را از سرمی گیرد.این روند از دیروز دوشنبه و در پی شکایت اپوزیسیون آغاز شد که تحوالت چند روز اخیر شامل لغو جلسه رأی 
عدم اعتماد و به دنبال آن درخواست انحال پارلمان از سوی عمران خان را با هدف برگزاری انتخابات مجدد، غیرقانونی تلقی می کند.هیئت پنج نفره قضات دیوان عالی توانایی 

احیای پارلمان، برگزاری انتخابات جدید و یا حتی منع عمران خان از تاش برای ادامه زمامداری در صورت متخلف شناختن وی را دارد.

آمریکافروشجنگندههایاف-۱۶به
بلغارستانراتاییدکرد

دولت واشــنگتن فــروش بالقوه هشــت فروند 
جنگنده اف-۱۶ به بلغارستان و تجهیزات مرتبط 
آن را در معاملــه ای بــه ارزش ۱.۶۷۳ میلیارد 
دالر تایید کرده اســت.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگــزاری آناتولی، بر اســاس اعام آژانس 
همکاری امنیت دفاعی ایاالت متحده، این توافق 
شــامل چهار فروند جنگنده اف-۱۶ مدل سی باک، چهار فروند اف-۱۶ مدل 
دی باک به همراه ۱۱ موتور ۱۲۹D-GE-F۱۰۰ و مقادیری از تجهیزات مرتبط 
با آموزش موشکی، موشــک های هوا به هوا و دیگر تجهیزات است.کنگره روز 
دوشنبه از این فروش مطلع شد و یک دوره بررسی قانونی در این باره آغاز شده 
است.این آژانس همچنین اعام کرد:  این فروش پیشنهادی توانایی بلغارستان 
را بــرای مقابله با تهدیدات فعلی و آتی از طریق توانمندســازی نیروی هوایی 
این کشــور برای اســتقرار هواپیماهای جنگنده مدرن در منطقه دریای سیاه، 
بهبود می بخشــد.این آژانس در ادامه بیانیه خود آورده است: بلغارستان تعهد 
خود را به مدرن ســازی نیروهای مســلح این کشور نشان داده و هیچ مشکلی 
برای جذب این جنگنده ها و خدمات آن به نیروهای مسلح خود ندارد.کمپانی 
الکهید مارتین آمریکا ســازنده این جنگنده ها قرار است مقاطعه کار اصلی این 

معامله باشد.

پروازخطرناکجنگندههایاف۱۶ترکیه
حینرزمایشناتو

منابــع یونانی از نقض حریم هوایی یونــان و پرواز غیر قانونی جت های نظامی 
ترکیه حین برگزاری رزمایش چند ملیتی ناتو در منطقه خبر دادند.به گزارش 
اقتصادآناین به نقل از فارس، شــریات یونانی روز دوشنبه از پرواز بدون برنامه 
ریــزی قبلی جنگنده های ترکیه حین رزمایــش هوایی ناتو در منطقه و نقض 
حریم هوایی یونان خبر دادند.به نوشــته وبگاه »تاکینگ گریس« جنگنده های 
ترکیــه در روز های اخیر نه تنها حریــم هوایی یونان را یک نوبت نقض کردند، 
بلکــه رزمایش چندملیتی ناتــو در جنوب دریای اژه را نیــز متوقف کردند.در 
رزمایــش برنامه ریزی شــده که در آن نیروی هوایی و نیــروی دریایی ناتو با 
یکدیگــر همکاری می کردند و در حالی که تمرین پدافند هوایی در حال انجام 
بــود، دو فروند جنگنده »اف-۱۶« ترکیه به طور غیرقانونی وارد شــرق جزیره 
»کارپاتوس« که حریم هوایی و دریایی آن برای رزمایش ناتو مسدود شده بود، 
حریم هوایی یونان را نقض کردنــد.در نتیجه اقدام تحریک آمیز جنگنده های 
ترکیه، فرمانده اسپانیایی ناتو مجبور به توقف تمرین شد. منابع مطلع همچنین 
گزارش دادند مقام های ناتو که آشــکارا از رفتار ترکیه عصبانی شده اند، دستور 
رسیدگی به این تخلف جنگنده های ترکیه را صادر کرده اند.این دومین بار است 
که جنگنده های ترکیه در رزمایش ناتو مداخله می کنند. پیشتر نیز جنگنده های 
ترکیه با پرواز بدون برنامه ریزی قبلی امنیت کشتی ها و جنگنده ناتو را به خطر 
انداختند. این سری از رزمایش ناتو تمرین تا ۷ آوریل )پنجشنبه، ۱۸ فروردین( 
ادامه دارد.این رزمایش که ســاالنه در میان متحدان ناتو برگزار می شود، شامل 
تمرین سناریو های نیروی هوایی و دریایی است. برای اولین بار در این رزمایش 
دو ناو هواپیمابر آمریکایی »هری اس ترومن« و »شــارل دوگل« فرانســه در 
دریای اژه حضور دارند.روابــط بین ترکیه و یونان، دو عضو ناتو که اغلب دچار 
تنش بوده به طوری که سال گذشته این روابط به شدت رو به وخامت گذاشت 
و کشــتی های جنگی در شرق مدیترانه در نزاع بر سر مرز های دریایی و حقوق 
انرژی با هم روبرو شدند. یونان و ترکیه سال گذشته دردرگیری بر سر اکتشاف 
گاز در شــرق مدیترانه به تقابل نظامی نزدیک شــدند. ترکیه بار ها اعام کرده 
که از یونان می خواهد تا راه حل های سیاســی مسالمت آمیز را تا راه حل های 

