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رئیس جمهور گفت: مؤکداً و مکرر اعالم کرده ایم که راهبرد ما در مذاکرات هسته ای، راهبرد اعالمی از سوی مقام معظم رهبری است.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری 
تسنیم، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در نشست هم اندیشی با جمعی از مدیران و اصحاب رسانه با بیان اینکه این گونه نشست ها را برای دولت بسیار 
مفید و مغتنم می دانم، گفت: مؤکداً به همه همکاران خود توصیه کردم که نشست های مستمر و منظم با نخبگان و حتی مخالفان دولت داشته باشند و از ایده ها و 
نظرات  آنان استفاده کنند.وی یکی از بخش های مهم جهاد تبیین را اطالع رسانی امیدآفرین خواند و اظهارداشت: در این بخش از بنده به عنوان رئیس جمهور تا یکایک 

مدیران و کارکنان دولت و اصحاب رسانه، همه مسئولیت داریم با اطالع رسانی مسئوالنه به بازسازی امید....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیسی:
 راهبرد ایران در مذاکرات هسته ای، راهبرد اعالمی مقام معظم رهبری است

info@sobh-eqtesad.ir

مرگ بیش از ۱۱۰۰ تن در تصادفات 
نوروزی ۱۴۰۱

پزشکی قانونی آمار اولیه جانباختگان تصادفات نوروزی را اعالم کرد 
که بر اســاس آن بیش از ۱۱۰۰ نفر در تصادفات نوروز سال ۱۴۰۱ 
جان خود را از دســت داده اند.به گزارش ایســنا، روز گذشته سردار 
ســیدکمال هادیانفر، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور آمار 
جانباختگان تصادفات نوروزی بر حسب اطالعات سامانه رویدادهای 
پلیس را اعالم کرد که حاکی از  مرگ ۸۳۸ نفر در تصادفات در نوروز 
امسال بود. این آمار که بر اساس جانباختگان سر صحنه و تا حدود سه 
روز پس از اعزام به بیمارســتان استخراج شده بود. حاال در تازه ترین 
آماری که از سوی پزشکی قانونی اعالم شده و البته همچنان آمار اولیه 
این سازمان محسوب می شود، خبر رسید که یک هزار و ۱۰۱ تن در 
تصادفات این ایام جان خود را از دســت داده اند.پزشکی قانونی اعالم 
کرد: براســاس آمار اولیه جمع آوری شده توسط واحد آمار سازمان 
پزشکی قانونی کشور، در طرح نوروزی ۱۴۰۱ یعنی ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ 
تــا ۱۵ فروردین۱۴۰۱ ، یکهزار و ۱۰۱ نفر در حوادث رانندگی جان 
خود را از دســت دادند که از این تعداد ۷۸۷ نفر مرد و ۳۱۴ نفر زن 
بودنــد. همچنین از این تعداد ۸۰۰ نفر در محورهای برون شــهری، 
۲۳۱ نفر در مسیرهای درون شهری، ۶۰ نفر در مسیرهای روستایی 
و مابقی در سایر مســیرها جان باخته اند.در تعطیالت نوروز امسال، 
اســتان های سیستان و بلوچســتان با ۱۱۷ فوتی، فارس با ۱۰۴ و 
کرمان با ۹۶ فوتی بیشترین و استان های اردبیل با چهار، چهارمحال 
و بختیاری با شــش و قزوین با ۱۱ فوتی کمترین آمار کشــته های 
تصادفات را داشــته اند.مطابق این گزارش در نوروز امســال به طور 
میانگین روزانه ۵۵ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده 
اند در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل، روزانه ۴۹ نفر ثبت 
شده بود.همچنین مقایسه آمار اولیه تلفات تصادفات نوروز امسال با 
آمار اولیه سال گذشــته بر اساس میانگین روزانه نشان می دهد که 
تعداد کشــته های تصادفات در نوروز امســال با رشد ۱۱.۹ درصدی 
مواجه بوده اســت. ایام نوروز سال ۱۴۰۰ )به علت کبیسه بودن سال 
۱۳۹۹ و افزوده شــدن روز ۳۰ اسفند به ایام طرح نوروزی، ۲۱ روز و 
ایام نوروز امسال ۲۰ روز بوده؛ به همین دلیل برای مقایسه آمار تلفات 
از میانگین روزانه اســتفاده شده است.تعداد کشته های تصادفات در 
نوروز ســال گذشته بر اساس آمار اولیه همان سال، یکهزار و ۳۳ نفر 

گزارش شده بود که امسال به یکهزار و ۱۰۱ نفر رسید.

پس از تغییر نرخ ارز مبنا در گمرکات؛

نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی کاهش می یابد
احتمال واریز ۷ میلیارد دالر 

دارایی مسدودی

 حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
 چقدر زیاد می شود؟

در حالی فردا یک مقام بلندپایه منطقه ای برای نهایی کردن سازوکار آزادسازی ۷ میلیارد دالر از دارایی های 
مســدودی ایران وارد تهران می شــود که احتماالً این مبلغ به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی 
عمان واریز خواهد شــد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک مقام منطقه ای )احتماال وزیر 
امور خارجه عمان(، امروز، سه شــنبه به تهران ســفر خواهد کرد که یکی از اهداف این سفر، نهایی کردن 
سازوکار آزادسازی ۷ میلیارد دالر از ارزهای مسدودی ایران است.بررسی ساز و کار اجرایی آزادسازی منابع 
مسدودی ایران در چارچوب توافق اخیر، از اهداف اصلی سفر یک مقام بلندپایه منطقه ای به تهران در روز 

سه شنبه است.شنیده ها حاکی.....

رییس اتاق بازرگانی تهران؛

نگرانی از جهش تورم جدی است
۹2 درصد از صادرات ما به پکن مواد خام است

سند همکاری ایران و چین معطل مذاکرات وین
سخنگوی وزارت امورخارجه:

 بیش از یک موضوع میان ما و آمریکا باقی مانده است
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امیر حیدری:
توجه مسئوالن به جهاد تبیین ضروری است

فرمانــده نیروی زمینی ارتــش با تاکید بر ضرورت توجه مســئوالن به جهاد تبیین، گفت: 
بر همه ما واجب اســت تا نســبت به انجام این فریضه تمام تالش خــود را به کار بندیم.به 
گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش صبح دیروز در آیین 
بزرگداشت سالروز شهادت سپهبد شهید علی صیاد شیرازی که در مرکز پشتیبانی و آموزش 
نزاجا برگزار شــد، طی سخنانی اظهار داشــت: از همه عزیزان و فرماندهانی که به فرهنگ 
شــهادت احترام گذاشــتند و در این مجلس نورانی مزین به نام و سیره شهدا حضور یافتند 

تشکر و قدردانی می کنم.وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص توجه و پرداختن به فریضه جهاد 
تبیین، گفت: بر همه ما واجب است تا نسبت به انجام این فریضه تمام تالش خود را به کار بندیم و در عرصه های مختلفی 
که نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران رشد و پیشرفت داشته و اقتدار آفرینی کرده است جهاد تبیین را به منصه ظهور 
برســانیم.فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه همه ارزش ها، اقتدار آفرینی ها، دستاوردها و گام های بلندی که نظام 
مقدس جمهوری اسالمی در طول عمر با برکت خود برداشته است مرهون تبعیت از والیت فقیه است؛ افزود: والیت فقیه 

در عصر غیبت امام زمان )عج( صراط مستقیم شیعیان و مسلمین جهان محسوب می شود.

سردار فدوی: 
دشمن نمی تواند پیروزی های جبهه حق را کتمان کند

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: بدانید حقانیت جبهه حق آن چنان تبلور دارد و قوی است 
که نمی توانند حتی با توانمندی هایی که در تصویرســازی دارند آن را کتمان کند.به گزارش 
گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم به نقل از سپاه نیوز، آیین بزرگداشت بیست و نهمین سالگرد 
شهادت ســید مرتضی آوینی با قدردانی از خانواده هنرمند فقید جهانگیر خسروشاهی و با 
حضور خانواده شــهدای روایت فتح، پیشکســوتان، هنرمندان و سردار علی فدوی جانشین 
فرماندهی کل سپاه در سالن خلیج فارس موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد. 
جانشین فرمانده کل سپاه در این مراسم با اشاره به جمله تاریخی امام خمینی )ره( در خصوص امریکا اظهار داشت: در 
همان روز های ابتدایی انقالب امام )ره( فرمودند »امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند« و اکنون باگذشت 43 سال از پیروزی 
انقالب اســالمی مظهر جبهه باطل شیطان یعنی امریکا اعتراف می کند که در برابر انقالب اسالمی هیچ غلطی نتوانسته 
اســت، بکند و این نه در مرکز انقالب اســالمی که در برابر هیچ یک از اقصی نقاط دلدادگان انقالب اسالمی در دنیا هم 
نتوانسته است غلطی بکند و این پیروزی یعنی سید مرتضی آوینی های زیادی باید باشند تا با هنر خودشان جلوه هایی را 

که در عرصه عمل در حال انجام است، به دنیا و مردمان سراسر دنیا برسانند.

گزیده خبر
امیرعبداللهیان مطرح کرد؛

مذاکره با ترکیه، عراق و افغانستان برای 
احقاق حق آبه ی مرزی

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: بــه طور دوجانبه 
با وزیــر خارجه ترکیه درباره ســدهایی کــه بر روی 
رودخانه ارس زده شــده و با طرف عراقی و افغانستانی 
گفتگوهایی داشتیم.به گزارش خبرگزاری مهر، حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه ی 
حضور در مجلس شــورای اســالمی در گفتگویی تاکید کــرد: در وزارت امور 
خارجه کمیته ای را تشــکیل دادیم که تاکنون دو یا سه جلسه آن برگزار شده 
است، با وزیر نیرو نیز هماهنگی هایی داشته ایم.وزیر امور خارجه در ادامه افزود: 
کمیته ای هم بین وزارتخانه های خارجه، کشــور و نیرو تشکیل شده است تا به 
طــور تخصصی موضوعات مرتبط با رودخانه های مرزی و سدســازی در برخی 
کشورهای همسایه، مورد بررســی قرار گیرد.وی تصریح کرد: از سوی دیگر در 
مدتی که مسئولیت دستگاه دیپلماســی را به عهده گرفتم، به طور دوجانبه با 
وزیر خارجه ترکیه درباره سدهایی که بر روی رودخانه ارس زده شده و می تواند 
تاثیرگذار باشد، گفتگو کردیم، همچنین با طرف عراقی نیز گفتگوهایی در این 
زمینه داشتیم.رئیس دستگاه دیپلماسی کشــورمان یادآور شد: در این مدت با 
هیات حاکمه موقت فعلی افغانستان گفتگو کرده ایم. همچنین از ترکیه نیز هیاتی 
در پایان ســال گذشته به ایران آمد و کمیته مشترکی برای پیگیری موضوعات 
مربوطه طراحی کردیم، اقدام مشابهی را در موضوع افغانستان انجام دادیم و باید 

دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم.

عضو هیات رئیسه مجلس:
طرح صیانت در کمیسیون جدید بررسی 

می شود
تهــران - ایرنا - عضو هیات رئیســه مجلس شــورای 
اسالمی از بررسی طرح حمایت از فضای مجازی موسوم 
به صیانت در کمیسیون جدید خبر داد و گفت: پس از 
تشکیل این کمیسیون، طرح مانند سایر طرح ها و لوایح 
مجلس در صحن علنی بررســی خواهد شد.به گزارش 
خبرنگار پارلمانی ایرنا، حجت االسالم علیرضا سلیمی در حاشیه نشست دیروز 
دوشنبه صحن علنی مجلس شورای اسالمی به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز 
صبح که به صورت غیرعلنی برگزار شد، ابتدا رئیس کمیسیون مشترک و موافقان 
و مخالفان بررســی طرح در کمیسیون مشــترک بر اساس اصل ۸۵ سخنرانی 
کردند و در ادامه متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی دیدگاه های خود را بیان 
داشــتند.عضو هیات رییسه مجلس افزود: همچنین تعدادی از نمایندگان دیگر 
نظرات خود را ایراد کردند و در نهایت رای استمزاجی گرفته شد که بر اساس آن 
اکثریت نمایندگان رای دادند که این طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ 
بررسی نشده و به صحن علنی بازگردد.این عضو هیات رئیسه مجلس در توضیح 
چگونگی ادامه بررسی طرح صیانت در مجلس گفت: با توجه به رای استمزاجی 
گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می گوید کار تمام شده 
و همین رای استمزاجی رای جلسه علنی تلقی می شود، نظر دیگر آن است که 
بر اســاس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آئین نامه باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در 
کمیسیون مشــترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، مجددا در یک 
جلسه علنی رای گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و 
هر نتیجه ای حاصل شود قطعا نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد.سلیمی 
ادامه داد: بعد از تصمیم گیری، یک طرحی تهیه می شود و کمیسیون مشترک 
جدید تشکیل خواهد شد که مصوبات آن به عنوان گزارش کمیسیون به صحن 
علنــی آمده و نمایندگان ماده به ماده آن را در صحن علنی مورد بررســی قرار 
خواهند داد. قاعده این است که ما یک کمیسیون مشترک جدید تشکیل دهیم.

وی با بیان اینکه به صورت قطعی محتوای طرح  تغییر می کند، تصریح کرد: اما 
میزان تغییر آن هنوز مشخص نیست ولی به هر حال بررسی این طرح به صورت 
اصل ۸۵ منتفی شده است.این عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه همه 
نمایندگان از وضعیت رها شــده فضای مجازی گالیه مند هستند، گفت: همه 
نمایندگان اتفاق نظر دارند که فضای مجازی به یک قاعده و قانون احتیاج دارد 

و فضای مجازی به شکل فعلی رها شده است. 

سخنگوی وزارت امورخارجه:

 بیش از یک موضوع میان ما و آمریکا باقی مانده است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: انتفاع اقتصادی مردم ایران 
از رفع تحریم ها در دستور کار است و ما با آگاهی کامل این ها 
را به طرف مقابل اعالم کردیم.به گزارش خبرنگار مهر، ســعید 
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه صبح دیروز )دوشنبه( 
در نشست خبری درباره پرداخت بدهی کره جنوبی به ایران گفت: 
یک بدهی قطعی از فروش نفت و میعانات وجود دارد که به رغم 
تعهدات و مســلمات قانون تجارت جهانی و مسلمات مراودات 
اقتصــادی این بدهی را پرداخت نمی کنند و به تک تک اعضای 
ملــت ایران بدهکاری دارند.وی افزود: این موضوع دو جانبه بین 
ایران و کره اســت و در همین چارچوب دوجانبه نیز باید حل و 
فصل شود و به هیچ موضوع دیگری خارج از روابط دوجانبه ایران 

و کره مرتبط نیست.

انتفاع اقتصادی مردم برای ما مهم است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره مذاکرات وین نیز 
افزود: هنوز به نقطه ای نرسیده ایم که طرف آمریکایی نشان دهد 
به تعهداتش عمل می کنــد. آمریکا تالش می کند انرژی و وقت 
همه را مصروف این کند که اجزا و عناصری از فشــار حداکثری 
را حفظ کند. آنچه برای ما حائز اهمیت است انتفاع اقتصادی و 
انتفاع مردم ایران از رفع تحریم هاســت.خطیب زاده افزود: تحت 
تأثیر کمپین ها و کارزارهای رســانه ای و اظهارات ضد و نقیض 
قرار نمی گیریم و منافع قطعی ملت ایران چراغ راهنمای ما است 
و نمی دانیم آیا به توافق می رســیم یا نمی رســیم، چون آمریکا 
هنوز اراده الزم را برای رســیدن به توافق نشان نداده است.وی 
گفت: آنچه که بین ما و اتحادیه اروپا بود نهایی شــده اســت و 
بین ما و آن ها نکته ای باقی نمانده اســت و آنچه که وجود دارد، 
مرتبط با تصمیمات واشنگتن است که تصمیمات واشنگتن نیز 
از طریق هماهنگ کننده برجام در حال انتقال است.ســخنگوی 
دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: ما ابتکارات آخر خودمان را نیز 
فرســتادیم به محض آنکه ۱+4 و ایران پاســخ مناسبی دریافت 

کنند قطعاً همه عازم وین خواهیم شد.

