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رئیس کل دادگســتری هرمزگان از توقیف یک فروند کشتی خارجی حامل ۲۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس خبر 
داد.به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: با هماهنگی مقام قضائی، نیروهای ناوتیپ ذوالفقار سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی پس از شناسایی یک فروند کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق در آب های خلیج فارس، نسبت به توقیف آن اقدام نمودند.مجتبی 
قهرمانی تصریح کرد: در بازرسی از این شناور بیش از ۲۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است و ۱۱ خدمه خارجی آن نیز پس از دستگیری، 
جهت تکمیل روند تحقیقات و سیر مراحل قانونی در بازداشت به سر می برند.وی در ادامه افزود: یک فروند لنج ایرانی حامل ۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق نیز 
که قصد سوخت رسانی به این کشتی خارجی را داشته است، توسط تفنگداران سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آب های سرزمینی کشورمان توقیف شده 

است که در نتیجه این عملیات نیز ۳ خدمه این شناور بازداشت شده اند.

www.sobh-eqtesad.ir

توسط نیروی دریایی سپاه انجام شد؛

توقیف کشتی خارجی حامل 220 هزار لیتر سوخت قاچاق

info@sobh-eqtesad.ir

 مسیر تقویت ارزش پولی ملی؛
 از کنترل رشد نقدینگی تا اخذ مالیات 

بر عایدی سرمایه
در ســال های اخیر به دالیل متعددی، ارزش پول ملی روند نزولی 
داشــته و عدم سیاســت گذاری مطلوب در دولت های گذشــته و 
کم توجهی به تقویت تولید داخلی و رفع موانع تولید ملی، زمینه ساز 
تاثیرپذیری از تبعات تحریم های نفتی و اقتصادی بر افت ارزش ریال 
شده است.به گزارش خبرنگار ایِبنا؛ در شرایط کنونی، به عنوان نمونه 
ارزش یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی طی سال های اخیر همواره کمتر 
شده است. تا جاییکه اخیرا رئیس جمهور در سخنانی اظهار داشت: 
»یارانه ۴۵ هزارتومانی را که به همه مردم می دادند امروز ارزشش ۷ 
هزار تومان شده است.«بنابراین آنچه خروجی سیاست های پولی و 
اقتصادی در سال های گذشته بوده است، به طور خالصه به کاهش 
ارزش پول ملی منجر شــده است. موضوعی مهم که حاال در دولت 
ســیزدهم و با تغییر تیم اقتصادی و همچنین ریاســت علی صالح 
آبادی بر مســند بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی کشور، 
مورد توجه قرار گرفته اســت و با اقداماتی که در چند ماهه ابتدایی 
فعالیت دولت انجام شده است، سرعت روند نزولی ارزش پول ملی، 
به طور نســبی کاهش یافته است.چه عواملی در تقویت ارزش پول 
ملی نقش تعیین کننده دارند؟ در پاســخ به این سوال ابتدا باید به 
طــور خالصه به عواملی که در افت ارزش ریال در ســال های اخیر 
تاثیرگذار بوده اند، اشــاره داشت و سپس به سراغ راهکارها و عوامل 
موثر در تقویت پول ملی رفت.در ســال های گذشته، اقتصاد ایران 
تحت تاثیر شدیدترین تحریم های اقتصادی بر شبکه بانکی و تجاری 
کشور بوده اســت که در نتیجه آن، روند درآمدهای ارزی از ناحیه 
فروش نفت و مشتقات آن، با کاهش مواجه بوده است. اما آنچه باعث 
شد تا تاثیر تحریم های اقتصادی بر افت ارزش پول ملی بیشتر شود، 
تحریم های داخلی و یا به عبارت دیگر عدم تسهیل و حمایت از تولید 
ملی و کســب و کارها توسط دولت های وقت بوده است. به گونه ای 
کــه در نبود حمایت های دولتمردان از تولیــد داخلی و رفع موانع 
تولید و کســب و کارها، متاسفانه بستر شکل گیری داللی و فعالیت 
های غیرمولد در اقتصاد بیش از پیش شــد. موضوعی که به مرور با 
استقراض دولت وقت از بانک مرکزی به رشد افسارگسیخته حجم 
نقدینگی و پایه پولی نیز منجر شد که نتیجه آن افت ارزش ریال و 
کاهش قدرت خرید مردم بوده است.بنابراین آنچه اهمیت دارد تغییر 
نگرش دولت و مسئوالن در رفع موانع تولید ملی و تسهیل فعالیت 

کسب و کارهای مولد در اقتصاد است.

برای تقویت ارزش پولی ملی چه مسیری مطلوب است؟
همانطور که اشــاره شد، در ســال های اخیر شــاهد شکل گیری 
فعالیت های غیرمولد و داللی در اقتصاد بوده ایم، در نتیجه به گفته 
کارشناسان اقتصادی، دولت باید با تدابیر و برنامه ریزی کارشناسی و 
استفاده از ابزارهای قانونی، جذابیت فعالیت در این حوزه را کاهش 
دهد و در عوض با حمایت و مشوق های اقتصادی، فضای شکل گیری 

و رونق کسب و کار مولد و صادرات محور را ایجاد کند.

اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه در تقویت ارزش ریال
کارشناسان اقتصادی معتقدند برای حذف بساط داللی و سفته بازی 
در اقتصاد و در نهایت تقویت پول ملی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه 
بیش از هر زمانی ضرورت دارد. هرچند باید یادآور شــد که با وجود 
تاکید کارشناسان اقتصادی بر مالیات ستانی از عایدی سرمایه، تا به 
امــروز به دلیل تعلل نهادهای تصمیم گیر در دولت و مجلس، عمال 
اقدام موثری در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را شاهد نبوده ایم.در 
این باره، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز معتقد است 
»قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس در دست بررسی است 
می تواند جلوی سوداگری را بگیرد.«همچنین رنجبرفالح مدیرعامل 
اسبق بانک تجارت در گفتگو با ایبنا در این باره اظهار داشت: »یکی 
از ابزارها برای مبارزه با این تورم در کنار کنترل نقدینگی که بانک 
مرکزی دنبال می کند، مالیات بر عایدی ســرمایه یا در واقع مالیات 
بر عایدی ناشــی از تورم است که می تواند کمک کننده باشد و تورم 
ناشی از قیمت ها را کم کند و مانع افزایش قیمت ها در آینده شود.«

عدم استقراض دولت از بانک مرکزی
یکی از رویکردهای اشتباه در دولت های گذشته، استقراض از بانک 
مرکزی و عدم تسویه آن و در نهایت افزایش حجم نقدینگی و رشد 
پایه پولی بوده اســت. رویکردی اشتباه که در این سال ها عالوه بر 
افزایــش نقدینگی، به افت ارزش ریال نیز دامن زده اســت. حال با 
تغییر دولت و مدیریت صالح آبادی بر بانک مرکزی، این رویه غلط 
اصالح شده و دولت مصمم است تا از بانک مرکزی، ریالی استقراض 
نداشــته باشد. این در حالی است که در ماه های اخیر، بدهی دولت 
روحانی به بانک مرکزی نیز توســط دولت سیزدهم تسویه شد که 
نشــان از عزم دولت بر عدم استقراض از بانک مرکزی دارد. بنابراین 
چشم انداز این سیاســت دولت، کنترل رشد حجم نقدینگی و پایه 
پولی از ناحیه اســتقراض از بانک مرکزی است. زیرا کامال مشخص 
است که در دولت سیزدهم، توجه به تبعات رشد پایه پولی از ناحیه 
اســتقراض از بانک مرکزی بر کاهش ارزش پولی ملی، مورد توجه 

است.

کنترل رشد حجم نقدینگی و پایه پولی
همان طور که اشــاره شــد، افزایش افسارگســیخته نقدینگی در 
سال های اخیر، به کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش ریال منجر 
شده اســت. بنابراین ضرورت کنترل رشد حجم نقدینگی اهمیت 
بسیار زیادی دارد. در این میان، بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار 
پولی کشــور، در ماه های اخیر همزمان با تغییر تیم مدیریتی آن، 
رویکرد کارشناسی در این باره در دستور کار قرار داده است تا بتواند 

روند افزایشی حجم نقدینگی از ناحیه بانک ها را کاهش دهد. ....
ادامه در صفحه ششم

نگـــاه اسالمی:

دنیابداندماازاینپسبهپیشرفتتصاعدیفکرمیکنیم
با وجود حضوری شدن مدارس و دانشگاه ها

اینترنت هنوز بی کیفیت است

وزیر اقتصاد خبر داد؛

اصالح اعتبارسنجی وام های ُخرد بدون ضامن

در حالی که در ماه های گذشــته، مســووالن افزایش مصرف اینترنت به دلیل فرآیندهای آموزش آنالین را یکی از 
مهم ترین عوامل کاهش سرعت و کیفیت اینترنت اعالم کردند اما با حضوری شدن دانشگاه ها و مدارس، تغییری 
در کیفیت اینترنت احساس نمی شود و کاربران همچنان از سرعت های پایین ناراضی اند.به گزارش ایسنا، مشکالت 
اینترنتی و سرعت و کیفیت پایین، در ماه های گذشته عالوه بر اعتراض کاربران اینترنتی، واکنش مسووالن حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات و حتی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. البته عیسی زارع پور -وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات- بارها عنوان کرده عدم سرمایه گذاری مناسب در سال های گذشته، امکان توسعه اینترنت ثابت 
را سلب و به شبکه اپراتورهای همراه فشار وارد کرده و مشکالت اینترنت را سبب شده است و نمایندگان مجلس 

هم خواستار پاسخگویی وزیر ارتباطات....

اجراییکحمایتجدیدصادراتی

تأثیر سدسازی های بی رویه ترکیه بر تنفس 
مردم منطقه

رییس جمهور در نمایشگاه دستاوردهای هسته ای:

دانش هسته ای ایران غیرقابل بازگشت است
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رییس جمهور در نمایشگاه دستاوردهای هسته ای:

دانش هسته ای ایران غیرقابل بازگشت است
تهران- ایرنا- رئیس جمهور در روز ملی فناوری هســته ای، با حضور در نمایشگاه سازمان ملی انرژی 
اتمی و بازدید از دســتاوردهای جدید دانشمندان ایرانی در حوزه فعالیت های صلح آمیز هسته ای، از 
۹ دســتاورد جدید رونمایی کرد.به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی پیش از 
ظهردیروز  شنبه، با حضور در نمایشگاه دستاوردهای هسته ای که در محل سالن اجالس سران برگزار 
شد، از ۹ دستاورد جدید هسته ای کشور و نیز سایر دستاوردهای علمی و صلح آمیز کشور در سال های 
گذشته، از جمله نسل های مختلف سانتریفیوژهای ساخت ایران بازدید کرد.رئیس جمهور در جریان 
این بازدید ضمن ابراز بالندگی از پیشــرفت های جوانان و دانشــمندان ایرانی در حوزه هسته ای، این 
پیشرفت ها را نماد خودباوری و اتکا به توان داخل توصیف کرد و خواستار تسری یافتن این روحیه به 
سایر صنایع و حوزه های راهبردی در کشور شد.آیت اهلل رئیسی ضمن تصریح به حق استفاده از انرژی 
صلح آمیز هسته ای، گفت: دانش و فناوری کشورمان در حوزه هسته ای را غیرقابل بازگشت است، اتکا 
به جوانان و دانشمندان ایرانی و کار جهادی، مدلی است که همیشه جواب می دهد و باید در عرصه های 
دیگر نیز به این سمت برویم.رئیس دولت سیزدهم با بیان اینکه ایران پژوهش و تحقیق در حوزه های 
صلح آمیز هسته ای را منوط به خواست یا نظر دیگران نخواهد کرد، اذعان داشت: خوشبختانه کارهای 
پژوهشــی و تحقیقاتی دانشمندان در استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای شتاب خوبی گرفته و 
دولت از این روند حمایت خواهد کرد.در جریان این بازدید محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی 
و سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دستاوردهای علمی و فناورانه کشور در حوزه 
هســته ای را برای رئیس جمهور توصیف کردند.۳ دســتاورد در حوزه رادیو دارو، ۲ دستاورد در حوزه 
پالسما و ۴ دستاورد حوزه های صنعتی، لیزر، سیستم های کنترلی و عکسبرداری دستاوردهای رونمایی 
شده در این نمایشگاه است.سازمان انرژی اتمی همچنین در جریان این نمایشگاه از ۳ برنامه راهبردی 
خود برای تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هسته ای، توسعه کاربرد پرتوها و ساخت نیروگاه تمام بومی ۳۶۰ 

هزار مگاواتی در دارخوین خبر داده است.

جوالن آالینده های خطرناک در هوای تهران
میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون روی عدد ۱۷۷ و در شــرایط ناســالم برای همه گروه ها است 
و کیفیت هوا در ۹ ایســتگاه در شــرایط خطرنــاک قرار دارد. در حال حاضــر آالینده های ذرات معلق 
کوچکتر از ۲.۵ میکرون و ۱۰ میکرون هردو بیش از حد مجاز هستند.به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین 
اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آالینده شاخص هوای تهران امروز )۲۰ فروردین ماه( ذرات 
معلق کمتر از ۱۰ میکرون اســت و کیفیت هوا در ایستگاه های شریف) منطقه ۲(، شهرداری منطقه ۲، 
ستاد بحران) منطقه ۷(، میدان فتح) منطقه ۹(، پیروزی) منطقه ۱۳(، شادآباد) منطقه ۱۸(، شهرداری 
منطقه ۱۹، شــهرری) منطقه ۲۰( و شهرداری منطقه ۲۲ در شرایط خطرناک قرار دارد.کیفیت هوا در 
ایستگاه های سوهانک )منطقه ۱(، شهرداری منطقه ۴، گلبرگ) منطقه ۸(، میدان امام خمینی)منطقه 
۱۲(، شــهرداری منطقه ۲۱ و شهرک چشمه) منطقه ۲۲( در شرایط بسیار ناسالم قرار دارد.کیفیت هوا 
در ایســتگاه های پونک، دانشگاه مســعودیه) منطقه ۱۵( و شهرداری منطقه ۱۶ در شرایط ناسالم برای 
همه گروه ها گزارش شــده است.آالینده  شاخص در ایستگاه های دانشــگاه شهید بهشتی) منطقه ۱(، 
اقدسیه )منطقه ۱(، پونک، پاسداران) منطقه ۳(، دانشگاه علم و صنعت) منطقه ۴(، شهرداری منطقه ۴، 
ژئوفیزیک) منطقه ۶(، تربیت مدرس) منطقه ۶(، دانشگاه تهران) منطقه ۶(، شهرداری منطقه ۱۱، پارک 
رازی) منطقه ۱۱(، پارک شکوفه) منطقه ۱۴(، پارک سالمت) منطقه ۱۷( و فرمانداری شهرری) منطقه 
۲۰( ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است که در همه این ایستگاه ها باالتر از حد مجاز خود گزارش شده 
است.در ۱۸ ایستگاه آالینده ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ثبت نشده است.امروز شهرداری منطقه ۱۹ 

با شاخص ۵۰۰ آلوده ترین ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران بوده است.
سازمان هواشناسی در این شرایط جوی توصیه می کند که از تردد غیرضروری پرهیز شود.گفتنی است 
که شاخص کیفیت هوا )AQI( به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد 
صفر تا ۵۰ هوا »پاک«، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا »قابل قبول)ســالم( یا متوسط«، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا »ناسالم 
برای گروه های حســاس«، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا »ناســالم برای همه گروه ها«، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا »بسیار 

ناسالم« و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا »خطرناک« است.
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گزیده خبر

همزمان با برگزاری جشن گلریزان ستاد دیه انجام شد
کمک یک میلیارد تومانی رهبر انقالب برای 

آزادی زندانیان نیازمند
مزمان با برگزاری سی وپنجمین جشن گلریزان ستاد 
دیه کشــور ویژه ی کمک به آزادی زندانیان نیازمند، 
رهبر انقالب اسالمی، مبلغ یک میلیارد تومان به این 
امر خداپســندانه اختصاص دادند.به گزارش ایســنا، 
جشــن گلریزان هر ســال در ماه مبارک رمضان، به 
همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور 
جمعی از مسئوالن و خّیرین نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار 

می شود.

امیرعبداللهیان در گفت وگو با همتای اماراتی اش
 باید تالش کرد عوامل بحران آفرین در 

منطقه جای پا پیدا نکنند
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان 
و شیخ عبداهلل بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه 
امارات متحده عربی در تماس تلفنی در خصوص 
مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی از جمله 
سوریه، تحوالت در سرزمین های اشغالی و مذاکرات 
وین گفت وگو و تبادل نظر کردند.به گزارش ایسنا، 
وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک 
رمضان به دولت و ملت امارات، روابط دو جانبه را رو به پیشرفت توصیف و اظهار 
داشت، دیدار و رایزنی های خوبی میان مقامات دو کشور برقرار شده است.امیر 
عبداللهیان فعال شدن کمیته های روابط دو جانبه در موضوعات مورد توافق و 
تبادل هیئت ها را در تقویت و بسط مناسبات دو جانبه موثر دانست.وزیر امور 
خارجه کشورمان افزود: هیچ محدودیتی برای توسعه همه جانبه مناسبات وجود 
ندارد.طرفین بر اهمیت توسعه همکاری های بخش خصوصی تاکید کردند.امیر 
عبداللهیــان همچنین درباره بحران یمن ، از برقراری آتش بس موقت در یمن 
اســتقبال و ابراز امیدواری کرد شاهد لغو کامل محاصره انسانی یمن و برقراری 
مذاکرات سیاسی همه طرفهای یمنی باشیم.وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره 
به مشترکات دو کشور افزود: ما جز خیر و امنیت و پیشرفت برای همسایگان ، 
منطقه و امارات نمی خواهیم اما صهیونیست ها ریشه ناامنی در منطقه بوده و 
هستند.امیرعبداللهیان حضور رژیم صهیونیستی در منطقه را تهدیدی برای کل 
کشورهای منطقه دانست و تاکید کرد : باید تالش کرد تا عوامل بحران آفرین 
نتوانند در منطقه جای پا پیدا نمایند.شیخ عبداهلل بن زاید آل نهیان وزیر امور 
خارجه امارات نیــز در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک متقابل ماه پر خیر و 
برکت رمضان، ابراز امیدواری کرد روابط ریشه دار دو کشور در سال جدید بیش 
از پیش گسترش یابد.شیخ عبداهلل بن زاید آل نهیان با اشاره به منافع مشترک 
دو کشور در توســعه روابط فی مابین در عرصه های مختلف، خواهان بررسی 
فرصت های همکاری مشــترک شــد.وزیر امور خارجه امارات در مورد شرائط 
جدید منطقه نیز گفت که طی هفته های اخیر شاهد بهبود شرائط در منطقه 
هستیم و دیدار رئیس جمهور بشار اسد از امارات و برقراری آتش بس موقت در 
یمن فرصتی برای همه طرفها فراهم کرده است تا از آن برای توسعه و پیشرفت 
و پرهیز از افزایش تنش بهره بــرداری نمایند. وزیر امور خارجه امارات در این 
گفتگو تاکید کرد، امارات متحده عربی به هیچ طرفی اجازه اقدامات خرابکارانه 

یا تحریک آمیز از خاک خود بر علیه کشورهای همسایه امارات را نخواهد داد.

تشکیل کمیته ای برای بررسی حواشی بازی 
ایران-لبنان در مجلس

رئیس کمیسیون شــوراهای مجلس آخرین وضعیت بررســی پرونده حواشی 
بازی ایران و لبنان را در این کمیســیون تشریح کرد.محمدصالح جوکار رئیس 
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
پارلمانی خبرگزاری تســنیم، در تشریح آخرین وضعیت بررسی پرونده اتفاقات 
بازی ایران و لبنان در مشهد در این کمیسیون، گفت: در جلسه اخیر کمیسیون 
مسئوالنی از دســتگاه های مربوطه در جلسه حاضر و گزارشاتی را به اعضا ارائه 
کردند که ضعف مدیریت و نبود هماهنگی بین دستگاه های مختلف در گزارشات 
مشهود بود.وی با بیان اینکه در این جلسه قرار شد تا دستگاه های مربوطه تا روز 
پنجشــنبه گزارش های تکمیلی و بیشتری را به کمیسیون ارسال کنند، افزود: 
روز پنجشنبه گزارش های اطالعات جدید به کمیسیون واصل شد و کارگروهی 
تشکیل شد تا گزارشاتی که پیش از این در کمسیون ارائه شده بود و همچنین 
اطالعات جدید را بررسی کند و گزارشی را در این باره به اعضا ارائه کند.رئیس 
کمیسیون شــوراهای مجلس ادامه داد: جلسه کارگروه کمیسیون امروز شنبه 
برای بررسی گزارشات تشکیل خواهد شد و نتیجه را تا فردا به کمیسیون اعالم 
خواهد کرد در صورتی که اطالعات واصله به کمیسیون ناکافی باشد کمیته ای از 
کمیسیون برای ارزیابی بیشتر به مشهد سفر خواهد کرد.جوکار بیان کرد: پس 
از جمع بندی نهایی گزارش کمیســیون درباره حواشــی بازی ایران و لبنان در 
مشهد تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.به گزارش تسنیم، طبق دستورکار 
اعالمی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، ادامه رسیدگی به ابعاد مختلف 
حاشــیه بازی ایران و لبنان در ورزشــگاه امام رضا)ع( در مشهد در دستورکار 
جلســات این هفته اعضای این کمیسیون قرار دارد.الزم به ذکر است، پس از به 
وجود آمدن حواشــی بازی فوتبال بین ایران و لبنان ، محمدباقر قالیباف رئیس 

مجلس به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ماموریت داد.