تهاجمی اتخاذ کند.

تداوم بازی آمریکا با کلمات در خصوص مذاکرات وین
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید بازگشت متقابل به 
توافق هســته ای، بهترین راه برای مهار برنامه هسته ای ایران 
اســت.به گزارش ســرویس بین الملل خبرگزاری فارس، در 
ادامه لفاظی ها و سیاســت های دوگانه آمریکا در قبال ایران و 
مذاکرات رفع تحریم ها در وین، واشــنگتن بار دیگر به بازی 
با کلمــات درخصوص مذاکرات ویــن پرداخت.»ند پرایس« 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید بازگشت متقابل به 
توافق هســته ای، بهترین راه برای مهار برنامه هسته ای ایران 
است.به نوشــته رســانه های آمریکایی، پرایس طی نشست 
خبری روزانه در واشنگتن مدعی شد: »ما معتقدیم که فرصتی 
برای غلبه بر موانع باقیمانده برای بازگشت به توافق هسته ای 

وجود دارد«.

کاخ ســفید مدعی آمادگی آمریکا و متحدانش برای 
توافقی قوی با ایران شد

نیویورک - ایرنا- جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در حالیکه 
دستیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاسی واشنگتن 
در خصوص چند موضوع باقی مانده مهم و کلیدی در مذاکرات 
وین است، ادعا کرد که آمریکا و متحدانش آماده یک توافق قوی 
با ایران هستند و بافاصله در تداوم لفاظی ها توپ را به زمین 

ایران انداخت.جن ساکی سخنگوی کاخ سفید عصر دوشنبه به 
وقت محلی در نشستی خبری در واشنگتن در پاسخ به سوالی 
درباره مذاکرات وین در حالیکه رسیدن به توافق نهایی در این 
مذاکرات معطل تصمیم سیاســی آمریکاست، مدعی شد: به  
نتیجه رساندن مذاکرات برای دستیابی به توافق بر عهده ایران 
است.این مقام ارشــد دولت بایدن ادامه داد: آمریکا با کمک 
متحدان و شــرکای خود در مذاکــرات وین در خصوص یک 
نقشه راه برای بازگشت به پایبندی مذاکره کرده است. اگر این 
توافق در راستای منافع آمریکا باشد، جو بایدن اعام کرده که 
حاضر است وارد آن شود.سخنگوی کاخ سفید ادعا کرد آمریکا 
و متحدانش آماده هستند یک توافق قوی ارائه دهند اگر ایران 
آماده انجام اقدامات مشابه را داشته باشد.جن ساکی همچنین 
مدعی شد با این حال ایران تعدادی از مسائل را مطرح کرده 
است که ربطی به پایبندی مشترک در توافق هسته ای ندارند 
و بازگشت به پایبندی در تمرکز و هدف ما است.وی در ادامه 
ادعاهایش بدون اشاره ای به تعهدات واشنگتن و بد عهدی ها 
و زیاده خواهی هایش اضافــه کرد ما از ایران می خواهیم به 
جای مطرح کردن مســائل خارج از محتوای مذاکرات وین یا 
مقصر دانستن دیگران برای توقف مذاکرات،  بر توافق مذاکره 

شده در وین متمرکز شود.