قطعنامه شورای حقوق بشــر سازمان ملل علیه روسیه 
کاماًل سیاسی بود

وی در واکنش به قطعنامه شورای حقوق بشر علیه روسیه، گفت: 
حقوق بشر ارزش واالیی است اما نباید قربانی مالحظات سیاسی 
شود. ســازوکارهای ملل متحد نباید مورد استفاده برای اغراض 
سیاسی توسط کشــورهای خاص قرار بگیرد.سخنگوی دستگاه 
دیپلماســی افزود: متأســفانه طی دهه های گذشته در سازمان 
ملل، سازوکارهای آن مورد سو استفاده کشورهای غربی و ایاالت 
متحده قرار گرفته است. غرب تالش می کند حقوق بشر را تبدیل 
به ضد خودش کند و مسیر اشتباهی را طی می کند.خطیب زاده 
تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایران به قطعنامه پیشــنهادی 
کشــورهای غربی رأی منفی داد از این بابت که از قربانی شدن 
حقوق بشــر توســط این اقدامات سیاســی جلوگیری کند. این 
قطعنامه تماماً سیاسی بود و در راستای اقدامات قبلی کشورهای 
غربی برای اســتفاده و سوءاســتفاده از سازوکارهای ملل متحد 
برای پیشبرد اهداف سیاسی خود است.وی تاکید کرد: ما توصیه 
می کنیم این موضوع در چارچوب خودش پیگیری شود و اجازه 
ندهند، شــورای حقوق بشر را مشــمول مالحظات سیاسی و یا 
جناح بندی ها و بلوک بندی های بین المللی و سیاسی کنند؛ این 
خالف، جهان شمولی و ارزش واالی حقوق بشر است.سخنگوی 
وزارت امور خارجه در پاســخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص 
بیانیه ی مداخله جویانه ی نشســت وزرای امور خارجه شــورای 
همکاری خلیج فارس علیه کشــورمان گفت: جمهوری اسالمی 
ایران ضمن رد تمامی اتهامات بی اساس و تکراری نشست پنجاه 

و یکمین وزرای شورای همکاری خلیج فارس، تکرار مالل آور این 
اتهامات بی اســاس را نشــانه ای از عدم شناخت این کشورها از 
وضعیت منطقه و گروگان گرفتن شورای همکاری خلیج فارس 
توســط یک یا دو کشور خاص در این حوزه می داند.خطیب زاده 
افزود: البته این بیانیه در خالف روحیه همکاری اســت که بین 
برخی از این کشورها و جمهوری اسالمی ایران شکل گرفته است 
و طبیعی است که جمهوری اسالمی ایران قویاً آن را رد خواهد 
کرد.وی تاکید کرد: جزایر ســه گانه ما در خلیج همیشه فارس، 
ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزو الینفک و ابدی خاک 
ایران هســتند و همواره در خاک ایران قرار داشتند و تا ابد نیز 
در خاک ایران باقی خواهند ماند.ســخنگوی وزارت امور خارجه 
افزود: این اظهارات مداخله جویانه اظهاراتی است که در خصوص 
حاکمیت ملی و قلمرو ســرزمینی ما است و محکوم است. آنچه 
را که ما در داخل مرزهای خودمان انجام می دهیم در حاکمیت 
ملی ما اســت و به هیچ طرف ثالثی مرتبط نیست.خطیب زاده با 
بیان اینکه تکرار این ادعای بی اســاس نیز در وضعیت حقوقی 
آن تغیری ایجاد نمی کند، افزود: جمهوری اسالمی ایران توصیه 

می کند این کشورها دست از این بیانیه های مالل آور بردارند.

ســفر وزیر خارجه عراق به تهران / سفیر جدید ایران 
تعیین شد

وی در خصــوص تحوالت عراق نیز گفــت: وزیر امور خارجه ی 
عراق احتماالً اواخر هفته به تهران سفر می کند.سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی همچنین اعالم کرد: آقای آل صادق نیز به عنوان سفیر 
جدید کشورمان در بغداد معرفی شده است.خطیب زاده همچنین 
در واکنش به برخی اتفاقات برای ایجاد ایران هراسی در افغانستان 
و افغان هراســی در ایران، گفت: ایران بیش از 4 دهه گذشــته 
میزبان کریمانه ای برای همسایگان و عزیزانش در افغانستان بوده 
است. بهترین شاهد برای این رفتار کریمانه و میزبانی محترمانه 
موج بالانقطاعی از آوارگان افغانســتانی به سمت ایران است.وی 
افزود: همه ما در کنار خودمان اتباع افغانســتانی را می بینیم که 
بــا ما زندگی و از تمامی یارانه ها و امکانات مردم ایران به صورت 
یکسان اســتفاده می کنند.سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح 
کرد: متأسفانه برخی تالش می کنند این موارد نادیده گرفته شود 
و موج ایران هراسی را در افغانستان ایجاد کنند و یا برخی هم در 

داخل ایران موج افغانستان هراسی ایجاد کنند!خطیب زاده افزود: 
هیئت حاکمه ی سرپرستی افغانســتان باید به مسئولیت خود 
عمل کند. موج آوارگان به ایران نمی تواند ادامه یابد و مسئولیت 

بر دوش یک همسایه قرار بگیرد؛ ظرفیت های ما محدود است.

اگر قرار بود خطوط قرمز را رد کنیم توافق چندین ماه قبل 
به دست می آمد

وی همچنیــن در واکنش به نامــه نمایندگان مجلس به رئیس 
جمهور مبنی بر شروط توافق هسته ای ، گفت: صدای نمایندگان 
ملت در طی مذاکرات ۱۱ ماه گذشته همواره شنیده شده است، 
اما نهایی نشــده اســت که درباره آن صحبت کنیم.سخنگوی 
وزارت امور خارجه با بیان اینکه البته روشــن اســت با راهبری 
شــورای عالی امنیت ملی و اجرای وزارت خارجه، خطوط قرمز 
»نعل به نعل« رعایت شــده است، تصریح کرد: اگر هم مواردی 
به نتیجه نرســیده، دلیل اصلی آن عدم پاسخگویی طرف مقابل 
در چارچوب تعیینی اســت.خطیب زاده تاکید کرد: اگر قرار بود 
خطوط قرمز را رد کنیم توافق چندین ماه قبل به دست می  آمد. 

ما با پافشاری بر خطوط قرمز ان شاءاهلل جلو می رویم.

بیش از یک موضوع بین ایران و آمریکا باقی مانده است
وی همچنین در واکنش به اظهــارات آمریکایی ها در خصوص 
خروج نام ســپاه پاسداران از لیست تحریم ها، تاکید کرد: تمامی 
اجزای فشار حداکثری و عناصر آن باید برداشته شود. آنچه باقی 
مانده بیش از یک موضوع بین ما و آمریکاست و محوریت آن این 
است که تمامی اجزای فشــار حداکثری برداشته و انتفاع ملت 
ایران از برجام لحاظ شود.ســخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: 
اینکــه »بایدن« امروز یا فــردا می خواهد تصمیم بگیرد، چیزی 
اســت که آمریکا باید به تاریخ جواب دهد.خطیب زاده همچنین 
در توضیح زمان ســفر »اردوغان« به ایران، گفت: روابط ایران و 
ترکیه بادوام بوده است و امن ترین و باثبات ترین مرز را در ۱۰۰ 
ســال گذشته بین دو کشور تجربه کردیم.وی افزود: کشورهایی 
که اشتباه محاســباتی در ارتباط با رژیم اشغالگر قدس کردند، 
بارهــا نتیجــه ی آن را دیدند. این رژیم هیچ جــا پا نمی گذارد 
مگر آنکه ناامنی با خودش ببرد.ســخنگوی وزارت امور خارجه 
در پاســخ به ســوال خبرگزاری آمریکایی )CNN( در خصوص 

احتمال غنی ســازی ۹۰ درصد اورانیوم توسط کشورمان، گفت: 
ما عضو NPT و پادمان هســتیم و تمامی مقــررات پادمان را با 
دقت اجرا می کنیم و بازرسان آژانس در داخل ایران حضور دارند.

خطیب زاده با بیان اینکه کلیه فعالیت های ما صلح آمیز اســت 
و به آژانس اعالم می شــود، اظهار داشــت: در چارچوب نیازها و 
پادمان هر کاری که نیاز داشته باشیم انجام می دهیم.وی با بیان 
 NPT بود،اظهار داشت:ما به عنوان عضو NPT اینکه برجام فراتر از

مسئوالنه تا به امروز عمل کردیم.

تمامی اجزای فشار حداکثری باید برداشته شود
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین در خصوص 
برخی اظهارنظرهای مقامات اروپایی در موضوع ســپاه پاسداران 
گفت: ایران در نقطه ای هست که منافع خود را به دقت تشخیص 
می دهد. تمــام پایه های منفعت ملت ایران از رفع تحریم ها باید 
لحاظ شــود و تمامی اجزای فشــار حداکثری که آمریکا اعمال 
کرده است باید برداشته شــود. موضع و منطق و استدالالت ما 
روشــن اســت.خطیب زاده همچنین در واکنش به صحبت های 
حجت االســالم رئیسی در معرفی شــورای عالی امنیت ملی به 
عنوان مرجع اطالع رســانی مذاکرات، گفت: شورای عالی امنیت 
ملی یعنی ۱۰ عضو حقیقی و حقوقی و رئیس جمهور اســالمی 
ایران رئیس این شورا است. پنج وزیر و پنج عضو حقوقی نیز عضو 
این شــورا هستند.وی افزود: شورای عالی امنیت ملی مسئولیت 
این این پرونده را دارد، یعنی مســئولیت کلیه وجوه در راهبری 
مذاکرات را برعهده دارد.ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح 
کرد: شورای عالی امنیت ملی به شخصه برای اطالع رسانی ورود 
نمی کند. شــورای عالی امنیت ملی راهبری کلیه امور مربوط به 
مذاکرات را برعهده دارد و وزارت امور خارجه هم مجری اســت.

خطیب زاده در واکنش به ورود ریزگردها و منشــأ آن گفت: در 
خصوص منشــأ ریزگردها باید نهادهای تخصصی توضیح دهند. 
اگر منشــأ را در عراق بدانیم باید حواسمان باشد دیپلماسی آب 
ابعاد مختلفی دارد. حجم بســیار زیادی از آبریز دجله در داخل 

عراق است.

آمادگی کویت برای تحدید حدود مرزهای دو کشور
وی همچنین در خصوص توافق کویت و عربســتان در خصوص 
میدان گازی مشترک نیز اظهار داشت: وزارت نفت به عنوان مرجع 
تخصصی اعالم کرده که این حوزه نفتی مشترک است. بین ما و 
کویت مرزهای تحدید نشده ای وجود دارد که باید تحدید حدود 
شود.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ایران اعالم کرده است، 
پیش از تحدید حدود نباید بهره برداری صورت گیرد.خطیب زاده 
با بیان اینکه یادداشتی به کویت دادیم که حقوق ایران محفوظ 
اســت و باید این میدان گازی به صورت مشــترک بهره برداری 
شود، افزود: کویت برای تحدید حدود اعالم آمادگی کرده است 
و این را مقدمه خوبی می دانیم.وی همچنین در خصوص کناره 
گیری »منصور هادی« رئیس جمهور مســتعفی یمن نیز گفت: 
یمــن راه حلی جز رفع محاصره، آتش بس و گفتگوهای »یمنی 
یمنی« با مشــارکت همه گروه ها ندارد.ســخنگوی وزارت امور 
خارجه با اشــاره به اینکه راه حل یمن قطعاً در داخل یمن و نه 
در خارج این کشــور اســت، افزود: از تمامی راه حل هایی که به 
خواست ملت یمن برای سرنوشت آن ها باشد، حمایت می کنیم.

خطیب زاده همچنین در خصوص تحوالت پاکستان نیز گفت: ما 
به سازوکارهای دموکراتیک و قانونی مندرج در قوانین پاکستان از 
جمله انتخاب های نمایندگان مجلس پاکستان احترام می گذاریم.

وی تاکید کرد: روابط ایران و پاکستان در باالترین سطح پیگیری 
می شود و مطمئن هســتیم در آینده در همین چارچوب ادامه 

خواهد یافت.

رئیس جمهور گفت: مؤکداً و مکرر اعالم کرده ایم 
که راهبــرد ما در مذاکرات هســته ای، راهبرد 
اعالمی از ســوی مقام معظم رهبری اســت.به 
گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در نشست هم اندیشی با جمعی از مدیران و اصحاب 
رسانه با بیان اینکه این گونه نشست ها را برای دولت بسیار مفید و مغتنم می دانم، گفت: 
مؤکداً به همه همکاران خود توصیه کردم که نشســت های مستمر و منظم با نخبگان 
و حتی مخالفان دولت داشــته باشند و از ایده ها و نظرات  آنان استفاده کنند.وی یکی 
از بخش های مهم جهاد تبیین را اطالع رسانی امیدآفرین خواند و اظهارداشت: در این 
بخش از بنــده به عنوان رئیس جمهور تا یکایک مدیــران و کارکنان دولت و اصحاب 
رسانه، همه مسئولیت داریم با اطالع رسانی مسئوالنه به بازسازی امید و اعتماد مردم، 

ارتقای سرمایه اجتماعی، مشارکت عمومی و نشاط اجتماعی کمک کنیم و در راستای 
خنثی کردن توطئه دشمن برای یأس آفرینی گام برداریم.رئیس جمهور رویکرد محوری 
دولت مردمی را تالش برای اجرای عدالت خواند و افزود: اجرای عدالت خواست مردم، 
تکلیف قانونی دولــت، تأکید مقام معظم رهبری و یکی از عقب ماندگی های جدی در 
نظام جمهوری اسالمی است. تالش دولت این است که در همه عرصه ها از جمله نظام 
مالیاتی، نظام بانکی، مقررات و شیوه جذب افراد، نحوه استفاده و بکارگیری افراد، نظام 
پرداخت حقوق و زمینه های دیگر عدالت اجرا شود.رئیســی از اصحاب رسانه خواست 
تا با اطالع رســانی صادقانه و منصفانه پل ارتباطی میان دولت و مردم باشــند و اظهار 
داشت: همانطور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند، مردم مومن انقالبی و حاضر در 
صحنه مهم ترین و اصلی ترین مؤلفه قدرت جمهوری اسالمی هستند و بسیار مهم است 
که امید و اعتماد آنان حفظ شــده و ارتقا یابد.وی با اشاره به اینکه امروز دوران جنگ 

روایت ها است، تصریح کرد: اصحاب رسانه نقش موثری در روایت دقیق، صریح، سریع 
و امیدآفرین از رویدادهای مختلف دارند و بدون رســانه های حرفه ای، منصف و متعهد 
امکان هماوردی با دشــمنان در عرصه جنگ روایت ها وجود ندارد.رئیس جمهور نقش 
رسانه ها در افزایش و اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی را قابل توجه دانست و 
گفت: البته این به معنی آن نیست که رسانه ها نباید دولت را نقد کنند، چرا که انتقاد 
آنــان و انتقال دیدگاه ها، نظرات و انتقادات مردم به دولت می تواند کمک بزرگی برای 
حل مشــکالت کشور باشد.رئیسی با اشاره به برخی مسائل مطرح شده در این جلسه 
از جمله در خصوص روند مذاکرات هســته ای، گفت: مؤکداً و مکرر اعالم کرده ایم که 
راهبرد ما در مذاکرات هسته ای، راهبرد اعالمی از سوی مقام معظم رهبری است. گاهی 
عده ای طوری وانمود می کنند که مسئله مذاکرات هسته ای، تنها مسئله عرصه سیاست 
خارجی کشور اســت اما این از نظر ما نادرست است. از نظر دولت مذاکرات هسته ای 

یکی از مسائل سیاست خارجی کشور است، نه همه مسئله سیاست خارجی.وی اظهار 
داشــت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از سوی دولت به عنوان مرجع اطالع رسانی 
و ارتباط با اصحاب رسانه و نخبگان در حوزه مذاکرات هسته ای تعیین شده و اصحاب 
رسانه به طور مستمر جلسات و نشست هایی با مسئوالن مربوطه در دبیرخانه در جریان 
روند پیشــرفت مذاکرات قرار می گیرند.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشــاره به برخی مشکالت پیش روی دولت در روزهای آغازین شروع به کار از جمله 
موضوع تأمین منابع و پرداخت حقوق کارکنان دولت، تصریح کرد: امروز دیگر شرایط 
کامال متفاوت شده و دولت اجرای برنامه های خود برای رفع مشکالت بزرگ تر را آغاز 
کرده است.رئیسی با اشاره به تالش دولت برای افزایش سرمایه گذاری در کشور، ادامه 
داد: دولت از شرکت ها و مجموعه های بزرگ و بانک ها خواسته بر اساس یک برنامه ریزی 
مشخص وارد عرصه سرمایه گذاری در امور زیربنایی و طرح های بزرگ شوند و در کنار 
آن ها برای استفاده از ظرفیت های نهادهای انقالب اسالمی در این زمینه نیز برنامه ریزی 
کرده است.وی با بیان اینکه اقدامات دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی نیز آغاز 
شــده است، خاطرنشان کرد: در این بخش کار آغاز شــده اما روند آن باید به مرحله 

مشخصی برسد تا جزئیات آن اعالم شود.

رئیسی:

 راهبرد ایران در مذاکرات هسته ای، راهبرد اعالمی مقام معظم رهبری است
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مســعود خوانســاری رییس اتاق بازرگانی 
تهران در توئیتی نوشــت: نگرانی از جهش 
تورم جدی اســت. رشد چشــم گیر حقوق 
و دســتمزد، افزایش قیمت مسکن و اجاره 
و هزینه حمل و نقل عمومی، رشــد قیمت 
کاالهای خوراکی و جبران کســری بودجه 

با دالرهای نفتی جز رشــد تورم و سخت تر 
شدن شرایط اقتصادی مردم نخواهد داشت.

به گزارش اقتصاد آنالین، مسعود خوانساری 
رییس اتــاق بازرگانی تهران در توئیتی بیان 
کرد که  نگرانی از جهش تورم جدی اســت.

وی در این باره نوشت: نگرانی از جهش تورم 

جدی است.شد چشم گیر حقوق و دستمزد، 
افزایش قیمت مسکن و اجاره و هزینه حمل 
و نقل عمومی، رشد قیمت کاالهای خوراکی 
و جبران کسری بودجه با دالرهای نفتی جز 
رشد تورم و سخت تر شدن شرایط اقتصادی 

مردم نخواهد داشت.