اسالمی:

دنیابداندماازاینپسبهپیشرفتتصاعدیفکرمیکنیم
رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: دنیا بداند ما از این پس به 
پیشرفت تصاعدی فکر می کنیم و به همت همکاران خودمان 
و نصرت الهی مؤمن هستیم.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد 
اسالمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در 
مراسم روز ملی فناوری هســته ای که صبح دیروز )شنبه( با 
حضور حجت االسالم رئیسی، رئیس جمهور در سالن اجالس 
ســران برگزار شد طی سخنانی با اشاره به تعامل این سازمان 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: با ممارست ویژه تالش 
می کنیم تا با خنثی سازی نفوذ دشمنان، تعامالت را به سمت 
رفتار حرفه ای هدایت و کنترل کنیم. نکته حائز اهمّیت دیگر، 
ضرورت ارائه سند چهارچوب برنامه کشور)CPF( برای ارائه در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی است که پیش از این مورد غفلت 
واقع شده و فقدان این سند فرصتی شده برای بدخواهان که 
با دروغ پردازی های مســتمر و عملیات روانی برنامه هسته ای 
ایران را زیر ســؤال ببرند.وی با اشــاره به برنامه های سازمان 
انرژی اتمی در سال جدید، افزود: با یک برنامه جامع در عمق 
بخشیدن به خودکفایی صنعتی از جمله طرح های راکتورهای 
تحقیقاتــی ۱۰ و ۴۰ مگاواتی و همچنین اولین نیروگاه اتمی 
۳۶۰ مگاواتــی تمام ایرانی با اســتفاده از ظرفیت واحدهای 
تحقیقاتی، صنعتی و اجرایی کشور بتوانیم تراز صنعت کشور 
را به تراز هســته ای ارتقا بدهیم و با این حرکت پیشرفت های 

ماندگاری را به نام ملت بزرگ ایران ثبت تاریخ کنیم.
اســالمی اعالم کرد: دنیــا بداند ما از این پس به پیشــرفت 
تصاعدی فکر می کنیم و به همت همکاران خودمان و نصرت 

الهی مؤمن هستیم.

متن کامل سخنرانی او به شرح ذیل است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

لُِکّل شیءٍ ربیٌع َو َربیُع الُقرآِن َشهُر َرمضان
هر پدیده و آفریده ای را بهاری اســت و بهار قرآن، ماه مبارک 

رمضان است. امام محمدباقر )ع(

برای اینجانب و اعضای خانواده بزرگ و عّزت آفریِن ســازمان 
انرژی اتمی ایران، مایه افتخار و خرســندی فراوان است که 
امسال »روز ملّی فّناوری هسته ای« را در آغازین روزهای قرن 
جدید و مصادف با ایام ماه مبــارک رمضان برگزار می کنیم.

اینجانب ضمن عرض تبریک و تهنّیت به مناسبت فرارسیدن 
این ایّام فرخنده، مقدم میهمانان حاضر در این مراســم بویژه 
رئیس جمهور محترم جمهوری اسالمی ایران، اعضای هیئت 
دولت، مقامات محترم لشــکری و کشوری، خانواده های معّزز 
و مکّرم شــهدای گرانقدر صنعت هســته ای، ُسفرای محترم 
کشــورهای خارجِی مقیم تهران و ســایر عزیزان و سروران 
ارجمنــد را گرامی مــی دارم. امیدوارم به یُمــن این روزهای 
مبــارک، خدای متعال برکاِت خویش را بیش از پیش بر اُّمِت 
اســالمی خاّصه ملِّت سرافراز و تمّدن سازِ ایران نازل فرماید. و 
مــا را قدردان نعمات بی کران خود قــرار دهد.اکنون پس از 
سپری شــدن نزدیک به نیم قرن از حیات پر برکت سازمان 
انرژی اتمی ایران و ورود پیروزمندانه تالشگران و متخّصصان 

صنعت هسته ای کشور به قرن جدید، با عنایات خداوند متعال 
توانســتیم در این مــدت کوتاه از دولت ســیزدهم با نگاهی 
آسیب شناســانه و کاماًل سنجیده وضعیت عملکرد گذشته و 
شرایط کنونی ســازمان را ارزیابی کنیم. از این رهگذر با هم 
اندیشی و تشــکیل کارگروهی از جامع نخبگان، سند جامع 

راهبردی صنعت هسته ای را تهیه نمائیم.
فقدان این ســند یکی از اساســی ترین نواقص سازمانی بوده 
که در بررســی های کارشناسی انجام شــده در کارگروه های 
مطالعات جامع وضعیت موجود کشور که توسط جناب آقای 
رئیسی سازماندهی شده بود، به عنوان یک نکته مهم و پایه ای 
به آن اشــاره شده است و به عنوان یکی از نکات برجسته در 
سند تحول دولت ســیزدهم مورد توجه واقع گردیده است.با 
عنایت خداوند متعال و تالش بی وقفه همکاران و صاحب نظران 
برای مرتبه اّول است که سند راهبردی صنعت هسته ای برای 
افق بیست ساله تهّیه شده، سیر مراحل تصویب را طی نموده 
و امروز توســط مقام عالی ریاست جمهوری حضرت آیت اهلل 
رییسی رونمایی می گردد. همچنین امروز سند توسعه منابع 
انسانی، سند توســعه کاربرد پرتوها، به منظور پوشش دهی 
کل محصوالت تولیدی کشــور بویژه در بخش کشــاورزی و 
مــواد غذایی در قالب ۱۲ قطب منطقه ای پیش بینی گردیده 
و سند توسعه برق اتمی شامل، برنامه احداث ۱۰ هزار مگاوات 
نیروگاه جدید در بازه زمانی فوق نیز رونمایی خواهد شد.کلّیه 
اســناد تهّیه شده در زمره ی کاســتی هایی بودند که قباًل در 
کارگروه های تشکیل شده در بررسی کارشناسی کارگروه های 
منتخب آقای رئیس جمهور مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته 
بــود و امروز به یاری خداوند متعال مــا می توانیم اّدعا کنیم 
که اّولین دســتگاه در دولت سیزدهم هستیم که در راستای 
ســند تحّول دولت، نقشه راه و برنامه تحّولی سازمان را تهّیه 

نموده ایــم و آن را به یاری خداوند متعال عملیاتی می نماییم.
در بحــث تعامالت بین المللــی و بویژه همــکاری با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز با ممارســت ویژه تالش می کنیم 
تا با خنثی سازی نفوذ دشــمنان، تعامالت را به سمت رفتار 
حرفــه ای هدایت و کنترل نمائیم. نکتــه حائز اهمّیت دیگر، 
ضرورت ارائه سند چهارچوب برنامه کشور)CPF( برای ارائه در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشــد که پیش از این مورد 
غفلت واقع شــده و فقدان این سند فرصتی شده است برای 
بدخواهان که با دروغ پردازی های مســتمر و عملیات روانی 

برنامه هسته ای ایران را زیر سؤال ببرند.
این ســند نیز در دست تهّیه است و پس از تکمیل به آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، ارائه خواهد شد. همزمان انتظار داریم 
با سیاست شفاف سازی صورت گرفته این نهاد بین المللی نیز 
نسبت به اجرای وظایِف قانونی خود متعّهد باشد و بیش از این 
در مقابل زیاده خواهی ها و فشارها و عملیات مخرب دشمنان 
ملت ایران به ســرکردگی رژیم صهیونیستی وادادگی نشان 
ندهد.در این روز مبارک مفتخریم به استحضار عالی برسانم که 
سازمان انرژی اتمی ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۷ دستاورد 
جدید به دســتاوردهای غرورآفریِن خود افزوده است، در این 
میان، ۲۹ دستاورد مربوط به حوزه سوخت اتمی، ۱۹ دستاورد 
مربوط به حوزه تحقیق و توسعه، ۱۵ دستاورد مربوط به حوزه 
تأمین انرژی و ۱۴ دستاورد مربوط به حوزه کاربرد پرتوهاست 
که امروز از ۹ دســتاورد اصلی و نمونه توســط رییس جمهور 

محترم رونمایی خواهد شد، این دستاوردها عبارتند از:

۱- سند جامع راهبردی و اسناد پیوست آن.
۲- تدوین دانش فّنی و ساخت اّولین نمونه صفحات سوخت 
سیلیســایدی به منظور جایگزینی سوخت راکتور تحقیقاتی 

تهران.
۳- طراحی و ســاخت سامانه ســم زدایی از پسته با استفاده 
از فّناوری پالســمای سرد، با این روش قارچ ها و باکتری های 
محصول پســته از بیــن مــی رود و مانعی به عنــوان آفت 
آفالتوکســین بیش از این در راه صــادرات این محصول قرار 

نمی گیرد.
۴- طراحی و ســاخت ســامانه پالسمای ســرد برای درمان 
بیماری ســرطان، این ســامانه به صورت انتخاب سلول های 
ســرطانی را هدف قرار می دهد و کاهــش درد و رنج بیماران 

سرطانی را موجب می گردد.

۵- تولیــد رادیو نوکلوئید تربیوم -۱۶۱ به صورت بدون حامل 
اضافه شده، در این روش ذرات رادیو اکتیو از طریق یک حامل 
اختصاصی بسته به نوع سرطان به تومور وصل می شود و سلول 

سرطانی را به صورت موضعی از بین می برد.
۶- نشاندارســازی کیت رادیوداروی پنتاگزیفور با رادیوداروی 
گالیوم ۶۸ با نام تجاری پارس ســیگزافور، طراحی، ســنتز و 
فرموالسیون رادیوداروی گالیوم ۶۸- فاپی با نام تجاری پارس 
گالوفاپی برای تشخیص بیش از ۲۸ نوع سرطان صعب العالج 

و تمام متاستازهای آن.
۷- تولیــد کیت رادیــوداروی FAPI جهت نشاندارســازی با 

رادیوداروی لوتیشوم ۱۷۷، گالیوم ۶۸ و تکنیسیوم ۹۹
۸- کســب فّناوری تولید پودر زیرکونیای پایدار، قابل مصرف 

در صنایع مختلف.
۹- طراحی و ساخِت چشمه لیزر میکرو ماشین کاری، جهت 

ساخت قطعات ریز با دّقت بسیار باال.
با شکرگزاری به درگاه خداوند متعال از عنایات، حمایت های 
بی دریغ، تدابیر و تأکیدات مستمر رهبر حکیم و فرزانه انقالب 
اســالمی )مّدظلّه العالی( که در هر فرصتی توســعه فناوری 
هســته ای را یادآوری می نمایند، از صمیم قلب سپاسگزاری 
می نمایم و با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقالب اسالمی، 
دفاع مقّدس و جبهه مقاومت و بویژه شــهدای هسته ای عزیز 
دکتر مســعود علیمحّمدی، دکتر مجید شهریاری، مهندس 
مصطفی احمدی روشــن، مهندس داریوش رضایی نژاد، دکتر 
محسن فخری زاده و شهیِد عزیز رضا قشقایی، با این شهدای 
عزیز، مقام معّظم رهبری و مردم عزیز و شــریف ایران میثاق 
می بندیم که در راهی که آغاز کرده ایم با اراده مصمم با عنایات 
خداوند متعال مستحکم به پیش می رویم و دنیا بداند ما از این 
پس به پیشــرفت تصاعدی فکر می کنیم و به همت همکاران 
خودمان و نصرت الهی مؤمن هستیم.به ویژه در ساِل جاری که 
سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده است، 
با یک برنامه جامع در عمق بخشــیدن به خودکفایی صنعتی 
از جمله طرح های راکتورهــای تحقیقاتی ۱۰ و ۴۰ مگاواتی 
و همچنین اولین نیــروگاه اتمی ۳۶۰ مگاواتی تمام ایرانی با 
اســتفاده از ظرفیت واحدهــای تحقیقاتی، صنعتی و اجرایی 
کشور بتوانیم تراز صنعت کشور را به تراز هسته ای ارتقا بدهیم 
و با این حرکت پیشــرفت های ماندگاری را به نام ملت بزرگ 

ایران ثبت تاریخ کنیم.

وزارت امور خارجه در بیانیه ای اعالم کرد: ۱۵ نفر 
از مقامات آمریکایی به علت اقدامات تروریستی، 
ترویج و حمایت از تروریســم و نیز نقض فاحش 
حقوق بشــر تحــت تحریم های کشــورمان قرار 
گرفتند.بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، وزارت 
امورخارجه کشورمان در بیانیه ای از اعمال تحریم 
علیه شــماری از مقامات آمریکایی که در اعمال 
محدودیت و همچنین جنایــت علیه ملت ایران 

نقش داشتند خبر داد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
در اجــرای قانون »مقابله با نقض حقوق بشــر و 
اقدامــات ماجراجویانه و تروریســتی آمریکا در 
منطقه«، به ویژه مواد ۴ و ۵، اشــخاص آمریکایِی 
ذیل الذکر را به دلیل اقدامات تروریســتی، ترویج 
و حمایت از تروریســم و نیز نقض فاحش حقوق 
بشــر، تحت تحریم های منــدرج در قانون فوق 
قرار می دهد. اشــخاص مذکور، حسب مورد، در 
حمایت، ســازماندهی، اِعمال و تشدید اقدامات 
زورمدارانه یک جانبــه )تحریم های جنایتکارانه( 
آمریکا علیه ملت و دولت جمهوری اسالمی ایران، 
تأمین مالی و حمایت از گروه های تروریســتی و 

اقدامات تروریستی و همچنین حمایت از اقدامات 
ســرکوبگرانه رژیم صهیونیســتی در منطقه به 
ویژه علیه ملت مظلوم فلسطین، نقش داشته اند.

اقدامــات زورمدارانه یک جانبه آمریکا علیه ملت 
و دولت جمهوری اســالمی ایران و اقدام عامدانه 
آمریکا جهت تحمیل شــرایط سخت زندگی بر 

ایرانیان، از جمله، از طریق ممانعت از دسترســی 
آنــان بــه دارو، خدمات و تجهیزات پزشــکی به 
ویژه در شــرایط ناشــی از بیماری کووید -۱۹ و 
نیز محروم نمودن آنــان از حقوق بنیادین خود، 
زندگی میلیون هــا ایرانی را به مخاطره انداخته و 
تأثیر منفی بر بهره مندی آنان از حقوق اقتصادی 

و اجتماعی خود داشــته اســت. چنین اقداماتی 
نقض آشــکار اصول بنیادین حقوق بین الملل و 
حقوق بنیادین بشــر و مصداق بارز جنایت علیه 
بشریت می باشد. همچنین، برنامه ریزی، راهبری 
و حمایت از اقدامات تروریســتی، تأمین مالی و 
حمایت مادی از جمله تســلیحاتی و اطالعاتی، 
آموزش و سازماندهی گروه های تروریستی و سایر 
انواع حمایت ها از چنین گروه هایی، نقض حقوق 
بین الملل و برخالف تعهدات بین المللی در حوزه 
تروریسم محسوب می شود.دولت آمریکا با اقدامات 
فوق که توسط اشخاص ذیل الذکر حمایت، تسهیل 
و یا عملیاتی شده است، تعهدات بین المللی خود 
راجع به احترام، صیانت و حفاظت از حقوق بشر و 
تعهدات راجع به خودداری از سازماندهی اقدامات 
تروریســتی و تأمین مالی تروریسم و خودداری 
از اعمال اقدامــات زورمدارانه یک جانبه را نقض 

نموده که به عنوان اعمــال متخلفانه بین المللی 
موجب مسئولیت بین المللی ایاالت متحده آمریکا 
می باشد.بر این اســاس، جمهوری اسالمی ایران 
در راســتای تعهدات بین المللی خــود در حوزه 
حقوق بشر و نیز مبارزه با تروریسم و تأمین مالی 
تروریسم، به ویژه مبارزه با تروریسم ایاالت متحده 
آمریکا، تحریم های مندرج در قانون مذکور را علیه 
اشخاص فوق اعمال می نماید. جمهوری اسالمی 
ایران، همچنیــن، تصریح می نمایــد که اعمال 
تحریم های یک جانبه، نقض فاحش اصول بنیادین 
حقوق بین الملل مندرج در منشــور ملل متحد و 
برخالف حقوق بین الملل بوده و مانع از بهره مندی 
از حقوق بشــر می گردد. بر این مبنا و با توجه به 
اَعمال متخلفانه بین المللــی آمریکا، تحریم های 
مورد نظر در تطابق با تعهدات جمهوری اسالمی 
ایران در مقابله بــا اقدامات زورمدارانه یک جانبه 
و در چارچوب عمــل متقابل، اعمال می گردند.با 
عنایت به موارد فوق و مفاد قانون »مقابله با نقض 
حقوق بشــر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی 
آمریکا در منطقه« کلیه نهادهای ذیربط، اقدامات 
الزم را جهت اجرای مناسب تحریم های مندرج در 

قانون مذکور را معمول خواهند داشت.

وزارت امور خارجه اعالم کرد؛

1۵ نفر از مقامات آمریکایی به علت اقدامات تروریستی 
تحریم شدند

وزیر دفاع گفت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اقتدار دفاعی و قدرت نظامی جمهوری اسالمی از جایگاه رفیعی 
برخوردار اســت.به گزارش خبرگزاری مهر،؛ امیر محمدرضا آشــتیانی با حضور در جمع کارکنان این سازمان، ضمن تبریک 
ســال نو و آرزوی قبولی عبادات و توفیق بهره گیری از برکات و فیوضات ماه مبارک رمضان، طی ســخنانی اظهار داشــت: خداوند بزرگ را شاکریم در کشوری 
مشغول خدمت هستیم که تحت رهبری ولی فقیه بوده و نظام آن بر پایه حکومت و سیره معصومین )علیهم السالم( بنا شده است.وی چنین حکومتی را بازتاب 
ایثارگری ها، فداکاری ها و ثمره خون شــهداء در طول تاریخ دانســت و گفت: جمهوری اسالمی توسط بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و به پشتوانه ملت شریف و 
انقالبی ایران ایجاد و با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری به درختی تنومند تبدیل گردیده و این نعمت بزرگی اســت که در عصر کنونی خدای متعال برای ما 
به ودیعه گذاشــته اســت و باید قدردان آن باشیم.امیر آشتیانی با بیان اینکه نیروهای مسلح به عنوان سربازان ولی امر مسلمین نقش بسزایی در تقویت جامعه 
اســالمی دارند افزود: ریشــه و فرهنگ ما برگرفته از فرهنگ عاشورایی است، لذا مجموعه ی صنعت دفاعی در ترســیم آینده ایران مقتدر و دستیابی به اهداف 

متعالی نقش بسزا و مسئوالنه ای خواهد داشت.

چابهار - ایرنا - فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران با تاکید بر اینکه حضور کشــورهای غیردوست در آب های 
منطقه، توجیه ندارد گفت: کشورهای غیرمنطقه می توانند برای تبادل دانش به آب های اقیانوس هند و دریای عمان رفت و آمد 

کنند اما امنیت این آب ها توسط ایران و کشورهای همسایه تامین می شود.امیر دریادار شهرام ایرانی روز شنبه در آیین استقبال همزمان از ناوگروه ۸۰ رزمی، آموزشی 
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی و ناوگروه اعزامی به رزمایش  آیونز ۲۰۲۲) آیمکس( هندوستان در »بندر گوا« که با حضور فرماندهان نظامی، ائمه 
جمعه، فرماندار کنارک و جمعی از خانواده های پرسنل نیروی دریایی کنارک برگزار شد اظهار داشت: همزمان، اعزام ۲ ناوگروه به آب های اقیانوسی داشتیم که یک 
ناوگروه ماموریت اسکورت شناورها را برعهده داشت و در کنار آن به صورت همزمان دانشجویان دانشگاه افسری امام خمینی )ره( را در صحنه عمل بردیم تا آموزش های 
الزم را در عمق اقیانوس تجربه کنند.وی افزود: ماموریت بسیار خوبی انجام شد و ازآنجا که این عملیات در صحنه عمل بود مسلما کیفیت آموزش  بسیاری باالیی داشت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی بیان داشت: همزمان برای شرکت در رزمایش نیروهای دریایی کشورهای اقیانوس هند دعوت شدیم که »آیونز« نامیده 
می شود و ناوشکن تمام ایرانی ِدنا با اقتدار در این رزمایش حضور پیدا کرد و در همه تمریناتی که پیش بینی شده بود با موفقیت نقش آفرینی کرد.

امیر آشتیانی:

صنعت دفاعی در ترسیم آینده ایراِن مقتدر نقش 
مسئوالنه دارد

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

حضور نظامی کشورهای غیردوست در آب های 
اقیانوسی منطقه توجیه ندارد
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گزیده خبر
 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد؛

برخورد قانونی با دستگاه های متخلف در 
صدور مجوزهای کسب و کار

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: قطعا طبق قانون با دستگاه های که 
به وظایف خود در اجرای قانون صدور الکترونیکی مجوزهای کســب و کار عمل 
نکرده اند برخورد های الزم صورت خواهد گرفت.به گزارش تســنیم، محمد رضا 
پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عدم اجرای  قانون اصالح 
مواد )1( و )7( قانون اجرای سیاســت های کلــی اصل )44( برای بهبود فضای 
کسب وکار، گفت: طبق این قانون که بهمن ماه سال 99 در مجلس مصوب شد 
باید صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی انجام شود و دستگاه های 
اجرایی نیز به ســامانه ای که به همین منظور از سوی وزارت اقتصاد راه اندازی 
می شــود بپیوندند.وی با بیان اینکه مجلس و کمیســیون اقتصادی با توجه به 
وظیفه ذاتی خــود بحث نظارتی خود برای اجرای قانون را انجام می دهد، ادامه 
داد: به صورت مداوم گزارشــات الزم از روند اجرای قانون را از وزات امور اقتصاد 
و دارایی دریافت می کنیم تا مشــخص شــود چه دســتگاه های قانون را اجرا و 
چه دســتگاه های آن را اجرا نکرده اند.نماینــده کرمان در مجلس با اعالم اینکه 
در قانون مجازات های برای اســتنکاف کنندگان از اجرای آن پیش بینی شــده 
اســت، افزود: قطعا طبق قانون با دستگاه های که به وظایف خود عمل نکرده اند 
برخورد هــای الزم صورت خواهد گرفت.رییس کمیســیون اقتصادی مجلس با 
بیان اینکه با گزارشــاتی که از دستگاه های مختلف گرفته شده  مشخص است 
که کدام دســتگاه ها به درگاه الکترونیکی صدور مجوزها متصل شده اند و کدام 
دستگاه ها متصل نشده اند، اظهار کرد: قطعا با دعوت از مسیوالن وزارت اقتصاد 
به کمیســیون خواســتار توضیحات آنها برای عدم اجرای قانون از سوی برخی 

دستگاه ها خواهیم شد.

