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گشایش های ارزی؛ فرصتی مناسب برای 
تفکیک مخارج ارزی از ریالی

کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و گشایش های 
ارزی، فرصت مناســبی برای دولت به منظــور تفکیک بودجه ارزی از 
ریالی، کنترل تورم و تقویت زیرساخت های کشور به وجود آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ماه های گذشــته اخبار متعددی از افزایش 
درآمدهای ارزی، اعم از درآمدهای نفتی و غیر نفتی به گوش رســید. 
در بحث درآمدهای نفتی که صادرات نفت از لحاظ حجمی نســبت به 
گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است. همچنین صادرات میعانات گازی 
از نظر حجمی ۳ برابر شــده و صادرات گاز طبیعی هم از نظر ارزش و 
حجــم به ترتیب ۸۴ و ۹۱ درصد افزایش یافته اســت.از طرفی قیمت 
نفت نیز افزایش چشمگیری یافت و حتی تا باالی ۱۲۰ دالر هم رفت 
و پس از مدتی فروکش کرد و در محدود ۱۰۰ دالر تثبیت شد. افزایش 
حجمی و ارزشــی صادرات نفت موجب شد نه تنها تعهدات بودجه ای 
درآمدهای نفتی برآورده شــد، بلکه به گفته وزیر نفت ۱۰ درصد هم 
فراتر رفت. الزم به ذکر اســت کل منابع نفتی تعیین شــده در بودجه 
۱۴۰۰ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۹۹ هزار میلیارد تومان 
آن ســهم دولت برآورد شده اســت.همچنین براساس اعالم وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی در ۱۱ ماهه ســال ۱۴۰۰ ارزش صادرات نفت خام 
بــدون درنظر گرفتن صادرات فرآورده هــای نفتی و میعانات گازی به 
۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده اســت. این درحالی است که در مدت 
مشــابه سال گذشته مجموع درآمد نفتی کشور فقط ۱۰ هزار میلیارد 
تومان بوده است.در بحث درآمدهای غیرنفتی نیز بر اساس اعالم رئیس 
کل گمــرک ۴۸ میلیارد دالر، در ســال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان 
صادر شــد که این میزان ۱۴ میلیارد دالر بیشــتر از سال قبل بود و 
رشد ۴۱ درصدی داشته است. این رقم یعنی ۳ میلیارد دالر بیشتر از 
پیش بینی ۴۵ میلیارد دالری صادرات غیر نفتی محقق شــده است.در 
این شرایط که سال های سختی از لحاظ ارزی بر کشور گذشته است و 
نشانه هایی از گشایش مشاهده می شود یکی از بهترین فرصت ها برای 
تحقق طرحی ست که مدت هاست از سمت کارشناسان اقتصادی مطرح 
شده است؛ تفکیک بودجه ارزی از ریالی.هنگامی که درآمدهای نفتی 
محقق می شود، دولت برای جبران کســری تراز عملیاتی خود، سهم 
خود از فروش نفت را که چبا کسر سهم وزارت نفت و صندوق توسعه 
مشخص می شــود را به بانک مرکزی می فروشد.بانک مرکزی اگر این 
ارزها را در بازار بفروشد و پول آن را به دولت بدهد، عماًل سرکوب ارزی 
محقق شــده و کانال بیماری هلندی فعال می شود که نابودی تولید و 
صنعت را به همراه دارد. بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که 
رابطه بین اســتفاده بی رویه از منابع طبیعی )معادن نفت و گاز، طال و 
نظایر آن( و رکود ناشی از آن را در بخش صنعت داخلی توضیح دهد.

به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر 
عوامــل فصلی )درآمد هنگفت و ناگهانی نفت در یک دوره( به صورت 
ناگهانی افزایش می یابد و دولــت به عنوان متولی اقتصاد هم با تصور 
دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می کنند. درآمد کشــور 
زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می شود. این تزریق پول به جامعه 
منجر به افزایش نقدینگی، افزایش درآمدها و در نهایت افزایش تقاضا 
برای مصرف کاالهای مختلف می شود و اگر این افزایش تقاضا به صورت 
ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و 
تقاضا برهم می خورد، در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد.در این صورت، 
دولت با دخالت در بازار برای سرکوب قیمت ها وارد عمل می شود و از 
سوی دیگر، با افزایش واردات ســعی در ایجاد تعادل در بازار عرضه و 
تقاضا می کند. این رویه در مدت نه چندان زیادی، باعث می شود هزینه 
تولید کاالهــا در داخل افزایش یابد و بخش صنعــت امکان رقابت با 
کاالهای وارداتی را نداشته باشد که به این فرایند »صنعت زدایی« هم 
گفته می شــود.دولت ها در دهه های گذشته برای فرار از صنعت زدایی 
و تضعیف تولید داخل شیوه دیگری برگزیدند و اینکه به بانک مرکزی 
اجازه دادند ما به ازای درآمدهای نفتی پایه پولی را افزایش دهد.طبق 
قانون احکام اصالح ساختار بودجه دولت مکلف به درج منابع و مصارف 
ارزی در جدولی جداگانه به گونه ای که مالحظات امنیتی رعایت شود، 
هست. این موضوع می توانست گامی برای تحقق تفکیک بودجه ارزی 
و ریالی باشــد که متأســفانه در بودجه ۱۴۰۱ رعایت نشد.در همین 
رابه علی سعدوندی، کارشــناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو 
بــا خبرنگار مهر توضیح می دهد و می گوید: یک روند اشــتباه را ما در 
۵۰ سال گذشــته انجام دادیم و اکنون نیز متأسفانه در قانون بودجه 
۱۴۰۱ تکرار شد و آن اینکه درآمد نفتی را در یک عدد موهومی به نام 
نرخ تســعیر ضرب کرده ایم و به بانک مرکزی اجازه دادیم به ازای آن 
رقم ریالی پایه پولی ایجاد کند و به دولت تحویل دهد. با این روند فکر 
می کنیم که درآمد نفتی می تواند برای ما توسعه ایجاد کند در حالی که 
اگر درآمد نفتی هم نداشتیم باز این کار را می توانستیم بکنیم و عماًل 
این درآمدها فایده ای برای اقتصاد ما نداشــتند و فقط محملی شده اند 
تا بانک مرکزی پایه پولــی ایجاد کند و در اختیار دولت قرار دهد.وی 
اضافه می کند: طرف دیگر قضیه این است که بانک مرکزی دیده که این 
روند تورم ایجاد می کند آمده بخشی از این درآمد ارزی را توسط افراد 
مختلف یا در حال حاضر در بازار متشکل ارزی وارد اقتصاد می کند. با 
این کار قیمت کاالهای مصرفی خارجی را کاهش می دهیم و به تولید 
ملی ضربه میزنیم.این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: البته طبیعتاً 
درصدی از مردم طی این ۵۰ ســال خوش شــانس بودند و توانستند 
بخشــی از این درآمد ارزی را که در اقتصاد وارد می شــده از کشــور 
خارج کنند. بنابراین شما می بینید هر جا در دنیا محل تجمع ایرانیان 
بوده است مثل دبی یا حتی کالیفرنیا پیشرفت کرده است.سعدوندی با 
تاکید بر اینکه با این کار سوبسید برای تضعیف تولید ملی و قرار سرمایه 
داده ایم اضافه می کند: در واقع با این کار ما ســرکوب تورم داریم و نه 
مهار تورم؛ یعنی مصرف کننده که میبیند کاالی مصرفی خارجی خود 
ارزان می شود تصور می کند تورم کاهش یافته در حالی که با موج تورم 
بعدی قیمت همه کاالهای مصرفی و ســرمایه ای افزایش چشمگیری 
پیدا می کند. گویی که فنر تورمی آزاد شــده و تخریب بیشــتری هم 
انجام داده است.این کارشناس اقتصادی در رابطه با راهکار این مشکل 

می گوید:
ادامه در صفحه سوم

نگــــاه

اکونومیست بررسی کرد؛
سایه ترکیب سمی رکود بر اقتصاد جهان

فقط یک سال پیش بود که اقتصاددانان جهان بازگشت سریع از رکود اقتصادی را جشن می گرفتند. اما اکنون 
نگران هستند که رکود بعدی اقتصادی ممکن است در راه باشد. در آمریکا، فدرال رزرو در حال آماده شدن 
برای مبارزه با تورم باال با افزایش شــدید نرخ بهره و کوچک کردن ترازنامه خود است. در اروپا، انرژی گران 
قیمت، مشکالتی برای مصرف کنندگان انرژی ایجاد می کند و تولید را برای کارخانه ها پرهزینه تر می کند 
و در چین، شیوع سویه اومیکرون ویروس کرونا، مقامات را وادار کرده تا سخت ترین محدودیت ها را از زمان 
شروع همه گیری اعمال کنند.اقتصاد آنالین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، این یک ترکیب تاریک 
برای رشد جهانی و چشم انداز اقتصادی در حال تیره شدن است. برخی از اقتصادها حتی ممکن است دچار 
رکود شوند، هرچند در زمان های مختلف بسته به موانعی که با آن روبرو هستند این رکود می تواند متفاوت 
باشــد.اقتصاد در ایاالت متحده بیش از حد داغ می شود. نرخ تورم ساالنه قیمت مصرف کننده ۹.۷ درصد و 
دستمزد ساعتی ۵.۶ درصد بیشتر از سال قبل است. آمریکا تقریبا دو برابر تعداد کارگران بیکار، فرصت شغلی 
دارد که باالترین نسبت در هفتاد سال گذشته است. در بیشتر ماه های سال ۲۰۲۱، بانک های مرکزی امیدوار 
بودند که آمریکایی هایی که پس از شیوع بیماری همه گیر ترک کار کردند، بار دیگر به بازار کار بازگشته و به 
تعدیل بازار کمک کنند. در شش ماه گذشته هم این اتفاق افتاده است: بیش از نیمی از کارگران در سنین 
اولیه کار بازگشــته اند. با این حال، رشــد دستمزدها هم صعودی بوده است، شاید به این دلیل که کارگران 
سخت در حال چانه زنی بر سر دستمزد خود هستند و افزایش قیمت ها استانداردهای زندگی را تحت تاثیر 
قرار داده است.فدرال رزرو برای رسیدن به هدف تورم ۲ درصدی خود به کنترل رشد دستمزد و قیمت نیاز 
دارد. انتظار می رود که نرخ های بهره کوتاه مدت را که در ابتدای سال ۰.۲۵ درصد بود، تا دسامبر به بیش از 
۲.۵ درصد افزایش دهد و در سال ۲۰۲۳ به افزایش نرخ های باالی ۳ درصد ادامه دهد. در هفته جاری بانک 
مرکزی برنامه کاهش نگهداری اوراق قرضه  ۸.۵ تریلیون دالری خود را با کاهش از ماه می با سرعتی باالتر 
از آخرین دوره »انقباض کمی« اعالم کرد.ترمزهای پولی اگرچه ضروری است اما رشد اقتصادی را به خطر 
می اندازد. تاریخ نشان می دهد که برای فدرال رزرو خنک کردن بازار کار بدون اینکه در نهایت اقتصاد را وارد 
رکود کند، کاری دشوار است. این کشور از سال ۱۹۴۵ تنها سه بار »فرود نرم« انجام داده و هرگز در حالی 
که با تورم باال مبارزه می کرد این کار را انجام نداده است. سرمایه گذاران اوراق قرضه بر این باورند که طی دو 
سال آینده با ضعیف شدن اقتصاد، فدرال رزرو باید بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد. با توجه به پیشینه این 
امر، رکود اقتصادی در دو سال آینده محتمل به نظر می رسد.اروپا نیز با مساله تورم روبروست، اما این مشکل 
تاکنون بیشتر ناشی از گرانی انرژی و مواد غذایی وارداتی است تا داغ شدن اقتصاد. حمله روسیه به اوکراین 
و تحریم های غرب، تامین انرژی این قاره را تهدید می کند. قیمت گاز برای زمســتان آینده پنج برابر بیشتر 
از قیمت آن در آمریکاســت و هزینه انرژی خانوار تقریبا دو برابر بیشتر از سهم تولید ناخالص داخلی است 
)تا حدی به این دلیل که اروپا نسبت به آمریکا فقیرتر است.( با افزایش قیمت انرژی، اعتماد مصرف کننده 
کاهش یافته اســت. شرکت ها نیز با مشکل مواجه هستند و تولید صنعتی فرانسه هم در ماه فوریه کاهش 
یافت.اقتصاد منطقه یورو احتماال در کل سال ۲۰۲۲ همچنان رشد خواهد کرد، اما شکننده به نظر می رسد. 
اگر اروپا واردات گاز روســیه را متوقف کند – چه به دلیل تصمیم جمعی و چه به دلیل قطع عرضه – خطر 
رکود افزایش خواهد یافت.تهدید رشد جهانی ناشی از شیوع اومیکرون چین شدیدترین و فوری ترین خطر 
موجود اســت. چین در ششم آوریل بیش از ۲۰ هزار مورد از ویروس جدید را شناسایی کرد. از آنجایی که 
دولت متعهد به حذف کووید – ۱۹ است، ۲۶ میلیون نفر از ساکنان شانگهای و چندین شهر بزرگ دیگر با 
شیوع این ویروس، تحت قرنطینه شدید قرار دارند. به گفته گلدمن ساکس، اگر رابطه گذشته میان قرنطینه و 
تولید ناخالص داخلی برقرار باشد، تولید  چین ۷.۱ درصد کمتر از سطح جهانی و بدون محدودیت خواهد بود.

وزیر بهداشــت گفت: دولت سیزدهم واکسیناسیون را به بحث های سیاسی و 
FATF گره نزد بلکه واردات و تزریق واکسن پیگیری شد،صادرات واکسن کرونا 
از یکی دو هفته پیش آغاز شــده و فعال به ۱۰ کشور آفریقایی صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از فردیس، بهرام عین اللهی در جلســه شورای 
اداری شهرستان فردیس اظهار داشت: بعد از دوران دفاع مقدس، جنگ تمام 
نشده است. جنگ نهان بسیاری از مشکالت را برای ما ایجاد کرده و در ظاهر، 
شاهد خاکریز و ادوات نظامی نیستیم اما در باطن، جنگ اقتصادی علیه ایران 
وجود دارد. وی افزود: امروز یکی از مهمترین مســائل، پاتک زدن به دشمنان 
اســت و در این زمینه باید خودمان را تجهیز کنیم. بهترین راهکار مقابله با 
جنگ اقتصادی دشــمنان، تجهیز کردن خودمان به علم و دانش است. مقام 
معظم رهبری نیز امسال همچون سالهای گذشته بر تقویت دانش بنیان ها و 
اشــتغال آفرینی تاکید دارند. پاتک امروز ما، رونق تولید و تالش بیشتر است. 
وزیر بهداشت خاطرنشــان کرد: البرز یکی از قطب های اصلی دارویی کشور 
است و توانسته قدم های بسیار اساسی را در این زمینه بردارد. امروز از گروه 
مپنا بازدید کردیم و پیشرفت دانشمندان ایرانی در عرصه های مختلف، قابل 
افتخار است. بســیاری از ادوات و محصوالت پیشرفته دنیا را امروز در کشور 
می توانیم تولید کنیم در شــرایطی که سالهای زیادی در شرایط تحریم بوده 
ایم. دکتر عین اللهی گفت: روز ۱۸ فروردین و ســالگرد ابالغ سیاســت های 
کلی سالمت از سوی مقام معظم رهبری است و شب گذشته نیز با تعدادی از 
صاحب نظران و متخصصان حوزه سالمت جلسه ای با حضور رییس جمهور 
داشــتیم و مفتخر به پیشرفت های حوزه ســالمت هستیم. وی خاطرنشان 
کرد: در این ۷ ماه حدود ۳۸ ســفر استانی داشــته و رییس جمهور نیز ۱۹ 
ســفر استانی داشته است و این سفرها نشان دهنده عزم دولت برای آشنایی 
و حل مشکالت مناطق مختلف کشور است. از اول دولت سعی ما بر این بود 
که کمتر حرف بزنیم و بیشــتر عمل کنیم. در روزهای نخست دولت، روزانه 
بیش از ۵۰ هزار بیمار کووید۱۹ شناسایی می شدند و بیش از ۷۰۰ نفر فوت 
می کردند که فاجعه انســانی بود اما دولت با قدرت وارد کنترل کرونا شــد و 
واکسیناســیون را به بحث های سیاسی و FATF گره نزد و با قدرت، واردات و 
تزریق واکسن را پیگیری کردیم و امروز ۶ مجموعه واکسن سازی علیه کرونا 
در کشــور فعال است و صادرات واکســن کرونا را نیز از یکی دو هفته پیش 
آغاز کرده ایم و واکســن ایرانی، فعال به ۱۰ کشور آفریقایی صادر خواهد شد. 
وزیر بهداشــت تصریح کرد: یکــی از دالیل موفقیت دولت در کنترل کرونا و 
واکسیناسیون، حضور و مشارکت مردمی بود و تا امروز بیش از ۱۴۷ میلیون 

ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. هر طرحی که با مشارکت مردم 
همراه باشد، حتما به موفقیت می رسد. عین اللهی تاکید کرد: توجه به شرکت 
های دانش بنیان و تقویت آنها، یکی از ضروریات است. بخش زیادی از صنایع 
دارویی و تجهیزات پزشــکی کشور در البرز مســتقر است. باتوجه به نیروی 
انسانی متخصص و متعهدی که در کشور وجود دارد می توانیم در تولید دارو 
و تجهیزات پزشکی به خودکفایی و صادرات برسیم و نیاز به حمایت دارد. در 
تولید داروهای بایوتکنولوژی، ایران یکی از کشورهای مطرح دنیا است و تولید 
این داروها توانسته تا حد زیادی، میزان ارزبری را کاهش دهد و به دانشمندان 
و افراد عاشــق در حوزه تولید و خودکفایی، این قول را می دهیم که فرصت 
را پیش روی آنها گذاشــته و موانع را برطرف می کنیم. وی خاطرنشان کرد: 
همه مردم باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند و هیچ کس نباید بدون پوشش 
بیمه ای باشــد که در بودجه امســال به این امر توجه شده و جمعیت بین ۶ 
تا ۹ میلیون نفری که فاقد بیمه هســتند، باید تحت پوشش قرار گیرند. وزیر 
بهداشــت یادآور شد: شهرستان فردیس در کشور نمایانگر یک بی عدالتی به 
ویژه در حوزه ســالمت و درمان است و در سفرهای استانی، چنین وضعیتی 
را در بین شهرســتانهای کشــور ندیده بودم. بالفاصله پس از بازدید امروز از 
بیمارســتان در حال ســاخت فردیس، پیگیری های الزم را برای تسریع در 
تکمیل این بیمارستان انجام دادم و بودجه خوبی در این سفر برای تکمیل این 
بیمارستان در نظر گرفته شده و امیدواریم در مدت کوتاهی، این بیمارستان 
را تجهیز و افتتاح کنیم.عین اللهی گفت: برنامه وزارت بهداشت در این دوره، 
عدالت و تعالی نظام ســالمت اســت که جزییات و زمان بندی آن مشخص 
شده است. مهمترین نکته ای که مقام معظم رهبری در اولین دیدار با دولت 
سیزدهم بر آن تاکید داشتند، عدالت بود. رفتار، سخنان و وعده ها و فعالیت 
های ما باعث تقویت نظام جمهوری اســالمی می شــود و کار با شعار، پیش 
نمی رود و باید خدمت و نوکری مردم را فارغ از عناوین و پســت ها، به نحو 
احسن انجام دهیموی ادامه داد: باتوجه به بازدیدهایی که در فردیس داشتیم، 
پیشنهادم به رییس جمهور این است که فردیس، نیاز به یک رسیدگی ویژه 
دارد. در شرایط معمول، این مشکالت حل نخواهد شد. بسیاری از ادارات در 
فردیس، ساختمان ندارند برای تکمیل بیمارستان نیز باید یک فکر ویژه کرد.

وزیر بهداشــت گفت: استان البرز در واکسیناسیون عمومی علیه کرونا، قابل 
انتظار عمل نکرده و نسبت به متوسط کشوری، قدری عقب ماندگی دارد. در 
این شرایط باید واکسیناسیون فعال انجام شود چراکه بهترین روش مقابله با 

کرونا، در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی، واکسیناسیون است.

وزیر بهداشت: 

واکسنکرونایایرانبه10کشورصادرمیشود

نرخ ارز آزاد در گمرکات؛

جایگزینی نرخ ارز آزاد در محاسبه عوارض گمرکی
وزیر اقتصاد مطرح کرد؛

اصالح نظام بانکی اولویت 
کاری سال 1401

حاشیه های ارز 4200 ادامه دارد؛

وزارت صمت: ارز ترجیحی دارو حذف نشده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید برای ارتقای توانمندی، اصالح و پیراســتگی شبکه بانکی به عنوان 
یک اولویت در سال ۱۴۰۱ تالش کنیم.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
ســید احسان خاندوزی در جلسه هم اندیشی با مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی کشور در محل 
این وزارتخانه افزود: امروز همه متغیرهای اقتصاد کالن تا پایان اســفند ماه به جز ارقام مربوط به نرخ رشد 

اقتصادی که همیشه با تأخیر....

از سوی مرکز آمار ایران؛

نرخبیکاریزمستانگذشته۹.۴درصداعالمشد

جزئیات جدید از توافق اخیر درباره آزادسازی بخشی از منابع ارزی ایران

هفتمیلیارددالرارزهایمسدودی
ایرانآزادمیشود

تهران – ایرنا - هفت میلیارد دالر از ارزهای مسدودی ایران با توافق امضاشده، به طور انتقال بانکی به 
حساب های ایران واریز خواهد شد.به گزارش ایرنا، بر اساس توافق صورت گرفته با برخی کشورهای 
طرف قرارداد ایران، چارچوب الزم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدودشده 
کشــور، مشخص و مورد توافق قرار گرفته است.بر اساس این چارچوب توافق شده، وجوه مسدودی 
باید در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته، در حساب های ایران وصول شود. چارچوب این مسیر 
برای رفع مسدودی منابع ارزی، مشابه چارچوب توافق شده با انگلیس است که در آن قالب رقمی در 
حدود ۴۷۰ میلیون یورو در حساب های ایران وصول شد.میزان منابع ارزی که با اجرای موافقت نامه 
اخیر آزادسازی خواهد شد، هفت میلیارد دالر برآورد شده است.این هفت میلیارد دالر به حساب های 
ایران واریز می شــود، که نشــانه هایی از باز شدن تدریجی محدودیت های بانکی علیه ایران است به 

نحوی که حتی پس از برجام نیز چنین نقل و انتقال بانکی سابقه نداشته است.