شهردار صدرا در کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری و شورای شهر گفت:
جذب سرمایه گذار، راهکاری موثر در ایجاد درآمد 

پایدار و اشتغال آفرینی است
دکتر پرنیان شهردار صدرا در نشست هم اندیشی کمیسیون سرمایه 
گذاری شهرداری و شــورای اسالمی شهر صدرا ، ظرفیت سازی و 
بهره گیری از مشــارکت بخش خصوصی را راهکاری برای توسعه 
شــهر و ایجاد منابع درآمد پایدار برشــمرد.به گزارش اداره روابط 
عمومی و اطالع رســانی شهرداری و شــورای اسالمی شهر صدرا: 

دکتر پرنیان در این جلســه که با حضور مهندس مرتضی زارع رئیس کمیســیون عمران و 
سرمایه گذاری و روح اهلل شجاعیان عضو شورای اسالمی ، معاونین و مدیران شهرداری صدرا 
برگزار شد گفت: بحث مشارکت و سرمایه گذاری از جمله راهکارهای موفق در طرح توسعه 
شــهری و ایجاد منابع پایدار درآمد شهری اســت که در سال های گذشته تا حدودی مورد 
توجه مدیریت شــهری قرار گرفته بود اما امســال با توجه به  فرامین مقام معظم رهبری و 
نام گذاری ســال 1401 با عنوان تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین مورد توجه ویژه مجموعه 

مدیریت  شهرداری صدرا و شورای اسالمی شهر صدرا قرار گرفته است.

تجلیل از تالش های بی وقفه شهردار 
پرند در مسجد باب الحوائج 

دکتر اله یاری شهردار و اعضای محترم شورای اسالمی شهر 
پرند، همزمان با شــب های ماه مبارک رمضان در مســاجد 
امام علــی)ع( و باب الحوائج)ع( حضــور یافتند. به گزارش 
روابــط عمومی شــهرداری پرند؛ توجه بــه نقش محوری 
مســاجد در حوزه هــای مختلف به ویژه امــور فرهنگی و 
اجتماعی و ارتباط با شــهروندان از طریق مســاجد و رفع 
مشــکالت آنها، طی ماه های اخیر مورد تاکید جدی دکتر 
اله یاری شــهردار پرند قرار داشــته است. از همین رو، طی 
مراســمی که در مسجد باب الحوائج)ع( و با حضور سرهنگ 
ارشدی فرمانده سپاه حیدر کرار )ع(، اعضای شورای اسالمی 
شــهر و سایر مسئوالن برگزار شد، از دکتر اله یاری به پاس 
زحمات و تالش های بی وقفه برای توســعه و آبادانی شهر 

پرند با اهدای لوح، تجلیل به عمل آمد.

در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد:
کمک ۱۳ میلیارد ریالی خیر قمی در 

سفره افطاری و سحری نیازمندان
سفره افطاری و ســحری نیازمندان در ماه مبارک رمضان با 
کمک 1۳ میلیارد ریالی خیر قمی رنگین شد.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی کمیته امداد، سید محمدرضا میره ای، معاون 
توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم از کمک 
1۳ میلیارد ریالی یک خیر قمی برای معیشت نیازمندان خبر 
داد و گفت: این خیر نیکوکار که خواســت نامش برده نشود 
این مبلغ را در قالب بُن خرید کاال از فروشگاههای معتبر به 
مددجویان این نهاد اهدا کرده اســت.وی ضمن قدردانی از 
مردم و خیران استان که همیشه نیازمندان این نهاد را یاری 
کرده اند گفت: شماره کارت ۶0۳۷۹۹۷۹۵01۶۶01۸ به نام 
کمیته امداد اســتان قم برای معیشت و تأمین سبد غذایی 

مددجویان این استان در نظر گرفته شده است.

معاون امور اقتصادی استاندار:
۱۲۰۰ نفر از مالکان اراضی شهرک های صنعتی 

آذربایجان شرقی خلع ید شدند
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی اعالم کرد: سال گذشته 
یکهزار و ۲00 نفر از مالکان اراضی شــهرک های صنعتی استان خلع ید شدند.محمد کالمی، افزود: 
متاســفانه این تعداد از افراد به منظور راه انداختن کسب و کار و واحدهای تولیدی و صنعتی زمین 
هایی را از شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی دریافت کرده بودند، اما پس از گذشت ماه 
ها هیچ فعالیتی از خود نشان ندادند.وی اظهار داشت: مدیریت اقتصادی استان با هرگونه بی نظمی 
و بی توجهی به قانون و مقررات مقابله می کند و خلع ید این افراد نیز بر همین اساس با هماهنگی 
های الزم با مراجع قضائی صورت گرفته است، چون هر گونه واگذاری اراضی در شهرک های صنعتی 
باید منجر به تولید و اشتغال شود.کالمی با بیان اینکه تعدادی از افراد فوق زمین هایی به مساحت 
پنج تا ۶ هکتار در اختیار داشتند، ادامه داد: اینکه پس از مدت ها و فرصت دادن های مختلف هنوز 
کوچک ترین اقدامی در راستای راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی به انجام نرسد، نشان دهنده 
بی تفاوتی و سوء استفاده های احتمالی است که استانداری آذربایجان شرقی با چنین افرادی قاطعانه 

برخورد می کند.

گزیده خبر
سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات 
ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۰

معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور تاکید کرد: مهلت 
تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1400 روز چهارشنبه ۲4 
فروردین ماه سال جاری پایان می یابد.به گزارش ایلنا ، محمد تقی پاکدامن، 
اظهار داشــت: باتوجه به مصادف بودن مهلت تســلیم اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره چهارم )فصل زمســتان( سال 1400 با تعطیالت نوروز و 
همچنین با توجه به درخواســت های مودیان محترم مشمول نظام مالیات 
بــر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیــان گرامی و فراهم نمودن زمینه 
اجــرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیــار حاصل از قانون و مقررات 
مالیات بر ارزش افزوده، مودیان محترم می توانند اظهارنامه فصل زمســتان 
1400 خود را حداکثر تا تاریخ ۲4 فروردین تسلیم نمایند.وی افزود: ادارات 
کل امــور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی )فصل زمســتان( ســال 1400 
را تا پایان روز چهارشــنبه مورخ ۲4 فروردین ماه 1401 تســلیم نمایند، 
امکان برخورداری از 100 درصد بخشــودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه 
در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد شــده 
را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.معاون 
درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: مودیان مشمول 
نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش 
افزوده از تاریخ سیزدهم دیماه 1400 و تغییرات صورت پذیرفته در فرآیند 
ارائه اظهارنامه، الزم اســت از این دوره )زمستان 1400(، مالیات و عوارض 
متعلقه را صرفاً بصورت تجمیعی و در قالب یک صورتحســاب درج نموده و 

ترتیبات پرداخت آنرا فراهم نمایند.

در سال 1401؛
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر 

زیاد می شود؟
رییس کانون عالی بازنشســتگان تأمین اجتماعــی از افزایش ۵۷درصدی 
حقوق بازنشســتگان ســازمان تأمین اجتماعی در ســال 1401 خبر داد.

به گزارش تســنیم، علی اصغر بیات رییس کانون عالی بازنشستگان تأمین 
اجتماعی در ارتباط با میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در این زمینه جلســات متعددی برگزار شد و 
نهایتاً با افزایش حقوق بازنشســتگان در سال 1401 موافقت شد.وی افزود: 
بر این اساس عالوه بر افزایش ۵۷.4 درصد حداقل بگیران، سایر سطوح ۳۸ 
درصد به عالوه ۵1۵ هزار تومان به حقوق بازنشســتگان اضافه خواهد شد و 
ان شاءاهلل از اردیبهشت ماه این افزایش اعمال خواهد شد.بیات گفت: همچنین 

مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه با اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

دو اتفاق مهم برای هزینه وام مسکن
سرنوشت هزینه وام مسکن در سال جدید دستخوش دو تغییر مهم بود. نخست آنکه 
تخفیفی که برای آن اعمال شــده بود متوقف شــده و دوم آنکه قیمت هر برگ از این 
اوراق پس از مدت ها به زیر 100 هزار تومان رســید.به گزارش ایسنا، بررسی آخرین 
وضعیت قیمت اوراق مســکن نشــان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در 
فروردین و اردیبهشت سال گذشته ۷۸ هزار و ۶00، ۷۷ هزار و 100 و ۷۷ هزار و ۵00 
تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق تســهیالت مسکن بانک مسکن در خرداد، تیر و 
شهریورماه سال گذشته با قیمت ۷۶ هزار و ۸00، ۷۶ هزار و ۹00 و ۷۷ هزار تومان داد 
و ســتد می شود.همچنین این اوراق در ماه مهر سال 1400، ۷۷ هزار و ۲00، در آبان 
ماه 1400، ۷۷ هزار و ۸00 و در آذرماه ســال 1400 نیز ۷۶ هزار و ۹00تومان قیمت 
دارند. اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن  سال گذشته نیز با قیمت های ۷۸ هزار 
و ۲00، ۸0 هزار و ۷00 تومان معامله می شود. این گزارش نیز بر اساس قیمت بهمن 

ماه نوشته شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲۸0 میلیون تومان تسهیالت دریافت 
کنند که شــامل ۲00 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۸0 میلیون تومان وام 
جعاله می شود. لذا برای دریافت ۲00 میلیون تومان تسهیالت باید 400 برگه تسهیالت 
مســکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۸0 هزار و ۷00 تومانی، ۳۲ 

میلیون و ۲۸0هزار تومان می شــود. همچنین با در نظر گرفتن ۸0 میلیون تومان وام 
جعالــه که برای آن باید 1۶0 ورق به مبلغ 1۲ میلیــون و ۹1۲ هزار تومان خریداری 

کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به 4۵ میلیون و 1۹۲ هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز برهمین اساس می توانند تا سقف 4۸0 میلیون تومان شامل ۲00 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۸0 میلیون توان وام جعاله دریافت 
کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸00 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 
۶4 میلیون و ۵۶0هزار تومان می شود که همراه با هزینه 1۲ میلیون و 1۹۲هزار تومانی 
وام جعاله که برای آن باید 1۶0 ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید 

۷۶ میلیون و ۷۵۲هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تســهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲00 هزار نفر 
برای مجردها به 1۶0 و برای زوجین به ۳۲0 میلیون تومان رسیده است که با توجه به 
اینکه مجردها باید ۳۲0 و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶40 برگه تسهیالت 
مســکن خریداری کنند، مجردها باید ۲۵ میلیون و ۸۲4 هزار تومان و متاهل ها نیز 
باید 4۵ میلیون و ۳1۲ هزار تومان پرداخت کنند.بر اســاس این گزارش در سال قبل 
قیمت هر برگ اوراق برای نخستین مرتبه از 100 هزار تومان گذشت و حتی به بیش 
از 1۶۵ هزار تومان نیز رسید. از سوی دیگر بانک مسکن برای خرید این اوراق به مدت 
چنــد ماه تخفیف ۵0 درصدی در نظر گرفته بود که البته زمان این تخفیف تا انتهای 

سال گذشته بود.

در حالی فردا یک مقام بلندپایه منطقه ای برای نهایی کردن سازوکار آزادسازی ۷ میلیارد دالر از دارایی های مسدودی ایران وارد تهران می شود که احتماالً این مبلغ به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی عمان 
واریز خواهد شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک مقام منطقه ای )احتماال وزیر امور خارجه عمان(، امروز، سه شنبه به تهران سفر خواهد کرد که یکی از اهداف این سفر، نهایی کردن سازوکار آزادسازی 
۷ میلیارد دالر از ارزهای مسدودی ایران است.بررسی ساز و کار اجرایی آزادسازی منابع مسدودی ایران در چارچوب توافق اخیر، از اهداف اصلی سفر یک مقام بلندپایه منطقه ای به تهران در روز سه شنبه است.شنیده ها 
حاکی است مبلغ ۷ میلیارد دالر احتماالً به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی عمان واریز خواهد شد.بر اساس توافق صورت گرفته با برخی کشورهای طرف قرارداد ایران، چارچوب الزم برای رفع مسدودی 
بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدودشــده کشــور، مشــخص و مورد توافق قرار گرفته است.بر اساس این چارچوب توافق شده، وجوه مسدودی باید در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته، در حساب های ایران 
وصول شود.چارچوب این مسیر برای رفع مسدودی منابع ارزی، مشابه چارچوب توافق شده با انگلیس است که در آن قالب رقمی در حدود 4۷0 میلیون یورو در حساب های ایران وصول شد.پیش تر دولت انگلیس ۳۹0 میلیون پوند )حدود نیم میلیارد 
دالر( اصل و فرع بدهی خود به دولت ایران را به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی عمان واریز کرده بود.این ۷ میلیارد دالر به حساب های ایران واریز می شود، که نشانه هایی از باز شدن تدریجی محدودیت های بانکی علیه ایران است به نحوی که 

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

احتمال واریز ۷ میلیارد دالر دارایی مسدودی به حساب بانک مرکزی ایران در عمان

رییس اتاق بازرگانی تهران؛

نگرانی از جهش 
تورم جدی است
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گزیده خبر

در سال گذشته،  ۴۱۰ اشتراک رایگان گاز 
درهرمزگان واگذار شد

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان هرمزگان از واگذاری 
۴۱۰ اشــتراک رایگان گاز در سال ۱۴۰۰ خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان هرمزگان، 
فواد حمزوی، مدیرعامل شــرکت گاز استان هرمزگان 
اظهار کرد: این شرکت در سال گذشته ،  ۴۱۰ اشتراک 
رایگان گاز طبیعی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
بهزیستی، مساجد، حسینیه ها، حوزه های علمیه،  خانواده های شهدا، آزادگان، 
رزمندگان و جانبازان اســتان واگذار کرده اســت.وی تصریح کرد: مددجویان 
نهاد های حمایتی و جانبــازان باالی ۲۵ درصد در صورتی که تا کنون از امتیاز 
اشــتراک گاز رایگان بهره مند نشــده اند می توانند با دریافت معرفی نامه از نهاد 
مربوطه و ارائه به اداره گاز شهرســتان خود  برای یک مرتبه کنتور و اشــتراک 
رایــگان دریافت نمایند.حمزوی در پایان برمصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در 
تمامی بخش های خانگــی، صنعتی و عمومی تاکید کرد و گفت: رعایت الگوی 
مصرف تاثیر بسزایی بر استمرار ارائه خدمات گازرسانی در استان  و متعاقباً حفظ 

منابع ملی کشور خواهد داشت.

سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر:
8۰ درصد آب مصرفی مردم بوشهر از دیگر 

استان ها تأمین می شود
بوشهر:  سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
با اشــاره به اینکه بیش از 8۰ درصد آب مصرفی مردم 
در شهرها و روستاها از دیگر استان ها با خطوط طوالنی 
انتقال وارد شبکه آبرســانی این استان می شود گفت: 
آب آشامیدنی استان بوشهر با سختی های فراوان تهیه 
و توزیع می شود که باید در مصرف آن صرفه جویی مورد توجه قرار داشته باشد.

ابوالحسن عالی در نشســت با رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و امام 
جمعه موقت بوشــهر باتأکید بر توجه به آگاهی بخشی در ارزش آب آشامیدنی 
خاطر نشــان کرد: در خصوص ارزش ذاتی و اقتصادی آب باید آگاهی بخشــی 

عمومی صورت گیرد.

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

در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۱
مدیر مخابرات منطقه گلستان بر حمایت از شرکت های دانش بنیان در جهت 
تحقق شــعار تولید ، دانش بنیان و اشــتغال آفرین تاکید کرد .دکتر غالمعلی 
شهمرادی که در اولین جلسه شورای اداری در سال ۱۴۰۱ سخن می گفت : با 
اشاره به اهمیت اقتصاد دانش بنیان  افزود امروزه یکی از مظاهر و شاخص های 
اصلی توسعه یافتگی دستیابی به اقتصاد دانش بنیان است و آنچه توسعه پایدار 
و پیشــرفت هر کشوری را تضمین می کند، میزان رشد اقتصاد دانش بنیان آن 
کشور است.مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اینکه در این میان شرکت 

های دانش بنیان بعنوان موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان محسوب می شوند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان:
مالقات های مردمی، فرصتی برای حل 

سریع تر مشکالت هم استانی ها می باشد
در راســتای رسیدگی به مشکالت مراجعین، مهندس 
آرش آریانژاد روز دوشــنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ دیدار 
عمومی برگزار کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای کردستان، در راســتای تأکیدات مقام عالی 
وزارت نیرو، مبنی بر تکریــم ارباب رجوع و صیانت از 
حقوق آنها، مدیر عامل این شــرکت به  صورت جداگانه و رو در رو با مراجعین 
دیدار کرد، در این دیدار هرکدام از مالقات کنندگان مســائل و مشکالت خود را 
مطرح و مهندس آریانژاد ضمن استماع موارد آنها، دستورات اکید را در خصوص 

رسیدگی و رفع مشکالت مراجعین، صادر کرد.

تجلیل از تالش های نیروهای انتظامی 
 درپیشگیری از سرقت کابل شبکه های 

توزیع برق
در آیینی با حضور مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان و 
فرماندار زنجان از تالش های نیروهای انتظامی استان زنجان پیرامون کشف 
و پیشــگیری از سرقت کابل های برق در سطح استان زنجان تجلیل شد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، در این آیین 
که دفتر فرماندهی انتظامی استان زنجان برگزار شد، مهندس پیام جوادی، 
مدیرعامل این شرکت ضمن تبریک آغاز سال نو و ماه مبارک رمضان گفت: 
توسعه پایدار در گروی امنیت پایدار است و اگر امروز ما می توانیم به عنوان 
کشوری بزرگ و سرآمد در صنعت برق در سطح جهان مطرح شویم حاصل 
رشادت بزرگمردانی است که شــبانه روز برای ایجاد امنیت در کشور  ایثار 

می کنند.