ولودیمیــر زلنســکی رییس جمهور 
اوکراین روسیه را به »جنایت جنگی« 
در ایــن کشــور متهم کــرد و گفت 
این جنایت ها، مذاکرات با مســکو را 
مشــکل تر می کند.به گزارش رویترز، 
زلنســکی در اظهارات خود در شهر 
بوچا کــه از تلوزیون ملــی اوکراین 
پخش شد با اشــاره به کشف اجساد 
غیر نظامیان و گورهای دسته جمعی 
در این شــهر مدعی شد: این اقدامات 
جنایات جنگی اســت و جهان آن ها 
را به عنوان نســل کشی به رسمیت 
خواهد شــناخت. به گزارش ایرنا، وی 
ادامــه داد: زمانی که اقدامات آن ها را 
مشاهده می کنید، مذاکرات با روسیه 
بســیار مشکل می شــود. هرچه قدر 
روسیه این مذاکرات را طوالنی تر کند 
برای آن ها و برای این جنگ وضعیت 
بدتر خواهد شــد. وی ادعا کرد: ما از 
هزاران مورد کشــتار مردم، شکنجه، 

قطــع اعضای بدن، تجــاوز به زنان و 
قتل کودکان با خبر هستیم. با توجه 
به فاجعه بوچا، برخی از کارشناســان 
بر ایــن باورند که باوجــود برگزاری 
چند دوره مذاکره بین مقامات مسکو 
و کــی یــف در بــاروس و ترکیه با 

هدف متوقف کردن جنگ، اما به نظر 
می رسد که این جنگ احتماال طوالنی 
خواهد بود و چشم انداز روشنی برای 
پایــان آن در آینــده نزدیــک وجود 
ندارد. رســانه های غربی ۱۴ فروردین 
ماه ۱۴۰۱ با انتشار تصاویری از شهر 

بوچا در نزدیکی کی یف مدعی شدند 
نیروهای روسیه حین خروج از اطراف 
پایتخت اوکراین غیرنظامیان را هدف 
گلوله قرار داده اند. شمار دقیق کشته 
شــدگان بوچا دراین فاجعــه هنوز 
مشخص نشده و رسانه ها اعداد و ارقام 
مختلفی اعام کرده و انگشــت اتهام 
غرب به سوی مسکو است. روسیه اما 
این اتهام را رد کرده اســت. ولودیمیر 
زلنســکی رییس جمهــوری اوکراین 
جمعه شــب هشــدار داد روســیه با 
مین هایی که اطراف خانه ها و اجساد 
بجا می گذارد، یک فاجعه کامل باقی 
می گذارد. آنتونیــو گوترش دبیر کل 
ســازمان ملل روز یکشــنبه به وقت 
محلی در بیانیه ای اظهار داشت: عمیقاً 
از تصاویر غیرنظامیان کشته شده در 
بوچا دراوکراین شــوکه شده ام. برای 
پاســخگو ســاختن موثر، انجام یک 

تحقیق مستقل ضروری است. 

ولودیمیر زلنسکی؛
روسیه به جنایت جنگی متهم است

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی با »نارندرا مودی« 
همتــای هندی خود در زمینه چشــم انــداز احیای 
برجام و امور مهم منطقــه ای و جهانی گفت وگو کرد.
به گزارش فارس، نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
روز دوشــنبه با »نارندرا مــودی« همتای هندی خود 
در زمینه چشــم انداز احیای توافق هســته ای ایران و 
چالش های منطقه ای و جهانی گفت وگو کرد.به نوشته 
روزنامه »جروزالم پســت« در اولین تماس تلفنی بین 
»نفتالــی بنت« نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی با 
»نارندرا مودی« نخســت وزیر هنــد از زمانی که بنت 
هفته گذشته ســفر برنامه ریزی شده خود به هند را 
بــه دلیل ابتای به کرونا بــه تعویق انداخت،  طرفین 
درباره امور مهم جهانی و منطقه ای از جمله چشم انداز 
توافق هسته ای ایران گفت وگو کردند.نخست وزیر رژیم 
اسرائیل پس از مثبت شدن آزمایش کووید-۱۹ مجبور 
شد سفر خود را به هند تعویق بیاندازد.این گفت وگوی 
تلفنــی در حالی صورت گرفت که رییس جمهور هند 
روز یکشنبه از انجام اقداماتی در بندر چابهار در ایران 

جهــت عملیاتی کردن آن خبر داد.  »رام ناث کونید« 
رییس جمهور هند طی سخنرانی در جمع دیپلمات ها 
در »موسســه روابط بین الملل عشــق آباد« در زمینه 
بندر چابهار در ایران گفت: »اقداماتی را برای عملیاتی 
کــردن بندر چابهار در ایران انجام داده ایم که می تواند 
دسترســی امن، قابل دوام و بدون مانع به دریا را برای 
کشورهای آســیای مرکزی فراهم کند.«هند در سال 
۲۰۱۵ در خصوص توســعه بندر چابهار و احداث خط 