همراه اول حامی رسمی والیبال ایران تا 
المپیک ۲۰۲۴ پاریس

صبح دیروز شنبه ۲۰ فروردین 14۰1، مراسم »رونمایی از حامی تیم های ملی 
والیبال ایران« در فدراســیون والیبال برگزار و »همراه اول« به عنوان حامی این 
فدراسیون معرفی شد.در این مراسم حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه 
اول و محمدرضا داورزنی، رئیس فدراســیون والیبال، قرارداد اسپانسری رسمی 
تــا پایان المپیک پاریس را امضا کردند.بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول: 
همــراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همــراه خاورمیانه قابلیت در اختیار 
قرار دادن ســرویس های دیجیتالی که طی دو ســال اخیر توسعه داده است را 
دارد و امیدواریم با تعامل ســازنده ای که با فدراسیون والیبال داریم، بتوانیم این 
سرویس ها را در اختیار ورزش کشور نیز قرار دهیم و همه برای عزت و سربلندی 
ایران تالش کنیم.داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال: امیدوارم همکاری خوبی با 
همراه اول تا پایان المپیک ۲۰۲4 داشــته باشیم. نقش اسپانسر در رشد والیبال 
تعیین کننده است. شاید 1۵ سال پیش 9۸ درصد منابع والیبال به دولت بستگی 

داشت، ولی االن این وابستگی به 1۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

رئیس بنیاد مسکن مطرح کرد

تخمین قیمت متری ۶ میلیون برای نهضت مسکن بلندمرتبه
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: میانگین قیمتی که برای واحدهای نهضت 
ملی مسکن محاسبه کردیم فراتر از متری 4.۵ میلیون تومان است، اما مالک عمل، 
نرخی اســت که با پیمانکار توافق می شود؛ مســلما برای بلوکهای ۶ طبقه به باال 
کمتر از متری ۶ تا ۶.۵ میلیون تومان تمام نمی شود.به گزارش ایسنا، اکبر نیکزاد 
در نشست خبری به مناسبت ۲1 فروردین سالروز افتتاح حساب 1۰۰ امام )ره( و 
تاسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی اظهار کرد: واحدهای نهضت ملی مسکن که 
توسط بنیاد مسکن احداث می شود انواع مختلفی دارد. به طور مثال در زاهدان و 
ایالم بلوک های 1۰ طبقه احداث می کنیم و در شهربابک دو طبقه است.وی افزود: 
طبیعتاً هر چه تعداد طبقات افزایش پیدا کند قیمت تمام شده باال می رود. قابلیت 
ســاخت میانگین قیمتی که ما حســاب کردیم متری 4.۵ میلیون تومان نیست 
و فراتــر خواهد بود ولی مالک ما قراردادی اســت که با پیمانکار منعقد می کنیم.

نیکزاد تاکید کرد: آنچه مســلم است این که هزینه ساخت پروژه های نهضت ملی 
مسکن برای بلوک های ۶ طبقه و بیشتر کمتر از متری ۶ تا ۶.۵ میلیون تومان تمام 
نمی شود.رئیس بنیاد مسکن در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه چه تعداد واحد 
در ســال جاری توسط بنیاد افتتاح خواهد شد گفت: حدود ۶۰ هزار واحد نهضت 
ملی مسکن شهری توسط بنیاد مسکن در حال ساخت است که ۵194 واحد سال 

گذشته تحویل شد مابقی نیز بین 1۸ تا ۲4 ماه تکمیل می شود.

گالیه از وضعیت بودجه ریزی پروژه ها
رییس بنیاد مسکن در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تسهیالت ۲۰۰ 
میلیون تومانی مسکن روســتایی با نرخ سود ۵ درصد که آبان 14۰۰ به تصویب 

رســیده اســت گفت: از آقای رییس جمهور که در بطن مردم اســت و با مترو به 
کرج  می رود درخواست داریم که مطالبه روستاییان را درخصوص تسهیالت ۲۰۰ 
میلیون تومانی پیگیری کنند. در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه، محکم جلوی 
این مصوبه ایستاده و مکاتبات ما در این زمینه یک زونکن شده است. رییس جمهور 
هم در این زمینه دستور اکید داده اما آقای میرکاظمی ترک فعل می کند. به نظر 

من میرکاظمی در بودجه ریزی تخصص الزم را ندارد.

وی درخصوص وضعیت واحدهای در حال ساخت با مسئولیت بنیاد مسکن گفت: 
ســال گذشته ۵9 هزار و 114  واحد در شــهرهای مختلف کشور در دست اجرا 
داشــتیم. در شهر تهران نیز قرار شــده 1۸۰ هزار واحد احداث شود که 1۰ هزار 
واحد از این تعداد بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد. ۳۰۰۰ واحد از این تعداد شروع 
شده و 7۰۰۰ واحد دیگر را در سال جاری آغاز می کنیم.رییس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی یادآور شــد: تا کنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد روستایی نوسازی شده 
اســت. تا قبل از سال 1۳۸4 به میزان 7 درصد از واحدها نوسازی شده بود که از 
آن ســال تا کنون به ۵۰ درصد رسیده است.نیکزاد تصریح شد: ساخت 4۰۰ هزار 
و احد در قالب نهضت ملی  مســکن به عهده بنیاد گذاشــته شده که ۲۰۰ هزار 
واحد روستای و ۲۰۰ هزار واحد شهری خواهد بود.وی درباره واحدهای باقی مانده 
مسکن مهر اظهار کرد: تعداد ۸۰۰۰ واحد مسکن مهر که بر عهده بنیاد مسکن بوده 
باقی مانده اســت. ما در واقع کارگزار وزارت راه و شهرسازی در این بخش هستیم 
و تمام کارهایی که به ما محول شده را انجام داده ایم. اما خدماتی مثل آبرسانی و 
برق رسانی به عهده بنیاد نیست و تا امروز منتظر عملیاتی شدن این خدمات توسط 
دســتگاه های مرتبط هستیم.رییس بنیاد مسکن با اشاره به افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی  گفت: در بحث اقتصاد دو دو تا چهار تا می شود. وقتی دستمزد کارگران 
را عدد قابل توجهی باال می بریم نمی توانیم توقع داشــته باشــیم پیمانکار، قیمت 
تمام شــده را افزایش  ندهد. اما با پیمانکاران صحبت کرده ایم تا از طریق ارتقای 
تکنولوژی ساخت، بخشی از افزایش هزینه ها را پایین بیاورند.به گفته نیکزاد، یکی 
از کارهای بنیاد مســکن، تولید مصالح ساختمانی است که تالش می شود از این 

طریق هزینه ها را کاهش دهیم.

یک کارشناس اقتصادی 
گفت: در ســال 14۰1 
اســتراتژی های  تعیین 
مهم ترین  ارزی  درست 
اولویــت بانک مرکــزی 
در کوتاه مدت اســت و تنها در این صورت اســت که می توان 
امید داشــت تورم کاهش یابد و تا حدی تولید رشد پیدا کند.

اقتصادآنالیــن _ صبا نوبری؛ آینده اقتصاد در ســال 14۰1، با 
توجه ســناریوهای مختلفی که احتمال وقوع آن ها وجود دارد، 
مســئله بســیار مهمی اســت.در همین رابطه کامران ندری، 
پژوهشــگر اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادآنالین در 

رابطه با وضعیت شــاخص های اقتصادی مهم در ســال جاری 
گفت: در سال 14۰1، اگر درآمدهای نفتی خوب باشد و بتوانیم 
از آن ها اســتفاده کنیم، ثبات نرخ ارز می تواند به کنترل تورم و 
تا حدودی به رشــد تولید نیز کمک بکند.وی افزود: اگر برجام 
حل شــود و درآمدهای نفتی افزایش پیدا بکند، بانک مرکزی 
باید نرخ ارز را در ســطح درســتی تعیین بکند در این صورت 
می توان امید داشــت در ادامه سال کاهش تورم مستمر باشد.

به گفته ندری تعیین نرخ درست برای ارز به صورتی که جلوی 
نوســان آن گرفته شده و ثبات داشــته باشد مهم ترین وظیفه 
بانک مرکزی در ســال 14۰1 است.این کارشــناس ادامه داد: 
مدیریت رشد نقدینگی، اصالح نظام بانکی و اقدامات زیربنایی 

از دیگر وظایف بانک  مرکزی  در بلند مدت است اما در کوتاه مدت 
اتخاذ استراتژی های درســت ارزی مهم ترین موضوع است.این 
اســتاد دانشگاه در رابطه با نرخ واقعی ارز در سال 14۰1 گفت: 
برای اعالم رقم دقیق باید از مدل های اقتصادی اســتفاده کرد 
اما من بر اســاس حدس خودم می گویم که در صورت حصول 
برجام، نرخ دالر باید در محدوده ۲۳ تا ۲۵هزارتومان قرار گیرد. 
زیرا اگر به زیر ۲۰هزارتومان بیاید با افزایش واردات به تولید ما 
آسیب خواهد زد.ندری در رابطه با وضعیت تورم در سال 14۰1 
گفــت: به نظر من در ســال 14۰1، تورمی حدود ۲۵درصد را 
تجربه خواهیم کرد. با توجه به وضعیت رشــد نقدینگی، نظام 
بانکی، صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی، بودجه ریزی 

دولت و مسائل فرابودجه ای نمی توان انتظار کاهش شدید تورم 
را داشــت؛ تنها امید به افزایش تجــارت خارجی و کنترل نرخ 
ارز اســت که می تواند تا حدودی تورم را کاهش دهد که البته 
بعید می دانم کمتر از ۲۲درصد برسد.این کارشناس همچنین 
در رابطه بــا برنامه دولت برای فروش ارزهــای خود از طریق 
بانک های دولتی گفت: اگر بانک مرکزی بتواند ارزهای دولت را 
خریداری نکند و بر روی سیاســت های خودش تمرکز کند یا 
اینکه بانک های دولتی یا بانک مرکزی الزامی برای خرید ارزهای 
دولت نداشــته باشــند و به اختیار خود به خرید و فروش آن 
بپردازند، تحولی صورت خواهد گرفت که البته بعید می دانم در 

سال جاری این موضوع شدنی باشد.

پیش بینی نرخ دالر و تورم در سال ۱۴۰۱
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سخنگوی صنعت برق:
مشکلی در تامین برق وجود ندارد

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: اکنون و با توجه به شرایط هوا هیچ مشکلی در تامین برق وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشــهدی درباره اثر گرد و غبار موجود در هوا بر روی شــبکه های برق اظهار 
داشــت: طراحی شــبکه برق با توجه به این نوع آلودگی انجام می شود.وی ادامه داد: اما این نوع طراحی برای همه کشور 
نیســت که اگر گرد و خاک از یک میزان بیشتر شد شبکه تاب آوری الزم را داشته باشد.سخنگوی صنعت برق گفت: اما 
در استان هایی که در معرض گرد و غبار قرار و هوای شرجی و رطوبتی دارند و یا در شرایطی قرار گیرند که امکان داشته 
باشد عایق های شبکه به عنوان رسانا عمل کنند، در سال های اخیر توانسته ایم تعداد زیادی از مقره ها را تعویض کنیم.

رجبی مشهدی افزود: همچنین از پوشش های آب گریز استفاده شده تا شرایط عایق ها و مقره ها در شرایط ایده آل باقی 
بمانند.وی ادامه داد: پیش بینی شــده از میزان آالیندگی تا ساعات دیگر کاسته شود و امید است روزهای آینده شرایط 

بهتر باشد تا مشکلی ایجاد نشود.

ذخایر گاز آمریکا خالی شد
قیمت گاز در آمریکا تحت تاثیر تقاضای قوی خارجی که مخازن را خالی کرده، صعود کرده و سطح ذخایر این کشور با وجود 
زمستان مالیم، پایین تر از میانگین متوسط برای این وقت از سال مانده اند.به گزارش ایسنا، بهای معامالت ماه آتی گاز که 
در هاب هنری در لوییزیانا تحویل داده می شود، به ۶.۴۰ دالر به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش )mBtu( صعود کرده 
که باالترین حد از سال ۲۰۱۰ است.قیمت عمده فروشی در آمریکا همچنان پایین تر از شمال شرق آسیا )۳۳ دالر به ازای 
هر mBtu( و شمال غرب اروپا ) ۳۴ دالر به ازای هر mBtu( است. محدود بودن ظرفیت مایع سازی برای صادرات از آمریکا 
و ظرفیت تبدیل مجدد به گاز برای واردات در آسیا و اروپا، عامل این اختالف قیمت بوده است. اما کمبود در مناطق دیگر 
 ،LNG و نگرانی از مختل شــدن عرضه از ســوی روسیه،   قیمتهای آمریکا را به دلیل افزایش تقاضا و قیمتهای باالتر برای
باال برده است.صادرات LNG آمریکا در مدت سه ماه از نوامبر تا ژانویه در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۱، به میزان ۱۳ 
درصد رشد کرد در حالی که تولید گاز کمتر از پنج درصد رشد داشت.در نتیجه صادرات LNG حدود ۱۲ درصد از تولید 

گاز داخلی در ژانویه سال ۲۰۲۲ بود.

گزیده خبر

در بازدید استاندار از شهرستان سروآباد :
سروآباد، نگین منطقه کردستان است

استاندار کردستان بهمراه مدیر عامل شرکت آب منطقه 
ای کردستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی 
در ســفر یک روزه خود به ســروآباد از پروژه ایستگاه 
پمپاژ حومه این شهرســتان بازدیــد کرد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، در این 
بازدید دکتر زارعی کوشــا گفت: سروآباد در تولید محصوالت باغی و ماهی های 
سردآبی سرآمد استان و نگین منطقه کردستان است.استاندار کردستان افزود: 
این شهرستان از لحاظ وسعت و جمعیت کوچک اما از لحاظ مسافرپذیری جزء 
سه شهرستان اول استان اســت.در ادامه بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه 
ای کردســتان ضمن ارائه توضیحات و بیان مسائل و مشکالت تکمیل ایستگاه 
پمپاژ حومه ســروآباد، اظهار داشت: بیش از ۱ میلیارد و دویست میلیون تومان 
در این طرح تاکنون هزینه شده و متأسفانه در سال های ۱۳99 و ۱۴۰۰ اعتباری 
تخصیص نیافته و برای اتمام این پروژه نیز حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
اســت.مهندس آریانژاد ادامه داد: این پروژه در حال حاضر دارای پیشــرفت 5۰ 

درصدی می باشد.

سامانه مانیتورینگ ایستگاههای تقلیل فشار 
گاز مازندران افتتاح شد

دکتر قاســم مایلی رســتمی، سرپرســت شرکت گاز 
مازندران در آیین افتتاحیه این سامانه با اعتباری بالغ 
بر ۱۰۰ میلیارد ریال گفت: این ســامانه که منطبق با 
آخرین دســتورالعمل شــرکت ملی گاز ایران و کاماًل 
منطبق بر خصوصیات ایســتگاه های تقلیل فشار گاز 
طراحی و اجرا شده اســت.وی با بیان اینکه سامانه مانیتورینگ موجب ارتقای 
توان مدیریتی و اجرایی شــرکت گاز مازندران خواهد شد، اظهار داشت: سامانه 
مانیتورینگ ایستگاه های تقلیل فشار گاز از راه دور، نوید بخش اجرای گسترده 
و بومی سازی شده این فّن آوری در کشور است.مایلی رستمی افزود: ارائه هرچه 
بهتر خدمات به مشترکان گاز طبیعی از افتخارات و از مهمترین وظایف شرکت 
گاز است.سرپرست شــرکت گاز مازندران تصریح داشت: با راه اندازی و اجرای 
خالقانه این طرحها، عالوه بر افزایش دقت و نظارت در اندازه گیری گاز طبیعی، 
مدیریتی دقیق تر بر نحوه توزیع و مصرف گاز طبیعی خواهیم داشت.وی افزود: 
ایــن طرح با هدف افزایش نظارت بر توزیع بهینه گاز طبیعی، کنترل لحظه ای 
پارامترهای موثر بر روند مصرف گاز در مناطق دوردســت استان، اندازه گیری 
صحیح گاز طبیعی و بروزرسانی زیرساختهای شبکه گازرسانی افتتاح شده است.

آخرین برنامه تعمیراتی واحدهای نیروگاه شهید رجایی قزوین آغاز شد؛
خروج واحد 250مگاواتی نیروگاه از مدار 

تولید برق
واحد شماره ۲ بخاری نیروگاه شهید رجایی به ظرفیت ۲5۰ مگاوات برای انجام 
تعمیرات بازدید دوره ای از شبکه سراسری تولیدبرق، خارج شد.به گزارش روابط 
عمومی شــرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حبیب شریفی مدیرنیروگاه 
بخار شــهید رجایی با اعالم این خبر گفــت: طبق برنامه زمانبندی پیش بینی 
شده، آخرین فعالیت تعمیراتی واحدهای این نیروگاه از ۱7 برنامه تعریف شده، 
تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره ۲ بخاری این نیروگاه است که با خروج این 
واحد از مدار تولید، آغاز شد.شریفی افزود : در این دوره از برنامه های تعمیراتی 
که به منظور کسب آمادگی تولید برق در پیک تابستان انجام می شود، بازدید از 
کانال های دود هوا، بازدید ازGAHها ، بازدید از فن ها و پمپ های الکتروموتور 
های ۶/۶کیلو ولت، بازدید دوره ای مشعل ها، بازدید لوله های فشار باال، بازدید 
دوره ای فیلترها، دمونتاژ، تســت و مونتاژ والوهای بای پاس و بازدید سولونوئید 
والومشعل ها و...، بخشی از اقداماتی است که از سوی متخصصان امور تعمیرات 

مکانیک نیروگاه به انجام می رسد.

بیش از ۹۴00 نفر ساعت آموزش در شرکت 
گاز استان هرمزگان ثبت شد

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان هرمزگان با اشاره به 
اهمیت توســعه دانش و مهارت کارکنان این شــرکت 
گفت: از ابتدای ســال جاری تــا پایان بهمن ماه، بیش 
از 9۴۰۰ نفر ســاعت آموزش در شــرکت گاز استان 
هرمزگان ثبت شد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
گاز ایران، فواد حمزوی، همچنین با اشاره به محدودیت های به وجود آمده و پیرو 
مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین دستورالعمل های وزارتی و داخلی 
بیان کرد: به جهت الزام به رعایت پروتکل های بهداشــتی و ممنوعیت برگزاری 
دوره های حضوری، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشــی به صورت مجازی 
آنالین و آفالین در شــرکت گاز استان هرمزگان انجام شد.وی اظهار کرد: واحد 
منابع انســانی باتوجه به استقرار استاندارد ISO۱۰۰۱5:۱999 از سال ۱۳97 و 
ویرایش اســتاندارد جدید، تغییر ماهیت آن و تمرکز بر شایستگی کارکنان و به 
منظور بازنگری، بهبود، اســتقرار و نگه داشت فرآیند آموزش براساس مدیریت 
شایستگی و توســعه افراد طبق استاندارد ISO۱۰۰۱5:۲۰۱9 نسبت به جاری 
سازی و استقرار این اســتاندارد اقدام کرده و در اسفندماه سال جاری موفق به 

به روزرسانی این استاندارد شد.

دکتر پرنیان شهردار صدرا در دیدار با مسئول سازمان بسیج هنرمندان فارس: 
هنر انقالب اسالمی، هنری زنده و پویا و دارای 

هویت جامع است
 ویژه برنامه های هنر انقالب اسالمی از این هفته آغاز و در طول سال استمرار خواهد 
یافت،در جلسه ای با حضور دکتر پرنیان شهردار صدرا و دکتر مجید میکائیلی رئیس 
سازمان بسیج هنرمندان استان فارس و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی 
شــهرداری صدرا برنامه های ویژه هفته هنر انقالب اســالمی در شهر صدرا بررسی 
شــد.دکتر میکائیلی با بیان اینکه به مناسبت بزرگداشت هفته هنر انقالب اسالمی، 
ســتاد متمرکزی با حضور سازمان بسیج هنرمندان و ســایر نهادهای فرهنگی در 
استان تشکیل شده است، گفت: در این ستاد با تمرکز بر مسائل و مزیت ها و نیازهای 
برآمده از زیســت بوم فرهنگی و اجتماعی استان، یکســری تولیدات و برنامه های 
هنری طراحی شــده اند که در هفته هنر انقالب اســالمی اجرا خواهند شد.رئیس 
سازمان بسیج هنرمندان فارس محور برنامه هایی که قرار است توسط این سازمان در 
هفته هنر انقالب اسالمی و همچنین در طول سال ۱۴۰۱ اجرا شوند را مردم محور، 
مسئله محور، محصول محور و اثربخش اعالم کرد و گفت: در اجرای برنامه های هفته 
هنر انقالب اسالمی نگاه ویژه ای به شــهر جدید صدرا به عنوان پایگاه فعالیت های 
ویژه هنرمندان با توجه به نگاه زیست بوم و استعدادهای رشد جمعیتی داریم. دکتر 
پرنیان شــهردار صدرا نیز با اشــاره به آغاز هفته هنر انقالب اسالمی اظهار داشت: 
هنر انقالب اســالمی هنری زنده و پویا و دارای شــخصیت و هویت جامع با قابلیت 
الگو شــدن جهانی برای ملت های آزاده دنیاســت و چهره هایی نظیر شهید آوینی، 

هوشمندانه، با احساس مسئولیت و تعهد، هم ارزش این نعمت را نیک دانستند.

مهلت نام نویسی در طرح نهضت ملی مسکن 
در استان گلستان به پایان رسید

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان گفت: تعداد 
88۶۲۱  متقاضی گلستانی در سامانه طرح حمایتی مسکن موفق به نام نویسی 
شده اند .اسداهلل پناه یزدان اظهار داشت: با اعالم رسمی وزارت راه و شهرسازی، 
۲9 اسفند پایان مهلت نام نویسی در طرح نهضت ملی مسکن بودکه با اتمام این 
فرصت و پس از گزارش گیری از ســامانه ثمن، حدود ۶9 هزار متقاضی مسکن 
در استان گلستان  ثبت نام خود را با موفقیت انجام دادند.وی افزود: از تعداد کل 
ثبت نام کنندگان 5۶۳۰۰ نفر مرد و ۱۲5۱۱ نفر زن هستند.مهندس پناه یزدان 
با اشاره به این که افراد پس از ثبت نام با یکی از پنج نوع نتیجه و استعالم اولیه 
مواجه خواهند شد توضیح داد: بر اساس آخرین آمار تاکنون از مجموع ثبت نام 
کنندگان،  5۲۶۲ متقاضی در وضعیت "در انتظار تکمیل اســتعالم"،  ۲۴7۶۴ 
متقاضی در وضعیت "در انتظار تأیید اســتعالم"، ۳۰78۳ متقاضی در وضعیت" 
در انتظار بررســی" ، ۲۲۳۱ متقاضی در وضعیت" تایید نهایی یا افتتاح حساب 
یــا تخصیص پروژه" و 57۶5 متقاضی در وضعیت " رد درخواســت یا انصراف" 
هستند.معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان به 
تنوع در مراحل ثبت نام اشــاره کرد و گفــت: از 88۶۲۱ نفر ثبت نامی تاکنون  
۶88۱۱ متقاضی در فاز شش)نهضت ملی(، ۴۶9۶  متقاضی در فاز پنج، ۳79۶ 
متقاضی فاز فرهنگیان، ۱9۳متقاضی فاز طالب،۱۴۱۰ متقاضی فاز کمیته امداد 
امام خمینی)ره(، 5۲۶ متقاضی فاز بهزیســتی و تعداد ۱۲5۳ متقاضی به عنوان 

عضو بنیاد ملی نخبگان در سامانه نام نویسی کرده اند.