اولین واکنش وزیر نفت به پتروشیمی میانکاله:
 بدون مجوز محیط زیست هیچ 

پروژه ای اجرا نمی شود
وزیر نفت موضع وزارت نفت در خصوص 
پروژه میانکاله را عملیاتی شــدن تمای 
پروژه ها به شــرط اخذ مجوز ســازمان 
حفاظت محیط زیست اعالم کرد و گفت: 
هیچ پروژه ای در وزارت نفت بدون تأییدیه 

سازمان حفاظت محیط زیست عملیاتی نخواهد شد.جواد اوجی، 
وزیر نفت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم 
در خصوص موضع وزارت نفت درباره پروژه پتروشــیمی میانکاله 
اظهار داشت: موضع وزارت نفت این است که هر پروژه ای که می 
خواهیم شــروع کنیم و عملیاتی شود، حتما و حتما باید تأییدیه 
محیط زیست را داشته باشد.این عضو کابینه دولت تصریح کرد: 
هیچ پروژه ای در وزارت نفت بدون تأییدیه سازمان حفاظت محیط 
زیست عملیاتی نخواهد شد.وزیر نفت در پاسخ به اینکه »آیا مجوز 
پتروشیمی امیرآباد مازندران )پتروشیمی میانکاله( قرار است لغو 
شود؟«، گفت: در این زمینه تابع سازمان حفاظت محیط زیست 

هستیم.

آب سدها به نیمه رسید
در حال حاضر ظرفیت کل مخازن سدها ۵۰.۵ میلیارد متر مکعب 
و درصد پرشــدگی ســدها ۵۱ درصد ثبت شده است.به گزارش 
ایسنا، بر اساس آخرین آمار اعالم شده میزان کل ورودی سدهای 
کشور از ابتدای سال آبی تاکنون ۱۹.۵8 میلیارد مترمکعب بوده 
که این عدد در مقایســه با سال گذشــته که عدد معادل ۲۰.۶ 

میلیارد متر مکعب بوده معادل ۵ درصد کاهش یافته است.
همچنین کل خروجی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون 
۱۳.۱۵ میلیارد متر مکعب بوده که نســبت به سال گذشته که 
عددی معادل ۱8.۴۶ میلیارد متر مکعب ثبت شــده ۲۹ درصد 
کاهش یافته اســت.در خصوص حجم آب موجود در مخازن نیز 
باید گفت که در سال جاری حجم آب معادل ۲۵.۷۱ میلیارد متر 
مکعب بوده که این عدد نســبت به سال قبل ۱۳ درصد کاهش 
یافته است.وضعیت ســدهای مهم )شرب- کشاورزی( تا بیستم 
فروردیــن ماه نیز  حکایت از این دارد که  در ۱۴ ســد با کاهش 
موجودی مخزن نسبت به ســال قبل مواجهه هستیم و تنها در 
دو ســد استان هرمزگان میزان تغییرات با اعداد باال مثبت اعالم 
شده است.وضعیت ســدهای ۵گانه تهران حکایت از کاهش ۳8 
درصدی، سدهای خراسان رضوی کاهش ۳۶ درصدی و خراسان 
شمالی کاهش ۲۵ درصدی دارد. همچنین در حوضه قمرود سد 
گلپایگان کوچری شاهد کاهش ۳۰ درصدی سد مخازن و در سد 
پانزده خرداد شاهد کاهش ۱8 درصدی حجم مخازن هستیم.در 
استان سیستان و بلوچستان در سد چاه نیمه یک و دو و چاه نیمه 
چهار به ترتیب با کاهش ۵۵ و 8۱ درصدی حجم مخازن مواجه 
هستیم. عالوه بر این در سد سفیدرود گیالن نیز وضعیت مخزن 

نشان دهنده کاهش ۴۱ درصدی است.        

بحران در بازار زغال سنگ؛

فرجام قیمت زغال سنگ در بلندمدت چه خواهد بود؟
ممنوعیت واردات زغال سنگ روسیه در اتحادیه اروپا ممکن است 
قیمتهــای گاز طبیعی و برق در خارج از اروپــا را افزایش دهد.

به گزارش ایســنا، تصویب ممنوعیت زغال سنگ روسیه از سوی 
اتحادیه اروپا، باعث تشــدید کمبود عرضه در بازار جهانی زغال 
ســنگ شده و تاثیر دومینو واری را بر قیمتهای زغال سنگ، گاز 
طبیعی و برق در اروپا و بازارهای منطقه ای دیگر ایجاد می کند. 
بازارهای زغال سنگ جهان حتی پیش از حمله نظامی روسیه به 
اوکرایــن، به دلیل بحران انرژی و کمبــود گاز طبیعی در اروپا و 
آسیا در پاییز سال ۲۰۲۱ که استفاده و قیمتهای زغال سنگ را 
باال برد، با کمبود عرضه روبرو بودند.دو کشور مصرف کننده بزرگ 
زغال ســنگ در آسیا )چین و هند( در تالش برای تامین میزان 
کافی از این سوخت فسیلی کثیف هستند زیرا افزایش سرسام آور 
قیمتهای گاز طبیعی، باعث گرایش بیشتر آنها به استفاده از زغال 
سنگ برای تولید نیرو شــده است. همزمان، عرضه زغال سنگ 
به شــدت محدود شده که آن هم به دلیل ممنوعیت غیررسمی 
چین روی واردات زغال ســنگ استرالیا بوده است.تقاضای چین 
برای زغال ســنگ همچنان وجود خواهد داشت زیرا این کشور 
در حال اســتفاده حداکثری از زغال سنگ در سال های آینده به 
منظور تضمین امنیت انرژی است.ادامه جنگ در اوکراین و انتشار 
گزارشهایی از کشتار غیرنظامیان در شهرهای اوکراین باعث شد 
اروپا ممنوعیت واردات زغال ســنگ روســیه را پیشنهاد کند و 
عرضه زغال ســنگ در اروپا، آسیا و در سطح جهانی بار دیگر با 

محدودیتها و افزایش قیمتها روبرو می شود. در نتیجه، قیمتهای 
کاالهای انــرژی و تولید نیرو هم افزایش پیــدا می کند.قیمت 
زغال سنگ در شــمال غرب اروپا هفته گذشته پس از پیشنهاد 
کمیســیون اروپا برای ممنوعیت واردات زغال سنگ روسیه، به 
باالترین حد در یک ماه اخیر صعــود کرد. اورزوال فون در الین، 

رئیس کمیسیون اروپا چهارشــنبه گذشته گفت: سرانجام وقت 
برداشــتن این گام بود. برای نخســتین بار است که ما مستقیما 
واردات ســوختهای فسیلی از روسیه را تحریم می کنیم و به این 
ترتیب منبع درآمد وارداتی مهمی را قطع می کنیم. بسته جدید 
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه پنج شنبه گذشته تصویب 

شد و شــامل ممنوعیت واردات زغال سنگ از روسیه بود.از آنجا 
که روسیه بخش زیادی از زغال سنگ مورد نیاز اروپا را تامین می 
کند، اتحادیه اروپا به سختی تالش خواهد کرد این سوخت را از 
صادرکنندگان دیگری که در نقاط دورتری قرار دارند، تامین کند 
و هزینه بیشتری برای واردات از آفریقای جنوبی، کلمبیا، آمریکا و 
حتی استرالیا متحمل می شود.بازار زغال سنگ حتی بدون تحریم 
اروپایی واردات روسیه، ماه هاست که دچار محدودیت عرضه بوده 
است و بنابراین قیمتها با تغییر مسیر جریان تجارت جهانی زغال 
سنگ، افزایش بیشتری پیدا خواهند کرد. این اتفاق زمان می برد 
و هزینه هــای حمل محموله ها را افزایش داده و در نتیجه قیمت 
زغال ســنگ و قیمت برق باالتر می رود.شــرکت ریستاد انرژی 
در یک یادداشت تحقیقاتی اعالم کرد:  ممنوعیت زغال سنگ به 
معنای آن اســت که مصرف کنندگان باید آماده پرداخت قیمت 
باالتر برق در سال جاری شوند زیرا کمبود عرضه در کشورهایی 
که متکی به تولید نیروی زغال سوز هستند، بواسطه متصل بودن 
شبکه های برق به سراسر منطقه گسترش پیدا خواهد کرد. آلمان 
که بزرگترین اقتصاد اروپاست و همچنین اروپای شرقی به شدت 
آسیب خواهد دید.بر اساس گزارش اویل پرایس، اروپا برای یافتن 
عرضه جایگزین حتی با هزینه باالتر، با چالش روبرو خواهد شــد 
زیرا بازار جهانی زغال سنگ با کمبود عرضه دست و پنجه نرم می 
کند. صادرکنندگان بزرگ مانند استرالیا و اندونزی ظرفیت مازاد 

تولید اندکی برای اروپا دارند.

مدیرعامل توانیر دربــاره وضعیت مصرف 
برق در تابســتان امســال گفت: بر اساس 
برآوردهــای صورت گرفتــه، نیاز مصرف 
برق در تابستان امسال به ۷۰ هزار مگاوات 
خواهد رسید که این میزان نسبت به پیک 
ســال گذشــته ۴.۴۶ درصد رشــد نشان 
می دهد.به گــزارش ایســنا، آرش کردی 
امروز دوشنبه در نشست تخصصی مدیران 
صنعت برق که در ساختمان ستادی وزارت 
نیرو برگزار شــد، با اشاره به روند رشد نیاز 
مصرف برق در تابســتان های چند ســال 
گذشته افزود: در حالی که نیاز مصرف برق 
در سال ۱۳۹8 به ۶۰ هزار و 8۲۵ مگاوات 
رســیده بود، این میزان در سال ۱۳۹۹ با 
رشــدی نزدیک به ۵ درصد به ۶۳ هزار و 
8۵۴ مگاوات و در سال ۱۴۰۰ به ۶۷ هزار 
و ۱۲ مگاوات افزایش یافت.کردی همچنین 
با اشاره به رشــد نیاز مصرف برق در سال 
جــاری اظهار کرد: بر اســاس برآوردهای 
صورت گرفته، نیاز مصرف برق در تابستان 
امسال به ۷۰ هزار مگاوات افزایش خواهد 
یافت که این میزان نســبت به پیک سال 
گذشــته ۴.۴۶ درصد رشد نشان می دهد.

وی همچنیــن به تــراز منفــی ۱۵ هزار 
مگاواتی میــان تولید و مصــرف برق در 
تابستان ســال گذشته اشاره و خاطرنشان 
کــرد: اگرچه تراز منفــی تولید و مصرف 
امســال با تالش های صورت گرفته به ۱۰ 

هزار و ۵۰۰ مگاوات کاهش یافته است، اما 
همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 
داریم.کردی همچنین از برنامه ریزی برای 
افزایش واردات برق، استفاده از نیروگاه های 
برق آبی به صــورت مطلوب، بهره گیری از 
نیروگاه های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف 
به عنــوان عواملی که در کنار نیروگاه های 
حرارتی به کمک صنعت برق خواهند آمد، 
یاد کــرد و افزود: امســال نقش مدیریت 
مصرف بازهم پررنگ خواهد بود به طوری 
که رقمی در حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ مگاوات 
برای مدیریت مصرف استخراج شده که این 
میزان با مطالعه پتانسیل های موجود انجام 

شده است.مدیرعامل توانیر از تدوین یکصد 
برنامه عملیاتی برای جبران ناترازی تولید 
و مصــرف برق خبر داد و یادآور شــد: این 
برنامه ها در چهار محور شامل برنامه ریزی 
و اقدامــات تامین بــرق، مدیریت مصرف 
و تقاضا، آمادگی شــبکه سراســری برق و 
برنامه ریزی و مدیریت، تدوین و ابالغ شده 
است.کردی در خصوص برنامه های مدیریت 
مصرف و تقاضا گفت: در این خصوص نسبت 
به مدیریت بــرق صنایع با همکاری وزارت 
صمت، تعدیل روشنایی معابر و جمع آوری 
رمز ارزهــا، کاهــش ۵۰ درصدی مصرف 
بــرق ادارات و نصب کنتورهای هوشــمند 

اقدام هــای الزم انجام شــده و تا تکمیل و 
اجرای دقیق آن پیگیری هــا ادامه خواهد 
داشــت.وی همچنین از مدیریت چاه های 
کشــاورزی، اســتفاده از مولدهــای برق 
صنایع و اقدامات فرهنگی و اطالع رســانی 
به عنــوان دیگر اقداماتی یــاد کرد که در 
راستای مدیریت مصرف و تقاضا انجام شده 
است.کردی در زمینه مدیریت مصرف برق 
صنایع و شــهرک های صنعتی نیز اظهار 
داشــت: در خصوص شهرک های صنعتی 
برای رویت پذیــری و کنترل پذیری صد 
درصدی بار شــهرک های صنعتی، تنظیم 
تفاهم نامه های شــرکت های توزیع نیروی 
برق با شهرک های صنعتی، الزام به استفاده 
حداکثری از مولدهای اضطراری در اختیار 
صنایع و رویت پذیری و کنترل پذیری صد 
در صدی بارهــای پراکنده صنعتی خارج 
از شــهرک های صنعتی برنامه ریزی شده 
است.مدیرعامل توانیر اضافه کرد: تاکنون 
بــا بیش از ۴۷8 هزار مشــترک دیماندی 
صنعتی به منظور همکاری در برنامه های 
پیک بار تفاهم نامه منعقد شــده اســت.

کردی همچنین ضمن درخواست از همه 
بخش های دولت برای همکاری با صنعت 
برق در مدیریت مصرف تابستان امسال، از 
شرکت های برق سراسر کشور نیز خواست 
تا نســبت به وصول مطالبات خود به طور 

جدی اقدام کنند.

افزایش نیاز مصرف برق به ۷0 
هزار مگاوات در تابستان

در حالــی که اتحادیــه اروپا 
تالشــها برای دســتیابی به 
سطح کربن خنثی را مضاعف 
کرده اســت اما وابستگی به 
واردات انــرژی، این منطقه را 
به شدت آسیب پذیر ساخته است.به گزارش ایسنا، یک فرض ناگفته 
وجود دارد که غرب می داند چه کاری انجام می دهد زیرا نســبت به 
شــرق ســابقه طوالنی تری در انجام آن دارد. تقریبا همه اقتصادهای 
توســعه یافته، در غرب اروپا و آمریکای شــمالی هستند. با این حال 
وضعیت درباره سیاست انرژی به طور کلی تغییر کرده است. در چند 
سال گذشته اتحادیه اروپا عزم خود برای تبدیل شدن به منطقه کربن 
خنثی در جهان را جزم کرده و میزان قابل توجهی انرژی تجدیدپذیر 

ســاخته و سرمایه گذاریهای عظیمی در هیدروژن سبز انجام داده و با 
هدف ترغیب عدم مصرف سوختهای فسیلی، سیاستهای پی در پی را 
تصویب کرده است.در آمریکا حرکت بزرگ به سوی تجدیدپذیرها دو 
ســال قبل با روی کار آمدن دولت جو بایدن آغاز شد. عبور از اقتصاد 
مبتنی بر سوخت فسیلی به اقتصاد مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر، یکی از 
محورهای اصلی کارزار انتخاباتی بایدن بود و وی از روز اول، کار در این 
زمینه را شروع کرد و خط لوله کی استون ایکس ال از کانادا را ممنوع 
کرد و اندکی بعد حفاری نفت و گاز در زمینهای فدرال را ممنوع کرد.