آبان پایان زمان عضویت ایران در اوراسیا؛

صادراتایرانبهاوراسیا1۵درصدرشدکرد
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افزایش چشمگیر بیماران سرپایی کرونا در پایتخت 
معاون درمان ستاد کرونای استان تهران ضمن تشریح وضعیت شیوع این بیماری در پایتخت،  گفت: احتماال اگر قرار باشد موج هفتم به وقوع بپیوندد این زمان برای هفته 
اول اردیبهشت ماه پیش بینی می شود، اما چندان سهمگین نخواهد بود و بیشتر به شکل یک موج در افزایش موارد سرپایی خواهد بود.دکتر نادر توکلی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره وضعیت کرونا در استان تهران،  گفت: موضوعی که در دهه دوم فروردین با آن مواجه شدیم افزایش موارد سرپایی بود و تعداد بیماران سرپایی به شدت افزایش پیدا 
کرده است؛ البته هنوز منجر به افزایش بستری نشده است. تعداد مراجعین حوزه درمان به حدود ۳۵۰۰ نفر در روز رسیده است و این در حالی است که پیش تر این عدد 
حتی به زیر ۲۰۰۰ مراجعه هم رسیده بود. اکنون تعداد کل بستری کمتر از ۱۰۰۰ نفر است و مرگ و میر هم که به زیر ۱۰ نفر در روز رسیده بود، اکنون بین ۱۳ تا ۱۵ 
مورد در روز در نوسان است.وی افزود: عالئم فعلی بیماران مانند آبریزش بینی،  سرفه،  گلودرد و سردرد نشان می دهد که درصدی ویروس کرونای اومیکرون و درصدی 
آنفلوآنزا در گردش است.توکلی با تاکید بر لزوم تکمیل واکسیناسیون کرونا، تصریح کرد: در دنیا ثابت شده است افرادی که واکسن دز سوم را تزریق کرده اند تقریبا ۳۰ 
تا ۵۰ برابر نسبت به افرادی که واکسینه نشدند، مرگ و میر کمتری داشتند؛ بنابراین توصیه به تکمیل واکسیناسیون مهم ترین عامل پیشگیرانه از بیماری شدید است و 
می تواند حاشیه امنی ایجاد کند که بیماری شدید و مرگ و میر نداشته باشیم.او تاکید کرد: مسافرت ها و دید و بازدیدها در عید آزادانه انجام شد و طبیعتا این موجی از 
افزایش را ایجاد کرده است؛ اما اینکه بخواهیم تحت عنوان پیک هفتم از آن یاد کنیم، هنوز زود است. در حال ارزیابی هستیم تا هفته آینده ببینیم روند به چه صورت 

پیش می رود.توکلی درباره بازگشایی مدارس نیز گفت: در مجموع ستاد ملی به این نتیجه رسیده است که بازگشایی صورت گیرد. 
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گزیده خبر

باموافقتهیاتدولتقطرانجاممیشود
لغو روادید گذرنامه های دیپلماتیک و خاص 

بین ایران و قطر
هیــاتدولتقطرباتوافقنامهلغوروادیــدگذرنامههایدیپلماتیکوخاص
بینایرانوقطرموافقتکرد.بهگزارشایسنا،حمیدرضادهقانیسفیرایران
دردوحهباانتشارعکســیازاینموضوعنوشت:»مصوبههیاتدولتقطر
جهــتاجراییکردن»توافقنامهلغوروادیدگذرنامههایدیپلماتیکوخاص
بیندوکشور«اینتوافقنامهیکیاز۱۴توافقنامهویادداشتتفاهمیبودکه
درســفرماهگذشتهریاســتمحترمجمهوریبهقطربینوزرایخارجهدو

کشورامضاءشد.«

درپیحادثهحرممطهررضوی؛
نماینده ولی فقیه در سپاه: ایران با اقتدار و 

صالبت با دشمنان اسالم مبارزه می کند
تهران-ایرنا-نمایندهولیفقیهدرســپاهپاســدارانانقالباسالمیدرپیامی
درپیحادثهحرمرضویگفت:نظاممقدسجمهوریاسالمیایرانباقدرت
وصالبتهمانندگذشتهبادشمناندینمبیناسالموخاندانمطهراهلبیت

مبارزهکردهومایهعزتوآبرویجهاناسالمخواهدبود.
بهگزارشحوزهدفاعیوامنیتیایرنا؛حجتاالســالموالمســلمینعبداهلل
حاجیصادقیروزپنجشنبهدربخشیازاینپیامباتبریکوتسلیتشهادت
مظلومانهجانبازسرافرازاسالمروحانیمخلصوجهادگرجنابحجتاالسالم
والمسلمینمحمداصالنینوشت:اقداماتسخیفوناشایستدشمنانخللی
برعزم،ارادهونیتمجاهدانهیبرادرانشــیعهوســنیواردنمیکندبلکه
بهحرمتخونهایبیگناهریختهشــده،شجرهطیبهوحدتبینمسلمانان
تقویتخواهدشد.نمایندهولیفقیهادامهداد:باردیگردستخبیثاستکبار
جهانیازآســتینایادیپلیدشبیرونآمــدویکمزدوردیگریازگروهک
تکفیریباهدفایجاداختالفوتفرقهبینبرادرانشــیعهوسنی،دستبه
اقدامیمذبوحانهزدوساحتمقدسحضرتعلیبنموسیالرضا)ع(رابااقدام
پلیــدخودموردهتکحرمتقراردادودراینماهضیافتالهی،ســهتناز
روحانیونمجاهدوجهادگردرحاشیهشهرمشهدبازبانروزهموردتعرضقرار
گرفتهاند.نظاممقدسجمهوریاســالمیایراننیزباقدرتوصالبتهمانند
گذشــتهبادشمناندینمبیناسالموخاندانمطهراهلبیتمبارزهکردهو
مایهعزتوآبرویجهاناسالمخواهدبود.حجتاالسالموالمسلمینصادقی
درپایانازدرگاهذاتاقدسربویبرایآنروحانیشهیدطلبمغفرتوعلو
درجاتوبرای۲عزیزدیگرمجروحاینحادثهدلخراشصحتوســالمتی

عاجلمسالتکرد.

نشستسازمانمللبرایتعلیقعضویتروسیهدرشورایحقوقبشر؛
تخت روانچی: عضویت در شورای حقوق بشر 

نباید سیاسی  باشد
مجیدتختروانچیســفیرونمایندهدائمایراندرســازمانمللدرنشست
فوقالعادهمجمععمومیاینســازمانبرایرایگیریدربارهتعلیقعضویت
روسیهدرشورایحقوقبشراظهارداشت:عضویتدرایننهادنبایدبرمبنای
سیاسیکاریباشد.بهگزارشاقتصادآنالینبهنقلازایرنا،سفیرونمایندهدائم
ایراندرســازمانمللمتحدروزپنجشنبهبهوقتمحلیدرسومیننشست
فوقالعادهمجمععمومیسازمانمللدربارهجنگاوکراینبادستورکاررای
گیریدربارهپیشنویسقطعنامهتعلیقعضویتروسیهازشورایحقوقبشر
افزود:ایرانمتنپیشنویسقطعنامهحاضرراداریانگیزههایسیاسیمی
داندکهبیطرفیســازمانمللراخدشهدارمیکند.دیپلماتارشدجمهوری
اسالمیاظهارداشت:دولتایراناهمیتویژهبهارتقاوصیانتازحقوقبشر
قائلاســت،لیکنسوءاستفادهازسازوکارحقوقبشرمللمتحدبرایاهداف
سیاسیرامغایراصلضرورتجهانشمولیوعدمبرخوردگزینشیدرپرداختن
بهموضوعاتحقوقبشــریمیداند.تختروانچیگفت:مابراینباوریمکه
حقوقبشــرنبایدقربانیمالحظاتسیاسیکوتهبینانهباشد.سفیرایراندر
سازمانمللمتحدافزود:ماتاکیدمیکنیمکهکارشورایحقوقبشربایدبه
صورتغیرسیاســیوغیرتقابلیپیگیریشدهوعضویتدرایننهادنبایدبر
مبنایسیاســیکاریباشد.نمایندهدائمایراندرسازمانمللمتحدتصریح
کرد:دولتجمهوریاســالمیایرانمجددابرضرورتحلوفصلصلحآمیز
اختالفاتبرمبنایحقوقبینالمللواحترامکاملتمامطرفهابهمنشــور
مللمتحدوحقوقبینالمللتاکیدمیکند.تختروانچیگفت:ایرانتاکید
داردحاکمیتوتمامیتارضیتمامکشــورهابایدبهطورکاملمورداحترام
بودهوامنیتوایمنیتمامغیرنظامیانتضمینشــود.ویاضافهکرد:دولت
ایرانعمیقادرخصوصتداومتشــدیدوضعیتبشردوســتانهدراوکراینکه
موجبتوجهگســتردهبینالمللیشده،ابرازنگرانیمیکند.سومیننشست
فوقالعادهمجمععمومیســازمانمللدربارهجنگاوکراینبهدرخواســت
آمریکاومتحدانشامروزپنجشــنبهبهوقتمحلیآغازشدهاستتادرمورد
تعلیقعضویتروسیهدرشورایحقوقبشررایگیریکند.غربیهابااستناد
بهمادههشــتاجراییقطعنامهتاسیسشورایحقوقبشر۲۵۱/۶۰مصوب
نشستشصتممجمععمومیسازمانمللدرپیتعلیقعضویتروسیهدراین
شوراهستند.براساساینماده،اگریکعضوشورایحقوقبشر،اقدامبهنقض
عمدهوسیستماتیکحقوقبشرکند،مجمععمومیسازمانمللمیتواندبا
رایدوسوماعضایمجمع)مجموعآرامثبتومنفی(،عضویتآنکشوررا

درشورایحقوقبشرتعلیقکند.

جوکاردرگفتگو:
لغو تحریم  نفتی باید با راستی آزمایی همراه 

باشد
رئیسکمیسیونامورداخلیکشوروشوراهادرمجلسگفت:آمریکابایدهزینه
خــروجازبرجامرابدهدوتوافقیبایدامضاشــودکهپایداروماندگارباشــد.
محمدصالحجوکاردرگفتگوباخبرنــگارمهردربارهروندمذاکراتوین،اظهار
کرد:قطعاًبایدسیاستهایکلینظاموتدابیرمقاممعظمرهبریدرمذاکرات
موردتوجهدقیققرارگیــرد.ویبیانکرد:یکیازمواردمهمکهحتمابایددر
مذاکراتدنبالشود،برداشتهشدنکلتحریمهایجمهوریاسالمیایراناست.
بههیچوجهبرایماقابلقبولنیستکهبخشیازتحریمهایکشورمانحذف
شــودوطرفغربیبرخیازتحریمهارانگهداردتاهرگاهکهخواســتازابزار
تحریمعلیهکشورماناستفادهکند.رئیسکمیسیونامورداخلیکشوروشوراها
درمجلسشــورایاسالمیتصریحکرد:فروشنفتبرایمابسیارمهماستو
مابایدبتوانیمنفتخودرابهفروشبرســانیموپولحاصلازفروشنفتباید
بهکشــورمانبازگردد،حتماًبایدلغوتحریمنفتیهمراهباراستیآزماییباشد.
نمایندهمردمیزددرمجلسشورایاسالمیادامهداد:تضمینآیندهتوافقهم
بســیارمهماســت.آمریکاییهابایددراینزمینهتضمیندهند.برایماقابل
قبولنیستکهیکدولتیدرآمریکابگویدکهتوافقمیکنم،امابعیدمیدانم
کهدولتآیندهآمریکاهمبهاینتوافقپایبندباشد.ویبابیاناینکهتوافقباید
برایماانتفاعاقتصادیداشتهباشد،گفت:اگرتضمینیبرایآیندهتوافقوجود
نداشــتهباشد،هیچشــرکتوفردیحاضربهسرمایهگذاریدرکشورنخواهد
بود.عــالوهبراین،آمریکابایدهزینههایخروجازبرجامرابدهدواینیکیاز
مطالباتاصلیماستکهحتماًبایددرمذاکراتپیگیریشود.رئیسکمیسیون
امورداخلیکشوروشوراهادرمجلسبااشارهبهاینکهچارچوبهاییکهمقام
معظــمرهبریدربارهمذاکراتموردتأکیدقراردادندحتمابایدرعایتشــود،
اظهــارکرد:حتماتیممذاکرهکنندهمااینمواردوخطوطقرمزنظامرارعایت
خواهندکرد.اگرقراراستتوافقیامضاشود،بایدپایدار،ماندگاروبهنفعملت

ایرانوکشورمانباشد.

بذرپاش:
دیوان محاسبات به فکر عالج واقعه بعد از 

وقوع نیست
رئیسدیوانمحاسباتگفت:بههیچعنوانبهفکرعالجواقعهبعدازوقوعنیست
ونهایتهمتخودرابهکارمیبنددتانقشپیشگیرانهرابهبهترینشکلایفا
کند.بهگزارشخبرگزاریمهر،بهمناســبتآغازسال۱۴۰۱وفرارسیدنماه
مبارکرمضان،مهردادبذرپاشرئیسکلدیوانمحاســباتکشورباکارکنان
ایندستگاهنظارتیدیدارکردودرسخنانی،ضمنبازخوانیدستاوردهایسال
۱۴۰۰،بهتشریحمهمترینبرنامههایدیواندرسالجاریپرداخت.رئیسکل
دیوانمحاسباتکشــوراظهارکرد:ازابتدایحضوردردیوانمحاسبات،تمام
تالشخودرابهکاربستهایمتاباهمراهیکارکنانخدوم،ایندستگاهنظارتی
رابهمأموریتوریلاصلیخودبازگردانیموبحمداهللتوفیقاتبسیاریدراین
مسیرحاصلشدهاســت.بذرپاشبااشارهبهارزشگذاریویژههر۳قوهدرباره
مواضعونظراتکارشناسیدیوانمحاسبات،افزود:تبدیلدیوانبهدستگاهی
اثرگذاردرنظامتصمیمگیریکالنکشــور،هــدفبزرگیبودکهاکنونبهبار
نشستهومشــورتخواهیازدیواندربســیاریازفرآیندهاوطرحهایقوای

سهگانه،گواهیبرعملکردقابلقبولایندستگاهنظارتیاست.

امیرعبداللهیان در گفت و گو با وزیر خارجه صربستان؛

 آمریکا باید واقع بینانه رفتار کند
وزیرامورخارجهدرگفتوگویتلفنیباوزیرخارجهصربستان
بابیاناینکهایرانبرایرسیدنبهیکتوافقخوب،قویوپایدار
مصمماســت،گفت:آمریکابایدبهجایزیادهخواهی،ایجاد
کندیومانعدرمسیرکار،بارویکردیواقعبینانهرفتارکند.
بهگزارشاقتصادآنالینبهنقلازفارس،حسینامیرعبداللهیان
وزیرامورخارجهجمهوریاسالمیایرانو»نیکالسالکوویچ«
وزیرامورخارجهصربستانتلفنیگفتگوکردند.دراینگفتگوی
تلفنیموضوعاتمورداهتماممشترکدوجانبه،منطقهوجهان
ازجملــهروندبحراناوکراینومذاکــراتوینموردگفتگوو
تبــادلنظرقــرارگرفت.امیرعبداللهیــاندراینگفتوگوی
تلفنیضمنتبریــکبرگزاریانتخاباتموفقیتآمیزپارلمان
وریاســتجمهوریدرصربســتان،انتخابمجدد»الکساندر
ووچیــچ«رابهدولتوملتصربســتانتبریکگفت.رییس
دستگاهدیپلماسیکشورمانتاکیدکرد:روابطدوکشورایرانو
صربستانتحوالتمثبتوسازندهایراپشتسرگذاشتهاست
وامیدوارهستیمکهبابرگزاریکمیسیوناقتصادیدوکشور
زمینهارتقاوگســترشبیشازپیشمناسباتفراهمآید.وزیر
امورخارجهکشــورمانهمچنینحضوردانشجویانایرانیدر
صربستانراگامیمهمدرراستایتوسعههمکاریهایعلمی
آموزشیدوکشورخواند.ویتوجهبیشتربهموضوعگردشگری
بیندوکشــورراباتوجهبهظرفیتهایموجودحائزاهمیت
خواند.امیرعبداللهیانبااشارهبهتحریکاتناتوووجودجنگدر

اوکراین،مســیردیپلماتیکوگفتوگووجلوگیریازتداومو
گسترشجنگراراهحلواقعیبرایحلوفصلاینموضوع

خواندومخالفتخودراباجنگواعمالتحریمهاییکجانبه
اعالمکرد.نیکالســاکوویچوزیرامورخارجهصربستاننیزبا

تشکرازتبریکصمیمانهبابتپیروزیرییسجمهورکشورش
درانتخاباتاینکشــور،همچنینتبریکماهمبارکرمضان
ونوروزبهملتودولتجمهوریاســالمیایران،هشتادمین
ســالگردبرقراریروابطدوکشــورراگرامیداشت.وزیرامور
خارجهصربستانخاطرنشانکرد:درزمینهتوسعههمهجانبه
وارتقایمناســباتدوکشــورازجملهدرزمینهکشاورزیو
افزایشهمکاریدرارائهتســهیالتبرایدانشجویانایرانی
حداکثرتالشازســویدولتصربستانبهعملخواهدآمد.
وزیرامورخارجهصربســتاندربارهنتایجمذاکراتوینسؤال
وابرازامیدواریکردمذاکراتوینهرچهســریعتربهنتیجه
مطلوببرســد.نیکالساکوویچباتشــریحموضعکشورشدر
خصــوصکوزوووهمچنینبحراناوکراین،برحفظتمامیت
ارضیاوکراینواســتفادهازمســیردیپلماتیکبرایحفظو
گســترشصلحدرمنطقهتاکیدکرد.امیرعبداللهیاندرمورد
مذاکراتوینگفت:جمهوریاســالمیایرانبرایرسیدنبه
یکتوافقخوب،قویوپایدارمصمماســت.طرفآمریکایی
بایدبهجایزیادهخواهی،ایجادکندیومانعدرمسیرکار،با
رویکردیواقعبینانهرفتارکند.وزیرخارجهکشورمانمواضع
چین،روسیهوسهکشوراروپاییرادرمسیررسیدنبهتوافق
ســازندهخواند.امیرعبداللهیاننقشاتحادیهاروپابویژهتالش
هایجوزپبورلمســؤولسیاســتخارجیاتحادیهاروپاو

انریکهمورامذاکرهکنندهارشداتحادیهاروپارافعالخواند.

کاهش ضــرورت بر رئیسجمهور
ســهمپرداختیبیمارازهزینههای
درمانتأکیدکــردوگفت:بایدبا
تقویتپوشــشهایبیمهایکاری
کنیمکهاگرفــردیدرخانوادهای
بیمارشد،آنخانوادهفقطدغدغه
بیمارخودراداشــتهباشدونگران

هزینههانباشد.
بهگــزارشحوزهدولتخبرگزاری
تسنیم،آیتاهللسیدابراهیمرئیسی
شــامگاهچهارشــنبهدرنشســت
هماندیشــیباجمعیازمدیرانو
متخصصاننظامبهداشتودرمان
ضمنقدردانــیصمیمیازایثارو
مجاهــدتکادردرمانکشــوردر
دورانهمهگیــریکرونا،گفت:در
روزهایآغازینفعالیتدولتروزانه
بهخاطرکروناداغدار 7۰۰خانواده
عزیزانخودمیشدندوعدهزیادی
نیزکسبوکارخودراازدستداده
بودند،اماباواکسیناسیونگسترده
هــمآمارابتــالوقربانیــانکرونا
بهشکلچشــمگیریکاهشیافت
وهمشــاهدبازگشــاییمشاغل،
با دانشگاههاهستیم.وی و مدارس
ابالغسیاستهای سالروز به اشاره
کلینظامســالمت،گفت:امروزدر
جایگاهیهســتیمکهبایدنگاهی
اینسیاســتها اجرای بهکیفیت
داشتهباشــیمتاببینیمدلیلعدم
اجرایبخشهاییازآنچهبودهو
برایرفعموانعچارهاندیشیکنیم.
شــماکارشناســانبخشسالمت
بهترازهــرکسدیگــریبهاین
مســئلهوقوفداریــدومیتوانید
بهدولتدررفــعاینموانعکمک
اینکه بیان بــا کنید.رئیسجمهور
بایدبرایحوزهبهداشــتودرمان
کشوریکنظاممســائلتعریفو
اولویتهایآنتعیینشــود،اظهار
داشــت:دولــتمصمماســتکه
مشکالتموجوددرعرصهبهداشت
وسالمتعمومیرابرطرفکنداما
بههمهمشکالت پرداختن طبیعتاً
بهطورهمزمانممکننیستوباید
شود.رئیســی انجام اولویتگذاری

باتأکیدبرتشــکیلشــورایعالی
ســالمتافزود:بایدتحولدرنظام
سالمتراباهدفکاهشهزینهها
شــاخصهایســالمت، ارتقای و
علمپایــه،دانشبنیــانوفنآورانه
بهپیــشببریم،درهمینراســتا
شورایعالیســالمتبادستورکار
مرتبطومناســببهزودیتشکیل
خواهدشــد.ویبااشــارهبهابراز
جلســه میهمانان برخــی نگرانی
نســبتبهافزایشمــوجمهاجرت
میانپزشــکان،تصریــحکرد:باید
ایــناطمینانرانزددانشــجویان
پزشکیایجادکنیمکهپسازپایان
تحصیالتدرنظامدرمانیکشوربا
درآمــدخوبوجایــگاهاجتماعی
مناسبجذبخواهندشد.بایداین
ادراکمیاندانشجویانایجادشود
آیندهسازان و آنانســرمایهها که
بر هســتند.رئیسجمهور کشــور
جامع شــبکه تقویــت ضــرورت
بهداشــتکشــوربااتکابهروش
ارجاعتأکیدوخاطرنشانکرد:هیچ
تردیدیوجودنداردکهپیشگیری
مقدمبردرماناستوتوسعهشبکه
سراســریبهداشتوفعالترشدن
آنمیتوانــدضمنایجاداطمینان
برایمردمدرزمینهرسیدگیهای
رویکرد به تقدمبخشی به پزشکی،
پیشگیرینسبتبهرویکرددرمان

کمککند.
بهداشتخواست ازوزیر رئیســی
اجراینظامارجاعوپزشکخانواده
راکــهتأثیریقابــلمالحظهدر

کاهشهزینههاوبستریهادارد،با
کند.رئیسجمهور پیگیری جدیت
همچنینبااشــارهبهبازدیدخود
ازدرگاهملــیصــدورمجوزهادر
وزارتاقتصادگفت:موضوعصدور
مجوزهــادرعرصهپزشــکیبرای
مشــاغلینظیرراهاندازیدرمانگاه
وداروخانــهنیزبایدتاجایممکن
ســهلوتسریعشــودچراکهاین
اقتصاد رونق بــه میتواند موضوع
رئیسی کند.آیتاهلل کمک سالمت
از یکــی را داروســازی صنعــت
پیشــرفتهترینعرصههایعلمیو
تولیدیومایهافتخارکشورعنوان
واضافــهکرد:تــالشکنیمضمن
حفــظوارتقایکیفیــتتولیدات
دارویی،قیمتتمامشــدهداروهارا
نیــزبهصرفهکنیمتانهاجحافیبه
تولیدکنندگانداروشودونهفشاری
واردشود. دارو بهمصرفکنندگان
رئیسیدربخشدیگریازسخنان
خودازتســهیلپذیــرشوتربیت
دانشجویانخارجیدردانشگاههای
پزشکیکشوراستقبالواعالمکرد:
بندهبهطورجــدیازاینموضوع
حمایتمیکنــم.عالوهبرآموزش
آموزش بــر پزشــکی مهارتهای
اخالقعمومیوحرفهاینیزتوجه
ویژهداشتهباشیدوتالشکنیداین
موضوعبهعنوانامتیازیبراینظام
آمــوزشعالیجمهوریاســالمی
شود.رئیسجمهور معرفی و مطرح
راجعبهبرخینظراتمطرحشــده
درجلســهدربــارهطبســنتی،

خاطرنشانکرد:بندههموارهتأکید
کردمکهخوِدپزشکانتوسعهطب
ســنتیرامدیریتوبرایتقویتو
ارتقایآنتــالشکنند.هرنظری
درعرصهطبســنتیمطرحشــد
قابلبررسیدرمجامععلمیاست
نظریهپردازی، کرسیهای اساساً و
محلیبرایبررســینظراتعلمی
جدیــداســت.آیتاهللرئیســیبا
تأکیدبرلــزومپیگیریموضوعات
مدیریتشده تقویت و خودامدادی
نقــشمــردمدرنظامســالمتو
درمانونیزتقسیمعادالنهپزشک
وپرســتاردرســطحکشور،گفت:
جمهوریاســالمیایــرانبهلطف
فداکاریهــایپزشــکانازجایگاه
شایســتهایدرعرصــهمقابلــهو
مدیریتهمهگیریکرونابرخوردار
اســتامابایدبرایدستیافتنبه
جایــگاهبهتردرهمــهعرصههای
بهداشــتوســالمتتالشکنیم.
پیــشازســخنانرئیسجمهــور
تعــدادیازمدیــرانومتخصصان
نظامسالمتکشورنیزدرسخنانی
بــهطرحدیدگاههــاونظراتخود
پرداختند.رفعبروکراســیپیچیده
برایاستفادهبهترازتوانمندیهای
نظامدرمانیکشوردرزمینهتولید
محصوالتپزشــکیونیــزتربیت
فساد با مقابله متخصص، نیروهای
ناشــیازارزترجیحیدرشــبکه
تأمیــندارووتجهیزاتپزشــکی،
ضرورتوجودنگاهجامعبهعرصه
ســالمتبرپایهتقدمپیشــگیری
بــردرمــان،تالشبــرایطراحی
لزوم نظامســالمت، بومــی مدل
ساماندهیحکمرانیدادههاینظام
ســالمت،ارتقایظرفیتهایطب
اســتقبالگسترده برابر سنتیدر
نوسازی و بازسازی مردم،ضرورت
وسالمت بهداشتی زیرساختهای
ازجملهتختهایبیمارســتانیو
ناوگاناورژانسولزومتوجهبیشتر
بهآموزشاخالقعمومیوحرفهای
درپزشکیازجملهمباحثیبودکه

دراینجلسهمطرحشد.