راه آهنــی که هند را به افغانســتان متصل می کند، با 
ایران به توافق رسید و در سال ۲۰۱۶، »نارندرا مودی« 
نخســت وزیر هند در جریان ســفر به ایران، توافقنامه 
سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دالری برای توسعه چابهار 
را با تهران به امضــا درآورد.پیش از این نیز »جی اس 
جایشانکار« وزیر خارجه هند پیشنهاد داده بود که به 
منظور دسترســی امن و بدون مانع کشورهای آسیای 
مرکزی بــه دریا، بندر چابهــار در کریدور بین المللی 
شمال-جنوب قرار بگیرد.وی همچنین از طرح کارگروه 
هند، ایران، افغانستان، ازبکستان برای استفاده مشترک 
از بندر چابهار اســتقبال کرده بــود. وزیر خارجه هند 
گفته بود که دهلی نو مجموعاً ۸۵ میلیون دالر کمک 
باعوض و تسهیات اعتباری ۱۵۰ میلیون دالری برای 
توسعه پایانه شهید بهشتی در بندر چابهار متعهد شده 
است. وزیر خارجه هند در مورد تاثیر تحریم های آمریکا 
بر پروژه بندر چابهار نیز اظهار داشته بود که تحریم های 
آمریــکا علیه ایران به هیچ وجه بــه این پروژه مربوط 

نیست.

گفتگوی وزاری خارجه اسراییل و هند؛

بنت و مودی درباره مذاکرات احیای برجام صحبت کردند

در حالی که معاون نخست وزیر لبنان اعام کرد که دولت و بانک مرکزی این کشور ورشکسته شده اند اما رئیس بانک 
مرکزی لبنان ورشکستگی آنرا انکار کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ریاض سامه رئیس بانک مرکزی 
لبنان اخبار مربوط به ورزشکستگی بانک مرکزی را نادرست توصیف کرد.وی گفت: با وجود خساراتی که به بخش مالی 
در لبنان وارد شــده است اما بانک مرکزی به نقش محول شده به آن ادامه می دهد.این درحالی است که ساعاتی قبل 
سعادة الشامی معاون نخست وزیر لبنان گفت: دولت و بانک مرکزی لبنان ورشکسته شده اند.وی اعام کرد که زیان وارده بین دولت، بانک مرکزی، بانک ها 
و سپرده گذاران توزیع می شود اما درصد آن را مشخص نکرد.الشامی افزود: در مورد توزیع زیان اختاف نظر وجود ندارد، زیان ها بین دستگاههای ذیربط از 
دولت تا بانک مرکزی، بانک های دیگر و سرمایه گذاران توزیع می شود اما دولت و بانک مرکزی لبنان ورشکسته شد و زیان رخ داده است و ما سعی خواهیم 
کرد تا زیان های مردم کاهش یابد.معاون نخست وزیر لبنان اظهار داشت: یک حقیقت وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت و نمی توانیم در حالت انکار 
زندگــی کنیــم و نمی توانیم همه آن ها را به روی همــه مردم باز کنیم و ای کاش در حالت عادی بودیم. بانک جهانی پیش از این اعام کرده بود که بحران 
شدید اقتصادی و مالی که لبنان از آن رنج می برد احتماال در زمره یکی از بدترین بحران هایی طبقه بندی می شود که جهان در بیش از ۱۵۰ سال گذشته 

شاهد آن بوده است.

دولت آمریکا به مقامات اسپانیا کمک کرد تا کشتی خصوصی یک الیگارش روسی را مصادره کنند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از وب سایت روزنامه هیل، این کشتی ۷۷ متری متعلق به ویکتور وکسلبرگ، متحد رئیس جمهوری روسیه 
و بنیانگذار و مدیر »گروه رنووا« است - شرکتی روسی که در زمینه های متعددی از جمله آلومینیوم، نفت، انرژی و 
مخابرات فعالیت می کند.بر اساس پرونده ای قضایی در وزارت دادگستری آمریکا، وکسلبرگ از شرکت های ساختگی 
استفاده کرده بود تا با مخفی کردن عاقه اش به این کشتی، آن را از توجه نهادهای نظارت مالی آمریکا دور نگه دارد.