در این بین، در شرق اوپک پالس تشکیل شد که در آن دو تولیدکننده 
بزرگ جهان شامل روسیه و عربستان سعودی و تولیدکنندگان نفت 
آسیای مرکزی شامل قزاقستان و جمهوری آذربایجان حضور داشتند. 
اعضای این گروه همیشــه هم عقیده نبوده اند و درست در زمان آغاز 

شیوع پاندمی کووید ۱۹، روس ها و سعودی ها وارد جنگ قیمت کوتاه 
مدتی شــدند اما از آن زمان اوپک پالس مانند یک دســتگاه خوب 
روغن کاری شده کار کرده است.اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکا به نصب 
توربین های بادی بیشتر، پنل های خورشیدی بیشتر و ظرفیت بیشتر 
شتافتند و خودروســازان که تقریبا همگی آنها در اروپا یا در آمریکا 
مستقر هســتند، ده ها میلیارد دالر سرمایه گذاری برای برقی کردن 
حمل و نقل اعالم کردند. این حرکت ها بر مبنای توافق اقلیمی پاریس 
و بــا هدف کاهش میانگین دمای جهانی به میــزان ۱.۵ تا دو درجه 
نســبت به سطح پیش از صنعتی شدن بود.در حالی که غرب سرگرم 
این سیاست بود، اوپک پالس تحت هدایت عربستان سعودی و روسیه 
به اندازه ای نفت تولید کرد که در هر زمانی مناسب باشد. بعالوه روسیه 
صنعت فلــزات و اورانیوم خود را حفظ کرد و روابطش با خاور دور به 
خصوص چین را مســتحکم تر کرد. در این بین، عربستان سعودی در 
دنیای معدنکاری به سهم خواهی پرداخت و ده ها میلیارد دالر به انرژی 
تجدیدپذیر و سرمایه گذاری در فناوری هوشمند اختصاص داد.این به 

معنای آن اســت که در حالی که غرب به بخش نهایی زنجیره تامین 
انرژی یعنی توربین های بادی، پنل های خورشیدی و خودروهای برقی 
متمرکز شد، شرق در مواجهه با روسیه و عربستان سعودی به شروع 
و میانه این فرآیند و روی مواد خامی که بدون آنها فرآیند گذار انرژی 
ممکن نیست، متمرکز شد. همزمان با این کار، این تولیدکنندگان به 
کاری ادامه دادند که به مدت دهه ها مشــغول آن بودند و سوختهای 
فسیلی را برای جهان از جمله اقتصادهایی که عبور به سوی انرژی پاک 
را کلید زده بودند، تامین کردند.اکنون غرب پی برده که مواد خام به 
عنوان بخشــی از صنعت انرژی تا چه حد اهمیت دارند. دولت آمریکا 
واردات نفت و فرآورده های نفتی روســیه را بر ســر حمله به اوکراین 
ممنوع کرده اســت اما این ممنوعیت از ۲۲ آوریل شروع می شود و 
تا آن زمان می تواند به انباری ســازی واردات روسیه بپردازد.در اروپا، 
سیاستمداران در تنبیه روسیه بر سر جنگ در اوکراین فعال بوده اند و 
تاکنون پنج دور تحریم علیه مسکو تصویب کرده اند که بسیاری از آنها 
بیشــتر به اتحادیه اروپا آسیب می زنند تا روسیه. با این حال مقامات 

اتحادیه اروپــا درباره تحریمهای نفت و گاز صحبت می کنند و هفته 
پیش به ممنوعیت واردات زغال ســنگ روسیه رای دادند که در اوت 
اجرایی می شــود. تحریم مذکور چندان منطقی به نظر نمی رسد زیرا 
روسیه ۴۵ درصد از زغال سنگ حرارتی اروپا را تامین می کند که برای 
تولید برق و گرمایش استفاده می شود. اتحادیه اروپا اکنون در جست 
و جوی جایگزینی برای زغال سنگ روسیه است در حالی که اندونزی 
)بزرگترین صادرکننده زغال ســنگ جهان( قیمت هایش را به میزان 
چشــمگیری افزایش داده و اســترالیا که یک غول زغال سنگ دیگر 
است، هشدار داده است که زغال سنگ کافی برای عرضه به اروپا ندارد.

بر اســاس گزارش اویل پرایس، غرب بیداری تلخی داشته و چشمش 
به روی یک حقیقت ساده باز شده است. این حقیقت که هر کس مواد 
خام را کنترل کند، همه چیز را کنترل خواهد کرد. و اگر کسانی که 
مواد خام را کنترل می کنند، دستشان را خوب بازی کنند، در کنترل 
باقی می مانند در حالی که وابستگی مصرف کنندگان این مواد خام به 

عرضه خارجی بیشتر می شود.

جایی که غرب از شرق رو دست خورد
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گزیده خبر

مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه:
عملكرد كیفی محصوالت فوالد مباركه در سال 

1400 افزایش یافت
مدیر کنترل کیفی شــرکت فــوالد مبارکه از افزایش 
عملكرد کیفی محصوالت فوالد مبارکه در سال 1400 
خبر داد.علیرضا کی یگانه مدیر کنترل کیفی شــرکت 
فــوالد مبارکه اظهار کرد: مهم ترین شــاخص کیفیت 
محصوالت فوالد مبارکه نشان دهنده وضعیت کیفیت 

و بازده کیفی کل محصوالت شــرکت اســت؛ بازده کیفی کل شرکت از بازده 
کیفی نواحی تولیدی فوالدسازی، نورد گرم و نورد سرد به دست می آید.وی افزود: 
محصوالت فوالد مبارکه از نظر کیفی به 4 دســته محصوالت منطبق، محصول 
نامنطبق درجه 1، محصول نامنطبق درجه 2 و قراضه تقســیم می شوند و بازده 
کیفی از درصد وزنی محصوالت منطبق حاصل می شــود و نشان دهنده مقدار 
تولید محصوالت منطبق با ســفارش اســت.مدیر کنترل کیفی فوالد مبارکه از 
افزایش 88.82 درصدی شاخص بازده کیفی محصوالت تولیدی این شرکت در 
سال 1400 خبر داد و گفت: این شاخص در سال های 1398 و 1399 به ترتیب 
83.94 و 86.88 درصد بوده است. می توان گفت بهبود کیفیت در 1400 نسبت 
به سال گذشته حدود 2 درصد و نسبت به 2 سال گذشته حدود 5 درصد بوده 
است و این نتیجه دستاورد کلیه کارکنان فوالد مبارکه است که به طور مستقیم 

و غیر مستقیم بر کیفیت محصوالت تأثیرگذارند.

با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان و اداره کل گمرکات استان اصفهان:
انجمن كارگزاران گمركی استان اصفهان 

تشكیل خواهد شد
در نشستی که اتاق بازرگانی اصفهان با هدف پیگیری 
مشــكالت کارگزاران گمرکی استان برگزار کرد، مقرر 
شد انجمن کارگزاران گمرکی استان اصفهان ذیل اتاق 
بازرگانی اصفهان تشكیل شود.به گزارش روابط عمومی 
اتاق بازرگانی اصفهان، میــز امور ارزی و گمرکی اتاق 

بازرگانی اصفهان اقدام به تشــكیل نشستی با حضور مدیرکل گمرکات استان، 
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رییس اداره بازرگانی خارجی 
اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان و رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران 
به منظور احصاء مشكالت کارگزاران گمرکی استان نمود. در ابتدای این نشست 
فرشته امینی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینكه این جلسه 
به درخواست کارگزاران گمرکی استان مبنی بر احصاء مشكالت وتشكیل انجمن 
برای پیگیری بهتر امور این صنف برگزار شده است، افزود: اتاق بازرگانی اصفهان 
از ظرفیت های خود برای رســیدگی به مشكالت و پیگیری امور مربوط به این 

صنف استفاده خواهد کرد.

ظرفیت های دریایی و بندری كشور برای 
تحقق شعار سال 1401

  یادداشــت معاون امــور بندری و اقتصــادی بنادر و دریانوردی سیســتان و 
بلوچســتان بر ظرفیت های دریایی و بندری کشــور برای تحقق سال 1401 
،معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان سیســتان و 
بلوچستان،استفاده از فن آوری های هوشمندانه و کمک به شكل گیری کسب 
و کارهای دانش بنیان در صنعت حمل و نقل دریایی کشور به دلیل گستردگی 
دامنــه فعالیت های دریایی و بندری و ضرورت فعالیت و ارائه خدمات منطبق با 
استانداردهای جهانی موضوعی مهم و قابل تامل می باشد.طبیعتا تحقق و شكل 
گیری اقتصاد دانش بنیان در صنعت حمل و نقل دریایی کشــور به دلیل اتكای 
این صنعت به بخشــهای فن آورانه از یک طرف و کارکرد خدماتی حمل و نقل 
دریایی در ســاختار اقتصادی کشــور؛ در گام اول موجب ایجاد اشتغال پایدار و 
نهایتا مسیر استفاده از دانش بومی و درون زا در این صنعت را در راستای انتخاب 
شــعار ســال هموار خواهد کرد.ایمنی دریانوردی، نجات جان اشخاص در دریا، 
جلوگیری و مبارزه با آلودگی های نفتی، ایمنی کانالها و آبراهها، انجام عملیات 
مناســب تخلیه و بارگیری، مدیریت سیســتم های تعمیر و نگهداری تجهیزات 
دریایی و بندری بخشــی از وظایف و مسئولیت های حاکمیتی سازمان بنادر و 

دریانوردی می باشد.

بیش از 80 درصد رضایتمندی از خدمات 
امدادی بهمن موتور در ایام نوروز

علیرضا توکلی طرقی مدیر توســعه خدمات و امداد گروه بهمن می گوید طبق 
نظرســنجی های انجام شده از مشتریان، بیش از 80درصد مشتریان از خدمات 
امدادی نوروزی این مجموعه رضایت داشته اند. وی در همین رابطه یادآور شد: 
در این نظرسنجی طیف وسیعی از مقوالت و نیازهای مشتریان مورد سوال قرار 
گرفته اســت که حضور به موقع نیروهای امدادی و نحوه برخورد با مشتریان از 
مهمترین آنها بوده است.مدیر توسعه خدمات و امداد گروه بهمن با تشریح نحوه 
خدمات رســانی امدادی گروه بهمن در ایام نــوروز 1401 گفت: ماموریت های 
امدادی بهمن موتور از 26 اسفند 1400 آغاز شد و تا 14 فروردین 1401 ادامه 
داشت. این خدمات با همكاری متقابل امداد خودروی ایران و کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی با باالترین گســتردگی و کمترین زمان انتظار ممكن انجام شــد. 
همچنیــن بهمن موتور نیز بــرای انجام هرچه بهتر خدمت رســانی از تمامی 

ظرفیت های خود استفاده کرد.

معاون وزیر صمت:
صنایع كوچک ۲.۵ میلیارد دالر در سال 

1400 صادرات داشته اند
معــاون وزیر صمت گفت: آمار دقیقی از میزان شــهرک های صنعتی نداریم اما 

صنایع کوچک سال گذشته توانستند 2.5 میلیارد دالر صادرات داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان دیروز در نشست خبری اظهار کرد: بیش 
از 1030 شــهرک، ناحیه و منطقه ویژه مصوب در کشور داریم که از این میزان 
841 شــهرک و ناحیه صنعتی فعال هســتند. همچنین 48 هزار و 500 واحد 
صنعتی و تولیدی در شــهرک ها و نواحی فعال هســتند که یک میلیون نفر در 
این واحدها مشغول به کارند. سال گذشته نیز ۷400 قرارداد حق بهره برداری با 
افراد امضا شد که این قراردادها طرح های اقتصادی متقاضی فعالیت در شهرک ها 
بودند و در این راســتا 3500 هكتار زمین به فعاالن اقتصادی واگذار شده است. 
از این میزان 5300 طرح در دولت ســیزدهم منعقد شد و برای سال جاری نیز 
برنامه امضای بیش از ۷000 قرارداد را در دســتور کار داریم.مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران افزود: در سال 1400، 2880 واحد 
جدید در شهرک ها به بهره برداری رسید که نسبت به سال 99، 13 درصد رشد 
داشــت.وی تصریح کرد: سال گذشــته 1900 هكتار اراضی که به هر دلیلی به 
بهره برداری نرسیده بودند، شناسایی و فسخ شدند که از این میزان ۷۷0 هكتار 
را پس گرفتیم و در اختیار فعاالن اقتصادی جدید قرار خواهیم داد. برای امسال 
نیز 500 هكتار پس خواهیم گرفت.رسولیان گفت: سال گذشته طرح در مرحله 
تخصیــص زمین ۷ درصد کاهش یافت و با تأمین و کمک های مالی، اراضی در 
مرحله دیوارکشی 22 درصد و واحدهای در مرحله نصب ماشین آالت 30 درصد 
افزایش یافت.مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با 
اشاره به واحدهای راکد گفت: مجموع واحدهای راکدی که شناسایی شدند، 12 
هزار واحد بودند که ســال گذشته 206۷ واحد احیا شد که نسبت به سال 99 
رشد 40 درصدی داشت و از میزان واحدهای راکد 15 درصد کاسته شد. از این 
میزان 1600 واحد در داخل شهرک ها و بیش از 450 واحد در خارج از شهرک ها 
مستقر بودند. از طریق احیای این واحدها 36 هزار شغل جدید ایجاد شد. امسال 
نیز احیای 2000 واحد راکد دیگر در دستور کار قرار دارد.به گفته رسولیان، 64 
درصد واحدهای راکد قابلیت احیا را دارند و مابقی یا قابلیت احیا ندارند یا اینكه 
باید نوع فعالیت خود را تغییر دهند که در این رابطه برای تأمین مالی با بانک ها 
وارد تعامل شده ایم.وی در مورد تأمین زیرساخت های شهرک های صنعتی گفت: 
سال گذشته ۷000 هكتار زمین برای فعاالن اقتصادی به شهروندان اضافه کردیم 
که نســبت به سال 99، 288 درصد رشد داشت. برای تأمین آب هم ۷40 لیتر 
بر ثانیه را برای واحدها تأمین کردیم که رشــد 58 درصدی نسبت به سال 99 
داشته است. همچنین 1200 لیتر بر ثانیه پساب را تأمین کردیم. در مورد تأمین 
برق هم ســال گذشته 850 مگاوات برق برای شهرک ها و نواحی تأمین شد که 
104 درصد رشــد را نشان می دهد. برای امسال نیز برنامه ریزی کرده ایم که در 
پســت های برق با وزارت نیرو مشارکت و 66 پست را برای تأمین برق شهرک ها 
فعال کنیم که از این طریق 2500 مگاوات برق برای شهرک ها تأمین خواهد شد. 

فعاالن اقتصادی نیز می توانند برای خودتأمینی وارد کار شوند.

پس از تغییر نرخ ارز مبنا در گمرکات؛

نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی کاهش می یابد
سخنگوی گمرک گفت: برای کاهش تبعات شوک قیمتی پس از 
تغییر ارز مبنای حقوق ورودی کاالها، نرخ حقوق گمرکی و سود 
بازرگانی کاهش می یابد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از باشگاه 
خبرنگاران جوان، روح اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در برنامه 
گفتگوی 18:30 شبكه خبر در خصوص تغییر محاسبه نرخ حقوق 
گمرکی و ســود بازرگانی کاالها از ارز 4200 تومانی به 23 هزار 

تومان به سواالت زیر پاسخ داد:

قرار اســت چه اتفاقی در بحث محاسبه حقوق گمرکی و 
سود بازرگانی کاالها بیفتد؟

لطیفــی: در دوره های مختلف که شــوک هــای قیمتی در ارز 
داشــتیم  برای اینكه تعرفه هایی که از حقوق ورودی می گیرند 

اثر زیادی بر قیمت نداشته باشد تعرفه ها را کاهش می دادند.
در سال 9۷ هم محاسبه حقوق و عوارض دولتی با ارز 4200 بوده 
هم خود کاال با ارز 4200 تومانی وارد کشور می شد. در سال 98 
حدود 25 گروه کاالیی ارز 4200 می گرفتند و محاسبات حقوق 
و عوارض دولتی با ارز 4200 تومانی بود .در ســال 99  و 1400 
کاالهایــی که ارز 4200 تومانی می گرفتند محدود شــد اما باز 
هم محاســبات حقوق و عوارض دولتی با ارز 4200 تومانی انجام 
می شــد.در سال 1401 برای اینكه شفافیت در مبادالت تجاری 
اتفاق بیفتد طبق قانون بودجه مصوب در مجلس، تعرفه و عوارض 
دولتی هم باید با ارز نیمایی حساب شود تا جلوی سوء استفاده در 

تجارت خارجی گرفته شود.

 این قانون شامل چه کاالهایی می شود و برای جلوگیری از 
شوک قیمتی چه اقداماتی صورت می گیرد؟

لطیفی: قانون به صراحت گفته  محاســبه نرخ عوارض و حقوق 
دولتی همه کاالها با ارز 23 هزار تومان باید باشــد .ممكن است 

تبعاتی داشــته باشد که برای جلوگیری از آن پیشنهاد شده نرخ 
حقوق گمرکی و ســود بازرگانی را کاهش دهند تا فاصله قیمت 
قبل کاالها با این محاســبه جدید کم شود.مســئول مســتقیم 

پیگیری  این موضوع و کاهش تعرفه ها وزارت صمت است.

گمرک چه وظایفی در خصوص اجرای این قانون دارد؟
لطیفی: گمرک، مســئول اخذ عوارض دولــت در مبادی ورودی 
کشــور اســت و اجرای این امر را در دســتور کار قرار می دهد. 
راهــكاری را دنبــال می کنیم تا کاالها در گمرک دپو نشــود و 

مشكلی در ترخیص به وجود نیاید.تا زمانی که تشریفات  اجرایی 
این قانون انجام شود کما فی سابق بر اساس تعرفه های گذشته 
حقــوق و عوارض دریافت می کنیــم و  از  واردکننده تعهد می  
گیریم که اگر این قانون اجرایی شود، مابه التفاوت محاسبه نرخ 
عوارض و سود بازرگانی را پرداخت کند. با این روش سرعت ورود 
کاال به کشــور را افزایش می دهیم.در سال 1400 حدود 15.1 
میلیارد دالر کاالهای اساســی یارانه ای وارد کشور شد که حدود 
25 درصد از کل کاالهای وارداتی بود و تنها در این بخش تغییر 
قیمت داریم که البته سیاســت هایی اجرایی می شود تا شوک 

قیمتی ایجاد نشود.عوارض گمرکی ۷0 درصد کاالهای وارداتی با 
نرخ  آزاد و نیمایی محاسبه می شد که با تغییر نرخ محاسبه تغییر 
محسوسی در  قیمت نخواهند داشت.در ادامه باقری معاون دفتر 
مقررات واردات و صادرات وزارت صمت به چند سوال پاسخ داد:

از چه زمانی قرار است این قانون اجرایی شود؟
باقری: در وزارت صمت اقداماتی انجام داده ایم و بعضی از تعرفه 
ها را کاهش دادیم تا از ایجاد تنش قیمتی جلوگیری شود این امر  
به هیات وزیران ارسال شده تا تصویب  و اجرایی شود.تغییر نرخ 
محاسبه ارز حتی با کاهش نرخ ورودی هم ایجاد شوک می کند 
بنابراین اصالحاتی قرار است در طبقات کاالیی ایجاد شود و  در 
مواد اولیه بخش تولید حقوق ورودی کاهش یابد. برخی کاالهای 
مور نیاز تولید بیشــتر کاهش تعرفه خواهند داشت و همچنین 
کاهش حقوق ورودی هم دارند تا قیمت تمام شــده تولید گران 
نشود.وزارت صمت تعرقه های حساس را استخراج کرده  و اگر در 
هیات دولت تصویب شود نگرانی در خصوص قیمت حل می شود.