رئیسی: تالش می کنیم پرداختی بیمار از هزینه های درمان کاهش یابد

وزیرکشورضمنمحکومیتجنایتاخیردرحرمامامرضا)ع(،گفت:تروریسممنطقهایوتکفیری،زاییدهنگاهاستکباریاستکهتالش
داردرابطهایرانباکشورهایهمسایهراتخریبکند.بهگزارشخبرگزاریمهر،احمدوحیدیروز)پنجشنبه۱۸فروردینماه(درباره
جنایتاخیردرحرمامامرضا)ع(،اظهارداشت:اینحادثه،یکعملیاتتروریستیشنیعبودکهعلیهسهتنازافرادمجاهد،پرتالشوخدمتگزارمردماتفاقافتادکهبهشدت
آنرامحکوممیکنیم.ویبیانکرد:شهادتاینشهیدبزرگواررابهمحضرحضرتبقیهاهللاالعظموبستگاناینشهید،تبریکوتسلیتعرضمیکنیموبرایدومجروح
دیگراینحادثه،آرزویسالمتیعاجلداریم.وزیرکشورتصریحکرد:اینواقعهکهبسیارواقعهزشت،تلخوتروریستیبود،نشانازآنداردکهدشمنبهدنبالترویجتروریسم
درمنطقهاست.تروریسممنطقهایوتکفیری،زاییدهنگاهاستکباریاستوآنهاداعشوگروهتروریستیدیگرراایجادکردهاند.وحیدیتاکیدکرد:آبشخورجریانفکریاین
گروههایتروریستیبهشکلمستقیمیاغیرمستقیمهمانجریاناستکباراست.ویدربارهتالشدشمنبرایاختالفافکنیبینمردمایرانوافغانستان،گفت:بهترینجوانان
افغانستاندرمقابلهباجریانتکفیری،جانخودراازدستدادهاند.رئیسشورایامنیتکشورادامهداد:اینحادثهتروریستیبهجایگاهملتافغانستانشائبهایواردنمیکند.

مردمایرانوافغانستانازیکسابقهتاریخیوتمدنیمشترکبرخوردارندامادشمنانتالشدارندکهرابطهایرانوکشورهایهمسایهرامخدوشکنند.

رئیسمجلساعالمکرد:یکیازمهمترینتصمیماتمجلسکهفرصتیبزرگوتاریخیبرایحلمشــکالتحاشیهنشــینی
برایدولتمحترمفراهمکردهاســت،دربودجه۱۴۰۱محققشــدهاست.بهگزارشخبرگزاریمهر،محمدباقرقالیبافرئیس

مجلسشورایاسالمیباانتشارمطالبیدرحسابکاربریخوددرتوئیترنوشت:یکیازمهمترینتصمیماتمجلسکهفرصتیبزرگوتاریخیبرایحلمشکالت
حاشیهنشــینیبرایدولتمحترمفراهمکردهاســت،دربودجه۱۴۰۱محققشدهاست.ویافزود:فعاالنحوزههایمحرومیتزداییوکنشگرانعرصهآسیبهای
اجتماعیبهخوبیمطلعندکهموانعقانونیبرسرراهتغییروضعیتسکونتگاههایغیررسمیچهنقشیدرتبدیلشدنحاشیهنشینانوساکنانبافتهایمسئلهدار
بهشــهرونداندرجهدووبیاثرشــدناقداماتحمایتیداشــتهاست.رئیسمجلسشورایاســالمیادامهداد:مجلسیازدهمدربودجه۱۴۰۱،کهبهوزارتراهو
شهرسازینسبتبهواگذاریاراضیدراختیارخودباقیمتهاینازلمنطقهایبهاقشارضعیفکهازسالهایدورساکنسکونتگاههایغیررسمیهستند،مجوزداده
است.برایناساسمشکلاخذپروانهٔساخت)بارعایتطرحهایتوسعهشهری(،بهرهمندیازامکاناتعمومیوبازشدندستشهرداریهادرارائهٔخدمات،حلشده

وهمچنینباحلمشکلاسنادمالکیت،امکاناخذوامبرایاینشهروندانفراهمخواهدشد.

وحیدی:

استکبار در قالب تروریسم در پی تخریب رابطه ایران 
و همسایگان است

قالیباف:

مجلس در بودجه فرصتی تاریخی برای حل 
حاشیه نشینی فراهم کرده است
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گزیده خبر

گشایش های ارزی؛ فرصتی مناسب برای 
تفکیک مخارج ارزی از ریالی

ادامه از صفحه اول
بایــد رابطه ارز حاصل از فروش ثروت را با بانک مرکزی قطع کرد. یعنی نه ارز 
را در اختیــار بانک مرکزی قرار داد و نه انتظار داشــت که بانک مرکزی برای 
دولــت پایه پولــی را افزایش دهد.وی افزود: با این شــیوه ارز در اختیار دولت 
قرار می گیرد ولی این ارزی که در اختیار دولت قرار گرفته اســت اگر درســت 
استفاده نشود به محلی برای فساد تبدیل می شود. یعنی مثاًل دولت خودش با 
ارز خودش کاال وارد می کند روشــی که االن وزارت صمت ما انجام می دهد و 
به دســته ای از کاالها که می گوید کاالی اساسی ارز تخصیص می دهد و بدین 
ترتیب تولید ملی را تضعیف می کند. کما اینکه دیدیم در طی ۵۰ سال گذشته 
به علت تخصیص ارز دولتی همواره در تولید نهاده ها و خوراک دام و طیور ناتوان 
مانده ایم.این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: اوالً باید تمام این درآمدهای 
ارزی شــفاف شود یعنی یک سامانه ای باشــد تا مردم به صورت روزانه بتوانند 
ببینند چقدر ارز وارد کشور شده است طبیعتاً کسانی که از شیوه فعلی منتفع 
هستند با شفافیت مشکل خواهند داشــت.وی اضافه می کند: قدم بعدی این 
است که تخصیص درآمدهای ارزی به صورت ارزی صورت گیرد و وارد اقتصاد 
کشــور نشــود. الزمه این امر این اســت که دولت به طور همزمان هزینه کرد 
ارزی را افزایش دهد. حال ســوال اینجاست که چه هزینه کردی ارضی اقتصاد 
کشور ضربه نمی زند؟ هزینه ای که صرف زیرساخت ها شود.وی با تاکید بر اینکه 
اولویت های زیرساختی کشور باید لیست شده باشد و این درآمدها به ترتیب به 
آنها تزریق شود می گوید: مادر طی ۷ الی ۸ سال می توانیم به یکی از کشورهای 
برتر حوزه زیرساختی تبدیل شویم و کسب و کارهای ما به دو شرط برداشتن 
موانع و آماده بودن زیرســاخت ها می توانند جهش پیدا کنند. بخشی از موانع 
در حال حاضر در حال برداشــتن است و باید زیرساخت ها تقویت شود.وی در 
خصوص اولویت بندی زیرساخت های کشور می گوید: اولین اولویت را بحث راه و 
ترانزیت می دانم؛ مخصوصاً با اولویت راه آهن و قطارهای سریع السیر و بعد از آن 
تجهیز فرودگاه ها، تعمیر راه ها و توسعه بنادر که این بحث حدود ۵۰۰ میلیارد 
دالر هزینه دارد. اولویت بعدی سرمایه گذاری در بخش باالدست نفت است که 
این درآمد مستمر باشد هزینه کرد این بخش هم حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد 
دالر است. اولویت بعدی ارتباطات است و ما باید بتوانیم کل کشور را به اینترنت 
پر سرعت و ۵G متصل کنیم تا مهاجرت معکوس شکل بگیرد. اولویت چهار نظام 
سالمت کشور است و ما باید تعدادی دانشگاه بیمارستان در استانداردهای بین 
المللی در کشــور احداث کنیم که در سال های گذشته نیاز آن بیشتر از پیش 

احساس شده است.

پارسال چند شغل صنعتی ایجاد شد؟
جدیدترین آمار منتشــر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشان می دهد که در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ برای ۶۸۴۴ بنگاه پروانه بهره برداری 
صادر شده که در نتیجه آن بیش از ۱۴۳ هزار اشتغال صنعتی ایجاد شده است.

به گزارش ایســنا، بر اساس این آمار در ۱۱ ماهه سال قبل برای ۳۳ هزار و ۶۶ 
بنگاه جواز تاسیس و برای ۶۸۴۴  بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه ای 
صادر شــده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳٩٩ به ترتیب ۰.۴ کاهش و ۳.۴ 
درصد افزایش داشته است.سرمایه پیش بینی شده در این مدت برای جوازهای 
تاسیس معادل ۱۱۱٩ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳٩٩ 
حدود ۸۳ درصد افزایش داشته است. میزان سرمایه پروانه های بهره برداری صادر 
شــده در ۱۱ ماهه ســال ۱۴۰۰ نیز ۲۳۷ دهزار و ۲۵۷ میلیارد تومان بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبلش ۲۸.۱ درصد افزایش داشته است.همچنین بر 
اساس این آمار، پیش بینی شده با اجرای پروژه هایی که جواز تاسیس آن ها در 
۱۱ ماهه سال قبل صادر شده، برای ۸۸۰ هزار و ۷۰۰ نفر شغل ایجاد شود که 
نسبت به این رقم در مدت مشابه سال ۱۳٩٩ با افزایش هشت درصدی مواجه 
بوده اســت. پروانه های بهره برداری صادر شده در این مدت نیز زمینه اشتغال 
۱۴۳ هزار و ۱۸۴ نفر را فراهم کرده که نســبت به ۱۱ ماهه سال قبلش حدود 

۱۳.۶ درصد افزایش داشته است.

بیشترین و کمترین جوازها در کدام استان ها صادر شد؟
در این میان جزئیات این آمار که برای مدت ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۰ منتشر 
شده، نشان می دهد بیشترین تعداد جواز تاسیس در استان های یزد، آذربایجان 
شرقی و خرسان رضوی و کمترین تعداد جواز تاسیس نیز در ایالم، کهگیلویه و 
بویر احمد و گیالن صادر شده است. بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادره 
در بین اســتان های کشور نیز مربوط به اصفهان، خراسان رضوی و تهران بوده 
و خراسان شــمالی نیز کمترین پروانه را داشته است.سهم مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی از کل جوازهای تاســیس و پروانه های بهره برداری در ۱۰ ماهه  سال 
قبل نیز حدود یک و شش درصد بوده است. این در حالی است که مناطق آزاد و 
ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده تری نسبت به سرزمین 
اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشــور، جذب فناوری های 
نوین در امر تولید، گســترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه اندازی 
شــده اند. همین قوانین محدودتر بارها باعث گالیه کارگران و تولیدکنندگان 
شــده است.گفتنی اســت که تعداد صدور جواز صنعتی به نوعی نشان دهنده 
تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش تولید و پروانه های بهره برداری 
به معنی واحدهایی است که فعالیت خود را آغاز کردند.همچنین گروه های »مواد 
غذایی و آشامیدنی«، »ساخت مواد و محصوالت شیمیایی«، »سایر محصوالت 
کانی غیر فلزی« و »محصوالت از الســتیک و پالســتیک« از جمله گروه های 
کاالیی پرطرفدار و »فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و فعالیت های مشابه » 

کم طرفدارترین گروه کاالیی در این مدت بوده است.

نحوه واگذاری سهام بلوکی سرخابی ها
رئیس ســازمان خصوصی ســازی در مــورد واگذاری ســهام بلوکی دو 
باشــگاه استقالل و پرســپولیس گفت: برای هر باشگاه احتماال دو بلوک 
سهام واگذار می شود.حســین قربانزاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت واگذاری حق تقدم های ســهام 
اســتقالل و پرسپولیس موسوم به سرخابی ها برای افزایش سرمایه، گفت: 
برای هر یک از این دو باشــگاه واگذاری ۱۰ درصد از سهام این شرکت ها 
از طریق ســلب حق تقدم و صرف ســهام در فرابورس به پایان رسید که 
از این طریق مبلغ ۳۵۰ میلیارد  تومان منابع برای باشــگاه پرسپولیس و 
۳۵٩ میلیارد تومان برای باشگاه اســتقالل از محل پذیره نویسی و سلب 

حق تقدم به دست آمد.
وی افــزود: البته ۳۰ روز مهلت وجود داشــت که به ســقف ۱۰ درصد 
ســهام ثبتی دو باشگاه رسیدیم، پذیره نویسی در ۲۸ اسفندماه سال قبل 
به پایان رســید. برای عرضه باقی مانده ســهام دو باشگاه سرخابی ها نیز 
اطالعیه ای داده ایم که عرضه ســهام به صــورت بلوکی خواهد بود.رئیس 
سازمان خصوصی سازی عنوان کرد: کسانی که پیشنهاد عرضه سهام دارند 
و شــرکت هایی که خریدار بلوک سهامدار هســتند، می توانند به سازمان 
خصوصی سازی مراجعه کنند و ظرف یکی دو ماه آینده پیشنهادها بررسی 
می شود و بعد از ســنجش اهلیت خریداران، چون این شرکت ها بورسی 
شــده اند، مزایده بلوکی از طریق بورس انجام خواهد شــد و قرار است تا 
پایان شــهریور سال جاری حجم سهام دولت در هر یک از این دو باشگاه 
زیر ۵۰ درصد شــود.قربان زاده گفت: برای عرضه بلوکی سهام قاعدتاً باید 
اهلیت و صالحیت خریداران را بسنجیم، زیرا این مسئله بسیار مهم است 
و شخصیت های حقوقی که صالحیت آنها توسط کارگروه پایش اهلیت در 
سازمان خصوصی سازی بررســی می شود و بعد از آن مزایده بلوک سهام 
انجام خواهد شــد.وی افزود: پیش بینی می شود برای هر یک از باشگاه ها 
یــک یا دو بلوک ۱۷ تا ۲۰ درصدی به صــورت مزایده و از طریق بورس 
عرضه شــود. رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین گفت: مسئله ای که 
در مورد نحوه مصرف منابع جمع آوری شــده از فرابورس در پذیره نویسی 
سهام دو باشگاه انجام شده است، همچنین زمان گشایش نماد معامالتی 
این دو باشــگاه، باید اعالم کنم که اوالً مصارف این پول ها براساس طرح 
توجیهی افزایش ســرمایه که در مجمع دو باشگاه تصویب شده و سازمان 
حسابرسی تأیید کرده و همچنین سازمان خصوصی سازی بر نحوه مصارف 
منابع نظارت خواهد داشــت، انجام خواهد شد. قربان زاده همچنین گفت: 
برای گشایش نماد معامالتی دو باشگاه چون برای اولین بار از محل صرف 
ســهام با سلب حق تقدم انجام شده است، گشایش نماد معامالتی پس از 
طی مراحل اداری ثبت افزایش ســرمایه همچنین تأییدیه بانکی و تأیید 
ســازمان بورس و همچنین تأیید اداره ثبت شــرکت ها مبنی بر افزایش 
سرمایه دو باشگاه و نیز تأیید حسابرسی های داخلی انجام خواهد شد که 
در نماد دو باشــگاه بعد از این مراحل گشــایش خواهد یافت. وی تأکید 
کرد: زمان قطعی برای گشایش نماد سرخابی ها نمی توان گفت اما معموالً 
بین دو هفته تا یک ماه طول می کشد و در این مدت پول ها در حساب دو 
باشــگاه مسدود می شود تا مراحل روند افزایش سرمایه تأیید و ثبت شود 
بعد از آن اجازه برداشــت منابع و صرف آن در طرح های توجیهی که قباًل 
به تصویب مجمع رســیده و همچنین با نظارت سازمان خصوصی سازی و 

حسابرسی انجام خواهد شد.
طرح خصوصی سازی دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس بعد از ۲۰ سال 
از مطرح شدن، در زمســتان سال گذشته از طریق بازار پایه فرابورس به 

مرحله عمل رسید

نرخ ارز آزاد در گمرکات؛

جایگزینی نرخ ارز آزاد در محاسبه عوارض گمرکی
با ابالغ قانون بودجه ۱۴۰۱ به گمرک ایران، دستور حذف 
نرخ ۴۲۰۰ تومانی از محاســبه حقوق ورودی و جایگزینی 
نرخ ارز حاشــیه بازار صادر شده اســت.به گزارش ایسنا، با 
ابالغ قانون بودجه امسال از ســوی رییس جمهور، گمرک 
ایران نیز اعمــال تغییرات را آغاز کرده اســت که در اهم 
آن تغییر نرخ ارز در محاســبه حقوق ورودی قرار دارد ؛ به 
طوری که نرخ  ۴۲۰۰ به نرخ ســامانه ETS  که نزدیک به 
بازار است، افزایش پیدا می کند که طی آن مالیات بر ارزش 
افزوده نیز با نرخ جدید محاســبه خواهد شد.طبق جزء ۱ 
بند )ه( تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ ارز محاســباتی 
ارزش گمرکــی کاالهای وارداتی در همــه موارد از جمله 
محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعالم شده 
بانک مرکزی نرخ ســامانه مبــادالت الکترونیک )ETS( در 
روز اظهــار و مطابق ماده )۱۴( امور گمرکی اســت.این در 
حالی اســت که در مکاتبــه ۱۴ فروردین ماه وکیلی-مدیر 
کل دفتــر واردات گمرک- با باقری پــور – مدیر کل دفتر 
فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی گمرک- با اشــاره 
بــه الزام قانون بودجه در مورد اعمال نرخ ETS در ســامانه 
جامع گمرکی جهت محاســبه ارزش گمرکی کاالی اعالم 

شده است که با توجه به هماهنگی و مکاتبات سال گذشته 
با بانــک مرکزی در این رابطه و با عنایت به تکلیف فانونی 
و بار مالی آن برای سازمان، به قید فوریت نسبت به اجرای 
قانون بودجه در تبصره ۷ پیرامون اعمال نرخ ارز ســامانه 
مبادله الکترونیک در سامانه جامع گمرکی اقدام الزم انجام 
شود.بر اساس این گزارش، درآمد دولت در بودجه از محل 
عوارض واردات شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است 
که مقرر شده محاســبات حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به نرخ 
حاشیه بازار افزایش پیدا کند ولی با توجه به اثر تورمی که 
بر روی کاالهای وارداتی به دلیل افزایش بهای تمام شــده 
واردات خواهد داشــت، قرار بر این است که سود بازرگانی 
از ســوی وزارت صمت تعدیل شود تا بخشی از اثر تورمی 
را پوشــش دهد که البته هنوز نهایی نشده است.اما قانون 
بودجه، تمامی ســال را شامل خواهد شد و از این جهت در 
مورد کاالهایی که از ابتدای امســال و بر اساس قواعد سال 
گذشته ترخیص شده اند، از صاحبان کاال تعهد الزم جهت 
دریافــت اختالف نرخ بعد از اعمــال قانون بودجه دریافت 
شــده و باید آن را با نهایی شدن ارقام سال جدید پرداخت 

کنند.