به تخمین یک مقام سابق ســیا، این کشتی ۱۲۰ میلیون دالری که »تانگو« نام دارد، شانزدهمین کشتی مصادره 
شده از الیگارش های روسی است.مریک گارلند، دادستان کل آمریکا در بیانیه ای گفت: امروز نشانگر تصرف نخستین 

دارایی متعلق به اشخاص تحریم شده و مرتبط با دولت روسیه توسط کارگروه ماست، اما آخرین نخواهد بود.گارلند افزود: در کنار شرکای بین المللی خود هر کاری می کنیم 
تا همه اشخاصی که اقدامات مجرمانه شان به دولت روسیه برای ادامه این جنگ ناعادالنه کمک می کند، پاسخگو کنیم.وزارت دادگستری آمریکا کارگروه »کلپتوکپچر« را یک 
هفته پس از حمله روسیه به اوکراین ایجاد کرد.با این حال، دولت آمریکا هنوز به رای دادگاه برای تصاحب مالکیت این کشتی نیاز دارد. انجام چنین کاری در دادگاه می تواند 

دشوار باشد، چون مقامات باید مالکیت چیزی را ثابت کنند که ممکن است شبکه پیچیده ای از دارایی ها از طریق شرکت های کاغذی و حتی متحدان آمریکا باشد.

طبق اعام منابع لبنانی؛

اعالم ورشکستگی دولت و بانک مرکزی لبنان
اولین توقیف دارایی  تحریم  شدگان روس توسط آمریکا؛ 

کشتی الیگارش روس در اسپانیا به گل نشست
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نتایج مطالعه اخیر محققان »دانشگاه کشاورزی و مکانیک فلوریدا« 
آمریکا حاکی از آن است که ادویه »هل« می تواند سلول های سرطان 
پســتان تهاجمی سه گانه منفی را از بین ببرد.به گزارش ایسنا و به 
نقل از اس تی دی، محققان آمریکایی طی این مطالعه اظهار کرده اند 
کــه ترکیبات موجود در هل می توانــد نویدبخش راهی نوین برای 
درمان ســرطان پستان تهاجمی باشد.براســاس نتایج این مطالعه 
جدید، کاردامومین)Cardamomin( که یک ترکیب طبیعی موجود 
در ادویه هل و ســایر گیاهان است می تواند پتانسیل درمانی خوبی 
برای سرطان پستان سه گانه منفی داشته باشد. این یافته ها همچنین 
نشــان می دهد این ترکیب ژنی که به ســلول های سرطانی کمک 

می کند تا از سیستم ایمنی فرار کنند را مورد هدف قرار می دهد.
حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از ســرطان های پســتان، ســه گانه منفی 
هستند و این نیز به آن معنا است که آنها گیرنده ای برای استروژن 
یا پروژســترون ندارند و مقادیر اضافی از پروتئینی به نام HER۲ را 
تولید نمی کنند که این موضوع ســبب می شود درمان این تومورها 
دشــوار باشــد زیرا این نوع از ســرطان به درمان هــای مبتنی بر 
هورمون که برای انواع دیگر سرطان پستان استفاده می شود، پاسخ 
نمی دهند. آنها همچنین تهاجمی تر هســتند و میزان مرگ و میر 
آنها نسبت به سایر سرطان های پستان باالتر است.دکتر »پاتریشیا 
مندونکا«)Patricia Mendonca( استادیار و تحلیلگر پژوهشی دانشگاه 
کشاورزی و مکانیک فلوریدا گفت: ایجاد یک درمان هدفمند برای 
سرطان پستان سه گانه منفی که هم ایمن و هم موثر باشد، چالش 
برانگیز بوده اســت. به همین دلیل، نیاز اساسی به بررسی گیاهان 
دارویی به عنوان روشی جدید برای مبارزه با این سرطان وجود دارد.