 کتــاب تعرفه چند روز دیگر به دســت تولیدکنندگان 
و واردکنندگان می رســد و این تاخیر مشــکلی برای 
واردکنندگان ایجاد می کند، چه اقدامی برای آن خواهد 

شد؟
باقری : قانون بودجه این طور نیســت که واردکنندگان اطالعی 
از آن نداشــته باشند و حرکت افزایش قیمت در بازار شروع شده 
اســت.وقتی قانون بودجه در مجلس تصویب می شود نیاز است 
بررســی شود. هر زمان مصوبه هیات وزیران تصویب شود چه در 
کتاب تعرفه چاپ نشــود چه نشود، الزم االجرا است.اگر این امر 
امروز در هیات وزیران تصویب شــود نهایتا تا نیمه اردیبهشــت 

تعرفه های جدید ابالغ می شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: 
اگــر بحث های وین به نتیجه برســد و 
تحریم ها از روی ما برداشته شود ظرفیت 
تجــاری ما با چین حداقــل دوبرابر این 
میزانی است که اکنون داریم.مجیدرضا 
مبادالت  چشــم انداز  دربــاره  حریری، 
اقتصــادی ایران و چین در ســال پیش 
رو بــه خبرنگار ایلنا گفت: اگر شــرایط 
همچنان ایــن گونه بماند، اتفاق خاصی 
در حال انجام نیســت چــون تجارت ما 
تحت تحریــم اســت و روال همچنان 
مثل ســابق ادامه خواهد داشت. اگر هم 
تغییراتی در ســال پیش رو ایجاد شود، 
این تغییرات برای کوتــاه مدت خواهد 
بــود. طبیعتا افزایش قیمــت مواد خام 
باعث افزایش ارزش تجاری دو کشــور 
می شــود اما از نظر وزنی تفاوت خاصی 
ندارد. سال گذشته هم حدود 38 درصد 
افزایش ارزش مبادالت داشتیم اما کمتر 
از 6 یــا ۷ درصد افزایــش از نظر وزن 
مبادالت داشــتیم. چون عموم صادرات 
غیرنفتی  ما بــه همه جای دنیا از جمله 
چین، مواد خام است. بنابراین در زمینه 
پتروشــیمی یا مواد محصوالت معدنی 
که روز به روز بــا افزایش قیمت مواجه 
است، در ارزش صادرات ما به آن کشور 
نیز تاثیر می گذارد.حریری با بیان اینكه 
میزان صادرات مواد خام به چین نسبت 
به سایر کشورها بیشتر است، ادامه داد: 
در بقیه کشورها حدود ۷5 تا 80 در صد 
صادرات ما در حوزه مواد خام است ولی 
در مورد چین مثل عراق و افغانســتان 
نیســت که محصوالت ساخته شده هم 
صادرکنیم و حدود 92 درصد آن مربوط 
به محصــوالت خام و محصوالت معدنی 
است. امســال به دلیل اینكه پیش بینی 
افزایشــی در دنیا برای مواد خام وجود 
دارد این آمــار هم افزایش پیدا می کند. 
به دنبال آن محصوالت ســاخته شــده 
هم به دلیل افزایش قیمت انرژی و مواد 
خام گران شــده که قاعدتــا این عدد را 
باال می برد. ما در ســال 99 حدود 16 یا 
1۷ میلیــارد دالر با چین مبادله تجاری 

داشــتیم که در سال گذشــته این رقم 
بــه باالی 24 میلیارد دالر رســید. ولی 
از نظر وزنی تفاوت فاحشــی نداشــته 
و حــدود 6 یا ۷ درصــد بوده که عموما 
این افزایش در رشد قیمت ها نهفته بوده 
اســت.رئیس اتاق مشترک ایران و چین 
با اشــاره به تاثیر مذاکرات وین بر روابط 
تجاری ایران و چین گفت: امســال هم 
اگر توافقات وین انجام نشود روند کار به 
همین شكل خواهد بود، چون صادرات 
غیرنفتی به چین به این شكل است و اگر 
هم فروش نفت داریم در آمار رسمی به 
دلیل تحریم نمی آید. حال اگر بحث های 
وین به نتیجه برســد و تحریم ها از روی 
ما برداشــته شــود ظرفیت تجاری ما با 
چین حداقل دوبرابر این میزانی است که 
اکنون داریم. یعنی اگر تحریم ها برداشته 
شود ما به سرعت می توانیم شاهد رشد 
تجارت خارجی خود با چین باشیم.وی 
افزود: در سال 2016 که رئیس جمهور 
چین به ایران آمد، هدف گذاری تجارت 
خارجی ما با چین برای روابط 10 ساله 
بر اساس بیانیه ای مشترک انجام شد که 
قرار شــد در 10 سال 600 میلیارد دالر 
یعنی هر ســال حدود 60 میلیارد دالر 
تجارت خارجی با چین داشــته باشیم 
که متاسفانه به دالیل شرایط تحریمی به 
نیمی از این هم نرسیدیم ولی اگر شرایط 
تحریمی رفع شود می توان در بلندمدت 

به بــاالی 60 میلیارد دالر هم فكر کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین در ادامه 
درباره زمان اجرایی شدن سند همكاری 
25 ساله ایران و چین خاطرنشان کرد: 
کارهــای کارشناســی  و مراحل اجرایی 
سند همكاری که تعریف پروژه مشترک 
بین دو کشور است، شروع شده است. اما 
آن نیــز بحث تامین اعتبار و فاینانس را 
دارد که بخش زیادی از آن معطل تعیین 
تكلیف مذاکره وین است. چون برای هر 
کدام از این شرایط باید یک ریل گذاری 
مربوط به آن انجام شود چون این دوران 
بالتكلیفی به هر حال روند پیشــرفت را 
کند می کند. اگر مذاکرات وین به نتیجه 
برســد یک روند را باید دنبال کنیم، اگر 
هم نرســد یک روند دیگر را و راهكارها 
با هم متفاوت است. بنابراین باید منتظر 
نتیجه مذاکرات وین بمانیم. نتیجه این 
مذاکــرات در همه شــئون اقتصادی ما 
تاثیرگذار است ولی بیشــترین تاثیر را 
در روابط اقتصادی بین المللی ایران دارد.

مجیدرضا حریری درباره راه اندازی مراکز 
تجــارت ایرانیان در چین کــه قراربود 
امسال به مرحله اجرا برسند، توضیح داد: 
اتاق بازرگانی ایران و چین در جلســاتی 
با کمک ســازمان توسعه و تجارت برای 
توسعه صادرات غیرنفتی به چین در سال 
جاری برنامه ریــزی کرده  که به محض 
اجرایی شدن آنها را اعالم خواهیم کرد. 

همچنین قرار است حداقل یكی از دفاتر 
تجاری خود را در چین بازگشایی کنیم، 
در این راستا چهار دفتر تجاری طراحی 
شده که قرار اســت در چین راه اندازی 
اتاق  شــوند. همچنین دفتر نمایندگی 
ایــران و چیــن افتتاح می شــود و یک 
نمایشگاه دایمی از کاالهای ایرانی را در 
چین طراحی کرده ایم که اکنون مراحل 
اداری آن برای بازگشایی در دست انجام 
اســت. برنامه هایی برای توسعه صادرات 
غیرنفتی به چین داریم که سال گذشته 
موضوع کرونا و شوک وارده از سوی آن، 
کار را متوقف کرد ولی در ســال دوم از 
طریــق ارتباطات آنالین یک ســری از 
برنامه هــا را دنبال کردیــم. برنامه  های 
دیگری نیز در کشــور چیــن داریم که 
انشــاهلل ظرف ماه های آینده یک به یک 
اعالم خواهد شد.حریری در ادامه درباره 
ضرورت راه انــدازی دفاتر تجاری ایران 
در چیــن تصریح کرد: بازگشــایی این 
دفاتر تجاری باعث تغییر شرایط تجاری 
ما از فروش مواد خام به ســمت فروش 
محصوالت نهایی می شود. در نمایشگاه 
دایمی و دفاتــر تجاری عمدتا تمرکز ما 
روی محصوالت نهایی است که بتوانیم 
آنهــا را بازاریابی و به فروش برســانیم. 
اکنون انبارهایی را در مناطق آزاد چین 
در حــال تــدارک داریم کــه کاالها به 
صورت انبوه به آنجا بیاید و براساس روال 
سیاست تجارت چین که تجارت مرزی 
الكترونیــک بوده، این کار در حال انجام 
است. بخشــی هم توسط گروه بازاریاب 
حرفــه ای از نمونه کاالهایی که در مرکز 
تجاری و نمایشگاه های دایمی است، در 
حال پیشروی است که هر هفته در یكی 
از نمایشگاه های تخصصی چین، پاویون 
ایران تشــكیل و محصوالت ایرانی را به 

نمایش بگذارند.

۹2 درصد از صادرات ما به پکن مواد خام است

سند همکاری ایران و چین معطل مذاکرات وین

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص برنامه های وزیر صمت برای صنعت خودرو گفت: وزیر صمت به درستی 
حذف تدریجی قرعه کشی در سال 1401 را مطرح کرده اند و در ماه های آینده متناسب با افزایش عرضه خودروهای مختلف، پاسخ مناسبی 
به تقاضای بازار داده می شود.به گزارش ایلنا از وزارت صمت؛ منوچهر منطقی افزود: وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به طور طبیعی 
قیمت باال می رود و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می کندوی با بیان این که افزایش عرضه یكی از راهكارهای مؤثر برای 
کاهش قیمت خودرو اســت، تصریح کرد: محاســباتی انجام شد تا نشــان دهد چقدر خودرو باید عرضه شود تا نیازی به انجام قرعه کشی نباشد و بر اساس نتایج آن محاسبات، 
برنامه ریزی های الزم انجام شد.معاون وزیر صمت ادامه داد: این محاسبات نشان داد که اگر یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه کشی نیازی 
نخواهد بود، پس تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو برای امسال هدفگذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود.منطقی در ادامه یادآور شد: با این افزایش 
عرضه، هرچقدر جلوتر برویم تعداد خودروهای بیشتری از شمول قرعه کشی حذف خواهند شد و پیش بینی می شود که حتی برخی خودروها نیز به صورت فروش اقساطی عرضه 
شوند و اکنون نیز برخی خودروسازان خودروهای خود را به صورت نقد و اقساط ارائه می دهند.معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند تدریجی 
حذف قرعه کشی ها، توضیح داد: این موضوع در طول سال تحقق خواهد یافت و مربوط به ابتدای سال نیست، بلكه به مرور و با افزایش عرضه خودرو، تعادل در بازار عرضه و تقاضا 

به وجود خواهد آمد و هرچقدر به انتهای سال نزدیک تر شویم، تعداد بیشتری از خودروها از قرعه کشی حذف می شوند.

در پی انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت سیمان، آهن آالت و میلگرد، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان این موضوع را 
تایید نكرد و ضمن اشاره به اینكه تمامی معامالت در بورس کاال صورت می گیرد و طی روزهای اخیر اثر و گزارشی از افزایش 
قیمت ها دیده نشده، تاکید کرد سیمان با قیمت پایه همچنان عرضه می شود و افزایش نرخی رخ نداده است.به گزارش اقتصاد 
آنالین به نقل از ایسنا، در رابطه با بحث های اخیر پیرامون افزایش قیمت آهن، میلگرد و سیمان، عبدالرضا شیخان ، ضمن 

تاکید بر اینكه از نظر ما افزایش نرخی حتی در بازار اتفاق نیفتاده است، اظهار کرد: ارزیابی بازار که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز 
قابل پیگیری است، نشان می دهد که افزایش قیمت سیمان نداشته ایم. ضمن اینكه تمامی معامالت در بورس کاال انجام می شود و اطالعات بورس و ارزیابی ها نشان 
می دهد که طی هفته گذشته و دو هفته گذشته )با توجه به عرضه هفتگی(، خریداری وجود نداشته و کسی تمایل به خرید سیمان نداشته است.  دبیر انجمن صنفی 
صنعت سیمان افزود: این بدان معناست که بازار کشش چندانی ندارد؛ این در حالیست که محدودیتی برای فروش وجود ندارد و اگر خریدار بود  ساخت وسازها برقرار 
بود، خرید صورت می گرفت. قیمت هایی که بر اساس آن معامالت در بورس کاال انجام می شود، قیمت های پایه است و هیچكس هم باالتر از قیمت های پایه امكان 
فروش ندارد؛ بنابراین صحبت های اخیر مبنی بر افزایش قیمت سیمان، مورد تایید ما نیست و مدرکی برای ثبات آن وجود ندارد؛ چرا که مالک اصلی سازمان حمایت 
و بورس کاالست. گزارش های واصله به ما، حاکی از افزایش نرخ سیمان حتی در بازار نبوده است. اگر افزایش نرخی رخ داده بود، قطعا سیمان فروش بیشتری داشت.

منطقی؛

حذف قرعه کشی خرید خودرو در ماه های آینده
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان؛

سیمان گران نشده است
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گزیده خبر

به انتخاب سازمان بورس و اوراق بهادار ایران:
»وکبهمن« رتبه ناشر برتر سال در میان 
شرکت های بورسی ایران را کسب کرد

شرکت ســرمایه گذاری کوثر بهمن )وکبهمن( به دلیل عملکرد مثبت 9 ماهه 
منتهی به 30 آذر 1400 عنوان ناشر برتر در میان شرکت های بورسی ایران را 
از ســوی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران کسب کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک ســینا، رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار ایران با اهدای تندیس و لوح 
تقدیر از مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به عنوان ناشر برتر سال به 
دلیل مدیریت هوشمندانه و عملکرد برجسته در رشد سودآوری شرکت، رعایت 
الزامات اطالع رسانی و پرداخت سود از طریق سجام تشکر و قدردانی کرد.مجید 
عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از عباس شفیع پور مدیرعامل شرکت 
ســرمایه گذاری کوثر بهمن به دلیل عملکرد مناسب شــرکت در ارائه گزارش 
شفاف بازرس قانونی، عملکرد مثبت 9 ماهه، تکریم سهامداران با پرداخت سود 
مصوب مجمع از طریق سامانه سجام، بهبود مستمر عملکرد، افزایش سودآوری و 

افشای به موقع اطالعات آن مجموعه تشکر و قدردانی کرده است.

اعالم اسامی برخی از بدهکاران دارای بدهی 
غیر جاری بانک توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات ایران اسامی برخی از بدهکاران دارای بدهی غیر جاری خود 
را اعالم کرد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، حسب قوانین 
جاری کشور، دستور رییس جمهور محترم و تاکید وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مبنی بر اعالم بدهکاران بانکی، اسامی آنها اعالم شد.برای دریافت این فهرست به 

بخش درباره بانک / فهرست اسامی بدهکاران عمده مراجعه فرمایید.

دکتر شایان عنوان کرد
ساخت مسکن، موتور محرک تحقق شعار سال 

۱۴۰۱
مدیرعامل بانک مســکن گفت: امروز می دانیم ســاخت مسکن موتور محرک 
در حوزه اشــتغالزایی اســت و دولت تالش می کند تا کشور را به کارگاه بزرگ 
خانه ســازی تبدیل کند. با تالشــی که در سال گذشــته داشتیم، توانستیم در 
ایــن مأموریت مهم دولت نقش کلیدی ایفا کنیم.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ، دکتر محمود شایان تصریح کرد: سال 1401 را با توجه و تاکید 
ویژه رهبر معظم انقالب بر تولید آغاز کردیم. زیرا بخش مسکن حوزه ای است که 
منابع در آن دقیقاً به هدف اصابت می کند.مدیرعامل بانک مسکن افزود: تولید در 
بخش مسکن به کاهش تورم و کنترل حجم نقدینگی منجر خواهد شد. بنابراین 
در ســال جدید باید نسبت به سال گذشته بیشتر تالش کنیم تا با تامین مالی 
مناسب، این مهم را افزایش دهیم.دکتر شایان با بیان اینکه در سال جدید مسیر 

اعطای تسهیالت به سمت فعالیت های دانش بنیان هدایت می شود.