مرکز آمار ایران اعالم کرد: در زمستان ۱۴۰۰، به میزان ۴۰.۴ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اندکه به این معناست که در گروه شاغالن یا بیکاران 
قرار گرفته اند.به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران اعالم کرد: بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش تر نشان می دهد که ٩, ۴ درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، 
بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل )زمستان ۱۳٩٩(، ۰.۳ درصد کاهش یافته است.در زمستان 
۱۴۰۰، به میزان ۴۰.۴ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی 
حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )زمستان ۱۳٩٩( ۰.۵ درصد کاهش یافته است.جمعیت شاغالن ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۱۷۴ هزار نفر بوده که نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ۳٩ هزار نفر افزایش داشته است.بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در زمستان ۱۴۰۰، بخش خدمات با ۵۱.٩ درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۳.۶ درصد و کشاورزی با ۱۴.۵ درصد قرار دارند.نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۳.۱ درصد از فعاالن این گروه سنی در زمستان ۱۴۰۰ بیکار 
بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )زمستان ۱۳٩٩( ۰.۵ درصد کاهش یافته است.بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان 
می دهد که در زمستان سال گذشته ۱۶.۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ نسبت به زمستان ۱۳٩٩، به میزان ۰.۲ 
درصد کاهش یافته است.بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر نشان می دهد که در زمستان قبل، ۱۰.۷ درصد جمعیت شاغل، به دالیل اقتصادی )فصل غیر کاری، رکود کاری، پیدا 
نکردن کار با ساعت بیش تر و…( کم تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند.این در حالی است که ۳۶.۷درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیش تر، بیش از ۴٩ ساعت در هفته کار کرده اند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از اعمال ماده ٩۶ و ۱۱۱ قانون در افزایش حقوق بازنشستگان 
خبر داد و گفت: با همکاری دولت، افزایش حقوق مستمری بگیران در اردیبهشت  ماه اجرایی خواهد 
شد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از سازمان تامین اجتماعی، در جلسه ای با حضور مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی، قائم مقام و معاونین این سازمان و همچنین رئیس و اعضای هیئت مدیره 

کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مقرر شد، افزایش حقوق مستمری بگیران 
در اردیبهشــت ماه انجام شود.میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت: »با همکاری دولت افزایش حقوق 
مستمری بگیران در اردیبهشت  ماه اجرایی خواهد شد.«وی افزود: در مورد افزایش حقوق بازنشستگان ماده ٩۶ و ۱۱۱ مورد توجه است 
و بررسی کارشناسی درباره افزایش مستمری بازنشستگانی که حداقلی بگیر محسوب می شوند، بر اساس ماده ۱۱۱ قطعی شده و درباره 
میزان افزایش سایر سطوح نیز جلسات ادامه دارد. موسوی تصریح کرد: رویکرد راهبردی ما این است که با همفکری شرکا و نمایندگان 
بازنشستگان و براساس الزامات قانونی و مقدورات سازمان، بهترین تصمیم در زمینه تحقق عدالت و صیانت از حقوق ذینفعان اتخاذ شود.

تعداد مستمری بگیران اصلی تأمین اجتماعی برابر با ۴ میلیون و ۳۵۵ هزار نفر بوده که مشمول افزایش حقوق در سال جاری خواهند بود. 

از سوی مرکز آمار ایران؛

نرخ بیکاری زمستان گذشته ۹.۴ درصد اعالم شد
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:

حقوق بازنشستگان کی افزایش می یابد؟
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آغاز فروش نفت و زغال سنگ روسیه به یوان
پرداخت پول صادرات زغال سنگ و نفت روسیه به چین به یوان در راستای تالش دو کشور برای حفظ تجارت انرژی در مواجهه با فشار بین المللی رو به رشد بر سر جنگ 
در اوکراین آغاز شــده اســت.به گزارش ایسنا، شرکت مشاوره چینی »فنوی انرژی اینفورمیشن سرویس« اعالم کرد: چندین شرکت چینی از یوان برای خرید زغال سنگ 
روسیه در مارس استفاده کردند و نخستین محموله از خریدهای مذکور ماه میالدی جاری به چین خواهد رسید. این خریدها نخستین محموله های کاالهایی هستند که از 
زمان اعمال تحریمهای بانکی غربی علیه روسیه، پول آنها به یوان پرداخت می شود.به گفته منابع آگاه، فروشندگان نفت روسیه به خریداران چین پیشنهاد پرداخت به یوان 
را داده اند. نخستین محموله نفت اسپو که به یوان خریداری شده است، در ماه مه به پاالیشگاههای خصوصی تحویل داده می شود.چین مدتهاست به دنبال تضعیف نفوذ 
دالر در تجارت جهانی و اهرم سیاسی است که به دولت آمریکا بخشیده است. تالشهای پکن در این راستا، با اقدامات غرب برای مجازات روسیه بر سر جنگ در اوکراین، 
شــتاب گرفته اســت. اما بعید است در کوتاه مدت یوان بتواند چالش جدی برای برتری دالر ایجاد کند. ارز آمریکا برای ۸۸ درصد از مبادالت ارزی خارجی در سال ۲۰۱۹ 
مورد استفاده قرار گرفت در حالی که سهم یوان ۴.۳ درصد بود.طبق اعالم شرکت فنوی، شرکتهای فوالدسازی و نیرو پول خرید زغال سنگ را به یوان پرداخت کرده اند. 
این قراردادها معموال به دالر انجام می گرفت اما بسیاری از خریداران چینی پس از این که آمریکا و اروپا دسترسی بانکهای روسی به سیستم مالی سوئیفت را قطع کردند، 

خریدشان را موقتا متوقف کردند.

نگـــاه

چگونه هزینه قبض برق را کاهش دهیم؟
با توزیع قبض های جدید بسیاری از مشترکان به فکر مدیریت مصرف و کاهش 
هزینه های برق مصرفی خود افتاده اند، موضوعی که با انجام راهکار های ســاده 
امکانپذیر است.به گزارش ایسنا، با توسعه ی جوامع و افزایش روزافزون گرایش به 
مصرف لوازم برقی در خانواده ها، میزان مصرف برق خانگی نیز افزایش یافته است 
و طبق آمارها مصرف برق خانگی در ایران ۲.۵ برابر استاندارد جهانی است؛ یعنی 
۳۷ درصد از انرژی در بخش خانگی و تجاری کشور مصرف می شود. در این میان 
۹۰ درصد مصرف برق خانگی به سه وسیله الکتریکی پرکاربرد اختصاص داشته 
و می توان با اســتفاده صحیح از این لوازم، مصرف برق و به تبع آن هزینه قبوض 
را بــه میزان قابل توجهی کاهش داد.  یخچال و فریزر به تنهایی ۳۵ درصد، کولر 
۳۵ درصد و روشــنایی ۱۵ تا ۲۰ درصد مصرف برق خانگی را به خود اختصاص 
می دهند. بنابر برخی آمارها بخش خانگی، تجاری، اداری و عمومی کشــور بیش 
از ۵۰ درصد برق تولیدی کشــور را به خــود اختصاص می دهند و این در حالی 
اســت که در کشورهای پیشرفته، بخش عمده مصرف برق به بخش مولد یعنی 
تولید و صنعت اختصاص می یابد و صرف به حرکت درآمدن چرخ های اقتصاد و 
تولید ناخالص داخلی کشــورها می شود، شاید با یک مثال ساده بتوان بیشتر به 
اهمیت موضوع پی برد، اینکه از ۵۳ هزار مگاوات پیک بار تابســتان بیش از ۲۰ 
هزار مگاوات مربوط به سیستم  سرمایشی در بخش های مختلف بوده که معادل 
کل مصرف برق ۳ کشور همسایه ایران است.حال آنکه در بخش خانگی و حتی 
سایر بخش ها که از وسایل سرمایشی و روشنایی استفاده می کنند، با اندکی توجه 
و مصرف بهینه می توان به تأمین برق کشور به خصوص در اوج بار مصرف کمک 
شــایانی کرد و عالوه بر این مشــمول پرداخت هزینه های اضافی در قبوض برق 
نشد. همان گونه که بارها از سوی مسئوالن صنعت برق اعالم  شده است، به دلیل 
فقدان سرمایه گذاری های الزم در زیرساخت های صنعت برق در سال های گذشته، 
ناترازی به مقیاس ۱۷ هــزار مگاوات میان عرضه و تقاضای برق به وجود دارد و 
این خأل در اوج فصل گرما، بیشتر احساس می شود، محدودیت هایی که در سال 
گذشــته و در اوج گرمای تابستان منجر به خاموشی های گسترده در کشور شد 
و در صورت عدم همکاری تمامی بخش های کشور اعم از خانگی، اداری، تجاری 
و ... می تواند به روزهای گرم تابســتان امسال نیز تسری یابد.اما چطور می توان 
مصرف برق را در منزل کاهش داد؟  یخچال و فریزر از جمله لوازم برقی است که 
باید به طور دائم به پریز برق متصل باشــد و قطع برق آن حتی برای چند ساعت 
می تواند سبب فاسد شدن موادغذایی شود، تنظیم درجه ترموستات یخچال بین 
۳ تا ۵ درجه اقدامی اســت که باعث صرفه جویی برق می شود. همچنین فریزر 
که مواد غذایی در آن مدت زمان زیادی نگه داشــته می شود، از وسایل پرمصرف 
انرژی اســت که با راهکار ساده تنظیم درجه ترموســتات بین ۱۵ تا ۱۸ درجه 
ســانتی گراد زیر صفر می توان مصرف انرژی را در این وسیله نیز پایین آورد.باز و 
بسته کردن مکرر درب یخچال و فریزر موجب افزایش ۱۰ کیلووات ساعت مصرف 
برق و افزایش هزینه برق مصرفی می شــود، ضمن این که باعث هدر رفت ســرما 
نیز خواهد شــد. خراب بودن الستیک درب یخچال و فریزر موجب افزایش ۲۰ 
درصدی انرژی مصرفی و هزینه برق خانواده می شود، بنابراین الزم است نوارهای 
دور یخچال را مرتب کنترل کرده و در صورت کوچک ترین نشــت هوا، نسبت به 
تعویض آن ها اقدام کرد.از کنار هم چیدن و چســباندن ظروف و مواد غذایی در 
داخل یخچال و فریزر خودداری کنید، چراکه این کار گردش هوا را در این وسایل 
دچار اختالل کرده و سبب افزایش مصرف برق می شود، از قرار دادن ظروف غذای 
گرم در یخچال خودداری کنید. برفک یخچال را به طور مرتب تمیز کنید، زیرا بار 
ضخامت برفک به میزان ۵ میلی متر، مصرف انرژی را باال می برد.به منظور تهویه 
هوا در اطراف یخچال و فریزر سعی کنید که فاصله مناسب )۱۰ سانتی متری( از 
دیوارها حفظ شــود که این کار موجب کاهش مصرف برق به میزان ۵ کیلووات 
ســاعت در یک ماه می شود. شاید پیش از هر اقدامی توجه به برچسب انرژی در 
انتخاب یخچال و فریزر دقت در استاندارد و موارد ایمنی و مصرف انرژی است و 
بهینه ترین حالت انتخاب یخچال و فریزر با شاخص A و +A ضروری است، بعضی 
از خانواده هــا با خرید یخچال و فریزر جدید، بازهم از مدل قدیمی آن اســتفاده 
می کنند. غافل از این که یخچال های قدیمی بســیار پرمصرف هستند و باعث ۲ 

برابر شدن مصرف برق خانواده می شود.

 کولرآبی یا گازی؟
گرایش به استفاده از کولرهای گازی، اسپلیت و داکت اسپلیت ها حتی در مناطق 
معتدل کشور در سال های اخیر رو به فزونی است، این در حالی است که کولرهای 
آبی به لحاظ تولید رطوبت و خنکای مطبوع، صرفه اقتصادی و مصرف متعارف تر 
انرژی، همچنان بهترین گزینه برای مناطق عادی کشور به شمار می روند، مناطق 
معتدلی که بیش از ۸۰ درصد مســاحت کشــور را در بر می گیرد.حال چگونه 
می توان بیشــترین بهره وری را از کولرهای آبی در عین مصرف مطلوب و توام با 
ایجاد رفاه و آســایش داشت؟ سرویس منظم و دوره ای کولر، شستشو و تعویض 
به موقع پوشــال های آن، عالوه بر کاهش مصرف انرژی، باعث افزایش طول عمر 
دستگاه شــده و از نظر اقتصادی نیز به صرفه است.در عین  حال مهم ترین نکته 
دربــاره کولرهای آبی که مصرف برق آن را تا بیــش از ۵۰ درصد کم کرده و به 
همان نســبت رقم قبض ما را نیز کاهش می دهد، اســتفاده از »دور کند« است. 
شــاید فکر کنید که این کار در روزهای خیلی گرم شدنی نیست، اما هر مشکل 
راه حلی دارد. کافی است یک سایه بان روی کولر نصب کنیم و ضمن عایق بندی 
مناسب کانال ها، از بسته بودن درها و پنجره ها مطمئن شویم تا از ورود هوای گرم 
به داخل منزل و اتالف هوای خنک جلوگیری شــود.در هنگام خرید کولرآبی به 
برچسب مصرف انرژی توجه کنیم و کولر را با توجه به برچسب انرژی، مشخصات 
فنی و متناسب با نوع نیاز خریداری کنیم، استفاده هم زمان از چند وسیله گرمازا 
مانند اجاق، سماور، المپ هایی که گرمای زیادی تولید می کنند، موجب باال رفتن 

دمای خانه شده و نیاز به استفاده از کولر را افزایش می دهد

المپ ها را فراموش نکنید
خاموش کردن المپ های اضافی یا به عبارتی المپ اضافی خاموش، شــاید این 
مطلب خیلی تکراری باشد ولی گفتن این که همیشه لوازم برقی غیر ضروری را 
خاموش و از پریز برق جدا کنید خالی از لطف نیســت. اســتفاده از المپ های با 
بهره نوری باال یعنی استفاده از المپ های که دارای شار نوری زیاد و توان مصرفی 
کمتری دارند مانند المپ های ال ای دی. همیشه کاالها و لوازم برقی دارای نشان 
استاندارد و برچسب انرژی هستند را خریداری و سعی کنید از وسایلی استفاده 
کنید که مصرف انرژی آنها در پایین ترین سطح و بهره وری آنها در باالترین سطح 
باشد. این وضعیت در برچسب انرژی نشان داده شده است. اگر کنتور برق منزل 
شما دیجیتال و سه تعرفه ای است از لوازم پر مصرف مانند اتو، ماشین لباسشویی، 
ماشین ظرف شویی، بخار شور، آون و تستر و … در ساعات اوج مصرف یا همان 
“پیک” اســتفاده نکنید بهترین زمان استفاده از آنها در ساعات کم باری یا میان 
باری است. استفاده از لوازم برقی در زمان کم باری موجب اعمال تخفیف در قبض 
برق می شــود.اگر از لوازم صوتی و تصویری اســتفاده نمی کنید آنها را در حالت 
اســتندبای )آماده به کار( قرار ندهید و برق آنها را کاًل قطع کنید. لوازم صوتی و 
تصویری و همه تجهیزاتی که در حالت استندبای قرار دارند در حال مصرف برق 
هستند هرچند میزان مصرف در حالت استندبای کم است ولی همین میزان کم 

در زمان طوالنی موجب افزایش هزینه برق مصرفی خواهند شد.

 چرخش خریداران هندی از نفت عربستان 
به روسیه

منابع آگاه خبر دادند حداقل دو پاالیشگاه هندی به دنبال افزایش قیمت فروش 
رسمی نفت عربستان سعودی، در ماه مه نفت کمتری از این کشور خریداری می 
کنند و در عوض خرید نفت ارزان روســیه را افزایش می دهند.به گزارش ایسنا، 
هند که ســومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت جهان است، از افزایش 
قیمتها آسیب دیده و با افزایش بی سابقه قیمت سوخت در بعضی از ایالتهای این 
کشور روبه رو شده است.در این بین، شرکت آرامکوی سعودی قیمت فروش نفت 
به همه مناطق شــامل آسیا را به رکورد باالیی افزایش داده است. عمده واردات 
نفت هند از خاورمیانه انجام می شود و عربستان سعودی یکی از دو صادرکننده 
بزرگ نفت به هند است. هند برای جبران افزایش هزینه واردات نفت، با استناد به 
منافع ملی، به خرید نفت روسیه روی آورده که با تخفیف چشمگیری نسبت به 
نفت برنت، عرضه می شود. هند از ۲۴ فوریه که حمله نظامی روسیه به اوکراین 
آغاز شد، ۱۴ میلیون بشکه معادل دو میلیون تن نفت روسیه را خریداری کرده 
اســت در حالی که خریدش از روسیه برای کل سال میالدی گذشته حدود ۱۶ 
میلیون تن بود. اگرچه خرید نفت روسیه، تنها بخش کوچکی از کل واردات نفت 
هند است اما برای روسیه که بازارهای اروپایی را از دست داده است، قابل توجه 
محســوب می شود.منابع آگاه در دو پاالیشــگاه هندی حاضر نشدند نامشان را 
فاش کنند و حجم نفتی که این پاالیشگاهها خریداری می کنند را اعالم نکردند.

خودداری پاالیشگاه های چین از تجارت جدید نفت روسیه
در این بین، گفته می شــود پاالیشــگاه های دولتی چین به قراردادهای نفتی 
فعلی با روســیه پایبند مانده اند اما با وجود تخفیف های چشــمگیر، از بســتن 
قراردادهای جدید خودداری می کنند. منابع آگاه به رویترز اظهار کردند: شرکت 
 ،CNOOC دولتی سینوپک که بزرگترین پاالیشگر آسیاست به همراه شرکتهای
پتروچاینا و Sinochem در حاشــیه مانده و از خرید محموله های نفت روســیه 
برای بارگیری در ماه مه خودداری می کنند.به گفته دو منبع آگاه، شــرکتهای 
دولتی چینی تمایلی ندارند به عنوان شرکتهایی شناخته شوند که با خرید حجم 
بیشــتری از نفت روسیه، علنا از مسکو حمایت می کنند. واشنگتن ماه گذشته 
واردات نفت روســیه را ممنوع اعالم کرد و اتحادیه اروپا شرکتهای روس نفت و 

گازپروم نفت را هدف تحریم قرار داد.

ایران می تواند تولید نفت را تا ۷ میلیون بشکه افزایش دهد
یک کارشــناس ارشد حوزه انرژی گفت: از نظر میزان ذخایر و 
مسائل فنی هیچ دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم ظرفیت تولید 
را از آنچه که هست تا بیش از دو برابر افزایش دهیم، به عبارتی 
اگر امروز می گوییم که ظرفیت تولید حدود ۳.۵ میلیون بشکه 
اســت تا حدود ۶ تا ۷ میلیون بشکه می توانیم افزایش ظرفیت 
داشــته باشیم.مهدی حســینی در گفت و گو با ایسنا، با بیان 
اینکه میزان نیاز صنعت نفت به سرمایه گذاری بستگی به این 
دارد که اولویت های توسعه روی چه پارامترهایی استوار باشد، 
اظهار کرد: مهم برنامه ای است که در این راستا تدوین می شود، 
سرمایه گذاری که در صنعت نفت صورت می گیرد می بایست بر 
اســاس ضرورت هایی که بازار تعیین می کند باشد.وی با تاکید 
بــر اینکه نگاه بــه نیازهای بازار نفت باید در چشــم اندازهای 
کوتاه مــدت، میان مدت، درازمــدت و تهدیدها و فرصت هایی 
که بازار ممکن اســت وجود داشــته باشد تبیین شود، تصریح 
کرد: عالوه بر این موارد باید سیاست ها و برنامه های کشورهای 
همسایه را زیر ذره بین قرار داد و باتوجه به مجموعه این موارد 

برنامه ای تدوین شود.

توسعه صنعت نفت، لزوم توسعه اقتصاد کشور
رئیس ســابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتــی ایران افزود: 
صنعت نفت به چند بخش باالدســتی، پایین دستی که خود 
شــامل پاالیش و پخش و پتروشــیمی می شود تقسیم شده 
که هرکدام از بخش ها برنامه ها و سیاســتگذاری  خاص خود را 
می طلبد که از ضرورت های توســعه اقتصادی کشور بوده، این 
مــوارد چارچوب ها و المان های اصلی اســت که باید تمام این 

شرایط را در نظر بگیریم و به جلو پیش برویم.

امکان افزایش ذخایر قابل اســتحصال تا 200 میلیارد 
بشکه

وی با اشــاره به لزوم توسعه در صنایع باالدستی صنعت نفت، 
گفت: در شرایط کنونی متوسط ضریب بازیافت ذخایر نفت در 
کشور ما حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد و ذخایر قابل استحصال باالی 
۱۵۰ میلیارد بشــکه نفت است. در همین حال دیگر کشورها 
مثل عربستان دارای ضریب بازیافت ۵۰ درصد و به باال هستند، 
عمان ۴۰ درصد و نروژ ۶۰ درصد را هدف گرفته اســت. قطعا 
ما هم می توانیم با اســتفاده از فناوری های نوین راه آن ها را 
رفتــه و حتی اگر محافظه کارانه بگویند نیز بازهم دلیلی ندارد 
و  می توانیم به ۳۵ درصد ضریب بازیافت برســیم که در این 
صورت ذخایر قابل استحصال ما به بیش از ۲۰۰ میلیارد بشکه 
می رسد.به گفته این کارشــناس ارشد این در حالی است که 

روسیه که تنها حدود ۱۰۰ میلیارد بشکه ذخیره دارد به تولید 
۱۱ میلیون بشکه هم دست یافته است بنابر این برای ما که هم 
اکنون ۵۰ درصد بیشتر از آن ها ذخیره قابل استحصال داریم 
که می تواند به دو برابر هم برســد دلیلی ندارد که به ظرفیت 
تولید ۶ یا ۷ میلیون بشکه نرسیم.حسینی با بیان اینکه با توجه 
به پتانســیل های موجود دلیلی ندارد که از نظر فنی نتوانیم به 
افزایش تولید دست یابیم، گفت: گروهی در کشور وجود دارند 
که به دالیلی مخالف توســعه صنعت نفت هستند و زمانی که 
باین بحث ها مطرح شــود اعالم می کنند که معنای این مساله 
جلوگیری از صیانت از مخزن اســت، اما باید توجه داشت که 

صیانت از مخزن به هیچ عنوان به معنای کاهش تولید نیست.

 جایگزین های نفت پیدا شدند
وی ادامه داد: در شرایط کنونی نفت آهسته آهسته رنگ خود 
را در بازار با توســعه انرژی های تجدیدپذیر و برقی شدن حوزه 
حمل و نقل از دست می دهد، ممکن است یک  روزی دیگر دنیا 
نیاز به نفت نداشته باشد لذا باید حداکثر تولید را داشته باشیم 

و بپذیریم که کاهش تولید به معنای صیانت نیست.

چقدر سرمایه الزم ست؟
رئیس سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران با تاکید بر 
اینکه باید ظرفیت ها را مورد بررسی قرار دهیم، در شرایطی که 
ظرفیت تولید ۲۰۰ میلیارد بشکه نفت باشد، دلیلی ندارد که به 
ظرفت ۶ تا ۷ میلیون بشکه نرسیم، گفت: سرمایه گذاری های 
الزم برای رسیدن به این اعداد بدین شرح است که به ازای هر 

بشکه ظرفیت سازی بســته به نوع میدان بین ۲۰ تا ۳۰ هزار 
دالر ســرمایه الزم داریم.حسینی با بیان اینکه به طور مثال اگر 
دولت بخواهد ظرف چهار سال آینده یک میلیون بشکه توسعه 
دهد، ۲۵ میلیارد دالر سرمایه می خواهد اگر بخواهد دو میلیون 

بشکه توسعه دهد این عدد ۵۰ میلیارد دالر خواهد شد.