دانشــمندان آلمانی، نوعی هیدروژل ابداع کرده اند که می تواند سنگ 
کلیه را به صورت کارآمد از بین ببرد.به گزارش ایســنا و به نقل از نیو 
اطلس، اگرچه برخی از سنگ های کلیه را می توان با دارو درمان کرد اما 
سنگ های بزرگ تر اغلب با لیزر آندوسکوپی شکسته می شوند. شاید یک 
هیدروژل جدید بتواند حتی کوچک ترین تکه های سنگ را از بین ببرد 
تا آنها به حال خود رها نشــوند و مشکالت بیشتری را ایجاد نکنند.در 
 )laser lithotripsy( »حال حاضر، روشی موسوم به »سنگ شکنی لیزری
برای این کار مورد استفاده قرار می گیرد که طی آن، یک لوله باریک و 
بلند به مجاری ادراری وارد می شود. جراح با هدایت کردن یک دوربین 
فیبر نوری به درون لوله، از یک لیزر یکپارچه برای شکســتن سنگ و 
تبدیل کردن آن به قطعات متعدد اســتفاده می کند.قطعات بزرگ تر را 
می توان به  صورت دســتی و با کمک یک ابــزار کوچک خارج کرد اما 
قطعات کوچک تر معموال در جای خود باقی می مانند و پزشکان معموال 
امیدوار هســتند که آنها به طور طبیعی به همراه ادرار دفع شوند. دفع 
این سنگ های کوچک ممکن است دردناک باشد. به عالوه، این احتمال 
وجود دارد که ســنگ ها پیش از این که بتوان آنها را دفع کرد، بزرگ تر 
 )Purenum( »شوند.دانشمندان یک استارتاپ آلمانی موسوم به »پیورنوم
 Fraunhofer(»که به »مؤسســه فناوری تولید و مواد پیشرفته فراونهوفر
IFAM( وابســته اســت، در جســتجوی یک جایگزیــن مؤثرتر، نوعی 
هیدروژل دو بخشی را ابداع کرده اند.پس از شکستن یک سنگ با لیزر و 
برداشتن قطعات بزرگ تر به روش معمول، پزشک به روش آندوسکوپی، 
مایــع آبی رنگی را پخش می کند که در اطراف ســنگ های کوچک تر 

باقیمانده جریان می یابد. 

نابودی سلول های سرطانی با هل!

درمان سنگ کلیه با کمک نوعی 
هیدروژل

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

محیط بان ها سوار بر یک فیل در پارک ملی "کازیرانگا" در ایالت "آسام" 
هند/ آسوشیتدپرس

ادای احترام خاص نیسان به “پدر دریفت” دنیا
کانیمیتسو تاکاهاشی که به عنوان پدر دریفت شناخته می شود به حدی در کنترل خودرو مهارت داشت که خودروها را با سرعت 
کامل از پیچ عبور می داد و کشــش تمامی چرخ ها را می شکســت و درعین حال خط مسابقه را حفظ می کرد. نیسان با برگزاری 
رویدادی ویژه در ژاپن به این اسطوره دریفت ادای احترام کرده است. در این نمایشگاه برخی از مشهورترین خودروهای تاکاهاشی 
و نیسان به نمایش گذاشته شده است. پدر دریفت که با نام کانی سان نیز شناخته می شود ۱۶ مارس سال جاری و در سن ۸۲ 
سالگی درگذشت.کانیمیتسو کار خود در مسابقات را با موتورسیکلت ها آغاز کرد اما جراحت های ناشی از تصادف در مسابقات سال 
۱۹۶۲ باعث شــد او به رانندگی خودروها روی بیاورد. در سال ۱۹۶۴ کانی سان کار مسابقه برای نیسان را شروع کرد و چندین 
رکورد را در خودروهای مســابقه ای این برند همچون R3۸۱ ،R3۸۰ و R3۸۲ بر جای گذاشت. خاص ترین خودروی او اما نیسان 
اسکای الین GT-R بود. کانی سان پنجاهمین پیروزی خود برای نیسان را با خودروی GT-R و در مسابقه قهرمانی 3۰۰ کیلومتر 
فوجی گرند سال ۱۹۷۲ کسب کرد. این برند به دنبال اعطای جدیدترین خودروی به پدر دریفت بود تا قهرمانی های بیشتری را 

در فصل پیش رو کسب کند.

پرسپولیس هنوز یک گلزن شش دانگ کم دارد
یک پیشکسوت پرسپولیس می گوید اعضای تیم پرسپولیس درگیر مسائل ذهنی شده اند اما باید ادامه دهند.حسن خان محمدی 
در گفت وگو با ایسنا درباره تساوی پرسپولیس مقابل هوادار اظهار کرد: بازی بدی نبود اما غیبت وحید امیری به تیم ضربه زد و 
انگار نیمی از پرسپولیس در زمین نبود. تیم آن شادابی را نداشت اما با این وجود می توانستند بهتر از این ها از موقعیت ها استفاده 
کنند. تیم هوادار بســته بازی می کرد و به هر حال از این بازی امتیاز گرفت و شــرایط پرسپولیس را برای قهرمانی سخت کرد.او 
ادامه داد: پرسپولیس بازی به بازی باید بهتر بازی کند اما متاسفانه بازیکنان ملی پوش چندان سر حال نبودند. امیری مصدوم بود و 
سرلک نیمه دوم به زمین آمد. این باعث شد پرسپولیس شاداب نباشد و از نظر روحی و روانی به تیم ضربه وارد شود. مسائل درونی 
و بیرونی ذهن بازیکنان و مربیان درگیر بوده اما باید ادامه دهیم و نتایج را کسب کنیم و منتظر نتایج استقالل باشیم. این که نتایج 
را از دست می دهیم نا امید کننده است.این پیشکسوت پرسپولیس درباره خط حمله این تیم گفت: تمیروف یک بازیکن فیزیکی 
و شوت زن است و از بیرون محوطه جریمه شوت می زند و درگیر می شود. مکمل بدی نیست اما بازیکنی نیست که به راحتی گل 