انتقال تجارب بازنشستگان سبب ارتقاء سطح 
دانش سازمانی می شود 

انتقال تجارب بازنشســتگان سبب ارتقاء ســطح دانش سازمانی می شودمدیر 
عامل بانک توسعه تعاون انتقال تجارب بازنشستگان را سبب ارتقاء سطح دانش 
سازمانی دانســت.حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در دیدار با 
بازنشستگان بانک اظهار داشت: سرمایه انسانی از مهمترین سرمایه هر سازمان 
به شمار می آید که بازنشســتگان نیز بخش مهمی از سرمایه انسانی محسوب 
می گردند.مهدیان گفت: بانک توسعه تعاون طی سالهای اخیر همواره در مسیر 
حرکتی رو به رشــد بوده است و عملکرد بانک در بخش های مختلف با جهش 
های مثبت همراه بوده است که این پیشرفت ها مرهون تالش جمعی همکاران 
از جمله بازنشستگان بانک می باشد.وی افزود: تعداد بازنشستگان بانک توسعه 
تعاون تاکنون حدود 112 نفر هســتند که اتخــاذ تدابیر و اقدامات متنوع برای 
تکریم و بهبود وضعیت آنان ضروری است.مدیر عامل بانک توسعه تعاون توجه 
و احترام به بازنشســتگان را از مهمترین اجزای فرهنگ ســازمانی برشــمرد و 
گفت: هر سازمان زمانی به بالندگی و پیشرفت دست می یابد که رعایت حرمت 

بازنشستگان در فرهنگ سازمان نهادینه شده باشد.

دیدار مدیرعامل بانک دی با رییس 
هیئت مدیره موسسه ایثار

مدیرعامل بانک دی در دیدار با رییس هیئت مدیره موسســه فرهنگی، ورزشی 
و توانبخشــی ایثار به بررسی ظرفیت ها و زمینه های همکاری مشترک طرفین 
پرداخت.به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ علیرضا قیطاسی در دیدار با حجت اله 
امانی، مدیرعامل موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار با اشاره به مأموریت 
بانک دی در خدمت رسانی به خانواده معزز شهدا و ایثارگران گفت: جامعه هدف 
بانک دی، جامعه معزز ایثارگری اســت و امیدوارم بتوانیم در خدمت رسانی به 
ذینفعان مشــترک و جامعه هدف این موسسه قدم برداریم.قیطاسی با تأکید بر 
لزوم گسترش نقاط تماس و سطح دسترسی خانواده معزز شهدا و ایثارگران به 
خدمات بانک دی در سطح کشور گفت: بانک دی با تجهیز حدود 80 میز خدمت 
در مراکز بنیادشــهید در شهرهای مختلف، زمینه دسترسی خانواده معزز شهدا 
و ایثارگران را به خدمات بانکی تسهیل کرده است و این آمادگی وجود دارد که 

مراکز تحت نظارت موسسه ایثار نیز به دستگاه های پوز بانک دی مجهز شود.

شعبه امین بانک پارسیان آماده ارائه 
خدمات به مشتریان

عملیات بازسازی و تجهیز شعبه امین بانک پارسیان پایان یافت و این شعبه 
با طراحی جدید آماده ارائه خدمات نوین بانکی به مشــتریان ارجمند است.

بر اســاس این گزارش؛ آیین بازگشایی مجدد شــعبه امین بانک پارسیان 
صبح روز یکشــنبه 21 فروردین ماه با حضور سیامک دولتی معاون شعب و 
پشتیبانی به همراه تعدادی از مدیران و کارکنان شعب بانک پارسیان برگزار 
شد.ســیامک دولتی معاون شعب و پشتیبانی بانک در آیین بازگشایی این 
شــعبه در جمع مدیران بانک و کارکنان شــعب ضمن قدردانی از مدیریت 
پشتیبانی بانک و همه کسانی که در راه اندازی مجدد این شعبه تالش کرده 
اند،گفت: زحماتی که برای بازسازی و تجهیز این شعبه انجام شده، سرمایه 
ملی است و امیدواریم با این اقدام پتانسیل الزم برای خدمت به مردم منطقه 
فراهم شــود.وی بابیان اینکه شعبه امین از پتانسیل خیلی خوب و مناسبی 

در منطقه برخوردار است.

سال گذشته بیش از 22۴ هزار نفر از 
بانک ملی ایران وام ازدواج دریافت کردند

طی سال گذشته بیش از 224 هزار نفر از زوج های جوان، زندگی مشترک 
خود را با وام قرض الحســنه ازدواج بانک ملــی ایران آغاز کردند.به گزارش 
روابــط عمومی بانک ملی ایران، با رویکرد حمایــت از ازدواج جوانان بانک 
ملی ایران از ابتدای فروردین تا پایان اســفند ماه ســال گذشته تعداد 224 
هزار و 742 فقره وام قرض الحســنه ازدواج بالغ بر 197 هزار میلیارد ریال 
به متقاضیان پرداخت کرده است.اکنون براساس قوانین باالدستی سقف وام 
قرض الحســنه ازدواج در سال جاری برای هر یک از زوجین یک میلیارد و 
دویست میلیون ریال با دوره بازپرداخت 10ساله و نرخ چهار درصد کارمزد 

از سوی بانک ملی ایران پرداخت می شود.

اعالم اسامی بدهکاران کالن بانک سپه
نخستین بانک کشور اسامی بدهکاران کالن خود را منتشر کرد.پایگاه اطالع 
رسانی بانک سپه: نخستین بانک کشــور در راستای اجرای دستور ریاست 
محترم جمهور و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، اسامی بدهکاران بزرگ 
خود را منتشــر کرد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه ؛ این بانک 
حســب قوانین جاری کشــور و تاکید رئیس محترم جمهور و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی مبنی بر اعالم اســامی بدهکاران بانکی، اسامی بدهکاران 

عمده و کالن خود را اعالم کرد.

معاون بانکی وزیر اقتصاد خبر داد؛

آغاز راه شفافیت در نظام بانکی کشور
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت دولتی وزارت اقتصاد گفت: افشای اسامی ابر بدهکاران 
بانکی اتفاقی خجســته  و آغاز راه شــفافیت در نظام بانکی کشور است که با اراده رئیس 
جمهور و تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی شــروع شــد.به گزارش ایِبنا، ســید عباس 
حســینی در برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری 21 ســیما افزود: اولین جلسه ای که در 
دولت جدید با حضور رییس جمهور، تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل شــبکه بانکی 
برگزار شــد رئیس جمهور فرمان هایی را در خصوص ضرورت اصالح نظام بانکی مطرح 
کردند که به پنج فرمان رئیس جمهور معروف شــد.وی ادامــه داد: اولین فرمان رئیس 
جمهور در این جلســه بحث آسان سازی تســهیالت خرد که مبتنی بر اعتبارسنجی و 
حداقل وثایق برای مردمی که توانایی مالی کمتری دارند و فراهم کردن دسترسی آسان 
برای آحاد جامعه بود.معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت دولتی وزارت اقتصاد گفت: در 
کمتر از دو روز از فرمان رئیس جمهور جلساتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور 
مدیران بانک های تابعه خود وزارتخانه برگزار کردیم و نتیجه این شــد که بیش از 203 
هزار نفر با مبلغ حدود شــش هزار میلیارد تومان در دو ماهه پایان ســال علیرغم فشار 
مضاعفی که در این زمان به شــبکه بانکی اســت ما در مجموعه خود بتوانیم تسهیالت 
خرد را پرداخت کنیم.وی خاطر نشــان کرد: اولین فرمان رئیس جمهور در دو ماه پایان 
سال انجام شد و در ادامه هم شبکه بانکی پیگیری می کند.حسینی افزود: دومین فرمان 
رئیس جمهور بحث عودت ســود مازادی اســت که شــبکه بانکی احتماالً به بخشی از 
تولیدکننــدگان و مردم داده که معروف به رأی 794 دیوان عالی کشــور اســت که در 
وزارتخانه بخشنامه شد اگر شبکه بانکی هر سود و مبلغی مازاد بر مصوبه شورای پول و 
اعتبار از مردم دریافت کرد بدون شکایت، مردم مراجعه و درخواست کنند شبکه بانکی به 
آن ها برگرداند و این اتفاق افتاده است.وی تصریح کرد: سومین فرمان راه اندازی واحدهای 
تملیکی و جلوگیری از تملیک واحدهای تولیدی توســط شبکه بانکی است.معاون امور 
بانکی، بیمه و شــرکت دولتی وزارت اقتصاد گفــت: چهارمین فرمان بحث اصالح نظام 
بانکی بود که توسط بانک مرکزی کارگروه های الزم تشکیل شد که مقررات بانکی مورد 
بازنگری قرار گیرد.وی افزود: پنجمین فرمان افشای بدحسابان بانکی است که درخواست 
رئیس جمهور بود.حسینی گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی چند هدف و رویکرد را 
پیگیری کردیم از جمله آن ها بحث افشای صورت های مالی بانک ها بود و برای اولین بار 
در نیمه دوم سال گذشته با استقرار دولت جدید تمامی صورت های مالی بانک های دولتی 
و خصوصی شده که زیرمجموعه وزارت اقتصاد فعالیت می کنند بر کدال سازمان بورس 
افشــا شد و صورت های مالی سال 98 و 99 آن ها را اعالم عمومی کردیم که هر کدام از 
مردم در سراســر کشور و دنیا می توانند صورت های مالی بانک ها را به راحتی ببینند.وی 
خاطر نشان کرد: رئیس جمهور در جلسه فروردین ماه در وزارت اقتصاد بر موضوع اعالم 
اسامی بدحسابان بانکی تأکید کردند همچنان که وزیر امور اقتصادی و دارایی هم بر این 

موضوع پافشــاری داشــتند.وی تصریح کرد: آنچه که امروز در شبکه بانکی زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد و دارایی اتفاق افتاده افشای اسامی بدهکارانی است که باالی صد میلیارد 
تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند و در سرفصل های مطالبات مشکوک الوصول بانک ها 
ثبت شــده است.حســینی با بیان اینکه ما یک طبقه بندی داریم از مطالباِت تسهیالت 
غیرجاری به معوق، سررســید گذشته و مشکوک الوصول، افزود: مشکوک الوصول شامل 
آن تسهیالتی می شود که حدود 18 ماه از تاریخ اقساط آن گذشته و پرداخت نشده و در 
این سرفصل بر اساس استانداردها و بخشنامه هایی که بانک مرکزی ابالغ می کند بانک ها 
موظفند آن دسته از تسهیالتی که اقساطشان را دریافت نکردند در یکی از این سرفصل ها 
نگهداری کنند و متناسب با هر سرفصل نسبت به پیگیری وصول یا ذخیره گرفتن برای 
آن حســاب ها اقدام کنند.معاون امور بانکی، بیمه و شرکت دولتی وزارت اقتصاد گفت: 
در تاریخ بانکداری ایران سابقه ندارد که بدهکاران بانکی افشا و اسامی آن ها اعالم شود، 
ما امروز انتشــار آن را شروع کردیم.در ادامه آن چه که در جزء یک بند »د« تبصره 1۶ 
قانون بودجه ســال 1401 مصوبه نمایندگان مجلس اتفاق افتاد و تکلیف بانک مرکزی 
به افشــای این اطالعات است قطعاً در ادامه این اتفاق خواهد افتاد و برای اولین بار این 
امــکان را فراهم کردیم بدون مصوبه قانونی و با تأکیداتی که نظام و دولت بر شــفافیت 
دارد شروع کنیم به فضاسازی و امکان برقراری شفافیت بیشتر در نظام بانکی تا بتوانیم 
از مزایــای آن، چرخش گردش مالی را در نظام بانکی خود را تســهیل کنیم.وی خاطر 

نشان کرد: خوشــبختانه نمایندگان مجلس در قانون امسال این تکلیف قانونی را ایجاد 
کردند که بانک مرکزی ایــران در یکی دو هفته آینده این اطالعات را عملیاتی می کند 
و به اطالع عموم می رســاند و مردم این مطالبه را کنند و ما پاسخگو باشیم تا این اتفاق 
بیفتد و مردم از شفافیت بهره مند شوند.وی تصریح کرد: ما برای بانک های دولتی براساس 
ضوابط، حداقل اطالعات شــفافیت شبکه بانکی را داشتیم، اما بانک های دولتی از انتشار 
آن اطالعات نیز پرهیز می کردند. حســب دســتور وزیر اقتصاد در شهریور سال گذشته 
صورت های مالی و یادداشت های همراه تمام بانک های دولتی بر کدال بورس گذاشته شد 
و در صورت های مالی اســامی بدهکاران، مبلغ، سررسیدهایش و وضعیت بانک مشخص 
است.حســینی گفت: عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارایی و عزم و اراده آن بر شــفافیت 
و انتشــار صورت های مالی اعم از بدهکاران و تمام فعالیت های بانکی زیرمجموعه خود 
شــفاف است و به مجردی که مجامع بانک های ما در ســال 1400 برگزار شود، مجدداً 
تمام صورت های مالی را در کدال سازمان بورس افشا و منتشر می کنیم تا مردم ببینند.

وی افزود: آن چه مجلس در قانون امسال تصویب کرد این است که بانک مرکزی موظف 
شــد بر اساس اطالعات خود و سامانه هایش و اطالعاتی که حسب مورد از شبکه بانکی 
جمع آوری می کند که شامل مبلغ وام، نوع وثیقه، میزان و مدت آن و مطالبات جاری و 
غیر جاری بودن و تفکیکی که در این موضوع داده است اطالعات جامع و کامل از تمام 
پرداخت ها و تســهیالتی که انجام شده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی همه را منتشر 
کند.وی ادامــه داد: آن چه عالوه بر این تکلیف قانونی اتفاق افتاده وقتی ابربدهکاران را 
مطرح می کنیم بر اساس ضوابط آیین نامه های تسهیالت و تعهدات کالن، در آنجا اشاره 
می کنیم 10 درصد سرمایه پایه بانک ها مالکی است برای شناسایی ابربدهکار یا بدهکار 
کالن. وقتی می گوییم صد میلیارد تومان یعنی آن دسته از بانک هایی که امکان دارد در 
این بسته تعریف با توجه به وضعیت مالی که دارند نگنجد وقتی صد میلیارد را گذاشتیم 
آن ها را هم مکلف کردیم اطالعاتشان را شفاف و به اطالع مردم برسانند و حتی فراتر از 
مصوبات شورای پول و اعتبار و محدودیت هایی که احتماالً برخی بانک ها به خاطر مسائل 
خود دارند آن عدد صد میلیارد را گذاشتیم و کار خاصی بود که در این دوره اتفاق افتاده 
است.معاون امور بانکی، بیمه و شرکت دولتی وزارت اقتصاد گفت: درباره تضمین اجرایی 
آن، در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دولت و مصوبه مجلس نشان می دهد که هم مجلس 
و هم دولت پای کار شفافیت عملکرد بانک ها و بهبود روابط بانک ها با مردم هستند.وی 
خاطر نشان کرد:در صورت استنکاف، قانون گذار خوشبختانه در قانون امسال این پیش 
بینی را کرده و برای آن ها تنبیهاتی در خصوص ماده 44 قانون پولی و بانکی گذاشــته 
شده که اگر بانک ها اطالعات را در زمان های مقرر، کامل یا تمام ندهند بانک مرکزی این 
اختیار را دارد که با شبکه بانکی و آن دسته از بانک هایی که این شفافیت داده ها را اطالع 
رسانی نکنند و به بانک مرکزی ندهند با آن ها از ظرفیت های قانونی تنبیهی استفاده کند 
از جمله صالحیت مدیران بانکی را لغو کند یا محدودیت هایی را در توزیع ســود، پاداش 
مدیران و حتی فعالیت های بانکی ایجاد کند.وی تصریح کرد: این موضوع که ســال های 
ســال بر زمین مانده بود در این دولت استارت خورد و با جدیت پیگیری می کنیم و در 
وزارتخانه خود اعالم کردیم که شفافیت در این وزارتخانه سقف ندارد و به هر میزان که 
بتوانیم در تمام اموری که شــفافیت ایجاد کنیم پای کار ایستادیم و پیگیری می کنیم.

حســینی گفت: من تصور می کنم همچنان که این اقدام وزارتخانه مورد استقبال شدید 
جامعه کارشناسی قرار گرفت و تکلیف قانون هم در ادامه کار انجام خواهد شد،
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گفت: اطالعات اولیه در مورد تسهیالت 
ابربدهکاران بانکی هفته آینده توســط 
بانک مرکزی منتشر می شود.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، 
محبوب صادقی در گفت وگو با رسانه ملی 
درباره نحوه انتشار فهرست ابربدهکاران 
بانکی از ســوی این بانک گفت: حسب 
الزام قانونی بودجه ســال جاری، انتشار 
این اطالعات به همراه مبالغ خواهد بود و 
اطالعات تمام بانک ها بر اساس تسهیالت 
و تعهدات کالنی که شورای پول و اعتبار 
تعریف کرده اســت احصا، تجمیع و در 
وب ســایت بانک مرکزی افشا می شود، 
لذا بانک مرکزی به هیچ عنوان به دنبال 
عدم اعالم مبالغ این تســهیالت نیست.