سیاست های غلط برای مقابله با خام فروشی
وی با اشاره به مباحثی که در خصوص عدم خام فروشی مطرح 
می شــود، گفت: در شرایطی که بازار فراورده یک بازار با منافع 
خوب باشد باید سعی کنیم بیشــترین فراورده را صادر کنیم 
اما سوال من این اســت که آیا در تمام دنیا، کشورهای تولید 
کننده نفت که صادر کننده هم هســتند، فقط فراورده صادر 
می کنند؟ عربســتان، عراق، عمارات، کویت، روســیه و امریکا 
همزمان ســعی می کنند فراورده صادر کنند و در بازار رقابت 
نفت خام نیز حضور داشــته باشــند. برای اینکه خام فروشی 
نکنیم جلوی توســعه میدان های نفتی را بگیریم اقدام بسیار 
غلطی است، ما باید حداکثر تولید نفت را داشته باشیم و شروع 

به سرمایه گذاری در این حوزه کنیم.

۶0 میلیارد دالر برای افزایش تولید دو میلیون بشکه
به گفته این کارش ارشــد اگر قرار باشد فقط دو میلیون بشکه 
به ظرفیت تولید اضافه کنیم به ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دالر سرمایه 
نیاز داریم، عالوه بر این اگر بخواهیم پاالیشــگاه بسازیم باتوجه 
به اینکه هزینه ها روزانه بافزایش می یابد به سرمایه باالیی نیاز 
داریم، به طور مثال برای یک پاالیشــگاه ۲۰۰ هزار بشکه ای به 

رقمی حدود ۱۰ میلیارد دالر نیاز است.

نباید از کشورهای همسایه عقب تر باشیم
حسینی با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری صنعت نفت باید 
به بازار و الویت ها نگاه شــو اما در خیلی از پروژه ها به نیاز بازار 
توجه نشده است، گفت: در بخش باالدستی یکسری الویت هایی 
داریم که فقط مربوط به بحث ظرفیت سازی می شود، در کنار 
ما کشــور عراق توانسته به پنح میلیون بشکه دست یابد و این 
درحالی اســت که در گذشته تولید این کشور نصف ایران بود.

وی ادامه داد: درســت نیســت که همسایه ما که سابقه خوبی 
نیز با آن نداشتیم و شــاهد جنگ بودیم و ممکن است بازهم 
شــرایط تغییر کند قدرت اقتصادی باالتری داشته باشد،   لذا 
باید به این مسائل توجه کرد و باید سعی کنیم تا از عراق عقب 
نمانیم، زمانی در داخل اوپک قدرت دوم بودیم اما اکنون چنبن 

جایگاهی نداریم و باید خودمان را به جایگاه سابق برسانیم.

آغاز حفاری در میدان آرش باید در اولویت باشد
رئیس ســابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران با تاکید 
بر اهمیت توجه و توســعه میدان های مشــترک، گفت: اخیرا 
صحبتی مطرح شد در مورد میدان مشترک الدورا و آرش، این 
میدان در منطقه بی طرف بین عربستان و کویت و البته ایران 
قرار گرفته اما مزر آن مشــخص نشده است. درواقع در خلیج 
فــارس به جــز در دو منطقه یکی با عــراق و یکی هم همین 
منطقه بیطرف بین عربستان و کویت مرزها تعیین شده است.

حســینی با بیان اینکه تا سال ۱۳۴۹ نیز این مساله مطرح بود 
اما عربســتان و کویت پای میز مذاکــره نیامدند و خط مرزی 
تعیین نشد، گفت: سال ۱۳۷۹ با اقداماتی که انجام شد کویت 
پای میز مذاکره آمد، طرح ها آماده شد اما متاسفانه این فرصت 
را از دست دادیم و اکنون که ۲۴ سال از آن گذشته نیز هنوز به 
نتیجه نرسیده است.به گفته وی باتوجه به اینکه مرز مشخص 
نشــده اولویت اول ما باید توسعه این میدان باشد و برای اینکه 
عربستان و کویت یکجانبه بهربرداری از این میدان را آغاز نکنند 
و خط مرزی تعیین شــود و وادار شوند پای میز مذاکره برای 
تعیین خط بنشینند، باید عملیات حفاری میدان را با اعزام دکل 
بــا الویت آغاز کنیم وبه دلیل اینکه درآنجا دکل داریم آغاز کار 
ما تاثیر خود را خواهد داشت.این کارشناس ارشد حوزه انرژی 
با بیان اینکه اگر قرار باشــد آن ها بهره برداری کنند ما هم می 
توانیم به مــوازات عملیات را آغاز کنیم، گفت: این کار یکی از 
الویت های مهم صنعت نفت در بخش باالدستی است که باید با 

جدیت مورد توجه قرار بگیرد.

مدیرعامل شــرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی گفت: از ۲۵ اســفند ۱۴۰۰ تا ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ میانگین مصرف روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر بنزین با افزایش روبه رو بوده است.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از رادیو گفتگو، جلیل ســاالری در ارتباط زنده تلفنی با برنامه رویداد درباره مصرف بنزین در ایام نوروز ۱۴۰۱ گفت: تعداد خودروهای فرســوده به موازات تولید در گذشته از چرخه خارج می شد، اما 
امروز با افزایش تولید خودروسازی ها در عمل انباشت خودرو و مصرف باالی بنزین را شاهد هستیم.وی با اشاره به رفع نسبی مشکل کرونا و افزایش تردد و میزان مصرف بنزین افزود: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۴ 
فروردین ماه ۱۴۰۱ میانگین مصرف روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر بنزین با افزایش روبه رو بوده است که روند رشد مصرف را نسبت به پارسال تا مرز ۱۲ درصد نشان می دهد.مدیرعامل شرکت ملی پخش و پاالیش 

فرآورده های نفتی ایران با بیان عمده طرح های توسعه ای به سمت دانش بنیان ها بوده است و پتروپاالیشگاه ها از نظر بازده اقتصادی و تأمین نیازهای کشور مهم تلقی می شود، تصریح کرد: در این باره در گذشته نیز مجوزهایی تخصیص داده شده بود و دولت پیشنهادی 
به مجلس ارائه داد که در بودجه ۱۴۰۱ نیز آمده است.ساالری اظهار کرد: اجازه داده شده با مشارکت بخش خصوصی، پاالیشگاهی با ظرفیت پاالیش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه مبتنی بر موادی با پایه پتروشیمی ساخته شود که از محل آن، ۳۵ درصد خروجی که پیش تر 
در حوزه پاالیشگاهی وجود نداشته را خواهیم داشت و تالش می شود از حوزه دانش بنیان داخلی استفاده کنیم.وی ساخت پاالیشگاه را با هدف دوری از خام فروشی و حرکت به سمت صادرات مطرح کرد و گفت: پاالیشگاه خلیج فارس ۸ سال و با سرمایه ۴ و ۲ دهم 
میلیارد یورویی ساخته شد که اولین شرکت بورسی است.مدیرعامل شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه ساخت پاالیشگاه جدید نیازمند زمانی ۴ تا ۶ ساله است، افزود: برای جبران افزایش سرانه مصرف باید فکری دیگر اندیشیده شود در 
غیر این صورت تراز ظرف یکی دو سال آینده منفی خواهد شد، بنابراین باید بهینه سازی مصرف انرژی را اولویت قرار دهیم و در حوزه وزارت نفت سعی شده است سازوکارها تغییر کند، برای نمونه در چرخه حمل ونقل و سوخت، بر شبکه خطوط تمرکز شده تا جابه جایی 
جاده ای کاهش یابد و تبعات محیط زیستی نیز کمتر شود.ساالری از جوان سازی ناوگان خودرویی نیز خبر داد و گفت: این موضوع منتظر تأمین اعتبار است و در پی آن روزانه ۴ تا ۵ میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت خواهیم داشت، در غیر این صورت هر یکی دو 

سال باید پاالیشگاهی جدید بسازیم که در نتیجه مصرف کل نفت خام به جای صادرات وارد چرخه حمل ونقل خواهد شد.

معاون وزیر نفت:

نوروز امسال روزی ۲۵ میلیون لیتر به مصرف بنزین اضافه شد

قیمت نفت پس از ســقوط بیش از پنج درصدی در 
معامالت روز گذشــته، روز پنجشنبه بخشی از این 
ضرر را جبران کرد و بیش از یک دالر در هر بشــکه 
افزایش یافت.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بهای 
معامالت نفت برنت یک دالر و ۳۲ سنت معادل ۱.۳ 
درصد افزایش یافت و به ۱۰۲ دالر و ۳۹ سنت در هر 
بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا یک دالر و ۱۸ سنت معادل ۱.۲ درصد افزایش 
پیدا کرد و به ۹۷ دالر و ۴۱ ســنت در هر بشــکه 
رسید.کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی توافق 
کردند عالوه بر برداشت ۱۸۰ میلیون بشکه نفت از 
ذخایر نفت استراتژیک آمریکا که هفته گذشته اعالم 
شد، ۶۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری خود آزاد 
کنند تا به مهار رشــد قیمتها در بازار کمک کنند. 
قیمتها پس از حمله نظامی روســیه به اوکراین که 
نگرانیها نسبت به اختالالت بیشتر عرضه را تشدید 

کرد، افزایش چشــمگیری پیدا کردند و تحلیلگران 
می گویند حتی با وجود آزادســازی نفت از ذخایر 
استراتژیک، میزان عرضه محدود مانده است.بایدن 
مور، تحلیلگر بانک ملی اســترالیا گفت: جدیدترین 
برنامه برداشت از ذخایر اضطراری اعضای آژانس بین 
المللی انرژی بعالوه برداشتی که در اول مارس اعالم 

شد با یک میلیون بشکه در روز عرضه اضافی از ماه 
مه تا پایان سال ۲۰۲۲ برابر است که رشد قیمتها در 
کوتاه مدت را محدود نگه خواهد داشت. اما نیاز برای 
پر کردن مجدد ذخایر در سال ۲۰۲۳، به محدودیت 
عرضه در ماههــای آینده می افزایــد در حالی که 
عوامــل بنیادین عرضه بدون تغییــر مانده اند و در 
نتیجه ریســک صعود قیمتها تشدید می شود.طبق 
آمار شــرکت دولتی سوموی عراق، تولید نفت عراق 
در مارس به ۴.۱۵ میلیون بشــکه در روز رسید که 
۲۲۲ هزار بشکه در روز کمتر از سهمیه تعیین شده 
تحت توافق نفتی اوپک پالس بود. تولید نفت عراق 
در مارس ۱۱۲ هزار بشکه در روز کاهش در مقایسه 
با فوریه داشت. عراق مانند چندین عضو دیگر اوپک 
برای باال بردن سطح تولید به سختی تالش می کند. 
تولید ماه گذشــته این کشور در پی اختالل فعالیت 

میادین نفتی در جنوب کاهش پیدا کرد

روند افزایش قیمت نفت ازسرگرفته شد
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گزیده خبر

بازار خودرو در اولین هفته کاری سال جدید
افزایش تقاضا برای مدلهای ١٤٠١

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، ضمن تاکید براینکه 
بازار خودرو برای مدلهای۱۴۰۰ همچنان آرام اســت، از زیاد شدن فاصله قیمت 
خودروهای مدل ۱۴۰۱ با ۱۴۰۰ و افزایش تقاضا برای خودروهای تولیدی سال 
جدید خبر داد.ســعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت اولین 
هفته بازار خودرو در ســال جدید، اظهار کرد: طی چند روزی که از آغاز به کار 
بازار خودرو در ســال جدید می گذرد، بازار همچنان آرام است و تغییر چندانی 
در قیمت خودروها با مدل ۱۴۰۰ دیده نمی شود اما در مقابل، فاصله قیمت بین 
محصوالت تولیدی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ قابل تامل بوده اســت و اختالف قیمت ۱۰ 
تا ۱۵ میلیون تومانی دیده می شود.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران، تصریح کرد: علیرغم اینکه طی چند روز اخیر شــروع به کار بازار 
بصورت رســمی، خریدار در بازار همچنان کم است اما تقاضا برای خودروهای با 
مدل جدید )۱۴۰۱( بیشتر است؛ همین افزایش تقاضا برای خرید خودرو با مدل 
۱۴۰۱ و با توجه به اینکه تعداد خودروهای با مدل جدید در حال حاضر )نسبت 
به خودروهای مدل سال گذشــته( کمتر است، منجر به ایجاد فاصله قیمت ها 
شده و قیمت خودروهای تولیدی ســال جدید را افزایش داده است. وی خاطر 
نشان کرد: بطور مثال پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با مدل ۱۴۰۰ در محدوده ۲۶۵ میلیون 
تومــان قرار دارد اما مدل ۱۴۰۱ آن  ۲۷۶ میلیون تومان قیمت دارد. پژو پارس 
۱۴۰۰ حــدود ۲۸۰ میلیون تومان و مدل جدید آن ۲۹۷ میلیون تومان قیمت 
دارد. باتوجه به اینکه از محصوالت گروه خودروسازی سایپا تاکنون تنها کوییک 
فاکتور شــده است، کوییک ۱۴۰۱ در محدوده قیمتی ۲۰۷ میلیون تومان قرار 
دارد، در حالیکه قیمت کوییک تولید سال گذشته ۱۹۷ میلیون تومان است اما 
قیمت سایر محصوالت این خودروساز تغییر خاصی نسبت به قیمت های پایانی 
ســال گذشته نداشته است.موتمنی ادامه داد: همانطور که اشاره شد با توجه به 
اینکه هفته اول طی شد، خریدار بصورت قابل توجه برای خرید مراجعه نکرده اما 
متقاضی برای خرید مدل های ۱۴۰۱ وجود دارد.وی برای هفته های پیش رو بازار 
پیش بینــی کرد: در هرصورت این موضوع به عوامل مختلفی همچون خبرهای 
سیاســی- اقتصادی، میزان عرضه، نوســان ارز و.. بستگی دارد. چنانچه نوسان 
ارزی خاصی ایجاد نشــود و عرضه به درســتی صورت گیرد، مشــکلی در بازار 
ایجاد نخواهد شد و بازار همچنان آرام خواهد ماند اما اگر نیاز بازار تامین نشود، 
شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.موتمنی تاکید کرد: بازار خودرو سال هاست که 
دچار فاصله قیمتی بسیار با قیمت های مصوب بوده و دچار آشفتگی است که به 
سبب عرضه کم خودرو به بازار ایجاد شده است. اگر خودرو متناسب با نیاز بازار 
عرضه و نیاز بازار تامین شــود، دیگر فاصله قیمتی نخواهیم داشت اما متاسفانه 
طبق آمار، میزان عرضه در ســال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ نیز کمتر شده 
بود و از ۸۰۰ هزار دســتگاه فراتر نرفت؛ این در حالیســت که نیاز بازار بیش از 
یک میلیون دستگاه است.این مقام صنفی ضمن اشاره به دستور رئیس جمهور 
مبنی بر افزایش ۱.۵ برابری تولید خودرو در ســال جدید، گفت: امید است که 
خودروسازان تولید را افزایش دهند. چنانچه تولید و عرضه نیز بیشتر شود،  بازار 

نسبی و آرامی برای سال جاری خواهیم داشت.

توسعه بندر چابهار؛ پیوندهای منطقه ای را تقویت می کند
 بندر چابهار نقطه کانونی در شبکه حمل و نقل 

چندوجهی کاال و مسافر
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: هدف جمهوری اسالمی 
ایران از توسعه بندر چابهار؛ توسعه سواحل مکران و محور شرق و بهبود پیوندهای 
تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه  به ویژه با افغانستان و کشورهای آسیای 
میانه است و بندر چابهار می تواند به عنوان یک نقطه مهم و استراتژیک در یک 
شبکه حمل و نقل چند وجهی جریان کاال و مسافر بین ایران، هند، افغانستان، 
کشورهای منطقه و آسیای میانه فعالیت نماید.به گزارش روابط عمومی اداره کل 
بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی 
سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه موفقیت دو کشور ایران و هند در همکاری 
مشترک توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان یک پروژه می تواند تبدیل به 

یک الگوی موفق برای همکاری های بیشتر بین دو کشور مطرح شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد در اولین جلسه شورای اداری در سال 
جدید

 از طرح های نو و فناورانه حمایت می کنیم
احسان انصاری مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد با اشاره به نامگذاری سال 
به نام )تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرینی( افزود: بزرگترین مشکل و چالش 
کشور، اقتصاد و معیشــت مردم است و تالش مضاعف و جهادی و فعال کردن 
مشــاغل دانش بنیان، راه نجات اقتصاد کشور اســت.به گزارش روابط عمومی 
منطقه ویژه اقتصادی المرد، مهندس انصاری که در اولین جلسه شورای اداری 
منطقه ویژه اقتصادی المرد سخن می گفتبیان داشت: ما نباید با تزریق ناامیدی 
به نفس خود و جامعه آسیب وارد کنیم.انصاری با تبیین شعار سال) تولید، دانش 
بنیان، اشتغال آفرینی( بیان داشت: نامگذاری امسال نشان از اهمیت مقوله تولید 
اســت. به نظر می رســد تاکید بر این موضوع به دلیل ماهیت تولید است، چرا 
که تولید تنها مقوله اقتصادی است که با ایجاد تحول در آن تمام شاخص های 
اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیــرد. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد با 
مستعد قلمداد کردن منطقه ویژه جهت حضور شرکت های دانش بنیان تصریح 
کرد: از طرح های نو و فناورانه حمایت می کنیم و از همه همکاران تقاضا دارم که 
بر روی مشاغل دانش بنیان تمرکز کنند. انصاری در ادامه تاکید کرد: منطقه ویژه 

باید در خصوص تحقق شعار سال بیشترین اهتمام داشته باشد..

افزایش حقوق گمرکی چقدر لپ تاپ را 
گران می کند؟

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران حداقل قیمت لپ تاپ را ۹ میلیون 
تومان اعالم کرد و گفت که در روزهای آینده، افزایش حقوق گمرکی باعث 
افزایش پنج تا شش درصدی قیمت کاالهای آی تی از جمله لپ تاپ خواهد 
شد.محمدرضا فرجی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۵۴۰ درصدی 
حقوق گمرکی در سال جاری، اظهار کرد: این افزایش حقوق گمرکی باعث 
افزایش حدود پنج تا شش درصدی قیمت کاالهای آی تی که ماخذ گمرکی 
آن ها پنج درصد است، خواهد شد. وی با بیان اینکه نرخ گفته شده براساس 
دالر ۴۲۰۰ تومانی محاسبه  می شد، اما قرار است ارز نیمایی مبنا قرار گیرد، 
تصریح کرد: این در حالی است که کاالی آی تی در همه دنیا جزو کاالهای 
ضروری و آموزشی است و به همین دلیل در کشورهای پیشرفته از مالیات 
برارزش افزوده معاف اند. اما مالیات ارزش افزوده کاالهای دیجیتال در کشور 
ما همانند ســایر کاالها ۹ درصد اســت. اتحادیه هم درصدد نامه نگاری با 
مجلس است تا مالیات ارزش افزوده کاالهای دیجیتال را حذف کند یا کاالی 
آی تی جزو کاالی ضروری حســاب و ماخذ گمرکی اصالح شــود تا جلوی 

گرانی آن گرفته شود.

مردم منتظر نتیجه مذاکرات
فرجی در ادامه با اشــاره به افزایش چشــمگیر مصرف کاالی آی تی در دو 
سال گذشته، گفت: با توجه به ارائه آموزش آنالین، همه دانشجویان و دانش 
آموزان به سمت خرید این کاالها رفتند و به همین دلیل این کاال یک کاالی 
آموزشی و آکادمیک است. البته در حال حاضر تقاضای لپ تاپ مانند مدت 
مشابه سال گذشته است، با این تفاوت که رکود گسترده تر شده؛ چراکه مردم 
منتظــر نتیجه مذاکرات و کاهش قیمت دالر و در پی آن کاهش قیمت لپ 
تاپ هســتند.به گفته رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، نوسان نرخ 
ارز در روزهای اخیر باعث شده تجار دست از فروش لپ تاپ بکشند؛ بنابراین 
در هفته اول کاری در فروردین ماه هنوز قیمت ها مشخص نیست، چون هم 

تجار فروش نداشتند و هم کاال هنوز از گمرک ترخیص نشده است.

قیمت لپ تاپ های پرطرفدار
وی در پاســخ به سوالی درباره محدوده قیمت لپ تاپ گفت: حداقل قیمت 
لپ تاپ در حال حاضر ۹ میلیون تومان اســت، اما بیشترین فروش کاالها 
مربوط لپ تاپ هایی با قیمت ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان است.به گزارش ایسنا، 
بر اساس بند )ه( تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش 
گمرکی کاالهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر 
اساس نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ای 
تی اس( در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین 
در ســال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند )د( 
ماده )۱( قانون امور گمرکی برای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات 
مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل 

می یابد. نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.
در بودجه ســال ۱۴۰۰ هم مشــابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل 
انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشــد. این موضوع طیف وسیعی از 
تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد و اوایل امسال هم 
اعتراض های زیادی را به دنبال داشــت و بسیاری از فعاالن اقتصادی پیش 

بینی کرده بودند که اجرای این مصوبه قیمت کاالها را افزایش خواهد داد.

آبان پایان زمان عضویت ایران در اوراسیا؛

صادرات ایران به اوراسیا ۱۵ درصد رشد کرد
مدیرکل همکاری های بین المللی گمرک از رشد ۱۵ درصدی 
صادرات کاالهای ایرانی به بازار اوراسیا در سال گذشته خبر داد.

به گزارش صدا و سیما، حسین کاخکی با بیان این که اتحادیه 
اوراســیا در سال ۲۰۱۰ با حضور ۵ کشور آغاز بکار کرد، افزود: 
ایران هم در ســال ۱۳۹۸ برای مشارکت و تبادل تجاری با این 
اتحادیه تفاهم نامه ۳ ساله منعقد کرد.حسین کاخکی از روسیه 
به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران در این اتحادیه نام برد 
و گفت: مجموع تجارت ما با اتحادیه اقتصادی اوراســیا در ۱۱ 
ماهه پارسال، ۵ میلیارد و ۳۴ میلیون دالر بود که نسبت به سال 
۹۹ با ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون دالر، ۶۹ درصد افزایش داشــته 
اســت.وی مجموع صادرات ایران به اعضــای اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا را حدود یــک میلیارد و ۱۷۰ میلیــون دالر و میزان 
واردات را بیــش از ۴ میلیارد دالر بیان کرد و افزود: در ســال 
۱۴۰۰ صادرات کاالی ایرانی نســبت به مدت مشابه سال قبل 
حدود ۱۵ درصد رشد داشت.کاخکی افزود: ایران به کشورهای 
روسیه، قزاقستان، قرقیزســتان، ارمنستان و بالروس در زمینه 
محصوالت کشاورزی و گیاهی صادرات داشته و کاالهایی مانند 
گندم، جــو، ذرت، نهاده های دامی و محصوالتی که برای تولید 
کاربــرد دارد را وارد می کند.مدیرکل همکاری های بین المللی 
گمرک جمهوری اسالمی ایران با اشاره به انتقادات کارشناسان 
اقتصادی مبنی بر روسیه محور بودن این اتحادیه افزود: با توجه 
به تمایل هند و کشورهای دیگر از جمله کشورهای غرب آسیا 

برای پیوستن به این اتحادیه، کشورهای عضو از جمله ایران در 
دراز مدت منفعت بیشتری خواهند داشت و پیش بینی می شود 

گردش تجارت از غرب یعنی اروپا و آمریکا به شــرق و آسیای 
غربی یعنی هند و چین سوق پیدا کند.حسین کاخکی در ادامه 

درباره مشــکالت ابتدایی ایران درباره عضویت در این اتحادیه 
گفت: عمده ترین مشکل ما در صادرات کاال به اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا، صدور گواهی مبدا بود که تاکنون بخش بیشتر آن رفع 
شده است. دومین چالش، نداشتن اطالعات کامل و کافی درباره 
توانمندی ها و ظرفیت های اســتان های کشور در زمینه تولید 
کاالست البته آشنا نبودن صادرکنندگان نسبت به این موضوع و 
مزیت هایی که می توانستند بهره مند شوند هم از دیگر مشکالت 

ما در صادرات کاالها به اتحادیه اقتصادی اوراسیاست.