زنی کند. البته باید بیش تر به او زمان بدهیم. در کل پرسپولیس هنوز یک گلزن شش دانگ کم دارد. 

بسته شاردوان خوبی گرد ماهای ز چین و حلقهٔ زلف سیاه
ن تو صد یوسف هب چاهرد سر زلف تو صد لیلی اسیر رد زنخدا آفتاب آنجا هچ باشد؟ خاک راهاقتلت چون ساهی رب راه افگند کس گناهی رب تو نتواند نشاند

خون خلقی گر ربزیی بی گناه
زرههٔ آن کز غمت گومیی: آه!آه! کز شوق تومیسوزیم و نیست صبر میورزیم و غماز آب چشم

عشق می پوشیم و رنگ رخ گواه

پیشنهاد

چهره روز

دفترچه ممنوع
شــهرت آلبا دسس پدس )Alba de Céspedes( به واسطه 
اولیــن رمانش به نام »هیچ یک از آنهــا باز نمی گردد«، 
آغاز شــد و با انتشــار رمان »از طرف او« به اوج رسید. 
کتاب دفترچه ممنــوع اثر دیگــری از این رمان نویس 
ایتالیایــی – کوبایی اســت.موضوع مشــترک آثار این 
نویسنده »زن ایتالیایی« اســت که عمدتاً به سال های 
جنگ جهانی و پس از آن پرداخته اســت. کشــمکش 
زنان با فضای عاطفی ناهمگونی که ایجاد شده و میزان 
بردباری آنان را به چالش کشیده است. دفترچه ی ممنوع 
داستان زندگی زنی به نام والریا است که پس از سال ها 
زندگی با همسرش »میشل« و دختر و پسرش »میرال« 
و »ریــکاردو« از زبان خودش و در قالب یادداشــت های 
روزانه در یک دفترچه نقل شده است. دفترچه ای که با نگرانی از اینکه روزی اعضای خانواده اش از وجود 
آن مطلع شوند، در اتاقش پنهان می کند و به دنبال فرصتی می گردد تا با آن خلوت کند و رازهای مگوی 
خود را در آن بنویسد.و اما چرا از این دفترچه می ترسد؟ در برهه ای از زندگی به همراه خانواده اش جنگ 
جهانی دوم را تجربه کرده و اکنون ناچار اســت برای گذراندن زندگی، عالوه بر نگهداری از فرزندان و 
رســیدگی به امور خانه، سر کار هم برود. او در یک خانواده ی کاماًل سنتی بزرگ شده و با این تصور و 
با انتظاراتی که از فرزندانش دارد، گاهی با آنها دچار تضاد فکری شــده و مسیر زندگی شان از هم جدا 
می شــود. با خود فکر می کند که هر یک از آنها مسائل شخصی و پنهانی زیادی دارند و بنابراین او هم 
تصمیم می گیرد هرآنچه می خواهد در این دفترچه بنویسد. دفترچه ای ممنوع که کسی سر از اسرارش 
در نیاورد. والریا زنی ســت که سختی کشیده است، مادری که خود را وقف فرزندان و همسرش کرده و 
همه جا از عشقش به خانواده می گوید، اما گاهی انگار خودش را گول می زند! والریا به مرور  برای میشل 
تبدیل به زنی معمولی می شود، حتی مانند بچه هایش او را »ماما« صدا می زند، زنی که گاهی دستور هم 
می دهد و حتی بهانه گیری هم می کند. گاهی والریا فکر می کند همسرش هر روز از او دورتر می شود و 

فرزندانش نیز قدر او را نمی دانند.