تخریب بالغ بر ۷۶ سازه غیر مجاز در 
روخانه های گیالن

محمدپور-گیالن: به همت ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
گیالن بالغ بر 7۶ نوع ســازه غیر مجاز در روخانه های اســتان 
تخریب شد .فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن با اعالم 
این خبر گفت با توجه به شروع فصل بهار و اغاز مهاجرت ماهیان 
رود کوچ به سمت رودخانهای مستعد و پر اب استان، جهت تخم 
ریزی و تکثیر طبیعی ، متاسفانه تعدادی از صیادان فرصت طلب 
و متخلــف با ایجاد راه بند های چوبــی و نصب تورآالت و ادوات 
مخصوص صید ، اقدام به مسدود نمودن مسیر تردد آبزیان نموده 
و اقدام به صید این گونه های  با ارزش آبزی مینمایند .ساســان 
اکبری پور گفت یگان حفاظت محیط زیست استان در پی اجرای 
دســتور از ســوی مدیر کل حفاظت محیط زیست گیالن  و در 
راستای انجام وظایف محوله سازمانی خود طی 7۲ ساعت گذشته 
اقدام به تخریب کامل و جمع آوری بیش از 7۶ مورد از ســازها و 
ادوات صید در مسیر رودخانه ای استان  که امکان  تکثیر طبیعی 
ابزیــان در آن فراهم  می باشــد ، نموده  اســت .وی با توجه به 
تعدد رودخانه های استان از هم استانی های عالقه مند به محیط 
زیست درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه سازه چوبی و 
سد کلهام  در مسیر مهاجرت آبزیان ، مراتب را به سامانه ۱5۴۰ 

اعالم تا اقدام الزم به فوریت به انجام شود .

تأثیر سدسازی های بی رویه ترکیه بر تنفس مردم منطقه
سدســازی های بی رویــه ترکیه در کنار ســایر عوامل داخلی و 
خارجی موجب خشــکی هورالعظیم و افزایــش گرد و غبار در 
۲5 استان کشور شده است.به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای 
گذشــته که گرد و غبار بی ســابقه ۲۶ شهر کشور را فراگرفت و 
تهران را هم به عنوان آلوده ترین شهر جهان معرفی نمود، حرف 
و حدیث هایی مبنی بر تأثیر عمده ســد ایلیسوی ترکیه بر روی 
این اتفاق مطرح شد.این سد یکی از ۲۲ سد ابر پروژه گاپ است. 
پروژه گاپ یا همان طرح آناتولی جنوب شرقی که به زبان ترکی 
اســتانبولی، Guneydogu Anadolu Projesi و بــه صورت خالصه 
GAPخوانده می شــود سال های زیادی است که دولت ترکیه در 

دســت اقدام دارد و بر اساس آن در نظر دارد مجموعه ای از سد 
و نیروگاه برقابی را بر بخــش باالیی رودخانه های دجله و فرات 
که از کوه های آناتولی مرکزی سرچشــمه می گیرند و از جنوب 
شرقی آن کشــور به سوی سوریه و عراق روان می شوند، بسازد. 
دولت ترکیه، برای اجرای کامل این طرح ســی سال زمان و ۳۲ 
میلیارد دالر پول در نظر گرفته اســت. در این طرح، ۱۴ سد بر 
روی فرات، 8 سد بر دجله و سر جمع ۱9 نیروگاه برقابی ساخته 
خواهد شد. پس از تکمیل، این طرح قرار است 7/۱ میلیون هکتار 
زمین کشاورزی را آبیاری و ساالنه 55 میلیارد کیلو وات ساعت 
برق تولید کند.علی رغم حواشی گسترده ای که سد ایلیسو داشت، 
در آبان ماه ســال گذشته توسط اردوغان افتتاح شد و شروع به 
آبگیری بر روی رود دجله کرد. اردوغان در مراســم آبگیری این 
سد گفت: »سد ایلیسو بهترین جواب برای دشمنان قسم خورده 

ترکیه است.

تأثیر سدسازی های بی رویه ترکیه بر تنفس مردم منطقه
همانطور که مشــخص اســت رود دجله هماننــد رود فرات از 
باالدست ترکیه سرچشــمه می گیرد و به سمت عراق می روند. 
رودخانه های دجله و فرات در عراق که به هم می رســند، شط 

العرب را تشکیل می دهند و پس از آن به هورالعظیم می ریزند.

حجم مخزن ســدهای ترکیــه روی دو رودخانه مذکور به ۱۲۰ 
میلیارد متر مکعب می رسد و این در حالیست که آورد ساالنه این 
دو رودخانــه مجموعاً از ۴7 میلیارد متر مکعب تجاوز نمی کند!. 
سد آتاترک که 75 درصد آب فرات را ذخیره می کند، با ظرفیت 
5۰ میلیارد متر مکعب معادل ۶5۰ ســد ایران و معادل نیمی از 

ظرفیت تمام آب های ایران و ســد ایلیسو با بیش از ده میلیارد 
متــر مکعب آب، مانع ورود 5۶ درصــد آب دجله به هورالعظیم 
می شود.بنابراین تأثیر مســتقیم این سدها بر تاالب استراتژیک 
هورالعظیم که دو ســوم آن در عراق و یک سوم آن در ایران قرار 
دارد و طبیعــت آن بانی امرار معاش بومیان محلی و زیســتگاه 
حیوانات کم یاب اســت، گذاشته می شود و با خشکی این تاالب 
باید بیش از این منتظر توده های گرد و غباری که نه تنها کشور 
بلکه منطقه را درگیرد می کند باشــیم.همچنین نابودی بیش از 
۶.5 میلیون هکتار از اراضی کشــاورزی عراق و ســوریه، ایجاد 
کانون های فرســایش بادی و تولید گرد و خاک، خشکی عراق و 
گرد و غبار برخاسته از این کشور بر روی ایران از دیگر آسیب های 
جبران ناپذیر اقدام دولت ترکیه با احداث سد ایلیسو خواهد بود.

به مجامع بین المللی شکایت کنیم
در همین راستا، محمد جمال ولی سامانی، مدیر گروه مطالعات 
آب مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره 

به تبعات احتمالی ســاخت این سد برای ایران گفت: در گذشته 
هم که این سد وجود نداشت، خروجی بسیار کمی به هورالعظیم 
در ایران وارد می شــد و عماًل فقط ایران ســهم ناچیز خود را به 
تاالب می ریخت و در این ســال ها بخش های عمده ای از تاالب 
هورالعظیم در عراق خشــک شده اســت. با احداث سد جدید 
ترکیه، احتمال خشکی بیشــتر این تاالب و افزایش گرد و غبار 
و ریزگردها در اســتان های مرزی ما وجود دارد.وی تصریح کرد: 
بــرای مقابله با اقدامات ترکیه و افرایش قدرت دیپلماســی آب 
اوالً ما باید عراق را حمایت کنیم، زیرا ضرر ســد مذکور به طور 
مســتقیم به این کشور می رسد.ولی سامانی با تأکید بر اینکه در 
سال های گذشته در کشــورمان برای فعالسازی دیپلماسی آب، 
اقداماتی جدی انجام نشــده، ادامه داد: همچنین باید با تشکیل 
کارگروهی متشکل از وزارت خارجه، وزارت نیرو، سازمان محیط 
زیست و با حمایت شورای عالی آب شکایت های زیست محیطی 
خود را، از جمله مشکل ریزگردها که در عراق و ایران نمود جدی 

پیدا کرده، به مجامع بین المللی ارسال کنیم.

وزارت خارجه: باید ابعاد انسانی و محیط زیستی در نظر 
گرفته شود / مذاکراتی مفصل در دستور کار است

همچنین پس از افتتاح این ســد سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشــور درباره ابعاد محیط زیستی و حقوقی 
ســاخت و بهره برداری از سد ای سیلو توسط ترکیه اظهار کرد: 
دستور مذاکراتی مفصلی در این دیدار درباره موضوعات مرزی و 
مدیریت آب های مشترک وجود دارد.وی با تأکید بر اینکه موضوع 
آب در منطقه ما مقوله بسیار مهمی است، اضافه کرد: سدی که 
اشــاره کردید و روی رود دجله است و در پایین دست در عراق 
به فرات می پیوندد و بعد به اروندرود می رســد و از آنجا به خلیج 
فارس می ریزد، بنابراین همه کشورهایی که در پایین دست این 
مسیر هستند )ســوریه، عراق و ایران( از هر تصمیمی در سطح 
منطقه ای و محلی متأثر می شوند.در مدیریت آب رویکرد جهانی 
و درست، مدیریت مشترک و در نظر داشتن ابعاد انسانی و محیط 
زیستی و حق آبه طبیعت است. درنتیجه هر چند باید به الزامات 
محلی توجه کرد، ولی باید جهانی فکر کرد و مشــترک تصمیم 
گرفت.خطیب زاده با اشاره به اینکه ما در همه حوزه های مربوط 
به مدیریت آب در منطقه رویکرد یکســانی داریم، گفت: باید از 
نگاه منطقه ای و تصمیم منطقه ای صرف پرهیز کرد؛ چون این ها 
تأثیــرات بلندمدت برای کل منطقه خواهد داشــت و هورهایی 
که در جنوب عراق قــرار دارند و هم اکنون نیز با بحران روبه رو 
هستند، با این سد سازی ها با وضعیت بحرانی تری روبه رو خواهند 
شــد و ممکن است خشک شــوند و ریزگردهایی که در نتیجه 
این اتفاق پراکنده خواهد شــد همه کشورها را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد؛ بنابراین آنچه مهم است مسئولیت مشترک کشورها 

در خصوص وضعیت اقلیمی فعلی و آینده منطقه است.

از عوامل دیگر غفلت نشود
در پایان الزم به ذکر اســت گرچه ســد ایلیسو تأثیر باالیی بر 
خشــکی هورالعظیم دارد و باید از طرف مقامات دیپلماســی 
خارجــی و وزارت نیرو پیگیری شــود، در عیــن حال نباید از 
نقش عوامل دیگر داخلی و خارجی غافل شد. عواملی از جمله 
کشــت گسترده شلتوک برنج در باالدســت استان خوزستان، 
فعالیت های حفاری نفتی، اتالف گســترده آب و عدم پرداخت 
حق آبه هورالعظیم توســط عراق هم در خشــکی تاالب نقش 

باالیی دارند.

قیمت نفت روز جمعه دو درصد افزایش یافت اما تحت تاثیر برنامه کشورهای مصرف کننده برای برداشت نفت از ذخایر اضطراری 
خود، دومین کاهش هفتگی متوالی را به ثبت رســاند.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با دو دالر و ۲۰ سنت معادل 
۲.۱9 درصد افزایش، در ۱۰۲ دالر و 78 سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا دو دالر و 
۲۳ ســنت افزایش یافت و در 98 دالر و ۲۶ ســنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت برای کل هفته ۱.5 درصد و وست تگزاس 
اینترمدیت یک درصد کاهش داشت. این دو شاخص چندین هفته است که در باالترین نوسان از ژوئن سال ۲۰۲۰ قرار دارند.جان 
کیلداف از شرکت اگین کپیتال گفت:  معامالت هر روز نوسانی هستند و بهای قراردادها درست پیش از زمان نهایی شدن، باالتر می رود.کشورهای عضو آژانس بین 
المللی انرژی ۶۰ میلیون بشکه نفت در شش ماه آینده از ذخایر اضطراری برداشت خواهند کرد و آمریکا هم ۱8۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود آزاد می کند.

فیلیپ فالین، تحلیلگر شرکت پرایس فیوچرز در این باره گفت: این نگرانی وجود دارد که پایین بردن قیمتها به صورت مصنوعی، تنها تقاضا را افزایش خواهد داد و 
عرضه مذکور به سرعت تمام خواهد شد.تحلیلگران گروه ANZ Research در یادداشتی نوشتند: اگر چه این بزرگترین آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک است اما عوامل 
بنیادین بازار را نمی تواند تغییر دهد و احتماال، افزایش بیشتر تولید از سوی تولیدکنندگان بزرگ را به تاخیر می اندازد. این برداشت چشمگیر از ذخایر اضطراری ممکن 
است مانع از آن شود که اوپک و تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا حتی با وجود ماندن قیمتها در حدود ۱۰۰ دالر در هر بشکه، به افزایش تولیدشان سرعت دهند.وزارت 

نفت عراق در بیانیه ای اعالم کرد پایبندی کشورهای تولیدکننده نفت اوپک پالس به اهداف تولید کمک کرد عرضه اضافی از بازار حذف شود.

یافته های یک نظرسنجی نشان داد تولید نفت اوپک و متحدانش تحت تاثیر تحریمهای اعمال شده علیه مسکو، در مارس برای نخستین 
بار در یک سال گذشته کاهش پیدا کرد و به تشدید کمبود عرضه در بازار دامن زد.به گزارش ایسنا، تحریم های غربی روی تولید نفت 
روسیه که از متحدان اوپک است و همچنین اختالالت تولید در قزاقستان و لیبی، تولید نفت اوپک پالس را در مارس پایین تر برد.تولید 
نفت اوپک که متشکل از ۱۳ کشور عضو است، در مارس به میزان ۶۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد و به ۲8.7۳ میلیون بشکه در 

روز رسید اما تولید 9 تولیدکننده متحد این گروه ۱۶۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۱۳.9۱ میلیون بشکه در روز بالغ شد.با کاهش تولید به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در 
روز، شکاف میان تولید و سهمیه تولید تعیین شده برای کل اوپک پالس، به رکورد ۱.۲۴ میلیون بشکه در روز رسید و توانایی این گروه برای تامین تقاضای جهانی رو به رشد 
را زیر سوال برد.این نخستین کاهش تولید اوپک پالس از فوریه سال ۲۰۲۱ است که عربستان سعودی با کاهش یکجانبه تولید به میزان یک میلیون بشکه در روز، تالش کرده 
بود به روند تعادل عرضه و تقاضا در بازار سرعت ببخشد.اوپک پالس از اوت سال ۲۰۲۱ با بهبود اقتصاد جهانی، برنامه افزایش تدریجی تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز 
در ماه را به اجرا گذاشته است اما با فشار رو به رشد از سوی آمریکا، هند، ژاپن و سایر کشورهای مصرف کننده نفت برای تسریع افزایش عرضه و مهار رشد قیمتها روبرو شده  
است.طبق محاسبات اس اند پی گلوبال، چندین کشور تولیدکننده در ماه های اخیر نتوانسته اند به هدف تولیدشان برسند و کمبود تولید مارس باعث شد نرخ پایبندی ۱9 عضو 

این گروه به ۱۴8 درصد برسد. ایران، لیبی و ونزوئال از مشارکت در توافق اوپک پالس معاف هستند.

 درپی اعمال تحریم های روسیهسرعت افزایش قیمت نفت گرفته شد

کاهش تولید نفت اوپک پالس
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آینده درخشان صنعت نقره با رشد تقاضای صنعتی
قیمت های نقره در محدوده ای متوقف شده اند و به دلیل کاهش عالقه سرمایه گذاران، شتاب اندکی پیدا می کنند. با این حال، تحلیلگران 
کاال در بانک آمریکا انتظار دارند که تقاضای صنعتی فلزات گرانبها، بازار را به خوبی حفظ کند.به گزارش ایســنا، در گزارشــی تحلیلگران 
اعالم کردند که تقاضا در بخش انرژی خورشیدی و اهمیت فزاینده در بخش خودرو، دو عامل مهم در افزایش قیمت نقره برای سه سال 
آینده خواهند بود.بانک آمریکا قیمت نقره در پایان سال را در حدود ۳۲.۵۰ دالر در هر اونس می بیند زیرا بازار شاهد کاهش عرضه و رشد 
تقاضای صنعتی است. چشم انداز بلندمدت صعودی در حالی است که قیمت نقره بین ۲۴ تا ۲۵ دالر در هر اونس تثبیت می شود. معامالت 
قرارداد آتی نقره، آخرین بار با ۰.۳۰ درصد افزایش در روز، با ۲۵.۸۱ دالر در هر اونس معامله شد.تحلیلگران در این گزارش اظهار کردند: 
مصرف نقره در پانل های خورشیدی با نصب فتوولتائیک افزایش می یابد. با نگاهی فراتر از بخش خورشیدی، بانک آمریکا انتظار دارد خودروهای الکتریکی منبع ضروری تقاضای صنعتی 
برای نقره باشند. آنها گفتند که هر خودروی الکتریکی حدود ۳۸ گرم نقره مصرف می کند که در مقایسه با موتورهای احتراق داخلی معمولی ۷۲ درصد بیشتر است.تحلیلگران در کیتکو 

گفتند: ما بر این باوریم که مصرف نقره تا سال ۲۰۲۵ از حدود ۲۰۰۰ تن در دهه گذشته به ۳۵۲۲ تن افزایش خواهد یافت.

گزیده خبر

رییس هیات عامل ایمیدرو:
 در شرایط فعلی بازار، اکتشاف و استخراج 

سنگ آهن در هر عمقی توجیه اقتصادی دارد
 وجیه اله جعفری معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو  در بازدید از 
مجتمع صنعتی چادرملو در اردکان یزد با تاکید بر ضرورت دســتیابی به منابع 
جدید سنگ آهن در کشور افزود: در شرایط فعلی بازار داخلی و جهانی موضوع 
اکتشاف و استخراج سنگ آهن کامال مقرون به صرفه و اقتصادی است و باید در 
این زمینه همت  گمارد. مهندس جعفری ضمن تقدیر و تشــکر از فعالیت های 
موثر چادرملو و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور، بر حمایت خود از هر طرحی 
که موجب ایجاد ارزش افزوده در فرآینده تولید و ســود آوری شــرکت ها گردد 
تاکیــد کرد. در ادامه پس از گزارش مدیر مجتمع صنعتی چادرملو در خصوص 
عملکرد ســال گذشته، مهندس ناصر تقی زاده  مدیر عامل شرکت چادرملو  به 
بیان برخی  موانع در راه اجرای طرح های توسعه شرکت از جمله معطل ماندن 
عملیــات اجرایی طرح های دارای مجوز و پروانه به بهانه های محیط زیســتی 
پرداخت و خواســتار توجه و رســیدگی و مانع زدائی از روند اجرایی طرح های 

توسعه چادرملو گردید.

مدیرعامل فوالد مبارکه در بازدید از مجتمع فوالد سبا مطرح کرد؛ 
ظرفیت قابل توجه فوالد سبا برای تولید 

گریدهای جدید 
محمدیاســر طیب نیا به پاس قدردانی از تالش های 
شــبانه روزی کارکنــان مجتمع فوالد ســبا در ایام 
نوروز و ثبت رکورد تولید و دســتیابی به امکان تولید 
محصــوالت ویژه در دیدار بــا کارکنان این مجموعه 
اظهار کــرد: رکوردزنی این مجموعــه قابل تقدیر و 

نشــانگر عزم کارکنان برای رسیدن به اهداف گروه فوالد مبارکه است اما به این 
میزان هم نباید قانع شویم و باید درصدد رکوردزنی های بیشتری باشیم.وی در 
ادامه پس از بازدید از روند اجرای پروژه VOD-V.D مجتمع فوالد سبا افزود: 
برای ارتقای رضایت مشتریان و ایجاد تنوع در سبد محصوالت نیازمند ورود به 
چنین پروژه هایی هستیم که امیدوارم موانع اجرای هرچه سریع تر این پروژه نیز 
برداشته شود تا در موعد مقرر به بهره برداری برسد چراکه ظرفیت فوالد سبا برای 
تولید گریدهای جدید قابل توجه اســتمدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه 
بازدید از مجتمع فوالد ســبا با تأکید بر ضرورت حفظ و ارتقای کیفیت سنگ 
آهن خاطرنشان کرد: همکاری با شرکت های دانش بنیان در این زمینه علی رغم 
جلوگیری از خروج ارز، منجر به کاهش هزینه تولید و اشتغال آفرینی در استان، 

منطقه و کشور خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:
۲۳ طرح کالن صنعتی آذربایجان شرقی در 

دست اجرا است
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت آذربایجان شــرقی با تاکید بر پیگیری 
جدی ۲۳ مگاپروژه)طرح کالن( اســتان در ۱۴۰۱، از 
سهم ۴۲ درصدی صنعت استان در ایجاد ارزش افزوده 

خبر داد.صابر پرنیان در نشست با فعاالن اقتصادی تبریز، با بیان اینکه راه اندازی 
و حمایت از صنایع کوچک و متوســط برای اشــتغال استان مهم است، گفت: 
در کنار این صنایع، اجرا و تکمیل پروژه های بزرگ در اســتان با جدیت دنبال 

می شود، زیرا که تاثیر ویژه ای بر تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده دارد.
وی ادامه داد: در همین راســتا عملیات اجرایــی ۲۳ مگاپروژه )طرح بزرگ(در 

استان بر اساس برنامه زمان بندی شده تا تحقق کامل پیگیری می شود.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به سهم ۴۲ 
درصدی صنعت اســتان در ایجاد ارزش افزوده، اظهار کرد: بخش خدمات نقش 
بســیار مهمی در تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده دارد ولی در اســتان مغفول 

مانده و باید در سال جاری بیش از پیش به توسعه این حوزه مهم توجه شود.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خبر داد:
افزایش 45 درصدی تولید سایپا در سال 

جدید
مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا از افزایش ۴۵ درصدی تولید خودرو طی 
ســال جاری خبر داد و گفت: گروه خودروسازی سایپا در راستای ۸ فرمان ابالغ 
شده از سوی رئیس جمهور و تاکیدات وزیر صمت با همکاری مضاعف مهندسان 
و قطعه ســازان توانست تولید خودرو را از هزار و ۱۰۰ دستگاه در روز به هزار و 
6۰۰ دستگاه برساند.به گزارش سایپانیوز، محمدعلی تیموری با بیان اینکه گروه 
خودروسازی ســایپا در ماه های پایانی سال گذشته و در راستای جهش تولید 
زیرســاخت های الزم برای افزایش تولید خودرو را فراهم کرد، اظهارداشت: در 
یکی از بندهای ۸ فرمان ابالغ شده از سوی رئیس جمهور تاکید شده که تولید 
خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، 
از همین رو ســعی و تالش این مجموعه بر این است که در راستای تحقق این 
مهم، تا پایان سال جاری بیش از 6۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کند.او با بیان 
اینکه افزایش تولید خودرو به سرعت بر قیمت خودرو در بازار اثر خواهد گذاشت، 
افزود: افزایش تولید روزانه خودرو، سبب خواهد شد که گروه خودروسازی سایپا 

به نیاز متقاضیان به صورت مناسب پاسخ دهد.