عضویت در ســازمان های اقتصادی دریچه ای به سوی 
جهانی شدن اقتصاد است

مشــاور امور بین الملل و توافق های تجاری ســازمان توســعه 
تجاری هم با بیان اینکه ایران برای عضویت در سازمان جهانی 
WTO )ســازمان تجارت جهانی( ابراز تمایل کرده است، گفت: 

تحریم های ظالمانه و کارشکنی برخی کشورهای غربی تاکنون 
مانع عضویت ایران در این زمینه شده اند.میرهادی سیدی افزود: 
با عضویت ایران در این سازمان و سایر سازمان های بین المللی 
اقتصادی و جذب ســرمایه های خارجی به داخل کشــور، روند 
تولید و رقابت در کشــور مطلوب تر خواهد شــد.وی با اشاره به 
اتمام زمان عضویت ایران در ســازمان همکاری های اوراسیا تا 
آبــان ماه، گفت: مذاکرات الزم بــرای تمدید این زمان در حال 

انجام است.

واردات کاالهای اساســی در پایان سال 
گذشته به ۱۹.۶ میلیارد دالر رسیده که 
از این رقــم ۱۵.۱ میلیارد دالر مربوط 
به واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی اســت.

به گزارش ایســنا، ایران در سال ۱۴۰۰ 
در مجموع ۱۶۳.۹ میلیون تن به ارزش 
۱۰۱.۶ میلیــارد دالر تجارت خارجی 
داشــته اســت که از این رقم  ۱۲۲.۷ 
میلیون تن به ارزش ۴۸.۶ میلیارد دالر 
ســهم صادرات و ۴۱.۱ میلیون تن به 
ارزش بیش از ۵۳ میلیــارد دالر برای 

واردات بوده است.

کاالی  تنی  میلیون   30.9 ترخیص 
اساسی از گمرک

امــا در مــورد وضعیــت واردات کاال 
اساســی در تجارت سال گذشته، فرود 
عســگری-معاون امور گمرکی گمرک 
ایران - گزارشی به ایسنا اعالم کرد که 
نشــان می دهد از ابتدا تا انتهای سال 
۱۴۰۰ حــدود ۳۰.۹ میلیون تن کاالی 
اساســی در ۲۵ گــروه کاالیی با ارزش 
۱۹.۶ میلیارد دالر وارد ایران شــده که 
نسبت به سال ۱۳۹۹ در وزن ۳۲ درصد 

و ارزش ۶۰ درصد افزایش دارد.

15.1 میلیارد دالر هزینه واردات با 
ارز ترجیحی

بر اساس این گزارش، از مجموع کاالی 
وارداتی ۲۶.۹ میلیون تن به ارزش ۱۵.۱ 
میلیارد دالر مربوط بــه واردات کاالی 
اساســی با ارز ترجیحی است که نشان 
می دهد نسبت به دوره مشابه سال قبل 
از آن ۳۳ درصد در وزن و ۷۵ درصد در 

ارزش افزایش داشته است.

ذرت مثل همیشه در صدر کاالهای 
اساسی

جزئیــات واردات کاالی اساســی با ارز 
۴۲۰۰ از ایــن قرار اســت که باالترین 
میزان بــه روال قبل بــه ذرت، با ۹.۸ 
میلیون تن اختصــاص دارد که ارزش 
آن به حدود ۳.۴ میلیارد دالر می رسد. 
واردات ذرت نسبت به سال قبل از این 
دوره، یــک درصد در وزن کاهش و ۳۵ 

درصد در ارزش افزایش داشته است.

اوضاع گندم و جو
در ســایر اقالم نیز هفــت میلیون تن 
گنــدم به ارزش بیــش از ۲.۴ میلیارد 
دالر وارد شــده کــه ۱۳۵ درصــد در 
وزن و ۱۹۷ درصــد در ارزش رشــد 
نشــان می دهد.  بــرای واردات جو نیز  
۳.۳ میلیون تــن به ارزش بیش از یک 
میلیارد دالر ثبت شده که با افزایش ۷۹ 
درصدی در وزن و ۱۱۶ درصد در ارزش 

همراه بوده است.

افزایــش 138 درصــدی هزینه 
واردات روغن

همچنیــن ۲.۳ میلیون تــن به ارزش 
۱.۶ میلیارد دالر انواع دانه های روغنی 
وارد شده که از لحاظ وزنی یک درصد 
کاهش امــا از نظــر ارزش ۳۱ درصد 
افزایش داشــته است. واردات روغنهای 
خوراکی نیمه جامد، مایع و خام نیز ۱.۹ 
میلیون تن بــه ارزش ۲.۷ میلیارد دالر 
اســت  که ۵۵ درصــد در وزن و ۱۳۸ 
درصد در ارزش رشــد داشته است.در 
سال گذشــته ۲.۳ میلیون تن کنجاله 
ســویا به ارزش بیــش از  ۱.۲ میلیارد 
دالر وارد شــده که وزن آن ۲۸ درصد 
و  ارزش آن ۶۰ درصد افزایش داشــته 

است.

از واردات دارو چه خبر؟
در رابطــه بــا واردات دارو، تجهیزات و 

ملزومات پزشــکی نیز ۲۲.۲  هزار تن 
به ارزش ۲.۶ میلیارد دالر وارد شده که 
نشان می دهد ۴۵ درصد در وزن و ۵۸ 

درصد در ارزش افزایش داشته است.

فقط 4.4 میلیارد دالر با ارز نیمایی 
وارد شد

طبــق گــزارش معاون امــور گمرکی 
گمرک ایران، از مجموع ۳۰.۹ میلیون 
تنی واردات کاالی اساسی ۳.۹ میلیون 
تن مربوط به کاالی اساســی وارداتی با 
ارز غیر ترجیحی و به عبارتی ارز نیمایی 
است که ارزش آن به ۴.۴ میلیارد دالر 
از مجمــوع ۱۹.۶ میلیــارد دالر کاالی 
اساسی وارداتی می رســد. این واردات 
۲۵ درصد در وزن و ۲۴ درصد از لحاظ 

ارزش رشد داشته است.

سایر نیماییهای اساسی کدامند؟
از اقالم وارداتــی با ارز نیمایی می توان 
به برنج با ۱.۵ میلیون تن به ارزش ۱.۳ 
میلیارد دالر، شــکر ۱.۲ میلیون تن به 
ارزش ۵۴۴.۳ میلیون دالر، الســتیک 
سنگین به وزن ۹۶.۴ هزار تن به ارزش 
بیش از ۳۵۱.۸ میلیون دالر و همچنین 
ماشین آالت تولید کننده کاالی اساسی 
با  ۴۳.۴ هزار تن به ارزش ۴۰۲ میلیون 

دالر اشاره کرد.
داروهای دامی ضروی ۵۳۹ تن به ارزش 
۵۷.۹ میلیــون دالر، ســموم تکنیکال 
شــیمایی با ۱۰.۹ هزار تــن به ارزش 
۱۰۹.۴ میلیون دالر و کودهای شیمایی 
بــا ۲۲۲.۸ هزار تن بــه ارزش ۱۶۷.۸ 
میلیــون دالر، دیگر کاالهای اساســی 

وارداتی با ارز نیمایی است.

واردات کاالهای اساسی با 19.۶ 
میلیارد دالر بسته شد

و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
تجارت با بیان اینکه ۲ پروژه 
تامیــن مالی زنجیــره ای و 
مبتنی  تســهیالت  پرداخت 
بر صورتحساب سال گذشته 
به صورت آزمایشــی در این 
وزارتخانه انجام شــده است، 
گفت: امسال بنا داریم که این 
برنامه ها را توسعه بدهیم.به گزارش ایرنا، سید رضا فاطمی امین که 
به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور  روزپنجشــنبه  در شهرستان 
اشتهارد حضور یافته در حاشیه بازدید از واحد کنسرسیوم فعال در 
حوزه دیالیز در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر فعال نبودن بخشی 
از واحدهای صنعتی در شــهرک صنعتی اشــتهارد به عنوان بزرگ 
ترین شهرک صنعتی در  کشور افزود: بخشی از این واحدها به دلیل 
نیروی کار فعال نیســتند این در حالی است که حدود سه تا چهار 

هزار نیرو باید به این واحدها تزریق شــود.وی اضافه کرد: به همین 
منظور برنامه هایی از جمله تسهیل حمل و نقل عمومی ارزان باید 
اجرایی شــود، از سوی دیگر مشکل دیگری که این صنعتگران با ما 
مطرح کردند به سرمایه در گردش بر می گردد که به همین منظور 
سال گذشــته ۲ پروژه تامین مالی زنجیره ای و پرداخت تسهیالت 
مبتنی بر صورتحساب را به صورت آزمایشی در وزارتخانه انجام که 
امسال بنا داریم آن را توسعه بدهیم که بدین شکل بخش عمده یا از 
مسایل مربوط به سرمایه در گردش حل می شود.فاطمی امین گفت: 
مشکل دیگر این واحدها به تامین مواد اولیه بر می گردد که در این 
رابطه نیز اقداماتی به صورت عرضه تلفیقی در بورس همانگونه که در 
ورق فوالدی انجام و مشــکل مواد اولیه در این بخش حل شد برای 

حوزه مواد پتروشیمی در حال آغاز کردن هستیم.وی با بیان اینکه 
حدود ۶۰ تــا ۷۰ درصد واحدهایی که زیر ظرفیت کار می کنند با 
تامین مواد اولیه ســرمایه در گردش و نیروی کار قابل فعال شدن 
هســتند تصریح کرد: اما حدود ۳۰ درصد از واحدها نه تنها در این 
شهرک بلکه در کشور  مشــکل مدیریتی دارند یعنی هیات مدیره 
صالحیــت حرفه ای الزم را ندارد که در این رابطه باید مســیرهای 
دیگــری را می طلبد.وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری 
از ســخنان خود به افزایش بهره وری از ظرفیت شرکت های دانش 
بنیان اشاره کرد و گفت: به همین منظور برنامه ای نهایی که هفته 
آینده اعالم خواهد شددر این بین مهم ترین کار برای توسعه دانش 
بنیان ها ایجاد بازار کار برای این شرکت ها است بدین معنی که برای 

شرکت های دانش بنیان در سال های گذشته زیست بوم به صورت 
تقریبی شــکل گرفته اما آن چیزی که حرکت می دهد ایجاد بازار 
اســت.فاطمی امین  اظهار داشت:  هدف این است که با منافعی که 
استفاده از خدمات دانش بنیان ایجاد می کند آنها را توسعه بدهیم؛ 
به عنوان مثال در حوزه شرکت های معدنی  باید از اینکه باطله های 
معدنی از یک حدی بیشتر شود مشمول جریمه کرده و آنها مجبور 
شوند برای اینکه فرآوری و استخراح خود را به حد استاندارد برسانند 
از خدمات دانش بنیان استفاد کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات صنعتگران شهرک صنعتی 
اشــتهارد اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه های تولید کنندگان در 
حوزه معافیت های مالیاتی بود اینکه واحدهایی که از ســال ۹۵ تا 
۹۹ پروانه بهره برداری گرفته اند شــامل این معافیت نمی شوند که 
مقرر شده این موضوع را در دولت پیگیری کنیم.فاطمی امین ادامه 
داد: موضوع دیگر در خصوص تامین برق اســت که در این مورد نیز 
در بودجه ۱۴۰۱ که پیشــنهاد  شد که قیمت هزینه سوخت برای 

نیروگاه های واحدهای صنعتــی و معدنی و تولیدی معادل قیمت 
سوخت برای نیروگاه های وزارت نیرو باشد ، این یعنی کاهش بسیار 
قابل توجه ای از ۵۰۰ تومان هر متر مکعب به ۱۰ تومانکاهش پیدا 
می کند که این مهم واحدهای تولیدی  را به این سمت که نیروگاه 
احداث کنند تشــویق می کند.وی گفت: موضوع دیگر در خصوص 
آلودگی هوا و به عباراتی آالیندگی در اشتهارد است که باید بررسی 
کنیم که در این رابطه یک پروژه انتقال پســاب از کرج در حال اجرا 
اســت که پیشرفت خوبی داشته و بر همین اساس نگرانی در حوزه 
آب نخواهیم داشــت  از سوی دیگر مشــکل برق نیز تا حدی با راه 
اندازی نیروگاه های واحدهای تولیدی حل می شــود.فاطمی امین 
افزود: چالش دیگر کمبود نیروی کار است که در این رابطه بایستی 
حمل و نقل ارزانی را فراهم که از شهرهای دیگر نیز برای کار به این 
شهرک بیایند اما راه حل اساسی توسعه شهر سازی در اشتهارد است 
که در این رابطه نیز گزینه های حمل و نقل ریلی مطرح که در این 

خصوص نیز باید بررسی شود.

روش جدید پرداخت وام های صنعتی؛

پرداخت تسهیالت به صنایع بر مبنای صورتحساب

حاشیه های ارز ۴۲۰۰ ادامه دارد؛
وزارت صمت: ارز ترجیحی دارو حذف نشده است

پیرو انتشار اخباری درباره حذف ارز ترجیحی دارو به نقل از مسئوالن وزارت صمت در برخی رسانه ها، این وزارتخانه به منظور تنویر افکار عمومی ضمن رد چنین موضوعی، 
توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش اقتصادآنالین، معدن و تجارت، به تازگی تفاهم نامه همکاری مشترک میان معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی ریاســت جمهوری به امضا رســید که تفاهم نامه ای راهبردی در سطح کالن با هدف افزایش نفوذ فناوری در سطح صنعت است.در تفاهم نامه یاد شده، ۶ هدف 
مطرح شده که یکی از آن ها حوزه داروست با این مقصود که در افق چهار ساله )تا سال ۱۴۰۴( به سمتی حرکت کنیم تا با استفاده راهبردی از فناوری و دانش بنیان کردن 
صنعت، ضمن افزایش صادرات، ارزبری دارو را نیز کاهش دهیم.این دو موضوع شامل صادرات دارو به رقم ۴۰۰ میلیون دالر بوده که اکنون این رقم حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون 
دالر و حداکثر ۱۰۰ میلیون دالر است، درحالی که در سال گذشته، این رقم کمتر هم بوده است.از دیگر سو، تحقق این راهبرد، ارزبری دارو را نیز کاهش خواهد داد )منظور 
کاهش واردات دارو نیســت(، برای مثال داروی فاکتور ۸ که اکنون در ایران تولید می شــود، ساالنه حدود ۵۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی دارد.بنابراین یکی از موضوعات 
شش گانه این تفاهم نامه، تهیه سند تحول در صنعت غذا و دارو بوده که زمینه ساز صادرات ۴۰۰ میلیون دالری ایجاد زیرساخت برای حرکت به سمت کاهش ۵۰ درصدی 
ارزبری دارو در افق چهارســاله اســت، از این رو بحث قطع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومنی دارو در گفته های مسئوالن وزارت مطرح نبوده است.بدیهی است تصمیم گیری درباره 

حذف ارز ترجیحی بر عهده نهادهای قانونی مشخص و دارای مسئولیت است.
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مدیرعامل بانک مســکن گفت: در سال گذشته به بسیاری از 
بانک های دولتی و خصوصی کمک کردیم تا به جای برداشت 
از بانک مرکزی که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود، 
از بانک مســکن مبالغی را دریافت کننــد. با افزایش منابع به 

لنگرگاهی در بازار بین بانکی تبدیل شــدیم. این مسوولیت به 
نحوی انجام شــد که رضایت بانک مرکزی را نیز دربرداشت.به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، دکتر محمود شایان 
تصریح کرد: شــاخص های عملیاتی نشــان می دهد که سال 
گذشته ســال خوبی برای بانک مسکن بود. طی این مدت به 
کمک نیروهای کارآمد توانستیم با وجود مشکالت عدیده ناشی 
از تحریم ها پیشرفت خوبی داشته باشیم.وی با اشاره به تاکید 
مقام معظم رهبری مبنی بر تولید در کشــور و عمل گرایی در 
برنامه ریزی دولت ســیزدهم برای سال ۱۴۰۱، گفت: با توجه 

به نقش مهم بانک مســکن در ســاخت چهــار میلیون واحد 
مسکونی؛ در سال جاری با برنامه ریزی مطلوبی که انجام شده 
 می توانیم کشــور را به یک کارگاه بزرگ خانه ســازی تبدیل 
کنیم.دکتر شــایان با اشاره به تاثیر صنعتی سازی و بکارگیری 
شــرکت های دانش بنیان در ســاخت مســکن ادامه داد: در 
صورت اســتفاده از فناوری های نوین و تجربیات شرکت های 
دانش بنیان، ســرعت ساخت مسکن باال می رود و در انرژی و 
هزینه های تولید صرفه جویی می شود.مدیرعامل بانک مسکن 
افزود: در سال جاری باید حتما به سمت صنعتی سازی حرکت 

کنیم و ارتباط تنگاتنگی میان شــرکت های وابســته به بانک 
با شــرکت های دانش بنیان ایجاد شــود.وی با اشاره به اینکه 
مهم ترین سهم نیروی کار از اشتغال در بخش مسکن قرار دارد، 
گفت: بانک مسکن می تواند در تحقق شعار »تولید؛ دانش بنیان 
و اشــتغال  آفرین« نقش مهمی داشته باشد. اراده برای تحقق 
این شعار در کارکنان بانک مسکن وجود دارد.مدیرعامل بانک 
مســکن یادآور شد: در سال گذشــته هم پرداخت تسهیالت 
نسبت به سنوات قبل افزایش یافت و در جذب منابع به اهدافی 

که ترسیم کرده بودیم، رسیدیم.

گزیده خبر

پرداخت وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی 
الزم االجراست

دبیر شــورای هماهنگی بانک هــای دولتی گفت: پرداخــت وام ازدواج ۱۲۰ 
میلیون تومانی الزم االجراســت.به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قیطاسی 
گفت: بانک هــا همکاری الزم را در پرداخــت وام ازدواج دارند، اما اگر به هر 
دلیلی مشــکلی در این زمینه وجود داشت، متقاضی می تواند در سامانه ثبت 
شــکایت در سایت بانک مورد نظر، نسبت به ثبت شــکایت خود اقدام کند 
که در ۲۴ ســاعت رسیدگی خواهد شد.وی افزود: بانک مرکزی ۱۰ فروردین 
۱۴۰۱ بخشــنامه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را به شبکه بانکی ابالغ کرد. 
این ابالغیه به اســتناد بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشــور است 
که جزئیات پرداخت تســهیالت در آن قید شده است.دبیر شورای هماهنگی 
بانک هــای دولتی ادامه داد: وام ازدواج متناســب با منابــع بانک ها از محل 
۱۰۰ درصد ســپرده قرض الحســنه و ۵۰ درصد سپرده های جاری آنهاست.

قیطاسی با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک ها مکلف هستند بر اساس نظام 
اعتبارسنجی نسبت به اخذ ضامن از متقاضی اقدام کنند، تاکید کرد: مبلغ وام 
ازدواج برای زوجینی که تاریخ ازدواجشــان از اول فروردین ۹۷ به بعد است 
۱۲۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد و مدت بازپرداخت ۱۰ ســاله تعیین 
شده است. افراد زیر ۲۵ سال نیز ۱۵۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.دبیر 
شورای هماهنگی بانک های دولتی با بیان اینکه تمامی بانک ها موظف شده اند 
که ماهانه گزارش عملکرد خود در این حوزه اطالع رســانی کنند، اظهار کرد: 
بانک ها همراهی کامل را در این زمینه خواهند داشت و مشکلی در این زمینه 
وجود ندارد. متقاضی باید در ســامانه ثبت نام کند و بعد از تکمیل مدارک، 
بانک مورد نظر بر اســاس منابع و ظرفیت آن به متقاضی معرفی می شود. بر 
اساس آمار، ۹۰ درصد افراد متقاضی وام ازدواج در سال ۱۴۰۰، تسهیالت خود 
را دریافت کرده اند و بانک ها همکاری بسیار خوبی را در این زمینه داشته اند.

وی افزود: اگر به هر دلیلی متقاضیان با مشــکلی در این زمینه مواجه شدند 
می توانند به ســایت بانک مورد نظر خود مراجعه و در ســامانه رسیدگی به 
شکایات نسبت به ثبت شــکایت خود اقدام کنند که ظرف ۲۴ ساعت پاسخ 
مناسب ارائه خواهد شد.به گفته وی، در حال حاضر این قانون الزم االجراست 
چرا که از سوی بانک مرکزی ابالغ شده و قطعاً هماهنگی الزم با شورای پول 

و اعتبار نیز انجام گرفته است.

مسیر سبز به بن بست قرمز ختم شد!
بازار ســرمایه که سال را صعودی آغاز کرده و توانسته بود کانال یک میلیون 
و ۴۰۰ هــزار واحــد را هم فتح کند، در هفته جاری پــس از گذر از روزهای 
نوسانی در نهایت با یک چراغ قرمز به کار خود پایان داد.به گزارش ایسنا، بازار 
سرمایه به قرن جدید چراغ سبز نشان داد و در نخستین روزهای فعالیت خود 
صعودهای چشــم گیری را پشت سر گذاشت؛ به طوریکه شاخص کل بورس 
توانســت پس از مدت ها دوباره کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را فتح و 

حتی از مرز یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد نیز گذر کند.