علی دایی
علی دایــی )زادهٔ ۱۴ بهمــن ۱3۴۸(بازیکــن فوتبال 
بازنشســتهٔ تیم ملی ایران و باشــگاه پرسپولیس است 
که عالوه بر بازی در لیگ برتر ایران، ســابقه حضور در 
لیگ های ســتارگان قطر، امارات و بوندســلیگا آلمان را 
هم در کارنامه دارد.او اکنون مربی فوتبال، تجارت پیشه، 
کارآفرین و بنیانگذار و مدیرعامل شرکت پوشاک ورزشی 
دایی اســت.دایی که بهترین گلزن تاریخ تیم ملی ایران 
به شــمار می رود؛ در نظرسنجی های ســایت ای اف سی 
و برنامه نود با کســب اکثریت آرا بــه ترتیب به عنوان 
بهترین مهاجم تاریخ جام ملت های آســیا و نیز بهترین 
مهاجم بعد از انقالب در ایران انتخاب شد.دایی از سوی 
ای اس پی ان به عنوان یکی از ده بازیکن برتر تاریخ فوتبال 
آسیا انتخاب شده و همچنین توسط فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال در تیم منتخب قرن ۲۰ آسیا قرار 
گرفته اســت. او با زدن ۱۰۹ گل در ۱۴۹ بازی ملی، دومین گلزن در رده بازی های ملی فوتبال مردان 
جهان است، درحالیکه سال ها عنوان بهترین گلزن بازی های ملی جهان را به یدک می کشید.او با ثبت 
۱۴ گل، رکورد بیشترین گلزنی در تمام ادوار جام ملت های آسیا را هم در اختیار دارد.در ۱۵ تیر ۱۴۰۰، 
خروجی بزرگراه باکری تهران به اتوبان کرج تا ورودی اصلی مجموعه ورزشی آزادی به نام علی دایی به 
ثبت رسید.همچنین به پاس خدماتش در کمک رسانی به مردم در زلزله کرمانشاه نام گونه ای از ماهیان 
تازه کشــف شده رودخانه ســیمره »کتفیش علی دایی« )Glyptothorax alidaeii( نهاده شد. علی دایی 
فوتبال خود را از استقالل اردبیل آغاز کرد.]۱۱[ او پس از قبولی در دانشگاه صنعتی شریف و اقامت در 
تهران، به تیم تاکســیرانی تهران پیوست. دایی پس از آن، چهار سال در تیم بانک تجارت در مسابقات 

لیگ تهران به میدان رفت]۱۲[ و از آنجا بود که مورد توجه مربیان وقت تیم های فوتبال قرار گرفت.

فرهنگ

فیلم ســینمایی »زاالوا« در ماه  گذشته با حضور در 
چند جشــنواره فیلم اروپایی و آمریکایی، به مســیر 
خود در عرصــه جهانی ادامه داد.به گزارش ایســنا، 
فیلم سینمایی »زاالوا« به کارگردانی ارسالن امیری 
و تهیه کنندگی سمیرا و روح اهلل برادری با ادامه حضور 
در جشــنواره های جهانی، در ماه گذشته در چندین 
رویداد در کشــورهای آمریکا، ولز و آلمان به نمایش 
درآمده اســت.این فیلم از ۲۵ فوریه تا ۱3 مارس در 
جشــنواره بین المللی فیلم یک جهان ولز موسوم به 
)Wow Film Festival( بــه نمایــش درآمد.همچنین، 
انجمــن فیلم آمریکا AFI ، در روزهای ۸ و ۱۰ مارس 
با دو نمایش اختصاصی میزبــان فیلم »زاالوا« بود و 
در ماه پیش رو نیز، در جشــنواره بین المللی فیلم اســتانبول از ۸ تا ۱۹ آوریل در بخش »منطقه 
مین گذاری شده« همراه با منتخبی از فیلم های برتر یک سال اخیر در ژانر وحشت بومی به نمایش 
 Fantasy Flm« در می آید.از دیگر عرصه های جهانی که »زاالوا« در آنها حضور داشته، جشنواره ژانر
Fest« آلمان است که از 3۰ مارس تا ۷ آوریل، ۱۷ فیلم  ژانری منتخب جشنواره های جهانی را، در 
سانس های شبانه در هفت شهر فرانکفورت، هامبورگ، کلن، مونشن، برلین، نورنبرگ و اشتوتگارت، 
نمایش می دهد.  نوید پورفرج، پوریا رحیمی سام، هدی زین العابدین، باسط رضایی، شاهو رستمی، 
فریدون حامدی، مهسا حجازی، لیال بگی و آذین کنعانی در »زاالوا« نقش آفرینی کرده اند که قرار 

است با برنامه ریزی های صورت گرفته بزودی در سینماهای کشور اکران شود.

»زاالوا« در چند رویداد بین المللی
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