با وجود حضوری شدن مدارس و دانشگاه ها
اینترنت هنوز بی کیفیت است

در حالــی که در ماه های گذشــته، 
مســووالن افزایش مصرف اینترنت 
آمــوزش  فرآیندهــای  به دلیــل 
آنالین را یکــی از مهم ترین عوامل 
کاهش ســرعت و کیفیت اینترنت 
اعالم کردند اما با حضوری شــدن 
دانشــگاه ها و مدارس، تغییری در کیفیت اینترنت احساس نمی شود 
و کاربران همچنان از ســرعت های پایین ناراضی اند.به گزارش ایسنا، 
مشــکالت اینترنتی و ســرعت و کیفیت پایین، در ماه های گذشته 
عالوه بر اعتراض کاربران اینترنتی، واکنش مسووالن حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات و حتی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. 
البته عیسی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- بارها عنوان 
کرده عدم سرمایه گذاری مناسب در سال های گذشته، امکان توسعه 
اینترنت ثابت را سلب و به شبکه اپراتورهای همراه فشار وارد کرده و 
مشکالت اینترنت را سبب شده است و نمایندگان مجلس هم خواستار 
پاسخگویی وزیر ارتباطات درباره سرعت اینترنت بودند.همچنین در 
ماه های گذشته، علی بهادری جهرمی -سخنگوی دولت- درباره علت 
کاهش سرعت اینترنت گفته بود که زیرساخت های اینترنت ثابت که 
در ســال های قبل توســعه پیدا نکرده، توان پاسخگویی به نیاز امروز 
شهروندان را ندارد. عالوه بر این، مجازی شدن مجدد کالس ها و شیوع 
دوباره کرونا باعث افزایش استفاده از خدمات اینترنتی شده، تا جایی که 
مصرف  اینترنت همراه نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۰ درصد افزایش پیدا 
کرده است.در عین حال از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی نیز اعالم شد که بررســی وضعیت اپراتورهای همراه نشان 
می دهد حجم دیتای مصرفی مشتریان )payload( افزایش یافته و در 
پی افزایش مصرف، سرعت دسترسی )Throughput( کاربران کاهش 
داشته و درواقع اثرگذاری مستقیم افزایش مصرف روی سرعت به دلیل 
کمبود منابع مورد نیاز شــبکه است و علت اصلی شرایط موجود در 
حوزه کیفیت اینترنت، عدم توسعه شبکه اپراتورها متناسب با افزایش 
مصرف کاربران اســت.از طرفی در حالی که تاکنون اخباری مبنی بر 
عدم توسعه پهنای باند کافی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به 
ارائه دهندگان خدمات اینترنتی مطرح شده، شرکت مخابرات ایران، 
بــا بیان اینکه تامین پهنای باند مصرفی شــرکت مخابرات ایران در 
وضعیت عادی قرار دارد، اعالم کرد با بررسی های انجام شده، در حال 
حاضر مشــکلی در تأمین پهنای باند اینترنت شرکت مخابرات ایران 
وجود نــدارد و علی رغم افزایش مصــرف در روزهای اخیر، با تامین 
پهنای باند الزم، مشکلی از این بابت برای مشترکین مشاهده نشده 
است.این در حالی است که طبق اطالعات وب سایت اسپیدتست که 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم بارها به آن اشــاره کرده، میانه 
ســرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران از ۲۵.۱۹ مگابیت برثانیه در 
آذرماه، به ۲۲.۴۲ مگابیت برثانیه در اسفندماه رسیده و ایران از جایگاه 
۷۰ در میان ۱۳۸ کشــور، به رتبه ۸۰  رسیده است. همچنین میانه 
سرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران از ۹.۸۵ مگابیت برثانیه در آذرماه، 
به ۹.۷۸ مگابیت برثانیه در اسفندماه رسیده و ایران از جایگاه ۱۴۱ در 
میان ۱۸۱ کشور، به رتبه ۱۴۵ رسیده است.همچنین در شرایطی که 
دولت در سال جدید به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها تاکید داشته و 
پس از پایان یافتن تعطیالت عید ۱۴۰۱، بخش زیادی از فرآیندهای 
دورکاری و آمــوزش آنالین تعطیل شــده اســت، انتظار می رفت با 
توجه به تاکید مســووالن به افزایش مصرف کاربران به عنوان یکی از 
مهم ترین دالیل کاهش سرعت اینترنت، تغییری در  کیفیت اینترنت 
ایجاد شــود، این در حالی است که اعتراض کاربران درباره سرعت و 

کیفیت اینترنت همچنان ادامه دارد.

صـــادراِت ارزان!
در ۱۱ ماهه ســال قبل وزن صادرات ۷۵ میلیون و ۸۸۱ هزار تن بیشتر از واردات بوده، 
اما ارزش صادرات در همین زمان حدود سه میلیارد دالر کمتر از ارزش واردات بوده که 
علت این وضعیت را می توان در سهم گروه های مختلف کاالیی در صادرات جستجو کرد.

به گزارش ایســنا،  بر اســاس گزارش عملکرد تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ که 
از ســوی وزارت صمت منتشر شده، کل صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات 
گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت 
)کلیه صنایع تولیدی به جز صنایع فوق( نیز در ۱۱ ماهه سال قبل معادل بیش از ۱۱۲ 
میلیون تن به ارزش حدود ۴۳.۵ میلیارد دالر بوده اســت.  این در حالی اســت که در 
همیــن بازه زمانی ۳6 میلیون و ۷۷۷ هزار تن کاال به ارزش ۴6 میلیارد و ۵۷۷ میلیون 
دالر به کشور وارد شده است. از این مبلغ سهم کاالهای مصرفی فقط ۱6 درصد، معادل 
بیــش از هفت میلیارد تومان بوده و مابقی، یعنی ۸۴ درصد کل ارزش واردات مربوط به 
کاالهای واســطه ای و سرمایه ای بوده که برای تولید استفاده می شوند. در اصل کاالهای 
واسطه ای مانند چوب در ایجاد دیگر کاالها استفاده می شود و بخشی از محصوالت دیگر 
را تشــکیل می دهند و از کاالهای سرمایه ای، مانند ماشین آالت، برای تولید دیگر کاالها 
استفاده می شود.مقایسه این آمار نشان می دهد که تراز تجاری به لحاظ ارزشی منفی و 
به لحاظ وزنی مثبت است، اما آنچه موجب شگفتی است، تفاوت این ارقام است. چراکه 

در ۱۱ ماهه سال قبل وزن صادرات ۷۵ میلیون و ۸۸۱ هزار تن بیشتر از واردات بوده، اما 
ارزش صادرات در همین زمان حدود سه میلیارد دالر کمتر از ارزش واردات بوده است.

ارزش صادرات یک میلیون تن کاالی صنعتی نزدیک به سه برابر یک میلیون 
تن میعانات گازی!

البته علت این وضعیت را می توان در سهم گروه های مختلف کاالیی در صادرات جست و 
جو کرد. چراکه سهم گروه های کاالیی با ارزش افزوده باال مثل بخش های مختف صنعت، 
صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و فرش ناچیز است. سهم صنعت ۹.6 درصد، کشاورزی 
و صنایع غذایی ۱۱ درصد و فروش و صنایع دستی فقط ۰.۴ درصد است. حتی در بخش 
کشاورزی و صنایع غذایی، بیشترین صادرات مربوط میوه و تره بار با ارزش افزوده پایین 
اســت و سهم صنایع تبدیلی از ارزش صادرات بخش کشاورزی فقط ۱۲ درصد است.در 
عوض پتروشیمی و میعانات گازی بیش از نیمه از کل ارزش صادرات غیرنفتی را به خود 
اختصاص داده و معدن و صنایع معدنی هم که مشخص نیست چه بخشی از آن مربوط 
به خام فروشــی اســت، ۲۷ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده 
است.این در حالی است که به طور میانگین صادرات یک میلیون تن از کاالهای صنعتی 
حدود یک میلیارد دالر ارز آوری دارد، اما این رقم برای یک میلیون تن محصول از گروه 

پتروشــیمی و میعانات گازی بیش از ۳۸۰ هزار دالر اســت.در مجموع می توان گفت با 
وجود اینکه در مدت یاد شده صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی و ارزشی ۹.6 و ۴۰ درصد 
نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته، هنوز صادرات غیرنفتی به سمت فروش کاالهای با 

ارزش افزوده باال نرفته است.

گــزارش گمرک ایــران از موجودی ۴.۸ 
میلیون تنی کاالهای اساسی در گمرک 
و بنادر حکایت دارد.فرود عسگری- معاون 
امــور گمرکی گمــرک ایــران- آخرین 
وضعیت موجودی کاالهای اساســی در 
گمرک و بنادر را به ایسنا اعالم کرد.طبق 
اعالم وی، تا ۱۷ فروردین ماه سال جاری 
در مجموع چهار میلیــون و ۸۲۷ هزار و 
۴6۱ تن کاالی اساســی شامل موجودی 
و کاالهــای موجود در شــناورهای پای 
اســکله و  منتظر در لنگرگاه در گمرک 
و بنادر اســت که از این میزان حدود سه 
میلیون و ۳۲ هزار تن مربوط به کاالهایی 
اســت که در گمرک دپو شــده و مابقی 
که حدود یک میلیــون و ۸۰۰ هزار تن 
است، در پای اسکله و منتظر در لنگرگاه 
برای تخلیه قرار دارد.طبق این گزارش،  از 
موجودی ســه میلیون و ۳۱ هزار تنی در 
۱۳ بندر ایران، بیشــترین میزان در بندر 
امام خمینــی )ره( با حدود دو میلیون و 

۲۷۰ هزار تن دپو شــده و بعد از آن بندر 
شــهید رجایی با حدود ۲66.۷ هزار تن 
و امیرآبــاد با ۲۲۰.۹ هزار تن اســت.در 
ســایر بنادر نیز ۹۷.۱ هــزار تن در بندر 
نوشــهر، ۷۳.۲ هزار تن انزلی، ۴۳.۵ هزار 
تن چابهار، ۲۲.۴ هزار تن آســتارا، ۳۲.۷ 

هزار تن فریدون کنار، ۴.۷ هزار تن شهید 
باهنر ، ۸۳ تن در بندر خرمشــهر و  ۷۰ 
تن در بندر لنگه موجود است. در آبادان 
نیز موجودی صفر گزارش شــده اســت.

گزارش معاون گمرک نشان می دهد که 
از مجموع حدود سه میلیون تنی کاالهای 

اساسی که در گمرک و بنادر موجود است 
۲۰۵.6 هزار تن گنــدم، ۱.6 میلیون تن 
ذرت، جو ۱۸۵.۲ هزار تن، ســویا ۱۸۷.۱ 
هزار تن، برنج 6۳.۹ هزار تن، شکر 6۷.۲ 
هزار تن، روغن خام ۳۸۷.۷ هزار تن، دانه 
هــای روغنی ۲۷۳ هزار تن اســت.اما از 
حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کاالی 
موجود در شــناورها،  ۴66.6 هزار تن در 
شناورهای کنار اســکله است که اقالمی 
مانند گندم، ذرت، سویا، روغن و دانه های 
روغنی را در برمی گیرد. ۱.۳ میلیون تن 
نیز در شناورهای منتظر در لنگرگاه قرار 
دارد که شــامل اقالمی مثل گندم، ذرت، 
دانه های روغنی و جو است.جریان ورود 
و خروج کاالی اساسی در گمرک و بنادر 
حاکی از آن است که تقریبا میزان ثابتی 
در چند ماه اخیر طی شده است، گزارش 
بهمن ماه نیز بیانگر موجودی ۴.۹ میلیون 
تنی از مجموع موجود در بنادر و شناورها 

بود. 

جزئیات دپوی 4.8 میلیون تنی 
کاالی اساسی در 13 بندر

برای اولین بار با حضور استاندار اصفهان اتفاق افتاد:
 تشکیل شورای اداری استان در شهر جدید 

بهارستان
به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران بهارســتان برای اولین بار در تاریخ ایجاد 
شهرهای جدید استان، شورای اداری مشترک استان و شهرستان اصفهان با حضور 
دکتر مرتضوی استاندار اصفهان ،کلیه معاونین ایشان و مدیران کل ادارات  استان 
و شهرســتان اصفهان در شهر جدید بهارستان برگزار شد.دکتر مرتضوی، استاندار 
اصفهان در پایان ســفر یک روزه خود به شهر بهارستان در جمع خبرنگاران خاطر 
نشــان کرد: کالن شهرســتان اصفهان به دلیل مساحت گسترده و تنوع جمعیتی 
آن در قالــب چند برنامه مجزا مورد بازدید قرار می گیرد تا مشــکالت آن ژرف تر 
و کارآمدتر مورد بررســی و گره گشایی واقع شــود..دکتر مرتضوی، افزود: با توجه 
به تراکم جمعیت بهارســتان و کمبود فضاهای آموزشی و معضل کمبود فضاهای 
بهداشــتی و درمانی کارآمد در آن در شــورای اداری مشترک استان و شهرستان 
اصفهان موارد طرح و تصمیماتی اتخاذ گردید، ازجمله: به پیشنهاد رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان، مقرر شد در هفته آینده کلنگ احداث دو 
پایگاه خدمات بهداشتی و درمانی جدید در بهارستان بر زمین زده شود و دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان متعهد گردید تا پایان سال این طرح را عملیاتی و به چرخه 

خدمت رسانی بهداشتی و درمانی شهرستان اصفهان اضافه نماید. 

معادن ضامن تامین بازار تایرهای سنگین تولید زابل 
پایداری مرزها در گرو ایجاد امید و اشتغال 

درساکنین مناطق مرزی
وجیه اله جعفری در نشســت بررسی طرح احداث کارخانه تولید ۲۷ هزار تنی تایر 
خودرو ســنگین در زابل، وجود معادن در این مناطق را ضامن تامین آینده و بازار 
تایرهای تولیدی دانست.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایــع معدنی ایران)ایمیدرو(، وجیه اله جعفــری، رییس هیات عامل ایمیدرو 
در نشســت با محســن صالحی نیا، رییس هیات عامل ایدرو، محمدعلی شیرازی، 
مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، سید محمدحسین زینلی، مدیرعامل 
شــرکت کویر تایر و جمعی از معاونان و مدیران ایمیدرو، وجود معادن در مناطق 
جنوب و شرقی کشور را ضامن تامین آینده و بازار تایرهای تولیدی در طرح احداث 
کارخانه تولید ۲۷ هزار تنی تایر خودرو ســنگین در زابل دانســت.وی یادآور شد: 
پایداری مرزها در گرو ایجاد امید و اشتغال در ساکنان مناطق مرزی است. بنابراین 
ایجاد طرح هایی همچون کارخانه ۲۷هزارتنی تایرهای ســنگین در زابل می تواند 
موجب اشتغال و ایجاد امید در ساکنان این منطقه کم برخوردار شود.جعفری گفت: 
از آنجا که اولویت رییس جمهور در تکمیل طرح های نیمه تمام به ویژه در مناطق 
کم برخوردار اســت، سهیم شدن شــرکت های معدنی ذی نفع می تواند موجب 

تسریع اجرای آن شود.

ســازمان توســعه تجارت ایران، شیوه نامه تخصیص بخشی از اعتبارات مشوق های صادراتی در چارچوب بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ را اعالم کرد.به 
گزارش ایسنا، پرداخت کمک سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان، پرداخت کمک هزینه حمل هوایی و پرداخت کمک هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه های بین المللی، سه 
بخشی است که شیوه نامه اجرایی آن از سوی سازمان توسعه تجارت تببین و ابالغ شده است.بر این اساس، نحوه، شرایط و مستندات قابل ارائه برای دریافت مشوق های صادراتی 
ابالغی، روی وب ســایت سازمان توسعه تجارت ایران به نشــانی www.tpo.ir بارگذاری شده  است.همچنین زمان پذیرش پرونده صادرکنندگان برای بهره مندی از مشوق های 
صادراتــی اعالمــی، در بخش پرداخت کمک هزینه حمل هوایی کاالهای اولویت دار صادراتی و نیز پرداخت کمک هزینه اجاره غرفه در نمایشــگاه های بین المللی تا روز ۲۰ 
فرودین ماه جاری و زمان پذیرش پرونده ها برای برخورداری از پرداخت کمک سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان کاالها و خدمات تا ۲۹ خردادماه امسال تعیین شده است.منابع پیش بینی شده در قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ کل کشور برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، به میزان ۷6۰۰ میلیارد ریال و بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی و همچنین ۱۹۰۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از 
حقوق ورودی با عنوان »تامین یارانه صادرات کاال با اولویت اقالم کشاورزی« است.بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در بسته حمایت صادراتی ۱۴۰۰، حمایت از صادرکنندگان در چند حوزه اصلی برنامه ریزی شده 
است.حمایت از حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه های تجاری خارج از کشور و همچنین هیات های تجاری، بازاریابی و سرمایه گذاری، پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی در حوزه اعتبارات صادراتی با اولویت 
پرداخت به زیرساخت های صادراتی، حمایت از فعالیت های تبلیغاتی، بازاریابی، آموزشی، اطالع رسانی و پژوهش، پرداخت کمک هزینه حمل و نقل صادراتی، حمایت از صادرات کاالها و خدمات اولویت دار، حمایت 
از برندسازی ملی و حمایت از برنامه توانمندسازی صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط بخشی از حمایت هایی است که در این قالب انجام می شود.همچنین بخشی از حمایت ها نیز به حوزه زیرساخت های تجاری 

صادراتی، حمایت از طرح های صادراتی، حمایت از راه اندازی مراکز تجاری ایران و حمایت از راه اندازی دفاتر فروش و بازاریابی در بازارهای هدف اختصاص خواهد داشت.

طبق اعالم وزیر صنعت، معدن و تجارت، در راستای اجرای طرح ویژه وزارتخانه مذکور برای 
مقابله با کاالهای قاچاق که با حوزه لوازم یدکی خودرو آغاز شــد، طی اولین هفته اجرای آن 

بالغ بر 6۰ هزار شناسه کاال صادر شده است؛ جمع آوری لوازم یدکی تقلبی و قاچاق شامل چند مرحله است که در مرحله نخست 
ضروری اســت فعاالن قطعات یدکی خودرو در ســامانه جامع تجارت ثبت نام کنند.به گزارش ایسنا، به دنبال اجرایی شدن طرح 
وزارت صمت برای مقابله با عرضه کاالهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم یدکی خودرو که از ۱۵ فرودین ماه بصورت ویژه پیگیری 
می شود، علیرضا شاه میرزایی با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شب گذشته )جمعه شب( ضمن اشاره به اینکه جمع آوری 
لوازم یدکی تقلبی و قاچاق شــامل چند مرحله اســت، اظهار کرد: در مرحله نخست بایستی فعاالن قطعات یدکی خودرو اعم از 
تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده و خرده فروش ها در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند.معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، 

معدن و تجارت از ثبت نام ۲۷۰ تولیدکننده و بیش از ۴۰ هزار خرده فروش در سامانه جامع تجارت تاکنون خبر داد.

در راستای اجرای طرح وزارت صمت انجام شداجرای یک حمایت جدید صادراتی

صدور بالغ بر ۶۰ هزار شناسه کاال 
برای لوازم یدکی خودروانجام شد
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گزیده خبر

مدیرعامل بانک ایران زمین:
تقویت اقتصاد دیجیتال، عامل توسعه 

کسب و کار در کشور
چند سالی هست که همه ما با کلماتی همچون فناوری اطالعات، دیجیتال، 
شبکه های اجتماعی، کانال های الکترونیک، فضای مجازی و مفاهیمی از این 
قبیل آشنا شده ایم و با آنها سر و کار داریم. در این میان بانکداری دیجیتال 
و اقتصاد دیجیتال مباحثی هســتند که خصوصاً در سال های اخیر به دلیل 
شــیوع بیماری کرونا و ایجاد محدودیت های مختلف و از همه مهمتر تغییر 
ســبک زندگی همه مردم، مورد توجه و استقبال قرار گرفت و بیش از پیش 
نیاز آن احساس شــد.اقتصاد دیجیتال در کشور ما نیز چند سالی است که 
جزو اولویت های بخش های مختلف دولتی و خصوصی قرار گرفته اســت و 
زیرساخت های آن بنا شده است. یکی از ارگان هایی که به طور مستقیم با 
این موضوع سر و کار دارد، نظام بانکی کشور است. نظام بانکی جزو مولدهای 
موثر در پیشــرفت چرخه اقتصادی هر کشور اســت که در جامعه امروزی 
این نهاد باید بیشــترین تغییرات و به روز رســانی را در ارائه خدمات بانکی 
و اقتصادی داشــته باشند.بانک ایران زمین جزو اولین بانک هایی بوده است 
که در سه سال گذشــته به وضوح این تغییرات را در ارائه خدمات بانکی به 
مشــتریان خود نشان داده است. می توان گفت این بانک در مفهوم کلی تر 
با ارائه خدمات بانکداری دیجیتال به مشــتریان توانسته است گامی موثر در 

تحقق شعار بانکداری دیجیتال بردارد.