مدیرعامل بانک سینا در آیین افتتاح شعبه بلوار امین قم تشریح کرد:
سیاست های اعتباری و حمایتی بانک سینا 
در تحقق شعار سال تولید، دانش بنیان، 

اشتغال آفرینی
مدیرعامل بانک ســینا در مراســم افتتاح شــعبه بلوار امین قم با اشاره به 
نامگذاری ســال ۱۴۰۱ از ســوی مقام معظم رهبری به سال تولید، دانش 
بنیان، اشــتغال آفرینی تصریح کرد: بانک ســینا از دیرباز حامی پروژه های 
بــزرگ ملی و رونق تولید داخلی بوده و در ســال جدید نیز این حمایت ها 
به صورت مضاعف در سیاست های اعتباری بانک، پیش بینی شده است.به 
گزارش روابط عمومی بانک ســینا، دکتر ایمانی ضرورت تالش جهت تحقق 
شعار سال که طبق منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( مهم و عامل 
رشد اقتصادی کشور قلمداد شده است؛ را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: 
خط مشی این بانک تدوین و ارائه برنامه ای کامل و پر سرعت برای رسیدن 
به اهداف مدنظر سال جدید و حرکت در مسیر دغدغه های رهبری است.وی 
حمایت مضاعف از شــرکت های دانش بنیان با هدف رونق تولید را از برنامه 
ها و سیاست های بانک دانست و اذعان داشت: مجموعه سیاست ها و اهداف 
بانک در ســالهای اخیر، با محوریت حرکت بر مدار تولید تهیه و تدوین شده 
و همانگونه که بانک ســینا از سال ها قبل در حمایت از شرکت های نوآور و 
دانش بنیان، گام برداشته است، در سال جدید نیز برنامه های قابل توجهی در 
این زمینه ارائه خواهد نمود.مدیرعامل بانک سینا در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره به رویکرد بانک مبنی بر لزوم مشــتری مداری تصریح کرد: 
بانک سینا ظرفیت های زیادی برای ارائه انواع خدمات بانکی به مشتریان و 
صاحبان کســب و کار دارد و می تواند با استفاده حداکثری از ظرفیت های 
اســتان قم و جذب بازارهای جدید و سودده، نتیجه درخشانی همچون سال 
قبل در کارنامه شاخص های عملکردی رقم بزند.دکتر ایمانی در ادامه بیان 
داشــت: بانک سینا توانسته عالوه بر رشــد و ارتقاء شاخص های عملکردی 
در ســال قبل، اهتمام ویژه ای به ایفای وظایف خود در باب مسئولیت های 
اجتماعی و کمک به مناطق کمتر برخوردار و حمایت از اقشــار آسیب پذیر 
داشته باشد؛ و اجرای این امر سرلوحه فعالیت های ما در ارائه خدمات بانکی 
بوده است.گفتنی است در این مراسم آقابابایی عضو هیات مدیره، یزدی خواه 
معاون شعب و مناطق و عشقی مدیر منطقه مرکزی، لرستان و قم نیز حضور 

داشتند.

وزیر اقتصاد مطرح کرد؛

اصالح نظام بانکی اولویت کاری سال ۱۴۰۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید برای ارتقای توانمندی، 
اصالح و پیراستگی شبکه بانکی به عنوان یک اولویت در سال 
۱۴۰۱ تالش کنیم.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، ســید احسان خاندوزی در جلسه هم 
اندیشی با مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی کشور در 
محل این وزارتخانه افزود: امروز همه متغیرهای اقتصاد کالن 
تا پایان اســفند ماه به جز ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی 
که همیشه با تأخیر محاسبه و اعالم می شود، مشخص است، 
اما به طور حتم از سایر شاخص های اقتصادی در وضع کنونی 
به لحاظ چشــم انداز مناسبات خارجی و هم متغیرهای مؤثر 
بر بودجه ۱۴۰۱ مطلع هســتید.وی گفت: اکنون می توان با 
قطعیت بیشــتری در خصوص سیاســت های اقتصادی سال 
۱۴۰۱ صحبت کرد، در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل 
نقش ویژه ای که شــبکه بانکی در تأمین مالی دارد دو مساله 
برای ما حائز اهمیت است، مساله نخست عبارت است از خود 
شبکه بانکی؛ به عبارت دیگر ما به دنبال این هستیم که همه 
تمهیداتی که برای باال بردن درجه سالمت شبکه بانکی الزم 
است و به همان مفهومی که در ادبیات متعارف بانکداری نیز 
وجود دارد را انجام دهیم.وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین باید بر 

توانمند شدن، اصالح شدن و پیراسته شدن شبکه بانکی تالش 
کنیم.وی بیان داشت: شــاید اگر خود بنده یا رئیس کل بانک 
مرکــزی هم منتقدانه با برخی از مصوبه ها به ویژه مصوبه های 
بودجه و مجلس مواجه هستیم، هم از همین زاویه نگاه است.

خاندوزی خاطرنشان کرد: اگر مصوباتی بخواهد شاخص های 
توانمندی، توانگری و ســالمت بانکی را به مخاطره بیاندازد، 
هرچند در کوتاه مدت برای گروه های دیگری در بیرون اقتصاد 
منفعت ایجاد کند )که آنها هم اغلب نیازهای درســتی است( 
اما برای تنظیم کردن رابطه همین نیازهای نامحدود با منابع 
محدود خودمان باید هنر مدیریت اقتصادی را به خرج دهیم.

وی ادامه داد: از این منظر اســت که باید کمک کنیم و از شما 
مدیران عامل بانک ها هم می خواهیم در داخل خود شــبکه 
بانکی نیز به مثابه یک کســب و کار بانکی، این مســاله را در 
اولویت نخســت خود قرار بدهید.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با بیان اینکه نکته دوم در خصوص نقش آفرینی تأمین مالی 
توسعه است، افزود: یکی از دالیلی که دهه ۹۰، دهه از دست 
رفته اقتصاد ایران ارزیابی می شود، خاموش شدن موتورهای 
تأمین مالی پیشرفت در اقتصاد اســت.وی اظهار داشت: اگر 
می بینیم که در نهایت تشــکیل سرمایه ناخالص در کشور به 

صفر و گاهــی اوقات حتی به رقم منفی نــزول کرد، به این 
دلیل بود که نه دولت نقش آفرینی ســنتی خود را در تملک 
دارایی های ســرمایه ای ایفا و نه شبکه بانکی کشور این نقش 
را ایفــا کرد و نه جایگزینی برای ایــن موتورهایی که به نحو 

سنتی این کار را انجام می دادند پیدا شد.خاندوزی اضافه کرد: 
به همین دلیل بنا داریم در نقش آفرینی تأمین مالی پیشرفت 
کمک کنیم. البته، نه پیشرفت فقط به معنای توسعه سخت و 
مکانیکی پروژه های بزرگ، بلکه توسعه فراگیر و رشد به مفهوم 
)inclusive growth(، یعنی برخورداری گروه های حاشیه ای هم 
دیده شــود و سعی کنیم که گروه های دارای دسترسی کمتر 
به اعتبار به مثابه یک امر مهم در اداره اقتصاد مدرن نیز بهبود 
یابد.وی با بیان اینکه همــکاران در وزارت اقتصاد با این نگاه 
یک محور چهارگانه برای سال ۱۴۰۱ تنظیم کرده اند، افزود: 
یک بخش از آن مربوط به سیاســت های اعتباری است، یک 
بخش به سیاست های رفع ناترازی مربوط است، قسمت سوم 
نیز به سیاست های حوزه راهبردهای فناورانه و نو شدن شبکه 
بانکی مربوط است و بخش چهارم نیز به راهبردهای تنظیم که 
تنظیم گری های خاصی را برای دسترسی های ویژه پیشنهاد 
می دهد برمی گردد.وزیر اقتصــاد در پایان گفت: همکاران ما 
در تالش هســتند بــا همکاری خبرگان و مدیران سیســتم 
بانکی کشــور این چهار محور را تکمیل کنند و امیدواریم تا 
آخر فروردین ماه به طور رسمی آن را اعالم کنیم تا در اختیار 

مدیران شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

قیمت جهانی طال امروز پنج شنبه )۷ آوریل( کاهش یافت زیرا دالر آمریکا پس از دقایقی از 
نشست ماه مارس فدرال رزرو تقویت شد و نشان داد که موضع تهاجمی برای مبارزه با تورم 
وجود خواهد داشت و جذابیت این فلز امن را کاهش می دهد.بهای هر اونس طال برای تحویل 
فوری در ساعت ۸:۱۵ صبح به وقت شرقی، با ۳.۲۰ درصد کاهش به ۱۹۲۲ دالر و ۱۰ سنت 
رسید و در بازار معامالت آتی آمریکا نیز بهای هر اونس طال در همین ساعت، با ۰.۱۷ درصد 
کاهش به ۱۹۲۳ دالر و ۱۰ ســنت رســید.پس از دقایقی که فدرال رزرو نشان داد بانک مرکزی در حال حرکت تهاجمی برای 
جلوگیری از تورم است، دالر در برابر سبدی از ارزها نزدیک به باالترین حد دو ساله خود قرار گرفت. تقویت دالر باعث می شود 
طال برای دیگر دارندگان ارز جذابیت کمتری داشته باشد.بسیاری از مقامات فدرال رزرو اعالم آمادگی کرده اند که نرخ ها را نیم 
درصد افزایش می دهند  وتالش می کنند قیمت ها را تحت کنترل درآورند. بازدهی اوراق بهادار ۱۰ ساله خزانه داری ایاالت متحده 
نزدیک به باالترین سطح چندین ساله خود در جلسه قبل بود و هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده را افزایش داد.در بازار 
ســایر فلزات ارزشمند، قیمت نقره با ۰.۲ درصد کاهش به ۲۴.۳۸ دالر در هر اونس و پالتین ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۹۵۲ 

دالرو  ۳۲ سنت رسید و پاالدیوم ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۲۲۰۸  دالر و ۸۷ سنت رسید.

پس از آنکه الئل برینارد، رئیس فدرال رزرو، تعهد بانک مرکزی ایاالت متحده به تشــدید ســریع سیاســت های پولی را تکرار کرد، بازارهای ارزهای دیجیتال به 
ارزش سهام پیوستند و پایین آمدند.به گزارش ایسنا و به نقل از بیت کوین نیوز، در میان ۱۵ دارایی دیجیتال برتر، دوج کوین شدیدترین کاهش را در ۲۴ ساعت 
گذشته تجربه کرده و ۱۵ درصد ارزش خود را از دست داده و به زیر ۰.۱۵ دالر رسیده است.سوالنا یک شبه بیش از ۱۲ درصد از ارزش خود را از دست داد و 
برای اولین بار در این ماه به زیر ۱۱۶ دالر سقوط کرد.پولکادوت، شیبا اینو و اوالنچ  نیز با درصد ضرر دو رقمی روبرو شدند.دو سکه برتر از نظر ارزش بازار، بیت 
کوین ۵ درصد و اتریوم ۸ درصد از قیمت خود را کاهش دادند.ارزش سهام نیز کاهش یافته است و همه این موارد قبل از اینکه فدرال رزرو صورت جلسه نشست 

ماه مارس کمیته بازار آزاد فدرال را منتشــر کرد و طی آن برای اولین بار نرخ بهره را افزایش داد، رخ داده اســت.افزایش نرخ بهره به گونه ای طراحی شــده است که هزینه استقراض را باال ببرد تا 
هزینه ها کاهش یابد و تورم کنترل شود که تاثیرات منفی بر قیمت سهام دارد، زیرا شرکت ها باید اشتهای کمتری برای سرمایه گذاری سرمایه خود یا افزایش دستمزد داشته باشند. همچنین پول 
کمتری در حساب های کریپتو در گردش ایجاد می کند.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۹۹ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۴.۷۷ درصد 
کمتر شــده اســت.در حال حاضر ۴۱.۴۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و 
از ســال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شــکل گرفت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۰.۶۵ میلیارد دالر است که ۸.۷۳ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۱۵.۳۳ میلیارد دالر اســت که ۱۲.۷۰ درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته بازار ارزهای دیجیتال اســت. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۱۰۱.۵۳ میلیارد دالر است که ۸۴.۱۶ 

درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

بیت کوین ریزش کردتقویت دالر بر سر طال آوار شد

دکتر محمود شایان خبر داد:
اقدام مهم بانک مسکن در تنظیم 
بازار بین بانکی کشور
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گزیده خبر

آمریکا:
 فروش جنگنده های اف-۱۶ به ترکیه به 

نفع واشنگتن و ناتو خواهد بود
وزارت امــور خارجه آمریکا در نامه به کنگره اعالم 
کرد، دولت واشــنگتن معتقد اســت فروش بالقوه 
جنگنده هــای اف-۱۶ به ترکیه همســو با منافع 
امنیــت ملی آمریکا و به نفــع اتحاد بلندمدت ناتو 
است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 

ترکیه در اکتبر سال گذشــته درخواست خود را به آمریکا برای خرید ۴۰ 
فروند جنگنده اف-۱۶ ســاخت کمپانی الکهیــد مارتین و نزدیک به ۸۰ 
کیت به روز رسانی برای جنگنده های موجودش ارائه کرد. واشنگتن تاکنون 
درباره این فروش هیچ اظهارنظری نکرده و تاکید دارد که این درخواســت 
باید بررسی شود و روند فروش استاندارد تسلیحات را طی کند.پس از آنکه 
آنکارا سیستم های دفاع موشکی روسی را خریداری کرد، فروش تسلیحات 
آمریکایی به ترکیه به موضوعی جنجالی تبدیل شد که تحریم های آمریکا 
و همچنین حذف ترکیه از برنامه جنگنده های اف-۳۵ را به همراه داشت.

این نامه وزارت امور خارجه آمریکا مورخ ۱۷ مارس اســت و توســط »ناز 
دوراکوگلو«، معاون وزیر امور خارجه در امور قضایی امضا شده است. وی به 
روابــط مخدوش میان آمریکا و ترکیه اذعان دارد اما در عین حال حمایت 
ترکیه و روابط دفاعی اش با اوکراین را »یک بازدارنده مهم برای جلوگیری 
از نفوذ بدخواهان در منطقه« توصیــف می کند.اگرچه این نامه هیچگونه 
ضمانت یا چارچوب زمانی برای این فروش تعیین نکرده، اما تاکید دارد که 
اقدامات تنبیهی واشنگتن پس از تصمیم آنکارا برای خرید سامانه های دفاع 
موشکی اس-۴۰۰ روسیه بیانگر بهای سنگینی است که ترکیه باید پرداخت 
می کرد.در این نامه آمده است: دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا معتقد 
است که اتحاد ناتو در درازمدت و منافع توانمندی قانع کننده ای و همچنین 
امنیــت ملی آمریکا و منافع اقتصادی و تجــاری وجود دارند که با تجارت 
دفاعی مناسب واشنگتن با ترکیه حمایت می شوند. اگر وزارت امور خارجه 
آمریکا با این فروش پیشنهادی موافقت کند، این امر نیازمند تایید کنگره 
اســت.ترکیه در دریای سیاه مرز دریایی با اوکراین و روسیه دارد، از روابط 
بسیار خوبی با این دو کشور برخوردار است و در استانبول میزبان مذاکرات 
میان این دو کشــور بوده است. ترکیه از اوکراین حمایت کرده اما در عین 
حال مخالف اعمال تحریم های ســنگین غرب بر مسکو به خاطر حمله اش 

به اوکراین است.

زلنسکی:
 تاخیر در تحریم نفت روسیه به قیمت جان 

اوکراینی ها تمام می شود
رئیــس جمهوری اوکراین روز )پنجشــنبه( ضمن 
آنکه از سیاستمداران غربی خواست سریعاً با تحریم 
نفت روسیه موافقت کنند، هشدار داد که ناکامی و 
تاخیر آنها در انجام ایــن کار به قیمت جان مردم 
اوکراین تمام می شــود.به گزارش ایسنا، به نقل از 

خبرگزاری رویترز، ولودیمیر زلنســکی، رئیــس جمهور اوکراین در پیامی 
ویدئویی همچنین گفت: من همچنان اصرار دارم که بانک های روسی باید 
به طور کامل از سیســتم مالی بین المللی حذف شوند.براساس گزارشات، 
حمله شش هفته ای روسیه به اوکراین تاکنون باعث فرار چهار میلیون تن 
از کشور، کشته یا زخمی شدن هزاران تن دیگر و تخریب شهرهای اوکراین 
شده است.زلنسکی گفت: مسکو آنقدر پول از صادرات نفت بدست می آورد 
که نیاز ندارد مذاکرات صلــح را جدی بگیرد. من از »جهان دموکراتیک« 
می خواهم تا نفت خام روسیه را تحریم کند.وی افزود: برخی سیاستمداران 
هنوز نمی توانند تصمیم بگیرند که چطور ســیل دالر نفتی و یوروی نفتی 
به روســیه را محدود کنند؛ به طوری که اقتصادهای خودشــان در خطر 
نیفتد. پیش بینی من این اســت که با ایــن وجود یک تحریم نفتی اعمال 
خواهد شد.زلنســکی در ادامه گفت: تنها ســوال این است که تا زمانی که 
این سیاستمداران تصمیم خود را اتخاذ کنند ارتش روسیه چند مرد و زن 

اوکراینی دیگر را خواهد کشت.

آمریکا: 
اگر چین از جنگ روسیه در اوکراین 

حمایت کند، با تحریم هایی مواجه می شود
معــاون وزیر امــور خارجــه آمریکا تاکیــد کرد، 
تحریم های اعمال شده بر روسیه به خاطر جنگش 
در اوکراین باید به چین »درک خوبی« از پیامدهایی 
بدهد که ممکن است به خاطر تامین حمایت های 
مادی از مسکو با آن ها مواجه شود.به گزارش ایسنا، 

به نقل از خبرگزاری رویترز، وندی شــرمن، معاون وزیر امورخارجه آمریکا 
گفــت: طیف تحریم ها و محدودیت های صادراتی هماهنگ شــده در بین 
شرکاء و متحدان آمریکا علیه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اقتصاد 
این کشــور و الیگارشــی ها باید نمونه خوبی برای شی جینپینگ، رئیس 
جمهور چین باشــد.وی در نشست کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان 
آمریکا گفت: فکر می کنم این به رئیس جمهوری چین درک بسیار خوبی 
از آن چیزی می دهد که ممکن است به خاطر حمایت از پوتین به هر شکلی 

با آن مواجه شود.

انگلیس برنامه هایی برای ارسال خودروهای 
زرهی به اوکراین در سر دارد

بــر اســاس گــزارش مجلــه تایمــز، انگلیــس در 
حــال برنامــه ریــزی بــرای ارســال خودروهــای 
ز زرهی بــه اوکراین اســت.به گزارش ایســنا به نقل  ا
خبرگزاری رویترز، در گزارش مجله تایمز آمده است: 
گزینه های تحت بررسی در وزارت دفاع انگلیس شامل 

ارســال خودروهای گشت زنی محافظت شده از جمله »ماستیف« یا خودرویی 
همچون »جاکال« است که می توانند به عنوان خودروهای گشت زنی شناسایی 
بــه کار روند.مجله تایمز به نقل از یک منبــع دفاعی گزارش داد: این خودروها 
تجهیزات حســاس نخواهند داشــت و نیروهای انگلیسی به یکی از کشورهای 
همســایه اوکراین بــرای ارائه آموزش هــای الزم اعزام می شــوند.در ادامه این 
گزارش آمده اســت: حمایت های بیشتر از جمله ارسال موشک های ضد تانک و 
موشک های ضد هواپیما نیز در چند روز آتی توسط انگلیس اعالم خواهند شد.

بایدن:
 جنگ اوکراین ممکن است برای مدت طوالنی 

ادامه یابد
رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حمالت روسیه به اوکراین، 
گفت که »جنگ هنوز تمام نشــده و ممکن است برای 
مــدت طوالنی ادامه یابد و ما به حمایت از اوکراین ادامه 
خواهیم داد.«به گزارش ایسنا، جو بایدن روز چهارشنبه 
در ســخنانی اعالم کرد که وی یک فرمان اجرایی برای 

ممنوعیت هرگونه سرمایه گذاری آمریکا در روسیه را امضا خواهد کرد.بایدن تأکید 
کرد: جنگ هنوز تمام نشــده است. ممکن است برای مدت طوالنی ادامه یابد و 
ما به حمایت از اوکراین ادامه خواهیم داد.وی افزود:  روسیه در حمله به اوکراین 
نتوانست به اهداف خود دست یابد و نتوانست کی یف )پایتخت اوکراین( را کنترل 
کند و جنگ هنوز تمام نشــده است.رئیس جمهور ایاالت متحده تصریح کرد: ما 

به ایستادن در کنار مردم اوکراین در مبارزه آنها برای آزادی ادامه خواهیم داد.

انگلیس تمام دارایی های بزرگترین بانک 
روسیه را مسدود کرد

دولت انگلیس تمام دارایی های بزرگترین بانک روسیه را مسدود و سرمایه گذاری  
در این کشــور را ممنوع کرد.به گزارش ایسنا به نقل از آناتولی، همزمان با وضع 
تحریم هــای آمریکا علیه افراد و نهادهای روســی، انگلیــس ۹ فرد جدید را به 
لیســت تحریم های خود علیه روســیه اضافه کرد.انگلیس همچنین اعالم کرد 
که کلیه دارایی های »اســبربانک« بزرگترین بانک روســیه را مسدود و سرمایه 
گذاری  خارجی جدید توســط شرکت های انگلیســی در روسیه را ممنوع کرده 
است.دولت انگلیس عالوه  بر مسدود کردن دارایی های اسبربانک و کردیت بانک 
مسکو و تحریم هشت الیگارش دیگر، اعالم کرد که تا پایان سال ۲۰۲۲ به تمام 
واردات زغال سنگ و نفت روسیه پایان می دهد.در همین حال، بوریس جانسون 
- نخست وزیر انگلیس - اعالم کرد که هرگز اجازه نخواهد داد جنایت های روسیه 
در اوکراین بدون پاســخ بماند.جو بایدن - رئیس جمهور آمریکا - هم اعالم کرد 
که تحریم های جدید آمریکا علیه روســیه، مرتبط با جنایت های این کشور در 
شهر بوچا است.از ســوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، انتشار تصاویر 
کشــتار غیرنظامیان در بوچا را »طرحی برای تحریم بیشتر روسیه و تحت تاثیر 

قرار دادن مذاکرات صلح« خواند.