مدیرعامل بانک ملی ایران: منطق مالی باید 
بر تمامی تصمیمات حاکم باشد

مدیرعامل بانک ملی ایران در نشست بررسی عملکرد واحدها در تجهیز منابع 
بانک گفت: منطق مالی باید بر تمامی تصمیمات بانک حاکم باشد تا بتوانیم 
ترازهــای مختلف را حفظ کنیم.به گــزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
دکتر محمدرضا فرزین در این نشست که با حضور تنی چند از مدیران ارشد 
بانک و مدیران امور، روسای ادارات کل، روسای ادارات امور شعب استان ها، 
روسای حوزه ها و شــعب ممتاز به صورت وبیناری برگزار شد، مهم ترین و 
با اهمیت ترین تراز برای بانک ها را تراز نقدینگی عنوان کرد و افزود: تا این 
تراز اصالح نشود، تراز ســود و زیان برقرار نخواهد شد.وی با تاکید بر اینکه 
مدیران باید نســبت به بحث نقدینگی حساس باشند، تصریح کرد: پول یک 
کاالی همگن در بانک نیست چرا که نرخ های آن متفاوت است بنابراین باید 
پرتفوی مصارف آن نیز مدیریت شــده تا تراز سود و زیان حفظ شود.فرزین 
از راه اندازی کمیته بازاریابی متشکل از بخش معاونت مالی، شعب، فناوری 

اطالعات، اعتباری، بانکداری جامع و روابط عمومی در بانک  خبر داد .

در دیدار مدیران عامل بانک تجارت و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
تاکید شد؛

ارائه خدمات متناسب با نیاز هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس

دکتر اخالقی و دکتر علی عســگری مدیران عامل بانک تجارت و هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس راهکارهای توسعه همکاری در سال 1401 را مورد 
بحث و بررسی قرار دادند.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخالقی 
به مناســبت فرا رسیدن سال جدید با حضور در هلدینگ پتروشیمی خلیج 
فارس با دکتر علی عســگری مدیرعامل این مجموعه دیدار و گفت وگو کرد.

مدیرعامل بانک تجارت ضمن تبریک سال نو و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
پتروشــیمی خلیج فارس را از بزرگترین و مهمترین مشتریان بانک تجارت 
دانست و بر آمادگی این بانک برای توسعه همکاری با این مجموعه از طریق 
ارائه بهترین خدمات مالی و بانکی در راستای فعال سازی طرح های هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس تاکید کرد.دکتر اخالقی در این دیدار با اشاره به روند 
همکاری های بانک تجارت با شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: 
شــرکت های زیرمجموعه پتروشیمی خلیج فارس را در مجموع بزرگترین و 
مهمترین مشــتری بانک تجارت می دانیم و شعب بانک تجارت در تهران و 
همچنین محل فعالیت پتروشــیمی های تحت هدایت این هلدینگ همواره 
آماده ارائه بهترین و ســریع ترین خدمات مالی و بانکی متناسب با نیازهای 

آتی این شرکت ها هستند.

اولین جلسه سال 1401 هیات عامل پست 
بانک ایران برگزار شد

اولین جلســه سال 1401 هیات عامل پســت بانک ایران در صبح روز پنج 
شنبه 1۸ فروردین به ریاست دکتر بهزاد شیری؛ مدیر عامل بانک  و با حضور 
معاونین ایشان برگزار شــد.به گزارش اداره کل روابط عمومی: دکتر شیری 
در ابتدای جلســه ضمن قدر دانی از زحمات و همکاری مجموعه واحد های 
ستادی واجرایی در پیشبرد سیاست ها و برنامه های بانک در سال گذشته، 
چشــم انداز و برنامه های سال جاری را تشریح کرد.در ادامه جلسه پیرامون 
طرح جدید انواع کارت های بانکی، پذیرش گواهی های امضای الکترونیک، 
عدم اخذ کپی مدارک هویتی در اجرای شناســایی کامل اشخاص حقیقی و 
دستوالعمل حدود و چگونگی ارایه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع 
در بانک ها و مؤسســات اعتباری غیر بانکی اتخاذ تصمیم شد. گفتنی است 
در این جلســه هر یک از اعضای هیات عامل، دیــدگاه ها و نظرات خود را 

بیان کردند.

طال همان دارایی است که سرمایه گذاران آن 
را می خواهند؟

تحلیلگران پیش از این، به قدرت اساسی در بازار طال اشاره کردند زیرا قیمت ها 
در مواجهــه با افزایش بازده اوراق قرضه، بین 1۹00 تا 1۹۵0 دالر در هر اونس 
تثبیت شده است. امروز، این موضوع همچنان بر بازار فلزات گرانبها تسلط دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از کیتکو، این هفته، بازدهی 10 ساله به باالترین سطح 
ســه سال اخیر باالی ۲.۶ درصد رسید و با این حال، طال هفته را با افزایش یک 
درصدی به پایان  رساند. قیمت طال قبل از تعطیل شدن بازار، برای تحویل فوری 
با 1۹4۶ دالر و ۷0 سنت و هر اونس در بازار آمریکا با 1۹4۷ دالر ۷0 سنت بسته 
شد.این چالش برانگیز است که بخواهیم قیمت طال را در این شرایط چشمگیر 
کرده باشیم. بازده 10 ساله سیر روندی را شکسته است که به اواسط دهه 1۹۸0 
باز می گردد. این شکســت به این معنی است که ما، به طور بالقوه، شاهد شروع 
بزرگ ترین بازار نزولی اوراق قرضه در ۳۷ سال گذشته هستیم.افزایش بازده اوراق 
قرضه برای طال منفی است زیرا هزینه فرصت فلز گرانبها، یک دارایی بدون بازده 
را افزایش می دهد و با آماده شدن سرمایه گذاران برای آغاز یک چرخه انقباضی 

نسبتا تهاجمی فدرال رزرو، بازدهی در حال افزایش است.

توجه ویژه بانک قرض الحسنه مهر ایران به 
 استان های کم برخوردارتر شایسته 

تقدیر است
ســرتیپ دوم پاســدار حمید خرم دل تأکید کرد: فعالیت چشمگیر برای رفع 
مشکالت و مسائل مردم اســتان کهگیلویه و بویراحمد، نشان از حسن تدبیر و 
توجه ویژه مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به استان های کم برخوردارتر 
دارد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، سرتیپ دوم پاسدار 
»حمید خرم دل« فرمانده ســپاه فتح اســتان کهگیلویه و بویراحمد از خدمات 
بانک قرض الحســنه مهر ایران در این استان تقدیر کرد.بانک قرض الحسنه مهر 
ایران همواره توجه ویژه ای نسبت به استان ها و اقشار کمتر برخوردار داشته است. 
این بانک افزون بر تســهیالت تکلیفی کــه در حوزه حمایتی پرداخت می کند، 
ضمن انعقاد تفاهم نامه بــا نهادهایی همچون کمیته امــداد امام خمینی)ره(، 
بنیاد برکت، بنیاد مســکن و... به توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی و 
همچنین حمایت از توسعه کسب وکارهای خرد پرداخته است.عالوه بر این، بانک 
قرض الحسنه مهر ایران همواره پیشگام فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی در 
شبکه بانکی کشور بوده اســت. پرداخت وام، ساخت و بازسازی مراکز بهداشت 
روســتایی و پرداخت کمک بالعوض به زلزله زدگان شــهر سی سخت )واقع در 

کهگیلویه و بویراحمد( تنها یکی از اقدامات بانک در این حوزه به شمار می رود.

 دکتررضا همدانچی رئیس روابط عمومی
 بانک سپه شد

پایگاه اطالع رسانی بانک سپه : دکتر رضا همدانچی به عنوان رئیس اداره کل 
روابط عمومی و مدیریت برند بانک ســپه معرفی شد.به گزارش پایگاه اطالع 
رســانی بانک سپه؛ دکتر رضا همدانچی با حکم دکتر آیت اله ابراهیمی مدیر 
عامل بانک سپه به عنوان رئیس اداره کل روابط عمومی و مدیریت برند بانک 
سپه معرفی شد.دکتر رضا همدانچی رئیس جدید اداره کل روابط عمومی بانک 
ســپه، دانش آموخته رشته جامعه شناسی و ســابقه دبیر سرویس خبرگزاری 
فارس، مدیرکل روابط عمومی دانشــگاه آزاد اسالمی و مدیرعاملی خبرگزاری 
آنا و مدیر کل سیاســی خبرگزاری تســنیم را در کارنامه کاری خود دارد.* 
روابط عمومی نقش مهم و اثرگذاری در یکپارچگی و پیشبرد اهداف بانک سپه 
دارددکترمصطفی پرتو افکنان عضو هیئت مدیره بانک ســپه در مراسم تکریم 
و معارفه که صبح امروز برگزار شــد اداره کل روابط عمومی را اداره ای مهم و 
حســاس و عامل همدلی و یکپارچگی مجموعه بانک سپه دانست.دکتر  پرتو 
افکنان در مراســم تکریم جناب آقای محمود نکونام سرپرست سابق اداره کل 
روابط عمومی و معارفه دکتر رضا همدانچی رئیس جدید این اداره که با حضور 
جناب آقای سید علیرضا هاشــمی مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی 
و جناب آقای محمدرضا ســراجی پور رئیــس اداره کل حوزه مدیریت عامل و 
هیئت مدیره و کارشناسان اداره کل روابط عمومی برگزار شد، گفت: بانک سپه 
خصوصاً پس از طرح ملی ادغام از شــرایط خاصی برخوردار است و نقش اداره 
کل روابــط عمومی به عنوان اداره ای مهم و اثرگذار در یکپارچگی و پیشــبرد 

اهداف بانک غیر قابل انکار است

وزیر اقتصاد خبر داد؛

اصالح اعتبارسنجی وام های ُخرد بدون ضامن
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه ریزی برای اصالح فرآیند اعتبارســنجی برای پرداخت تســهیالت ُخرد بانکی خبر داد.به گزارش ایِبنا، سیداحســان خاندوزی درباره 
گالیه های مردم از نحوه اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیالت ُخرد بانکی بدون نیاز به ضامن گفت: برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده شده و گفتگوهایی با شرکت 
اعتبارســنجی ایرانیان، بانک مرکزی و شــبکه بانکی صورت گرفته است که ایرادات موجود رفع شــود.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متاسفانه بسیاری از مردم یا در 
رکوردهای شرکت مذکور، رتبه  اعتباری ندارند یا در سال های گذشته بنا به دالیلی معوقاتی داشتند که با وجود گذشت سال ها و علی رغم اینکه اکنون خوش حساب شدند، 
همچنان رتبه اعتباری پایینی دارند.این عضو کابینه سیزدهم تأکید کرد: در سال 1401 این وزارتخانه مشکالت موضوع اعتبارسنجی را رفع خواهد کرد و برای تحقق این 
امر صنعت اعتبارسنجی در کشور باید مدرن سازی شود و اطالعات مربوط به ۸0 میلیون نفر جمعیت کشور کامل در نهادهای اعتبارسنجی قرار گیرد.وزیر امور اقتصادی و 
دارایی تصریح کرد: پس از این اقدامات، شبکه بانکی می تواند ایده اصلی دولت سیزدهم مبنی بر اینکه به جای وثیقه پذیری و ضامن از مکانیزم اعتبارسنجی استفاده شود 

را برای پرداخت تسهیالت انجام دهد.

۳ میلیــارد و ۶0۵ میلیون تراکنش در 
اسفندماه ســال گذشته از طریق بیش 
از ۹.1 میلیون کارتخوان فروشــگاهی، 
40۵ هزار ابزار موبایلی و ۶۶۷ هزار ابزار 
پذیرش اینترنتی انجام شــد.به گزارش 
خبرنــگار ایِبنا؛ در شــرایطی که طبق 
اعالم شرکت شاپرک، در اسفندماه سال 
گذشته بیش از ۳ میلیارد و ۶0۵ میلیون 
تراکنش انجام شده که نسبت به بهمن 
مــاه 1400، بیش از 11 درصد رشــد 
داشته است. همچنین این رقم نسبت 
به اسفندماه سال ۹۹، بیش از 11 درصد 
بیشتر شده است.در این میان، تغییرات 
مبلغی تراکنش ها نیز بیان گر افزایش 
1۶.۹۵ درصدی نســبت بــه ماه قبل 
و رســیدن به رقــم ۷,4۳۹,۵10,۷۵۹ 
میلیون ریال اســت. این در شــرایطی 
است که رقم مذکور نسبت به ماه مشابه 
سال ۹۹ )اسفندماه(، بیش از ۲۷ درصد 

رشد داشته است.

سهم ابزارهای پذیرش از تراکنش ها 
چند درصد است؟

از سوی دیگر در اسفندماه سال گذشته، 
بیــش از ۹۲ درصد از کل تراکنش ها از 
طریق کارتخوان های فروشــگاهی بوده 
است؛ به گونه ای که بررسی جدیدترین 
گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش 
از تعداد تراکنش ها در اسفندماه 1400 
نشان می دهد، کارتخوان فروشگاهی با 

۹۲.4۹ درصد بیشترین سهم را داشته و 
پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با 4.۵۸ 
درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی 
با ۲.۹۳ درصد، در رتبه های بعدی قرار 
دارند.همچنین مقایســه تعداد هر یک 
از ابزارهای پذیرش فعال سیســتمی در 
اسفندماه 1400 نسبت به ماه گذشته، 

نشــان می دهد تعــداد ابزارهای فعال 
سیســتمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و 
کارتخوان فروشگاهی نسبت به بهمن ماه 
سال 1400 با افت 4.۵۳ درصدی همراه 
بوده؛ به گونه ای که تعداد ابزار پذیرش 
اینترنتی در اســفندماه بــا افت 1۸.۷۹ 
درصدی نســبت به بهمن مــاه 1400 
به رقم ۶۶۷.0۶۷ رســیده است.بنابراین 
مجموع تعــداد این ابزارهــا )اینترنتی، 
موبایلی و فروشــگاهی( در آخرین ماه 
ســال گذشــته به رقم 10.۲۳۲.۲40 
رسیده که نسبت به ماه قبل، بیش از 4 
درصد کمتر شده است.همچنین مقایسه 
ســهم تعداد هر یک از ایــن ابزارهای 
پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای 
بازار در اسفندماه 1400، نشان می دهد 
سهم کارتخوان های فروشگاهی از بازار 
۸۹.۵1 درصد بوده اســت که این میزان 
در بهمن ماه ســال قبل، ۸۶.۷۲ درصد 
تعیین شــده بود و ســهم ابزار پذیرش 
موبایلی از بازار در آخرین ماه زمســتان 
1400، به ۳.۹۷ درصد رسیده که نسبت 

به بهمن ماه، کاهش یافته است.

افزایش تعداد و مبلغ تراکنش های بانکی در پایان 1400

سهم ابزارهای پذیرش از 
تراکنش ها چند درصد است؟

قبل از شروع کنفرانس بیت کوین ۲0۲۲ در میامی، بیت کوین )BTC( پس از یک جهش چشمگیر در ماه مارس، اصالح قیمت 
متوســط داشت.به گزارش ایســنا و به نقل از کریپتو، با توجه به شتاب صعودی اخیر بیت کوین در ۳0 روز گذشته، تحلیلگر 
برجسته تجارت کریپتو، مایکل ون دی پوپ، یک سطح مقاومت کلیدی برای بیت کوین را در ۸ آوریل برجسته و پیشنهاد کرد 
اگر بیت کوین قصد صعود دارد باید تحت این معیار قرار بگیرد.بیت کوین در حال نزدیک شدن به سطح حیاتی آزمایشی است 
تا مشخص شود که آیا می خواهد به حرکت صعودی ادامه دهد یا خیر )سطح ۵۶ هزار دالر(.این تحلیلگر مقاومت را در حدود 
4۶هزار و ۸۸1 دالر مشخص کرد و گفت: اگر این سطح را حفظ کنیم همه چیز خوب خواهد بود و به نظر می رسد بار دیگر برای صعود به سطح ۵۷ هزار دالر آماده 
می شویم و اگر چنین روندی طی نشود، سطحی در حدود ۳۶ هزار دالر را شاهد خواهیم بود.شایان ذکر است که با ارزش ترین ارز دیجیتال جهان دوره نادری از ثبات 
را تجربه می کند و اگر اخبار خوب مهمی از بزرگترین کنفرانس بیت کوین جهان منتشر شود، ممکن است ارزش آن تقویت شود.رویداد میامی همان رویدادی است 
که نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور سال گذشته اعالم کرد که کشورش بیت کوین را به عنوان یک ارز قانونی استفاده خواهد کرد.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر 1.۹۶ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۸4 درصد کمتر شده است.در حال حاضر 40.۹۹ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین 1۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲00۹ معامالت اولیه آن 

شکل گرفت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲4 ساعت گذشته ۸۹.۵0 میلیارد دالر است که ۹.40 درصد افزایش داشته است. 

اســتخراج کنندگان بزرگ بیت کوین در آمریکا برای توســعه صنعت انرژی بر خود، به اســکاندیناوی، خاورمیانه و مناطق دیگر چشم 
دوخته اند.به گزارش ایســنا، مایک لویت، مدیرعامل شــرکت »کور ساینتیفیک« در کنفرانس بیت کوین ۲0۲۲ در میامی گفت: ما در 
آمریکا تنوع جغرافیایی داریم اما به دنبال مناطق خارج از آمریکا هســتیم. منطقی ترین مناطق، اســکاندیناوی و خاورمیانه هستند که 
بعضی از کشــورهای آنها منابع، نیرو و ســرمایه مناسبی دارند.از زمانی که چین استخراج رمزارز را در ماه مه سال ۲0۲1 ممنوع کرد 
آمریکا به عنوان بزرگترین قطب استخراج بیت کوین، چین را کنار زد، استخراج کنندگان بیت کوین در جست وجوی مناطقی هستند 

که ریســکهای سیاســتی کمتری دارند. پس از آن، ماه گذشــته ناگهان اپراتور انرژی دولتی تگزاس فرآیند بازبینی را آغاز کرد که ممکن است اتصال استخراج کنندگان 
بیت کوین به شــبکه برق را چند ماه به تاخیر بیاندازد.اســتخراج کنندگان بیت کوین به ســوی تگزاس سرازیر شــده اند که قیمت برق ارزان و مقررات سهل گیرانه تری 
برای اســتخراج بیت کوین دارد. نیویورک و واشــنگتن مقررات سخت گیرانه ای برای استخراج کنندگان بیت کوین که مصرف برق باالیی دارند، اعمال کرده اند.استخراج 
کنندگان بیت کوین می گویند اقدامات رگوالتوری، دلیل اصلی جســت و جوی آنها برای فعالیت در مناطق دیگر اســت.بر اساس گزارش بلومبرگ، فرد تی یل، مدیرعامل 
شــرکت »ماراتون دیجیتال« در همین کنفرانس گفت: خاورمیانه به دلیل فراوانی نیرو و انرژی، منطقه بســیار جالب توجهی اســت. در امارات متحده عربی، در هنگام 
تابستان چهار گیگاوات برق برای دستگاههای خنک سازی مصرف می شود و ۹ ماه از سال تنها یک گیگاوات مصرف می شود و سه گیگاوات دیگر بدون مصرف می ماند. 

اما در اروپا بادهای سیاسی کامال مخالف هستند.

استخراج کنندگان بزرگ بیت کوین به خاورمیانه می روند؟چه زمانی بیت کوین صعودی می شود؟

ادامه از صفحه اول
بر این اســاس صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با 
صدور هفت فرمان به مدیران عامل بانک ها بر ضرورت 
مراقبت هــای الزم در زمینه کنتــرل مقداری ترازنامه 
بانک ها تاکید داشت. بنابراین بر خالف رویه سال های 
گذشته، بانک مرکزی در دولت جدید توجه ویژه ای بر 

کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد و شبکه بانکی دارد.

کنترل نرخ ارز در جنگ اقتصادی
یکی از مسائلی که در سال های اخیر تاثیر قابل توجهی 
بر افت ارزش ریال داشته است، افزایش افسارگسیخته 
نرخ ارز به ویژه دالر بوده اســت. چالشــی که در سال 
۹۷ با جهش نرخ دالر آغاز شــد و در ادامه عمر دولت 
روحانــی نیز برای کنترل آن برنامــه قابل قبولی ارائه 
نشــد تا اینکه در سال ۹۹ میانگین نرخ دالر با افزایش 
بیش از ۵0 درصدی مواجه شــد. اما در سال گذشته، 
در شــرایطی که بهای دالر تا هفته های پایانی دولت 
دوازدهم، با روند افزایشــی همراه شده بود، در نهایت 
با اتخاذ سیاست های جدید بانک مرکزی و دولت، این 
روند متوقف و کاهشــی شد. به گونه ای که در نهایت، 
افزایش میانگین قیمت دالر در ســال 1400 به حدود 
4 درصد رســید. رقمی که در مقایسه با رشد بیش از 
۵0 درصدی سال ۹۹، نشــان از موفقیت برنامه ارزی 
دولت ســیزدهم در مهار روند صعودی شاخص ارزی 
دارد. بنابرایــن در دولت جدید و در عمر کمتر از یک 

ساله آن، کنترل یکی از فاکتورهای مهم در افت ارزش 
ریال، نمره قبولی داشته است و پیش بینی می شود که 
این روند در ادامه فعالیت دولت نیز تداوم داشته باشد.

تقویت تولید ملی و تسهیل صادرات غیرنفتی
در سال های گذشته، به دلیل عدم حمایت های دولت از 
تولید داخلی و صادرات محور، عمال رشد اقتصادی نیز 
روند قابل قبولی نداشت. اهمیت این موضوع در تقویت 
یا افت ارزش ریال به گونه ای اســت که اگر تولید ملی 
با حمایت های دولت روند رو به رشدی را تجربه کرده 
بود، از یک ســو به رشــد اقتصادی و از سوی دیگر به 
صادرات غیرنفتی محصوالت تولید داخل منجر شــده 
بود. مســاله ای مهم که در نهایت با افزایش ارزآوری و 
تقویت توان بازارساز برای کنترل بازار ارز همراه می شد 
و می توانســت با کاهش نرخ ارز به تقویت ارزش ریال 
کمک قابل توجهی داشــته باشد. حال با تغییر دولت، 
این موضوع مهم در دســتور کار تیم اقتصادی آن قرار 
گرفته اســت و در چند ماهه اخیر نیز آمارها از رشــد 
قابل توجه صــادرات غیرنفتی حکایت دارد و آن گونه 
که رئیس کل گمرک نیز اشــاره داشته است در سال 
گذشــته، حجم تجارت خارجی غیرنفتی ایران به رقم 
100 میلیارد دالر رسیده است که نشان از چشم انداز 
مثبت پیش روی تجارت کشــورمان دارد. بنابراین بر 
خالف گذشته، در دولت سیزدهم توجه به تقویت تولید 
ملی و صادرات غیرنفتی، می تواند به تقویت ارزش پول 

ملی کمک کند.

هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید
در راســتای نکات گفته شــده، یکــی از تصمیمات 
حمایتی بانک مرکزی از تولید ملی، در ســال گذشته 
رقــم خورد. صالح آبادی رئیــس کل بانک مرکزی در 
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت صمت، 
بانک مرکزی و هفت بانک عامل از اجرای طرح تامین 
مالی زنجیره ای بنگاه های تولیدی و اقتصادی خبر داد 
که البته در روزهای پایانی سال گذشته به دوازده بانک 
گسترش پیدا کرد. رئیس کل بانک مرکزی درباره این 
طرح تاکید داشــت: با اجرایی شدن طرح تامین مالی 
زنجیره ای تولید نیاز به نقدینگی واحدها کمتر می شود 
و در نتیجه آن فشــار بر سیستم بانکی کاهش خواهد 
یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک ها خواهیم بود.لذا این 
اقــدام بانک مرکزی رویکردی مثبت در زمینه هدایت 
اعتبارات بانکی به ســمت تولید بدون اینکه منجر به 
خلق پول و نقدینگی شود، بوده است. موضوعی که در 
نهایت به تقویت تولید ملی و ارزش ریال منجر خواهد 
شد.امید می رود در سالی که به نام »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« از ســوی رهبر انقالب نام گذاری شده 
است، تمام نهادهای تصمیم گیر و اثرگذار در امر تولید 
با اقدامات هماهنگ و موثر، برای تحقق این شعار مهم 
گام بردارند تا در نهایت با رونق تولید و رشد اقتصادی، 

شاهد تقویت ارزش ریال و قدرت خرید مردم باشیم.

مسیر تقویت ارزش پولی ملی؛ از کنترل رشد نقدینگی تا اخذ مالیات بر 
عایدی سرمایه

بورس در دره سقوط ماند
روند حرکت شاخص کل بورس در ساعات ابتدایی معامالت نزولی بود و تا یک میلیون و4۵1 هزارواحد کاهش یافت، در ادامه معامالت هرچند حرکتی صعودی داشت اما باز هم چراغ 
قرمز باقی ماند.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با پنج هزارو ۹۹ واحد کاهش در رقم 1 میلیون و 4۵۸ هزار واحد ایستاد. این در حالی است که شاخص کل با معیارهم وزن 
۷۲۸ واحد افزایش یافت و تا رقم۳۷۸ هزارو۷۶ واحد صعود کرد.معامله گران این بازار۵1۵ هزارمعامله به ارزش ۵0 هزار و ۷۵۹ میلیارد ریال انجام دادند. ایران خودرو، ملی صنایع مس 
ایران، بانک ملت، پاالیش نفت تهران، فوالد مبارکه اصفهان و بانک تجارت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیرمنفی و در مقابل پاالیش نفت تبریز نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۳۸ واحد افزایش در رقم 1۹هزارو ۸۸۹ واحد ایستاد. در این بازار۲41 معامله به ارزش ۳1 هزار و 
1۹میلیارد ریال انجام شد. پلیمرآریاساسول، پاالیش نفت الوان و سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل تولید نیروی برق دماوند، 

فوالد هرمزگان جنوب، سرمایه گذاری صبا تامین و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
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گزیده خبر

ژنرال روس، با تجربه جنگ در سوریه، 
مسوول جنگ اوکراین شد

در شرایطی که جنگ اوکراین وارد چهل و پنجمین 
روز خود شده و نیروهای روس هنوز به اهداف مورد 
نظر پوتین نرســیده اند، رســانه ها مدعی شدند که 
فرمانده منطقه نظامی جنوبی روسیه رهبری جنگ 
اوکراین را به دســت گرفته است.به گزارش ایسنا، 

منابع مطلع به پایگاه بی بی ســی گفته اند که ژنرال »الکساندر دورنیکوف« 
فرمانده منطقه نظامی جنوبی روسیه اکنون رهبری حمله روسیه به اوکراین 
را عهده دار شــده اســت.نام این فرمانده جدید از سوی یک مقام غربی که 
می گوید دورنیکوف تجربه بســیاری در عملیات های روسیه در سوریه دارد، 
تایید شد.اخباری از این تغییر فرماندهی در بحبوحه گزارش هایی مبنی بر 
اینکه مسکو تا نهم مه »یک پیروزی قابل اعالم در شرق اوکراین می خواهد«، 
منتشر می شــود. نهم مه روزی است که روســیه به عنوان »روز پیروزی« 
جشــن می گیرد؛ روزی تعطیل  به یاد پیروزی اتحاد جماهیر سوسیالیستی 
شوروی بر آلمان نازی در »جنگ کبیر میهنی«.این مقام آمریکایی با اشاره 
بــه تجربه این ژنرال روس پیش بینی کرد که فرماندهی و کنترل کلی علیه 
اوکراین افزایش یابد. به گفته او، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه 
فرماندهــی را تغییر داده تا هماهنگی میان یگان های مختلف را ارتقا دهد.

روســیه از ۲۴ فوریه جنگی را علیه اوکراین آغاز کرده است؛ دو روز پس از 
آنکه والدیمیر پوتین حکمی را برای به رســمیت شناختن »استقالل« دو 
منطقه جدایی طلب دونتســک و لوهانسک به عنوان »کشورهای مستقل« 

به امضا رساند.

بایدن قانون منع واردات نفت روسیه و 
تعلیق روابط تجاری با روسیه و بالروس را 

امضا کرد
رئیس جمهور آمریکا رسما قانون منع واردات نفت 
از روســیه و همچنین تعلیق روابط تجاری عادی با 
روسیه وبالروس را امضا کرد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از الجزیره، کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد که جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا جمعه شب قانون توقف 

واردات نفت از روسیه را امضا کرد.در این بیانیه آمده است: بایدن همچنین 
قانون تعلیق روابط تجاری عادی با روســیه و بالروس را امضا کرد.بر اساس 
این بیانیه، قانون توقف واردات نفت از روســیه، ورود نفتکش های انرژی از 
روسیه را به طور قانونی ممنوع می کند.این قانون تا اوایل سال ۲۰۲۴ قابل 
اجرا خواهد بود.کنگره آمریکا اوایل مــارس فرمان بایدن درباره ممنوعیت 
واردات منابع انرژی از روســیه و سرمایه گذاری های جدید در بخش انرژی 
روســیه را تصویب کرد.همچنین روز جمعه، ایاالت متحده تصمیم گرفت 
محدودیت های صادراتی به روســیه و بالروس را گسترش دهد و دسترسی 
آنهــا به کاالهــای خارجی مانند واردات کود و همچنین شــیرهای لوله را 
محــدود کند.از زمان آغاز عملیات ویژه روســیه در اوکراین غرب و به ویژه 
آمریکا تحریم های شدیدی را به ویژه در عرصه اقتصادی علیه روسیه اعمال 

کرده اند.

کنفرانس خبری نخست وزیر انگلیس و 
صدراعظم آلمان با وعده ارائه تسلیحات 

جدید به اوکراین
نخست وزیر انگلیس در سخنانی از 
ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین 
به ارزش ۱۳۰ میلیون دالر خبر داد.

به گزارش ایســنا، به نقل از سایت 
شبکه روسیا الیوم، بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس در سخنانی در 

جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اوالف شولتس، صدراعظم آلمان در 
لندن اعالم کرد که کشــورش محموله جدیدی از تســلیحات و تجهیزات 
نظامی مدرن به ارزش ۱۳۰ میلیون دالر را به اوکراین ارســال خواهد کرد.

وی در این باره گفت: انگلیس هفته گذشته کنفرانس اهداکنندگان را برگزار 
کرد که طی آن امکان جمع آوری تجهیزات و تســلیحات برای اوکراین به 
مبلغ ۱.۵ میلیارد پوند )۱.۹۵ میلیارد دالر( وجود داشت.جانسون ادامه داد: 
امروز همچنین می توانم اعالم کنم که انگلیس موشــک های ضد جنگنده 
Starstrike، موشک ضد تانک و مهمات هدایت شونده نقطه زن را به اوکراین 
ارسال خواهد کرد.شولتس نیز در این کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: آلمان 
دیگر زغال ســنگ روسیه را وارد نخواهد کرد و در حال حاضر درصدد غلبه 
تدریجی بر این وابستگی خود است. ما منابع مان را متنوع می کنیم و سرمایه 
گذاری گسترده ای برای ایجاد زیرساخت های فنی و فیزیکی الزم به منظور 

واردات گاز طبیعی از طریق سراسر سواحل شمال آلمان انجام می دهیم.
وی تاکید کرد: ما در تالش هستیم تا از واردات گاز از روسیه بی نیاز شویم، 
اما تحقق این اتفاق به دلیل فقدان زیرساخت ها برای حمایت از گزینه های 
جایگزین کار آسانی نیست.جانسون در واکنش به اظهارات شولتس تصریح 
کرد: »این برای هیچ یک از ما آســان نیســت و ما نمی توانیم سیستم های 
انرژی خود را یک شبه تغییر دهیم و همچنین می دانیم که عملیات نظامی 

روسیه در اوکراین یک شبه پایان نخواهد یافت.«

مک کانل وعده حمایت از ترامپ را داد
تهران-ایرنا- میچ مک کانل رهبر اقلیت سنای آمریکا گفت اگر دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ به 
عنوان نامزد حزب جمهوریخواه پیروز شود، از وی در این انتخابات حمایت 
خواهد کرد.به گزارش ایرنا، روزنامه واشنگتن تایمز نوشت: مک کانل سناتور 
جمهوریخواه ایالت کنتاکی گفت حمایت از نامزد نهایی حزب جمهوریخواه 

بخشی از وظایف او به عنوان یکی از رهبران این حزب است.مک کانل پیشتر نیز اظهارات مشابهی را 
مطرح کرده بود هر چند در بسیاری از مسائل بزرگ با ترامپ اختالف نظر دارد.اختالفات مک کانل و 
ترامپ به دنبال انتخابات سال ۲۰۲۰ و ادعای ترامپ درباره تقلب گسترده در این انتخابات بروز کرد. 
مک کانل در این انتخابات از انتقال آرام قدرت به جو بایدن رئیس جمهوری کنونی آمریکا حمایت 
کرد.به دنبال دستور ترامپ در حمله به کنگره آمریکا در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ )۱۷ دی( مک کانل ترامپ 
را در این حمله مقصر دانســت. ترامپ سپس با طرح شکایتی از جمهوریخواهان سنا خواست مک 
کانل را از رهبری این حزب برکنار کنند.مک کانل در مصاحبه با اکسیوس گفت: حمایت او از نامزدی 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱  »به هیچ وجه با اظهارات قبلی اش ناسازگار نیست«.وی 
گفت: با هر آنچه درباره حمله به کنگره گفتم موافق هستم. ولی نامزدی جمهوریخواهان را از رئیس 
جمهوری نخواهم گرفت. نامزد جمهوریخواهان با آرای این حزب در سراسر کشور انتخاب شده است.
شصتمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا  سه شنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۴ )۱۵آبان ۱۴۰۳(

خواهد بود. برنده انتخابات ۲۰۲۴، فعالیت ریاست جمهوری خود را بعد از تحلیف و از تاریخ ۲۰ ژانویه 
۲۰۲۵ )۱۱ بهمن ۱۴۰۳(تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۹ )۱۱ بهمن ۱۴۰۷( انجام خواهد داد.

از بیم جنگ های احتمالی؛
آلمان زیرساخت های پناهگاهی خود 

را تقویت می کند
جنــگ اوکراین دورنمای امنیت اروپا را تیــره کرده تا آنجا که 
کشــور آلمان از بیم درگیری های احتمالی، به فکر ســاختن 
پناهگاه برای مردم اســت.به گزارش خبرگــزاری مهر، روزنامه 
»ولت ام سونتاگ« به نقل از وزیر کشور آلمان نوشت که دولت 
برلیــن کار تقویت پناهگاه ها و ایجاد ذخایر ضروری برای مقابله 
با جنگ احتمالی را آغاز کرده اســت.همزمان با تصمیم دولت 
ائتالفی اوالف شولتز برای افزایش بودجه نظامی آلمان و تزریق 
۱۰۰ میلیون یورو به ارتــش، برلین به دنبال ارتقای پناهگاه ها 
و افزایش بودجه محافظت از شــهروندان است.»نانسی فائسر« 
)Nancy Faeser( وزیر کشــور آلمان در این رابطه گفت: در حال 
حاضر، ۵۹۹ پناهگاه داریم و بررسی می کنیم تا ببینیم آیا امکان 
ارتقــا یا افزایش آنها را داریــم.وی همچنین گفت که آلمان به 
دنبال تقویت پارکینگ های زیرزمینی و ایستگاه های مترو برای 
استفاده از آنها به عنوان پناهگاه های احتمالی است.ادعا می شود 
که جنگ در اوکراین ممکن است به درازا بکشد حال آنکه آینده 

امنیت اروپا هم در هاله ای از ابهام است.

اسلواکی سامانه اس - ۳۰۰ خود را در 
اختیار اوکراین قرار داد 

یک روز پس از آن که آمریکا اعالم کرد بیش از ۳۰ کشــور در حال افزایش 
کمک های نظامی به کی یف هســتند، مقامات اسلواکی اعالم کردند که این 

کشور سامانه دفاع موشکی اس-۳۰۰ خود را به اوکراین فرستاده است.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اوکراین مکررا از کشورهای 
غربی خواستار تسلیحات دفاع هوایی و تجهیزات نظامی زمینی سنگین شده 
اســت.ادوارد هگر، نخست وزیر اسلواکی در بیانیه ای گفت: تایید می کنم که 
اسلواکی سامانه دفاع هوایی اس-۳۰۰ خود را بر اساس درخواست اوکراین 
برای کمک به توانایی دفاعی اش در مقابل حمله روســیه، به کی یف تحویل 
داده است.سامانه اس-۳۰۰ ساخت شوروی بوده و پس از تجزیه چکسلواکی 
در ســال ۱۹۹۳، در اختیار اسلواکی قرار گرفت.این نخستین مورد از ارسال 

سامانه دفاع هوایی به اوکراین از آغاز حمله روسیه به این کشور است.
در ماه مارس، آلمان و هلند، ســه آتشبار سامانه دفاع هوایی پاتریوت را در 
اختیار اســلواکی قرار دادند، اما اسلواکی اعالم کرد که از سامانه های جدید 
در کنار سامانه اس-۳۰۰ خود اســتفاده می کند و تنها زمانی اس-۳۰۰ را 
به اوکراین می دهد که جایگزینی برای آن داشــته باشــد.اکنون هگر اعالم 
کرده اســت که ناتو و متحدانش قرار اســت جای خالی این ســامانه را در 
دفاع هوایی اســلواکی پر کنند. وزیر دفاع این کشور نیز متعاقبا اعالم کرد 
که اسلواکی چهارمین سامانه موشکی پاتریوت را در روزهای آتی از آمریکا 
دریافــت خواهد کرد.جو بایدن، رئیس جمهــوری آمریکا در بیانیه ای گفت: 
همزمان با تغییر موقعیت نیروهای روسیه برای آغاز فاز جدید این جنگ، به 
دولت خود دســتور داده ام تا همچنان از هیچ تالشی برای همذات پنداری با 
ارتش اوکراین و فراهم کردن تســلیحات پیشرفته ای که برای دفاع از کشور 
خود نیاز دارند، دریغ نکنند.لوید آســتین، وزیر دفاع آمریکا نیز در بیانیه ای 
گفت: این )محموله اعزامی به اسلواکی( تکمیل کننده رزم گروه چندملیتی 
ناتو در شرق اسلواکی اســت که )در حال حاضر( شامل سامانه های دفاعی 

آلمان و هلند است.

ناراحتی شدید روسیه از ترکیه به خاطر 
فروش پهپادهای بیرقدار به اوکراین

یک منبع نزدیک به دولت ترکیه گفت که دولت روسیه بارها ناراحتی خود 
را از فروش پهپادهای بیرقدار به اوکراین اعالم کرده است.به گزارش سرویس 
بین الملل خبرگــزاری فارس، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نزدیک به 
دولــت ترکیه گزارش داد که دولت روســیه از آنکارا بابت فروش پهپادهای 
تهاجمی بیرقدار به اوکراین شاکی و گله مند است. این منبع در مصاحبه با 
خبرنگاران در واکنش به این مســاله گفته، فروش پهپادهای بیرقدار توسط 
یک شــرکت خصوصی ترکیه صورت گرفته و قرارداد فروش سالح بین دو 
دولت نیست.براساس این گزارش، این منبع ترکیه در مصاحبه با رسانه های 
خارجی که روز جمعه انجام شــده افزود: روســها از فروش این پهپادها به 
اوکراین ناراحت هســتند و هر چند روز گالیه می کنند و همچنان شــاکی 
هســتند. اما قبال به آنها پاســخ دادیم...که این شرکتها خصوصی هستند و 
خرید این پهپادها هم قبل از شــروع جنگ انجام شــده است. ترکیه روابط 
نزدیکی با روســیه در زمینه های دفاعی، انــرژی و تجارت دارد و به بخش 
توریسم روسیه بسیار وابسته اســت. با این حال شرکت ترکیه ای »بایکار« 
علیرغم اعتراضات زیاد مسکو دهها پهپاد به اوکراین فروخته است و قبل از 
شــروع عملیات نظامی روسیه قراردادی را برای تولید مشترک این پهپادها 
با اوکراین امضا کرده بود که موجب خشم بیشتر مسکو شد. رویترز پیش از 
این نیز گزارش داده بود که اوکراین در سه ماهه نخست سال جاری نزدیک 
به ۳۰ برابر بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته از ترکیه تجهیزات دفاعی 
خریده اســت.اوکراین در سال های اخیر بیش از بیست فروند پهپاد بیرق دار 
تی بی TB۲( ۲( از ترکیه خریده است و در تاریخ ۲۷ ژانویه نیز ۱۶ فروند دیگر 

سفارش داد که در اوایل ماه مارس تحویل شد.

نتایج یک نظرسنجی:

۶۶ درصد فرانسوی ها خواهان تغییر رئیس جمهوری هستند
تهران- ایرنا- یک نظرســنجی در آســتانه انتخابات ریاست 
جمهوری فرانسه نشان می دهد که از هر ۱۰ فرانسوی، نزدیک 
به ۷ نفر خواهان تغییر رئیس جمهوری و پایان دوران ریاست 
جمهوری »امانوئل مکرون« هستند.به گزارش روز شنبه ایرنا 
از روزنامه محلی »سود اوئست«، در همه نظرسنجی هایی که با 
آغاز کارزار انتخاباتی در فرانسه صورت گرفت، رئیس جمهوری 
فعلی این کشور در نخستین جایگاه با بیشترین بخت پیروزی 
در انتخابات ایستاد. اما پیروزی او مساله قطعی و تضمین شده 
نیست؛ نخست به دلیل افزایش محبوبیت رقیب اصلی »مارین 
لو پن« از حزب دســت راستی »مجمع ملی« که در روزهای 
گذشــته فاصله خود را با مکرون کم کرده است و دیگر مایل 

نبودن فرانسوی ها به تجدید دوره ریاست جمهوری مکرون.
نظرسنجی مرکز مطالعات بازاریابی و نظرسنجی )س. اس آ( 
به سفارش رسانه »سی. نیوز« نشان می دهد: که حدود ۷ نفر 
از هر ۱۰ فرانســوی به تغییر رئیس جمهوری در این کشور 
امیدوار است.به این ترتیب که ۶۶ درصد فرانسویان معتقدند 
که مکــرون باید قدرت را ترک کند؛ این درحالی اســت که 

موافقان تمدید دوره ریاست جمهوری او ۳۳ درصد هستند و 
یک درصد پرسش شوندگان نیز اظهارنظر نکردند.این مطالعه 
نشان می دهد که بیشترین مخالفان ریاست جمهوری مکرون 
را جوانان تشــکیل می دهند. به این ترتیــب که ۷۹ درصد 
پرسش شــوندگان ۱۸ تا ۲۴ ســال و ۷۴ درصد جمعیت ۲۵ 
تا ۳۴ ســال تغییر رئیس جمهوری در فرانسه را خواستارند. 
همچنین ۵۶ درصد از جمعیت ۶۵ ســال نیز خواهان پایان 
دوران ریاســت جمهوری مکرون هســتند.به گزارش، مردم 
فرانســه دیروز یکشــنبه ) ۱۰ آوریــل/ ۲۱ فروردین( برای 
انتخاب رئیس جمهوری کشورشــان برای یک دوره پنجساله 
به پــای صندوق های رای می روند. ایــن انتخابات که با رای 
مستقیم مردم صورت می گیرد دوازدهمین انتخابات ریاست 
جمهوری در جمهوری پنجم فرانســه و یازدهمین انتخابات 
با حضور و مشــارکت مســتقیم مردم محسوب می شود. این 
انتخابات معموال به دلیل تعدد نامزدهایی که احزاب مختلف را 
نمایندگی می کنند در دو مرحله انجام می شود که امسال دور 

دوم ۲۴ آوریل ) ۴ اردیبهشت( پیش بینی شده است.

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
بار دیگر تأکیــد کرد که توافق با ایران 
در مذاکرات وین نه قطعی و نه نزدیک 
است.به گزارش فارس، »جالینا پورتر«، 
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در یک نشســت خبری شامگاه جمعه 
بار دیگر تصریح کــرد که در مذاکرات 
رفــع تحریم ها در ویــن توافق با ایران 
»نه قطعی و نه نزدیک« اســت.پورتر 
در بخش دیگــری از ایــن کنفرانس 
خبری درباره موضع گیری روز گذشته 
»مارک میلی«، رئیس ســتاد مشترک 
نیروهای مسلح آمریکا که گفته بود با 
خروج نام نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقــالب اســالمی ایران از فهرســت 
»تروریستی«  اصطالحاً  ســازمان های 
مخالف است نیز اظهارنظر کرد. پورتر 
که در نشســت خبــری روزانه وزارت 

خارجــه آمریکا حضور داشــت گفت 
که »جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا 

با ژنرال میلــی مبنی بر اینکه »نیروی 
تروریســت  پاســداران  قدس ســپاه 

هســتند« هم نظر اســت.مارک میلی 
)پنجشنبه( در جلسه ای  شب گذشته 
در مجلس ســنا در پاســخ به ســوال 
یکی از ســناتورها گفت کــه از خارج 
کردن نام نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از فهرست سازمان های 
حمایــت  »تروریســتی«  اصطالحــاً 
نمی کند. او گفــت: »من نیروی قدس 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی را یک 
ســازمان تروریستی می دانم و از خارج 
شــدن آنها ]از فهرست ســازمان های 
تروریستی[ حمایت نمی کنم.«یک شب 
قبل تر )چهارشنبه( »آنتونی بلینکن«، 
وزیر خارجه آمریــکا در مصاحبه ای با 
اظهارنظر  از  ان بی ســی  شبکه خبری 
مستقیم درباره موضوع سپاه پاسداران 
از فهرســت ســازمان های اصطالحــاً 

تروریستی خودداری کرده بود. 

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا؛
 توافق با ایران قطعی 

و نزدیک نیست

وزیر کشور پاکستان پس از رأی دادگاه عالی علیه نخست 
وزیر این کشــور خواســتار کناره گیری عمــران خان از 
قدرت شــد.به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم، 
»شیخ رشید احمد« وزیر کشــور پاکستان پس از اعالم 
رأی دادگاه عالــی برای لغو انحالل پارلمان و پیش از آغاز 
رأی گیری درباره استیضاح عمران خان از او خواست تا از 
قدرت کناره گیری کند.رشید که حزب سیاسی اش یکی از 
متحدان کلیدی تحریک انصاف پاکستان است، گفت که 
ســه ماه پیش نیز به عمران خان توصیه کرده بود که از 
سمت خود استعفا دهد و امروز نیز همین توصیه را خواهد 

کرد.به گزارش »اکسپرس تریبون«، وزیر کشور پاکستان 
با اشاره به اپوزیســیون دولت عمران خان تاکید کرد که 
»کشــور را نمی تــوان در کنار این دزدهــا اداره کرد.«از 
سوی دیگر، »شهباز شریف« رئیس احزاب اپوزیسیون در 
پارلمان پاکستان پیش از آغاز طرح استیضاح نخست وزیر 
این کشور گفته است که امروز عمران خان برکنار خواهد 
شد. پس از رأی دادگاه عالی پاکستان علیه »عمران خان« 
و لغو انحالل پارلمان این کشــور، طرح استیضاح نخست 
وزیر پاکســتان و برکناری دولت او امروز به رأی گذاشته 

می شود.

وزیر کشور پاکستان خواستار استعفای عمران خان شد

رئیس کمیســیون اروپا وعده داد که روند عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا تســریع شده و ظرف هفته های آتی انجام شود.به 
گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت روزنامه دیلی میل، »اورزوال فون درالین«، رئیس کمیسیون اروپا که به اوکراین سفر کرده، 
در کنفرانس خبری مشترک با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در اقدامی نمادین یک فرم عضویت اتحادیه اروپا 
را به زلنســکی داد.در حالت عادی، عضویت در اتحادیه اروپا چندین ســال زمان برده و نیازمند چندین درخواست و مذاکره 
و همچنین تعیین صالحیت اســت.کی یف نیز از مدت ها پیش خواســتار عضویت در این اتحادیه بوده است و وزیر خارجه این کشور در روز استقالل اوکراین در 
۲۰۲۱ گفته بود که بروکســل باید از عضویت مولداوی، گرجســتان و اوکراین در اتحادیه اروپا استقبال کند.با این حال، تمایل اوکراین به عضویت در این اتحادیه 
به »انقالب کرامت« یا »انقالب میدان« اوکراین در سال ۲۰۱۴ دامن زد که نهایتا به الحاق شبه جزیره کریمه توسط روسیه منجر شد. اوکراین در حال حاضر در 
»شراکت شرقی« اتحادیه  اروپا و »سیاست همسایگی اروپا« عضویت دارد.حضور »فون درالین« در اوکراین تازه ترین تالش اتحادیه اروپا برای حمایت روانی و مالی 
از این کشور بوده و زلنسکی اعالم کرد که حمله روسیه به اوکراین، حمله ای مستقیم علیه ماهیت اوکراین و همچنین امنیت اروپاست.فون درالین گفت، عضویت 
اوکراین - بر خالف روال عادی - چندین سال طول نخواهد کشید و ظرف چند هفته انجام خواهد شد. او همچنین سیاست غرب در حمایت از اوکراین را تکرار 

کرده و وعده داد که پوتین »باید شکست بخورد.«

تهران – ایرنا – کشورهای فنالند و سوئد با توجه به بحران اوکراین، اکنون در صدد پیوستن به پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( هستند 
و رسانه های غربی مدعی شده اند که این دو کشور بزودی به ناتو ملحق خواهند شد.به گزارش ایرنا، شبکه خبری سی ان ان با 
انتشار این خبر افزود: کشورهای فنالند و سوئد بزودی قادرند تا به ناتو ملحق شوند، اقدامی که به نظر خشم مسکو را به همراه 
خواهد داشت.بنابراین گزارش مقامات ناتو به سی ان ان گفتند که مذاکرات درباره پیوستن فنالند و سوئد به این ائتالف نظامی 
از زمان حمله نظامی روســیه به اوکراین هرچه  جدی تر مطرح شــده و مقامات ارشد وزارت امورخارجه آمریکا نیز به این شبکه 

خبری آمریکایی گفته اند که این درخواست قرار است درجریان نشست هفته جاری وزرای خارجه ناتو که وزرای خارجه این دو کشور نیز در آن حضور دارند، مطرح 
شود.یک مقام وزارت امورخارجه آمریکا که سی ان ان اشاره ای به نام وی نکرد به این رسانه  آمریکایی  گفت: چنانچه به افکار عمومی در هردو کشور فنالند وسوئد 
نگاهی بیاندازید، درخواهید یافت که طی شش هفته گذشته نظرات به شدت دراین دو کشور تغییر کرده است و تصور می کنم این نیز یکی دیگر از خطاهای راهبردی 
)روسیه( بوده است .این گزارش می افزاید: »سانا مارین« نخست وزیر فنالند،  ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ اعالم کرد که پارلمان کشورش طی هفته های پیش رو قرار است 
درمورد پیوستن احتمالی به ناتو  بحث کند، وی ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات تا پیش از اواسط تابستان امسال به پایان و به نتیجه رسد.بنابراین گزارش نخست 
وزیر فنالند دراین باره گفت: با توجه به شرایط بسیار جدی که با آن مواجه ایم، تصور می کنم که بحث های بسیاری دقیقی صورت گیرد.  سی ان ان در ادامه گزارش 
داد: »ماگدالنا اندرسون« خست وزیر سوئد نیز در مصاحبه ای که در اواخر ماه مارس با شبکه تلویزیون  ملی سوئد داشت، احتمال عضویت کشورش در ناتو را رد  نکرد.

رئیس کمیسیون اروپا در کی یف: 

سوئد و فنالند بزودی به ناتو ملحق می شونداوکراین ظرف چند هفته عضو اتحادیه اروپا می شود
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طبق مطالعه ای جدید،  یک ایمپلنت الکترونیکی، توانایی راه رفتن را 
پس از ۱۸ ماه به زنی فلج مبتال به بیماری عصبی ام اس ای بازگرداند.  
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، زنی ۴۸ ساله به نام »نیرینا« 
مبتال به بیماری آتروفی سیستم چندگانه یا به اختصار »ام اس ای« 
)MSA( بود. این بیماری نادر سیستم عصبی باعث آسیب تدریجی 
به سلول های عصبی در مغز می شود.از نشانه های اولیه این بیماری 
کاهش فشار خون هنگامی است که بیمار از حالت نشسته به حالت 
ایســتاده در می آید. این موضوع باعث احساس سرگیجه یا از حال 
رفتن فرد می شــود.  دانشمندان سوئیسی یک محرک الکترونیکی 
را به طور مستقیم در ســتون فقرات »نیرینا« قرار دادند تا اعصاب 
خاصی را که در تنظیم فشــار خون نقــش دارند، فعال کنند. پس 
از ۱۸ ماه در بســتر بیماری بــودن، او توانســت راه برود و هرچه 
بیشــتر می گذشت مسافت های بیشــتری را با کمک این ایمپلنت 
طی می کرد. با گذشت ســه ماه از کاشت این ایمپلنت، او توانست 
مسافتی ۲۵۰ متری را بپیماید.این ایمپلنت توسط دانشمندان مرکز 

تحقیقاتی »NeuroRestore« در لوزان سوئیس ساخته شده است.
تحقیقاتــی  مرکــز  از   )Jocelyne Bloch( بلــوخ«  »جوســلین 
»NeuroRestore« می گوید: ام اس ای بیماری است که در آن اعصاب 
به خصوص اعصاب مسئول کنترل فشار خون، در حال مرگ هستند. 
این بدان معناســت که زمانی که بیمار در حالت ایستاده قرار دارد، 
فشار خون وی افت می کند و به دنبال آن دچار ضعف شده و حتی 

از حال می رود.

دانشــمندان مؤسســه بابراهام )Babraham( بریتانیا از طریق آزمایش 
یک روش بســیار امیدوارکننده ضد پیری، موفــق به ارائه راهی جدید 
برای معکوس کردن ســاعت زیستی سلول های پوست انسان شدند.به 
گزارش ایســنا و به نقل از نیواطلس، سلول های تغییریافته عملکردی 
مشابه سلول های ۳۰ سال جوان تر داشتند، در حالی که همچنان قادر 
به انجام عملکردهای تخصصی بودند کــه در طول زمان توانایی انجام 
آن ها را کســب کرده بودند. این موضوع نشــان دهنده پیشرفتی قابل 
 Shinya( »توجه در این زمینه اســت.در سال ۲۰۱۲، »شــینیا یاماناکا
Yamanaka(، محقق ژاپنی موفق به دریافت جایزه نوبل پزشــکی برای 

کار بر روی برنامه نویسی مجدد سلول ها شد. این سلول ها کار خود را به 
عنوان ســلول های بالغ آغاز می کنند و سپس در معرض چهار مولکول 
به نام فاکتورهای یامانــاکا )Yamanaka factors( قرار می گیرند که آن ها 
را به حالت نابالغ بازمی گرداند. از این مرحله به بعد، سلول های بنیادی 
می توانند از نظر تئوری به هر سلولی در بدن تبدیل شوند.دانشمندان از 
این پتانسیل در روش های جالب  زیادی از جمله کاشت این سلول ها در 
خرگوش برای بازیابی بینایی، رفع کمبود دوپامین در مدل های حیوانی 
بیماری پارکینسون و ترمیم عضالت آسیب دیده قلب خوک ها استفاده 
کرده اند. فرآیند برنامه ریزی مجدد ســلول ها شامل قرار دادن سلول ها 
در معــرض فاکتورهــای یاماناکا برای حدود ۵۰ روز اســت، اما اکنون 
دانشمندان مؤسسه بابراهام دریافته اند که کوتاه  کردن زمان این فرآیند 
ممکن است مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد.زمانی که سلول ها 
تحت برنامه ریزی مجدد قرار می گیرند، برخی از قابلیت های تخصصی که 

از طریق بلوغ به دست آورده اند را از دست می دهند.

راه رفتن دوباره پس از 18 ماه 
با کمک ایمپلنت نخاعی

دانشمندان سلول های پوست 
انسان را 30 سال جوان تر کردند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 مادر سریالنکایی در شهر کلمبو در حال شستشوی فرزندش در تشت 
در پی قطع برق و آب شهری/ رویترز

جیپ: تویوتا نمی تواند مثل ما از صخره باال برود!
به طور کلی باید گفت خودروسازان دوست دارند در بحث رقابت همه چیز را به صورت استعاره بیان کنند. به همین خاطر است که معموالً 
عباراتی همچون “بهترین در کالس” یا “پیشرو سگمنت” را بجای این جمله که “تویوتا نمی تواند آنچه ما انجام می دهیم را انجام دهد” 
می شــنوید. پس وقتی یک مدیر رده باال از خودروسازی بزرگ چنین ادعایی را مطرح می کند توجه ما به آن جلب می شود.این گفته ها 
را مدیر بازاریابی جیپ درباره تویوتا به زبان آورده است. جف الورث در خالل عرضه بین المللی گرند چروکی ۴xe جدید برخی سخنان 
دوســتانه را درباره تویوتا و قبل از ادعاهای برجســته درباره برتری جیپ بر زبان آورده اســت. مجله استرالیایی کارز گاید از قول الورث 
می گویــد کــه تویوتا برخی مزیت ها را در زمینه آفرود دارد اما برای باال رفتن از صخره ها جیپ حرف اول را می زند.البته این ســخنانی 
عجیب درباره خودرویی همچون گرند چروکی ۴xe پالگین هیبرید است. یک شاسی بلند دو ردیفه و بزرگ معموالً به خاطر خزیدن در 
زمین های سرسخت و خشن شناخته نمی شود چه رسد به یک محصول گران قیمت و الکتریکی شده با پس زمینه الکچری! گرند چروکی 
۴xe در بازار آمریکا قیمت حدود ۶۰ هزار دالری دارد و با باتری ۱۷ کیلووات ساعتی که برد الکتریکی ۴۰ کیلومتری ایجاد می کند عرضه 
می شود. پیشرانه الکتریکی این خودرو با یک نیروگاه ۴ سیلندر ۲ لیتری توربو همکاری و قدرت ترکیبی ۳۷۵ اسب بخاری را ارائه می کند.

ریبری: لواندوفسکی بیش از همه شایسته توپ طال است
هم تیمی پیشین روبرت لواندوفسکی در بایرن مونیخ به تمجید از این مهاجم لهستانی پرداخت.به گزارش ایسنا و به نقل از بیلد، 
فرانک ریبری، هافبک پیشین بایرن و تیم ملی فرانسه، که اکنون برای سالرنیتانا بازی می کند به تمجید از روبرتت لواندوفسکی 
پرداخت و درباره والهوویچ مهاجم یوونتوس نیز صحبت کرد. فرانک ریبری گفت: روبرت بازیکنی است که هر روز سخت و سازنده 
کار می کند. پشــت اهداف او نه تنها اســتعداد، بلکه حرفه ای بودن نیز وجود دارد. او یک ربات اســت. تصادفی نیست که او در 
گذشته با حضور من و روبن در تیم گل های زیادی به ثمر رسانده بود و اکنون نیز همین طور است. او یک قهرمان است و شایسته 
دریافت توپ طال در سال ۲۰۲۱ است.این در حالی است که خیلی ها کریم بنزما، مهاجم فرانسوی رئال مادرید را شایسته توپ 
طال می دانند و معتقد هستند این بازیکن فرانسوی به سبب عملکرد فوق العاده خود در رئال مادرید در فصل جاری اللیگا و لیگ 
قهرمانان باید به عنوان بهترین بازیکن سال انتخاب شود.او درباره دوسان والهوویچ نیز گفت: دوسان مانند همه قهرمانان سخت 
کوش است و هرگز تسلیم نمی شود. او به همین ترتیب در تمرینات به کار خود ادامه می دهد تا هر روز بهتر شود. دوسان جوان 
است اما شرایط بسیار خوبی دارد. او باید به فشار بازی در یوونتوس عادت کند، باشگاهی که در آن باید در هر بازی پیروز شوید.

یا مجال انهل و آهم بدهیا هب زند خویشتن راهم بده بوهس ای زان روی چون ماهم بدهاز داهنت چون نمی یابم نشان
ن تو شد تشنهٔ چاه زنخدا

جان من، آبی از آن چاهم بده قربت خاصان ردگاهم بدهرغبت من رد جهان از بهر تست
بوهس ای زان لعل می خواهم، بدهدوش میگفتی: ز من چیزی بخواه
از تو من نیز آنچه میخواهم بدهره هچ از من خواستی یکسر رتاست

پیشنهاد

چهره روز

آوای کوهستان
ســوزان ســانتاگ در مقدمــه کتاب آوای کوهســتان 
می نویســد: »در ادبیات ژاپن، که پر است از نویسندگان 
معشوق صفت، یاسوناری کاواباتا استواری یک پدر و یک 
استاد همیشه قابل اتکا را به تمامی در خود دارد.«داستان 
روایتگر زندگی مردمانی اســت که در دوراهی ســنت و 
مدرنیتــه گیــر افتاده انــد. شــکافی که تنهــا یکی از 
سوغاتی های جنگ برای ژاپنی ها بوده. و حاال خانواده ی 
اوگاتا شــینگو باید دریابد که آیــا همچنان می توانند با 
شمشیر سامورایی مسائل زندگی شان را حل وفصل کنند 
یا باید تدبیری امروزی برای مواجهه با اتفاقات اندیشید؟ 
اوگاتا شینگو، پیرمردی که در دهه ی شصت زندگی اش 
در کنار همسر، پسر و عروســش در شهر کاماکورا، که 
در گذشــته مرکز سامورایی ها و به نوعی نماد سنت سامورایی ست، روزگار می گذراند، شخصیت اصلی 
داستان ما است. شینگو به زودی متوجه می شود که مسایلی زندگی آرام کهنسالی او را تهدید می کند و 
این جاست که ما وارد دنیای دل نگرانی های شینگو می شویم؛ پسرش شوییجی با وجود همسری به غایت 
زیبا و معصوم، درگیر رابطه ای عشــقی شده و دختر شینگو با دو بچه ی کوچک درصدد طالق گرفتن 
از شــوهر معتادش است. شــینگو اما می ماند که در این میان کدام راه صالح است؟ دست به شمشیر 
شدن و بریدن رشته ها یا صبوری و تن دادن به سرنوشت؟از سویی برای یک شخصیت شصت ساله شاید 
بزرگترین دل مشغولی، درگیر شدن با مفهوم مرگ و میل به جاودانگی باشد. هم آن جا که شینگو در به 
دانه ی کونار )گیاهی باستانی( اشاره می کند که هزاران سال در خاک خفته بوده و حاال سبز شده و هم 
جایی از داســتان که به خاطر می آورد تا به حال از کوه معروف باال نرفته، به خواننده می گوید که این 

تالش ها ذاتی انسان است و از غریزه ی بقا سربرآورده اند.

جمشید هاشم پور
جمشید هاشــم پور ملقب به »جمشــید آریا« در سال 
۱۳۲۳ در تهــران خیابان سلســبیل و از پدر و مادری 
اردبیلی به دنیا آمد و تحصیالت خود را تا دیپلم ریاضی 
ادامــه داد. او در جوانــی در محله دوهزار زیر نظر احمد 
رودباری ورزشهای رزمی چون کونگ فو را فراگرفت. وی 
اولین فیلم سینمایی خود را با معرفی یکی از دوستانش 
به ســاموئل خاچیکیان، کارگردان ایرانِی ارمنی تبار، در 
ســال ۱۳۴۷ و با بازی در نقش کوتاهی در فیلم جهنم 
سفید آغاز کرد. سپس در فیلم های جنجال پول ساختهٔ 
پرویــز خطیبی و ایواهلل بــه کارگردانی منوچهر نوذری، 
قسمت )کارگردان امیر شــروان(، عشقی ها )کارگردان 
جمشید شــیبانی( بازی کرد. آخرین فیلم او در قبل از 
انقالب ۱۳۵۷ ایران، خوشــگلترین زن عالم به کارگردانی قدرت اهلل احسانی بود. پس از آن برای مدتی 
سینما را رها کرد.جمشید هاشم پور در سال ۱۳۶۰ به دعوت مسعود کیمیایی برای بازی در فیلم خط 
قرمز دوباره به ســینما بازگشت. در ابتدا هاشم پور به مسعود کیمیایی می گوید که چند سالی است از 
سینما دور بوده و کار نکرده است. کیمیایی هم در جواب می گوید که قباًل از اوچند فیلم دیده و دوست 
دارد کــه در فیلمش نقش یک مأمور امنیتی را بازی کند )که البته در همان ســال این فیلم به دلیل 
نداشــتن حجاب به مدت ۳۷ سال توقیف بود(. هاشم پور نیز می پذیرد و نقش را بازی می کند. بعد هم 
بالفاصله و در مدت کوتاهی پس از این فیلم، در فیلم »فرمان« ساخته کوپال مشکات به همراه سعید 
راد بازی می کند. بازی او در نقش »زینال بندری« در فیلم تاراج ســاختهٔ ایرج قادری بود که جمشید 
هاشم پور )آریا( را با سِر تراشیده میان مردم مطرح کرد؛ تا جایی که تیپ قهرمان سرتراشیده تا سال ها 

مخاطبان بسیاری را روانهٔ سینماها می کرد. او ستاره سینمای ایران در دهه هفتاد بود.

فرهنگ

مستند »مشق امشــب« به کارگردانی مشترک اشکان 
نجاتی و مهران نعمت اللهی بــه مدت ۶ روز روی پرده 

سینمای »برتا« در خانه مستند شهر لندن می رود.
به گزارش ایســنا، مستند »مشق امشب« به کارگردانی 
مشــترک اشکان نجاتی و مهران نعمت اللهی از تاریخ ۲ 
تا ۸ اردیبهشــت ماه )۲۲ تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۲( در شهر 
لندن روی پرده سینمای »Bertha DocHouse« می رود. 
همچنین جلسه پرسش و پاسخ آنالین با هر ۲ کارگردان 
این مســتند از طریق زوم جمعه ۲ اردیبهشت ماه )۲۲ 
آوریل( ساعت ۸ شــب به وقت لندن و ۲۳:۳۰ به وقت 
 »Bertha DocHouse« ایران برگزار می شــود. ســینمای
نخستین سالن در شهر لندن است که صرفا به فیلم های 
مستند اختصاص داده شده است. این سینما در مرکز لندن قرار گرفته است و بهترین فیلم های مستند 

جهان را که برگزیده  جشنواره های جهانی هستند، نمایش می دهد.
خانه مستند لندن فرصتی برای فیلمسازان مستند و پرورش نسل جدیدی از دوستداران مستندسازی 
فراهم می کند. و با برنامه هایی از جمله پرسش و پاسخ با فیلمسازان، مسترکالس ها، نقدها و رویدادهای 
ویژه، یک مرکز آنالین قابل دسترس از هر نقطه در جهان است.مستند »مشق امشب« پیش از این در 
سی وچهارمین جشنواره بین المللی فیلم مستند »ایدفا« که معتبرترین جشنواره مستند جهان است، در 
بخش مستندهای اجتماعی-انتقادی بیست وچهارمین جشنواره فیلم مستند لیوبلیانا در کشور اسلوونی 
و چهلمین ویکمین دوره جشنواره فیلم استانبول ترکیه حضور داشته است.»مشق امشب« مضمونی را 
که عباس کیارستمی سه دهه پیش در فیلم »مشق شب« به آن پرداخته است، به روزرسانی می کند و 

الیه های پنهانی از نظام آموزشی را که از دید جامعه دور مانده است، به تصویر می کشد.

 »مشق امشب« در خانه مستند لندن 
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