تبعات جنگ اوکراین بر امنیت غذایی جهان
بســیاری از کارشناســان امنیت غذایی بر این باور هســتند که 
مجموعه ای از عوامل ناشــی از جنگ در اوکراین موجب خواهد 
شــد تا عرضه محصوالت غذایی در جهان کاهش و در عین حال، 
تقاضا بــرای آنها افزایش یابد.خبرگــزاری مهر-گروه بین الملل، 
پیمان یزدانی: همانند بسیاری از جنگ های جهان، تبعات جنگ 
در اوکراین صرفاً به نابودی شهرها و زیر ساخت ها و آوارگی مردم 
ختم نمی شــود. این جنگ به علت اهمیت و جایگاه دو کشــور 
روسیه و اوکراین در تأمین امنیت غذایی می تواند تأثیرات مهمی 
را در امنیت غذای مردم جهان داشته باشد به ویژه در کشورهای 
فقیر جهان. از دید کارشناســان، از آنجایی که اوکراین و روســیه 
تأمین کننده حدود ۳۰ درصد گندم و غالت جهان هستند، تداوم 
جنگ در این منطقه موجب خواهد شــد تا قیمت مواد غذایی در 
ســطح جهان افزایش یابد، امری که بیشــترین تأثیرات منفی را 
بر مردمان فقیر جهان برجای خواهد گذاشــت.بنا به گزارش سال 
۲۰۲۱ سازمان ملل، حتی قبل از وقوع این جنگ و در پی شیوع 
ویروس کرونا در جهان که منجر به کاهش رشــد اقتصادی اکثر 
کشــورهای جهان شد، بین ۷۲۰ تا ۸۱۱ میلیون نفر در جهان در 
ســال ۲۰۲۰ از کمبود مواد غذایی رنج بردند. در پی تداوم رکود 
اقتصــادی در جهان و بروز جنگ در اوکراین کارشناســان انتظار 
دارند شــمار کسانی که در جهان در ســال ۲۰۲۲ از فقر غذایی 
رنج ببرند، افزایش چشــمگیری داشته باشد.روســیه و اوکراین 

بزرگترین تولید کننــدگان و صادر کنندگان گندم، جو، دانه های 
روغنی مثل گل آفتابگردان و کودهای شیمیایی در جهان هستند. 
سهم زیاد این دو کشور در تولید مواد غذایی موجب شده است تا 

امنیت غذایی بســیاری از مناطق کره زمین به واردات محصوالت 
غذایی از این دو کشــور وابسته باشد از جمله اروپا، آسیای جنوب 
شــرقی، خاورمیانه.درگیری ها در این منطقه موجب شده است تا 

روند تأمین مواد غذایی از طریق واردات از روســیه و اوکراین در 
کشورهای وارد کننده که از پیش نیز با کمبود مواد غذایی مواجه 
بوده اند، با اختالل مواجه شود.در حال حاضر وقوع جنگ در این 
منطقه موجب شــده است تا توان روسیه و اوکراین برای صادرات 
محصوالتشان با مشکل مواجه شود و با توجه به نزدیک شدن فصل 
کشت و کار، تداوم وضعیت جنگی و بی ثباتی موجب خواهد شد تا 
کشت این محصوالت استراتژیک افت چشمگیری هم داشته باشد.

تحریم های غرب علیه روســیه نیز تأثیر زیادی بر افزایش قیمت 
مواد غذایی دارند. این تحریم ها زیرساخت های صادراتی روسیه را 
به عنوان یکی از بزرگترین صادر کنندگان مواد غذایی و کودهای 
شیمیایی با اخالل مواجه کرده و عرضه این محصوالت را کاهش 
داده اســت.همینطور تحریم ها موجب افزایش قیمت سوخت در 
جهان شده اســت امری که به نوبه خود هزینه های حمل و نقل 
کاالها را هم افزایش داده است.بســیاری از کارشناســان امنیت 
غذایی بر این باور هستند که مجموعه ای از عوامل ناشی از جنگ 
در اوکراین موجب خواهد شد تا عرضه محصوالت غذایی در جهان 
کاهش و تقاضا برای آنها افزایــش یابد. امری که موجب افزایش 
قیمت مواد غذایی و گسترش فقر در جهان خواهد شد. همچنین 
کارشناســان بر این باورند که تداوم افزایش قیمت مواد غذایی و 
بــروز بحران غذایی می تواند به تغییر الگــوی مصرف و نوع مواد 

غذایی خوراکی بسیاری از مردمان جهان منجر شود.

رئیس جمهور مســتعفی یمن حکمی را مبنی بر انتقال قدرت به شــورای رهبری ریاست جمهوری صادر کرد.به 
گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن علت این تصمیم را 
»تکمیل اجرای ماموریت های مرحله انتقالی« عنوان کرده است.وی گفت که تمام اختیارات خود را بر اساس قانون 
اساسی و ابتکارعمل کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به این شورا واگذار کرده است.در این حکم آمده است، شورای رهبری عالوه بر اختیارات او، تمام 
اختیارات معاون رئیس جمهور را در بر می گیرد. همزمان، هادی در تصمیمی جداگانه از برکناری معاونش علی محسن االحمر از منصبش خبر داد.طبق 
این حکم، شــورای رهبری ریاســت جمهوری به ریاست رشاد محمد العلیمی بوده و هفت عضو به نام های سلطان علی العرادة،  طارق محمد صالح،  عبد 
الرحمن أبو زرعة،  عبداهلل العلیمی باوزیر،  عثمان حسین مجلی،  عیدروس قاسم الزبیدی و فرج سالمین البحسنی دارد.شورای رهبری ریاست جمهوری 
اداره سیاسی، نظامی و امنیتی کشور طی مرحله انتقالی را برعهده دارد.اختیارات رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری شامل فرماندهی ارشد نیروهای 
مسلح، نمایندگی یمن در داخل و خارج، تعیین استانداران و مدیران امنیتی و قضات دادگاه عالی و رئیس بانک مرکزی بعد از رایزنی با نخست وزیر می شود 

تا پس از آن درمورد اسامی با اعضای شورای رهبری ریاست جمهوری توافق شود.

ژنرال رئیس ســتاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در نشستی در مجلس سنای این کشور گفت که ایران دنبال تغییر دادن نظم منطقه ای به سود 
خودش است.به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، مارک میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایاالت متحده آمریکا امروز پنجشنبه 

ایران را یکی از تهدیدهای اصلی پیش روی کشورش توصیف کرد و گفت که ایران به دنبال تغییر دادن نظم منطقه ای به نفع خودش است.
مارک میلی در جلسه ای در حضور اعضای کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا گفت: »ایران احتماالً یک تهدید منطقه ای مهم علیه ایاالت 

متحده و شریکان و متحدان ما باقی خواهد ماند.«وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: »ایران به دنبال تغییر دادن نظم منطقه ای خاورمیانه و توازن قدرت به سود خودش است. 
ایران در راستای همین هدف، برنامه هسته ای خودش را توسعه داده است.«مارک میلی در این جلسه در پاسخ به سوال یکی از سناتورها گفت که از خارج کردن سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی از فهرست سازمان های اصطالحاً »تروریستی« حمایت نمی کند. او گفت: »من نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را یک سازمان تروریستی می دانم و از خارج شدن آنها 
]از فهرســت سازمان های تروریستی[ حمایت نمی کنم.«شب گذشته »آنتونی بلینکن«، وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه ای با شبکه خبری ان بی سی از اظهارنظر مستقیم درباره موضوع 
سپاه پاسداران از فهرست سازمان های اصطالحاً تروریستی خودداری کرده بود. دولت آمریکا فروردین ماه سال ۱۳۹۸ سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در فهرست »سازمان های تروریستی 
خارجی« )FTO( قرار داده بود. این نخستین بار بود که کاخ سفید نیروهای مسلح رسمی یک کشور خارجی را در فهرست سازمان های تروریستی قرار می داد. پس از این تصمیم، شورای 

عالی امنیت ملی ایران مقر مرکزی فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد.

صفحه ۱۰ سال حکم رانی عبد ربه منصور 
هادی بسته شد

ژنرال آمریکایی:

 ایران به دنبال تغییر نظم منطقه به نفع خودش است
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پژوهشگران انگلیسی برای نخستین بار، نمونه هایی از میکروپالستیک  
را در ریه انســان شناســایی کرده اند.به گزارش ایســنا و به نقل از 
ان پی آر، پژوهشــگران انگلیســی می گویند که برای نخستین بار، 
میکروپالســتیک ها یا تکه های ریز زباله های پالستیکی را که ناشی 
از دفع زباله های صنعتی هستند، در عمق ریه  انسان های زنده پیدا 
 )HYMS( »کرده اند.پژوهشــی که در »دانشکده پزشکی هال یورک
انگلستان انجام شده، نخستین پژوهشی است که پالستیک ها را در 
ریه افراد زنده شناســایی می کند. این پالستیک ها پیشتر در خون 
و مدفوع انســان و همچنین در اعماق اقیانوس یافت شده اند.»لورا 
سادوفســکی« )Laura Sadofsky(، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: 
میکروپالســتیک ها پیشــتر در نمونه های کالبدشکافی شده جسد 
انسان یافت شده بودند. ما انتظار نداشتیم بیشترین تعداد این ذرات 
را در ریه ها پیدا کنیم یا ذراتی را به این اندازه ببینیم.وی افزود: این 
شگفت آور اســت زیرا راه های هوایی در قسمت های پایین تر ریه ها، 
کوچک تر هســتند و انتظار می رفت که ذراتی به این اندازه  پیش از 
وارد شــدن به عمق ریه ها، به دام بیفتند.پژوهشگران در این پروژه، 
نمونه هایی از بافت ریه بیماران را به عنوان بخشــی از مراقبت های 
پزشکی معمول آنها جمع آوری کردند. آنها ۱۲ نوع میکروپالستیک 
را شناســایی کردند که معموال در بطری ها، بسته بندی ها، لباس ها، 
ریسمان ها و سایر محصوالت تولیدشده یافت می شوند.این پژوهش 
بر یک نگرانی فزاینده در مورد خطراتی اشاره می کند که می توانند 

بلعیدن و استنشاق میکروپالستیک ها را شامل شوند.

پژوهشــگران یک شــرکت انگلیســی در آزمایش یک اســپری بینی 
روی موش ها، به نتایج موفقیت آمیزی در پیشــگیری از آلزایمر دست 
یافته اند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، یک گروه بین المللی از 
پژوهشگران در مورد آزمایش های موفقیت آمیز یک اسپری بینی جدید 
گــزارش داده اند که برای جلوگیری از تخریب عصبی مرتبط با بیماری 
آلزایمر ابداع شــده اســت. این درمان برای معکوس کردن نشانه های 
پاتولوژیک آلزایمر در موش ها مؤثر بود و پژوهشــگران در نظر دارند تا 
آزمایش های انسانی را طی دو ســال آینده آغاز کنند.فرضیه غالب که 
بیشــتر پژوهش های مربوط به بیمــاری آلزایمر را هدایت می کند، این 
است که تخریب عصبی ناشی از تجمع غیرطبیعی پروتئین های آمیلوئید 
و تاو در مغز، به بروز آلزایمر منجر می شــود. بنابراین، بیشتر مداخالت 
دارویــی در دهه های اخیــر بر معکوس کردن یــا جلوگیری از تجمع 
پروتئین های سمی متمرکز شده اند.در هر حال، تقریبا همه این داروهای 
جدید در مرحله ای از آزمایش های انســانی شکست خورده اند. بسیاری 
از شرکت های بزرگ داروســازی به طور کلی از حوزه توسعه داروهای 
آلزایمر خارج شده اند و پژوهش در این زمینه را بسیار دشوار دانسته اند.
Neuro-( »یک شرکت فعال در حوزه زیست فناوری موسوم به »نورو بیو

Bio( سعی دارد راهی برای مقابله با این مشکل ارائه دهد. این شرکت که 
در سال ۲۰۱۳ توسط »سوزان گرینفیلد« )Susan Greenfield(، دانشمند 
حوزه علوم اعصاب »دانشــگاه آکسفورد« )Oxford University( تاسیس 
شد، به بررسی ریشــه های بیماری آلزایمر می پردازد.پژوهش نورو بیو 
مبتنی بر این ایده اســت که درمان بیماری آلزایمر باید مکانیسم هایی 

را تحت تاثیر قرار دهد.

کشف نخستین رد پای 
میکروپالستیک ها در ریه انسان!

آزمایش موفقیت آمیز یک اسپری 
بینی در پیشگیری از آلزایمر

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

یکی از کارکنان نظام بهداشت و درمان چین در حال قدم زدن در شهر 
قرنطینه شده شانگهای چین/ رویترز

تاتا کورو،جدیدترین شاسی بلند برقی هند رونمایی شد
غول خودروســازی هندوستان در تالش است تا شاســی بلند الکتریکی هماهنگ با استانداردهای جهانی تولید کند. این خودرو، کورو 
)Curvv(  نام گذاری شده است و احتماال با همکاری فنی رنو تولید خواهد شد.تاتا موتورز، با عرضه ی مدل های اقتصادی و کم مصرف، 
هم اکنون یکی از بزرگ ترین خودروسازان جهان است. این مجموعه، سال ۱۹۵۴ توسط جهانگیر راتانجی افتتاح شد. موسس تاتا موتورز، 
از مشــاهیر و کارآفرینان بزرگ هند است که ســال ۱۹۰۴ در پاریس از خانواده ای متمول با نژاد پارسیان هند )زرتشتیان ایران االصل 
مهاجر( دیده به جهان گشــود. گروه تاتا، هم اکنون صدها شــرکت فعال در صنایع مختلف مثل خودرو، فوالد و صنایع هوایی را شامل 
می شود. سال ۲۰۲۱، ارزش مالی تاتاموتورز با تیراژ تولید بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در سال، حدود ۴۲ میلیارد دالر برآورد شد. 
این شرکت، سهام دار اصلی جگوار –لندرور است.اولین خودروهای تاتا موتورز در کالس کامیونت، طی همکاری فنی با گروه دایملر بنز 
تولید شــد. این شرکت، خیلی زود به سودآوری رسید و انواع اتوبوس و کامیون را به فهرست محصوالت خود اضافه کرد. تاتاموتورز در 
سال ۱۹۹۱، اولین مدل سواری مخصوص فروش به عموم را در کالس شاسی بلندهای کوچک مناسب تردد در مسیرهای خارج جاده به 

تولید رساند. ارزان ترین خودروی جهان به نام نانو )Nano( در سال ۲۰۰۸ با قیمت ۳ هزار دالر توسط تاتا عرضه می شد.

آنچلوتی: بنزما یک عتیقه گرانبها است
سرمربی رئال مادرید تیمش را شایسته پیروزی برابر چلسی دانست و به ستایش از کریم بنزما پرداخت.به گزارش ایسنا 
و به نقل از الموندو، رئال مادرید در دیدار رفت برابر چلســی که در اســتمفوردبریچ برگزار شــد توانست با نتیجه سه بر 
یک به پیروزی دســت پیدا کند.آنچلوتی بعد از بازی گفت: بازی بســیار خوب و حساب شده ای را به نمایش گذاشتیم. 
با شــجاعت و شخصیت الزم بازی کردیم. این بهترین نمایش چلسی نبودو قطعا در بازی برگشت متفاوت ظاهر خواهند 
شــد. ما به حریف احترام می گذاریم و هنوز تکلیف صعود مشــخص نیست.سرمربی رئال مادرید ادامه داد: در این بازی 
بسیار خوب با وضعیت و شرایط موجود سازگار شدیم. ارتباط خوبی بین همه نقاط برقرار بود. به خوبی توپ را به گردش 
درآوردیم. بنزما و وینیسیوس شب بسیار خوبی را پشت سرگذاشت و باز هم هماهنگی باالیی خود را به تصویر کشیدند. 
والورده هم خوب ظاهر شــد و توانســت آزپلیکوتا را مهارکند.آنچلوتی در ستایش از بنزما که هر سه گل رئال را به ثمر 
رســاند، گفت: بنزما بار دیگر به رئال کمک کرد تا پیروز شود.او همواره در روند بازی نقش دارد. او یک کاالی گرانبهای 

قدیمی برای ما است.

ت انرظ نیست
َ

 رمدم دیدٔه ما زج هب ُرخ
دل رسگشتٔه ما غیرِ تو را ذارک نیست

َمت می بندد َ َ
اشکم احاِم طواِف ح

رگ هچ از خوِن دِل ریش دمی طاره نیست
بستٔه دام و قفس باد چو رمغ وحشی

طاری ِسدره ارگ رد طلبت طاری نیست
عاشِق مفلس ارگ قلِب دلش رکد نثار

ش عیب هک رب نقِد روان اقرد نیست
َ
َمُکن

عاقبت دست بدان رسِو بلندش ربسد
ره هک را رد طلبت همِت او اقرص نیست

از روان بخشی عیسی زننم َدم رهزگ
ایی چو لبت ماره نیست

َ
زان هک رد روح ف

من هک رد آتِش سودای تو آهی زننم
ِکی توان گفت هک رب داِغ، دلم صارب نیست

پیشنهاد

چهره روز

مقصر کیست؟
آلکساندر هرتسن، نویسنده و اندیشمند مشهور روس، 
یکی از برجسته ترین شخصیت های اجتماعی روسیه 
در اواسط سده ی نوزدهم میالدی به شمار می آید که 
آثار و عقایدش در شکل گیری اندیشه های دموکراتیک 
و انســان گرایانه در این کشور نقش اساسی ایفا کرد. 
در کتاب مقصر کیســت؟ هم هرتســن دیدگاه های 
فلســفی و اجتماعی خود را بیان می کند و آنچه در 
وهله ی نخست اهمیت دارد، همین تشریح اندیشه ها 
و دغدغه های این فیلســوف و مبارز اجتماعی است و 
نه خط سیر موضوعی داستان.هرتسن در سال ۱۸۱۲ 
در مســکو به دنیا آمد. فضای پر تب و تاب سیاسی و 
اجتماعی آن زمان روسیه که با قیام دکابریست ها در 
دســامبر ۱۸۲۵ به اوج رسید، و آشنایی با اشــعار آزادی خواهانه و ممنوع پوشکین و ریلیف، آثار 
شیللر و نویسندگان فرانسوی عصر روشنگری و همچنین تاریخ یونان و روم باستان نقش مهمی 
در پرورش و رشد شخصیت هرتسن نوجوان داشت. آلکساندر هرتسن بعدها درباره دوران نوجوانی 
خود گفت که نوجوانی الماســی بر روحش نشاند که بر هرچه پس از آن نوشت و انجام داد، تاثیر 
گذاشت. بخش نخست رمان مقصر کیست؟ بیشتر به انتقاد از نظام رعیت داری می پردازد. البته این 

پردازش در قالب عشق معلم سرخانه جوان به لوبونکا و ماجراهای آن ها به مخاطب ارائه می شود.
در بخش دوم اما با ورود قهرمان اصلی داســتان یعنی »والدیمیر بلتوف« قالب داســتان به لحاظ 
ماهوی تغییر می کند و نویسنده سراغ نقد تیپ ادبی مالوف آن زمان روسیه می رود، تیپ شخصیتی 
که به آدم زیادی شهره یافته بود و والدیمیر بلتوف آینه تمام عیار چنین شخصیتی است. در واقع 
چیزی که هدف انتقاد قرار می گیرد، شرایطی است که جوانان تشنه کار و فعالیت را دلسرد می کند 
و از آنــان آدم هایی بیکار و منفعل پدید می آورد.آدم زیــادی یک نوع تیپ ادبی در تاریخ ادبیات 
روسیه است که آن را می توان چنین تعریف کرد: شخصیتی جوان و سرشار از نیروی درونی و فکر و 
ذهن پرورش یافته، که با وجود چنین ویژگی های مثبتی محکوم به انفعال و زندگی بی حاصل است.

اگر رمان آبلوموف اثر ایوان گنچاروف – که کتاب بســیار خوبی اســت و در لیســت کتاب های 
پیشنهادی کافه بوک نیز قرار دارد – را خوانده باشید به خوبی با تیپ شخصیتی آدم زیادی آشنایی 
دارید.هرتسن در بسیاری از قسمت های این اثر، دیدگاه های فلسفی و اجتماعی خود را بیان می کند 
و آنچه در وهله ی نخست اهمیت دارد، همین تشریح اندیشه ها و دغدغه های این فیلسوف و مبارز 
اجتماعی است و نه خط سیر موضوعی داستان. با این حال داستان کتاب هم بسیار جذاب است، 
با طنزی بســیار استادانه نوشته شــده و ترجمه ای تمیز و عالی دارد.درباره کتاب مقصر کیست؟ 
نمی تــوان صحبت چندانــی کرد بدون اینکه بخش های مهم کتاب فاش شــود. بنابراین ما فقط 

پیشنهاد می کنیم اگر به ادبیات روسیه عالقه دارید از این کتاب غافل نشوید....

 Sir Charles :ِسر چارلز اسپنسر چاپلین جونیور )انگلیسی
Spencer Chaplin Jr.؛ ۱۶ آوریــل ۱۸۸۹ – ۲۵ دســامبر 
۱۹۷۷( بازیگر کمیک، فیلم ساز و آهنگ ساز انگلستانی 
بود. او در دورهٔ فیلم صامت به شهرت رسید. او از طریق 
شخصیت ســینمایی خود، ولگرد کوچولو، به یک نماد 
جهانی بدل شــد و یکی از مهم تریــن چهره های تاریخ 
صنعت ســینما محسوب می شــود. حرفهٔ او از کودکی 
در دوران ویکتوریا تا یک ســال پیش از مرگش در سال 
۱۹۷۷، بیش از ۷۵ ســال به طــول انجامید و در طول 
این مدت با ستایش و جنجال هایی نیز روبه رو شد.دوران 
کودکی چاپلین در لندن با فقر و ســختی گذرانده شد، 
به طوری که پدرش مفقود بــود و مادرش از لحاظ مالی 
کم درآمد بود. او پیش از ۹ ســالگی دوبار به اردوی کار فرســتاده شــد. در ۱۴ سالگی، مادرش در یک 
آسایشــگاه روانی بستری شد. چاپلین از ســنین پایین شروع به اجرا کرد و بعدها به عنوان بازیگر روی 
صحنه و کمدین مشــغول به کار شد. در ۱۹ سالگی با شرکت معتبر فرد کارنو قرارداد امضا کرد و این 
شــرکت او را به آمریکا برد.چاپلین در زمینه های سینما و تئاتر ۷۷ سال )۱۸۹۹–۱۹۷۶( فعالیت کرد. 
شروع فعالیت های وی از سالن ویکتوریای انگلستان به عنوان پسربچه ای در فقر مطلق و در خانواده ای 
بد آغاز شــد و تا سن ۸۷ سالگی ادامه یافت. وی در سال ۱۹۱۹ همراه با تعدادی از دوستان سینمایی 
خود اتحادیهٔ سینماگران را تأسیس کرد. چاپلین یکی از محبوب ترین و بزرگترین هنرمندان قرن بیستم 
میالدی و تاریخ سینما است. وی در طول دوران فعالیت هنری اش، سه بار موفق به دریافت جایزه اسکار 
شد.آدولف هیتلر با اینکه می دانست که چارلی چاپلین برای مسخره کردن او سبیل مسواکی می گذارد 

با این همه از طرفداران فیلم های او بود.

فرهنگ

محمدحســن مرتجــا، شــاعر در ۵۷ ســالگی از 
دنیا رفت.علی آموخته نژاد، شــاعر و از دوســتان 
محمدحسن مرتجا از درگذشت این شاعر خبر داده 
و نوشــته است: »با دریغ و درد مطلع شدم دوست 
عزیــز و شــاعر گرانمایه مان محمدحســن مرتجا 
را از دســت داده ایم.«محمدحســن مرتجا متولد 
سال ۱۳۴۳ در ســیرجان بود.از او  مجموعه های 
شعر »دفتر ســروده ها«، »اجرای جهنمی از مثله 
مثله ها«، »و بیدار می بینم«، »اتاقی که لزوما مرکز 
جهان نیســت« و »روبه رو در سه پرده«  به جای 

مانده است.

محمدحسن مرتجا درگذشت
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