صادقــی با بیان اینکه الزام قانون بودجه 
1401 بر انتشار فصلی اطالعات یاد شده 
است، تصریح کرد: این امر به معنای آن 
اســت که پس از اتمام ســه ماهه فصل 
بهار، اطالعات مربوطه در تیر ماه ســال 
جاری انتشار می یابد. اما ما به دنبال آن 
هســتیم که گامی به پیــش بگذاریم و 
هفته آینده اطالعات اولیه در این زمینه 
را منتشر می کنیم و پس از آن از تیر ماه 
فهرست کامل همراه با جزئیات متناظر 
بر قانون بودجه 1401 به صورت منظم 
منتشر خواهد شــد.مقام مسئول بانک 
مرکزی یادآور شد: در مبحث تسهیالت 
کالن دو حالت وجــود دارد، در صورتی 
که تسهیالت گیرندگان عماًل بدهکارانی 
باشــند که مطالبشــان غیرجاری شده 
اســت، بانک مرکزی طبق روال پیشین 
خــود برخوردهــای الزم را با همکاری 
وزارتخانه هــای مربوطه و قــوه قضائیه 

با تســهیالت گیرندگان ایــن چنینی 
داشــته و همچنان نیز این مهم را تداوم 
می بخشــد. لذا انتشــار این فهرست به 
طور حتم کمکی است که به واسطه آن 
دارایی ها و منابع منجمد شده، به شبکه 
بانکی بازگردد و امکان دسترسی بیشتر 
به تســهیالت برای آحاد مــردم فراهم 
می شود.وی افزود: در حالت دوم ممکن 
است ذی نفع تسهیالت را دریافت کرده 
و در حال بازپرداخت تسهیالت یاد شده 
باشد. لذا باید توجه داشت که انتشار این 
لیســت بدین معنا نیست که تسهیالت 
گیرنده به طــور قطع این تســهیالت 
را دریافــت کرده و این تســهیالت نیز 
تبدیل به مطالبات غیرجاری شده است.
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در خصــوص تضمین اجرایی انتشــار 
فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی عنوان 
کرد: تضمیــن اجرایی این مهم در وهله 
نخســت قانون مرتبط و پشتیبانی است 
که به واسطه آن فراهم می شود؛ دومین 
تضمین نیز همکاری کامل بانک مرکزی 
در این زمینه است و این بانک اطالعات 
را بر اساس نیازمندی های الزم از شبکه 
بانکــی دریافت می کند و در صورتی که 
بانکی اقدام به افشــای اطالعات نکند، 
برخوردهای قانونی و نظارتی الزم با آن 
صورت خواهد گرفت.بنا به اعالم محبوب 
صادقی از گذشته اقداماتی در این راستا 
انجام شــده بود و با توجــه به اینکه در 
حــال حاضر اجازه انتشــار اســامی در 
قانون داده شــده است، وصول مطالبات 
با شرایط بهتر و سهل تری انجام خواهد 
شــد.وی این بند قانون بودجه 1401 را 
تسهیل کننده و راهگشای بانک مرکزی و 

دستگاه های ذی ربط در افشای اطالعات 
دانست و گفت: به موجب بند 10 قانون 
پولی و بانکی کشــور بانــک مرکزی در 
حســن اجرای نظام پولی و بانکی کشور 
می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و 
نظارت کند و بــه موجب بند 14 همین 
مــاده نیز این بانک می تواند نســبت به 
رسیدگی به عملیات و حساب ها و اسناد 
و مدارک بانک ها و اخذ هرگونه اطالعات 
و آمــار از بانک ها با توجه به لزوم حفظ 
اقدام کند.صادقی  آنها  اســرار حرفه ای 
ادامه داد: براین اساس پیش از این خأل 
قانونی در این باره برای افشای اطالعات 
وجود داشته اســت و در حال حاضر با 
قانون بودجه سال جاری این امر اصالح 
شده و عماًل به واسطه این قانون امکان 
الزم برای افشای اطالعات از سوی بانک 
مرکــزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و مجلس شورای اســالمی فراهم شده 
اســت. از این رو شرایط فعلی با گذشته 
تفاوت کرده و ســهل تر شــده اســت.

مقام مسئول بانک مرکزی درباره نحوه 
اطمینان بانک مرکزی از صحت و سقم 
اطالعات ارســالی از سوی شبکه بانکی 
به این بانک توضیح داد: راســتی آزمایی 
اطالعات ارسالی از سوی شبکه بانکی به 
انحای مختلــف مانند روش های آماری، 
کنترل صورت هــای مالی و نیز مراجعه 
و کسب اطالع از ســوی بازرسان بانک 
مرکزی به منظور اطمینان از همخوانی 
اطالعات اعالمی از سوی بانک ها به عمل 
می آید.صادقی سامانه سمات را از جمله 
راهکارهای نظــام بانکی برای نظارت بر 
تســهیالت دهی شــبکه بانکی خواند و 
گفت: بانک ها پیش از پرداخت هرگونه 

تســهیالت باید نســبت به ثبت آن در 
ســامانه مذکور اقدام کنند و کد یکتایی 
را از این سامانه اخذ کنند، بر این اساس 
بانک مرکزی از اعطای تسهیالت آگاهی 
پیــدا می کند.وی ادامــه داد: همچنین 
برای پرداخت هرگونه تسهیالت، شبکه 
بانکی باید اســتعالم های الزم را درباره 
ســایر تســهیالت دریافتی توسط فرد 
در ســایر بانک ها اعم از میــزان، نحوه 
بازپرداخت اقســاط و … به عمل آورند 
و به موجب آن برای اعطای تســهیالت 
به فرد متقاضی تسهیالت تصمیم گیری 
کنند.گفتنی اســت، بر اساس بند »د« 
تبصره 1۶ قانــون بودجه 1401 تحت 
بانک مرکزی  تنظیمــی،  احکام  عنوان 
ایران موظف است  اســالمی  جمهوری 
با اســتفاده از ســامانه اطالعاتی خود و 
عنداللزوم اطالعــات دریافتی از بانک ها 
و مؤسسات اعتباری غیر بانکی )موضوع 
جــز )2( این بند( بر اســاس تعاریف و 
مصادیق تعیین شده توسط شورای پول 
و اعتبار، مانده تسهیالت و تعهدات کالن 
و میــزان پرداختی و مانده تســهیالت 
و تعهدات اشــخاص مرتبــط و میزان 
پرداختی هریک از بانک ها و مؤسســات 
اعتبــاری غیربانکی را بــه تفکیک هر 
یک از اشــخاص با تعریف شورای پول 
و اعتبار )مرتبــط یا ذی نفع واحد(، نرخ 
ســود، مدت بازپرداخــت، دوره تنفس، 
وضعیت بازپرداخت )جاری، سررســید 
گذشته، معوق یا مشکوک الوصول(، نوع 
و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
دســترس عموم قــرار داده و به صورت 

فصلی به روزرسانی کند.

مدیر اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی اعالم کرد؛

انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از هفته آینده

برای  گفــت:  اقتصاد  وزیــر 
بانکداری  تاریخ  بار در  اولین 
کشــور 11 بانک دولتی زیر 
مجموعــه وزارت اقتصــاد با 
انتشــار فهرســت بدهکاران 
بزرگ بانکــی در این زمینه 
پیشگام شدند و تقریباً تمام 
بانکهــای دولتی در ســایت 
های خود چنین فهرستی را منتشر کرده اند.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، احسان خاندوزی در گفتگو با بخش خبری ساعت 21 شبکه 
یک سیما که با موضوع انتشار فهرست بدهکاران بانکی بدحساب و 
دارای بدهی باالی صد میلیارد تومانی صورت گرفت، در پاسخ به این 
پرسش که این فهرست با توجه به آن چیزی که در قانون آمده است 
هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد، 
گفت: این مسئله یکی از مشکالت بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود، 

به این معنی که بخشی از منابع بانکی در دست عده ای از مشتریان 
بدحساب برای سالهای طوالنی باقی می ماند و این وضعیت، مانع از 
دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیالت می شد. خاندوزی افزود: 
به همین دلیل در اواخر ســال گذشته آقای رئیس جمهور دستور 
دادند که بانک ها خودشان در این زمینه پیش قدم شده و فهرست 
بدهکاران بدحساب را افشا کنند، تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب 
شده و برای تســویه بدهی های خود اقدام کنند و در نتیجه منابع 
در اختیــار بانک ها نیز افزایش پیدا کنــد. خاندوزی در ادامه گفت: 
در این زمینه پیگیری های ویژه انجام شــد و به طور مشــخص، در 
قانون بودجه نیز این حکم آمده و در اولین دیدار نوروزی با مدیران 
عامل بانک های دولتی در وزارت اقتصاد از آنها درخواســت شد که 

در این زمینه پیشگام باشــند.وزیر  امور اقتصادی و دارایی با اشاره 
به اینکه در تاریخ بانکی کشــور، این حد از شفافیت بی سابقه بوده 
است، افزود: اسامی شرکت ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بد 
حساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار  کمک 
کند که مطالبات  توسط بانکها وصول شده و زمینه برای دسترسی 
بخش های خوش حســاب مردم چه تولیدکنندگان خوش حساب 
و چه مــردم عادی و خانواده های خوش حســاب به منابع بانکی، 
بیش از پیش فراهم بشــود.خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در 
خصوص گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شــفافیت در نظام بانکی 
کشور چیســت، گفت: گام بعدی دقیق تر کردن این فهرست است 
و همانطور که اشــاره شــد، االن این فهرست به جهت جزئیات می 

تواند کامل تر بشود. به عنوان مثال رقم دقیق بدهی های مشکوک 
الوصول بدهکاران بزرگ بانکها در اینجا درج نشــده است و ممکن 
است این ســؤال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون 
اختالفات حقوقی وجود داشــت و امروز در هیئت دولت نیز ریاست 
محترم جمهوری هــم تأکید کردند، که تا حد ممکن این اطالعات 
باید دقیق باشــد تا از مردم و فعــاالن اقتصادی حقی در این زمینه 
تضییع نشود.وزیر اقتصاد با بیان اینکه، پیام ما از این سیاست تشویق 
خوش حســابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، 
افزود: بســیاری از این تســهیالت، ارزی بود و برای مشخص شدن 
میزان دقیق بدهی اشــخاص، باید این بدهی ها بــه نرخ امروز ارز 
تســعیر می شــد.خاندوزی افزود: در این زمینه اختالفات حقوقی 

بین حسابرســان شرکتها و بانکها وجود داشــت و به همین دلیل، 
در گام اول از بانک ها خواســتیم که رقم دقیق بدهی ها را  پس از 
کســب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوک الوصول 
اشــخاص یا شرکت ها در فهرست های خود درج کنند.وزیر اقتصاد 
در خصوص گام های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه نیز 
گفت: انشااهلل، برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر 
از 100 میلیارد تومان دارند نیز در گام های دوم و سوم و با همکاری 
خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر 
اصالحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.خاندوزی 
در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک های خصوصی نیز 
مکلف به تهیه و انتشــار چنین فهرستی هســتند، گفت: بر اساس 
تکلیفی که در قانون بودجه ســال 1401 آمده است، تمام بانک ها 
مکلف هستند که این اطالعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی قرار دهند و بانک مرکزی نیز تجمیع کننده و نهایی کننده 

آن حکم قانونی است.

وزیر اقتصاد:

 انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی برای اولین بار در تاریخ ایران بود
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گزیده خبر

تظاهرات حامیان عمران خان در آستانه 
نشست امروز پارلمان پاکستان

ده هــا هزار تن از هواداران عمران خان، نخســت وزیر 
ســابق پاکستان و حزب متبوعش به منظور حمایت از 
وی در آســتانه نشست امروز پارلمان به منظور تعیین 
نخست وزیر جدید به خیابان ها آمدند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از روسیا الیوم، حامیان عمران خان در تظاهراتی 

که یکشنبه شب برگزار شد، واشنگتن را به سازماندهی توطئه ای برای برکناری 
وی متهم کردند.تظاهرکنندگان همچنین حمایت و همبستگی خود را با عمران 
خــان و حزب متبوعش اعالم کردند.خان نیز ضمن انتشــار کلیپی از تظاهرات 
بزرگ حامیانش در میدانی در اسالم آباد در توییتی نوشت: از همه پاکستانی ها 
به خاطر حمایت و اعتراض باورنکردنی آنها علیه روند تغییر رژیم تحت حمایت 
آمریکا، تشــکر می کنم.وی افزود: این نشان می دهد که پاکستانی ها در داخل و 
خارج به شدت با این توطئه مخالفند.همچنین تظاهرات دیگری از سوی هواداران 
عمران خان در شــهرهای الهور و کراچی برگزار شد. عالوه بر این فراخوان هایی 
برای تظاهرات طی فردا سه شنبه صادر شده است.در همین حال فعاالن شبکه 
های اجتماعی فیلمی را منتشر کردند که به گفته آنها تظاهرات صدها پاکستانی 
در دبــی در محکومیت رای عدم اعتماد به دولت عمــران خان و برکناری او از 
قدرت را نشان می دهد. این فیلم تعداد زیادی از پاکستانی ها را نشان می دهد که 
شــعارهایی در حمایت از خان و محکومیت برکناری وی و شعارهای »زنده باد 
پاکستان« سر می دهند.پارلمان پاکستان شنبه به عمران خان رای عدم اعتماد 

داد. قرار است امروزدوشنبه نیز پارلمان جاشنین عمران خان را تعیین کند.

جت های شخصی الیگارش های روس در دوبی 
زمین گیر شده اند
گزارش ها حاکی از آن اســت که جت های شــخصی 
الیگارش های روســی که بــرای فــرار از تحریم ها به 
دوبی پــرواز کرده بودند، عمال در آنجا گیر افتاده اند.به 
گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری بیزنس اینسایدر، 
تحریم ها علیه الیگارش های روسی به دلیل حمایت از 

حمله روســیه به اوکراین، باعث شده تا بیش از ۱۰۰ فروند هواپیما در فرودگاه 
دوبی خاک بخورند. روزنامه »وال استریت ژورنال« این اظهارات را با اتکا بر تصاویر 
ماهواره ای و داده های شرکت هوافضای »وینگ اکس« منتشر کرد.طبق وبسایت 
وینگ اکس، در هفته نخست ماه مارس، ۴۹ پرواز از مبدا روسیه به مقصد امارات 
متحده عربی انجام شــده که ســه برابر آمار مشابه در دوران پیش از کروناست، 
اما این عدد تنها دو ســوم ترافیک مسیر روســیه - امارات در هفته آخر فوریه 
است.تصاویر ثبت شده توســط  شرکت پالنت لبز - که در حوزه تصویربرداری 
از ســیاره زمین فعالیت می کند - همچنین تجمیع جت های شخصی از اواسط 
ماه فوریه تا اوایل آوریل را نشان می دهد.با حمله روسیه به اوکراین، کشورهای 
غربی تحریم هایی را علیه مسکو وضع کردند. این تحریم ها نه تنها اقتصاد روسیه، 
بلکه برخی از نزدیک ترین متحدان والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور 
را نیز هدف قرار می دهد.در نتیجه این تحریم ها، تا کنون لوکس ترین دارایی های 
بسیاری از الیگارش ها و ثروتمندان روسی ضبط شده است. به عنوان مثال، در ماه 
گذشته میالدی یک کشتی شخصی متعلق به دیمیتری پومپیانسکی، میلیاردر 
روســی در جبل الطارق ضبط شــد.     به همین دلیل، برخی از ثروتمندترین 
اشخاص روسیه در کشورهایی که روسیه را تحریم نکرده اند، به دنبال پناهگاهی 
برای دارایی های خود بوده اند، مکان هایی مانند دوبی و مالدیو.در ماه مارس، چهار 
جت شخصی از مسکو به دوبی پرواز کردند. با این حال، به گفته وکالی صنعت 
هوانوردی، از آنجا که این جت ها نمی توانند از دوبی به جای دیگری پرواز کنند، 

عمال در فرودگاه های دوبی زمین گیر شده اند.

چین مخفیانه صربستان را به سامانه دفاع 
موشکی تجهیز کرده است

در بحبوحه نگرانی های غرب نسبت به بسیج تسلیحاتی 
در کشورهای حوزه بالکان در دوران جنگ در اوکراین 
که می تواند صلح شکننده در این منطقه را تهدید کند، 
صربســتان به تازگی در عملیاتی ســری یک سیستم 
ضد هواپیمای پیشرفته چینی دریافت کرد.به گزارش 

ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس، رسانه ها و کارشناسان نظامی روز 
یکشنبه اعالم کردند که شــش هواپیمای ترابری وای-۲۰ نیروی هوایی چین 
که ظاهرا حامل سیســتم های موشک ســطح به هوای اچ کیو-۲۲ برای ارتش 
صربســتان بودند، اوایل روز شــنبه در فرودگاه غیرنظامی بلگراد فرود آمدند.با 
وجود منتشر شدن تصاویری از این هواپیماهای باری چینی در فرودگاه نیکوال 
تســال بلگراد، وزارت دفاع صربستان هنوز در این رابطه هیچ اظهارنظری نکرده 
است.کارشناسان این ارسال تســلیحاتی بر فراز قلمروی دست کم دو عضو ناتو 
یعنی ترکیه و بلغارستان را نشانه ای از افزایش نفوذ جهانی چین می دانند.مجله 
آنالین »وار زون« گزارش داد: مشاهده هواپیماهای باری وای-۲۰ باعث تعجب 
شده است چرا که آنها برخالف عادت که به طور تکی پرواز می کنند، این بار به 
صورت دسته جمعی پرواز کرده بودند. حضور هواپیماهای وای-۲۰ در اروپا در هر 
تعدادی، یک تحول جدید محسوب می شود.الکساندر ووجیچ، رئیس جمهوری 
صربســتان تقریبا دریافت این سیســتم میان برد را که در سال ۲۰۱۹ میالدی 
توافق شــده بود، تایید کرد و گفت: من جدیدترین افتخار ارتش صربســتان را 
روز سه شنبه یا چهارشــنبه معرفی خواهم کرد.وی پیش تر انتقاد کرده بود که 

کشورهای ناتو که عمدتا همسایگان صربستان هستند، 

روزنامه تایمز انگلیس؛
فنالند و سوئد قرار است به ناتو ملحق شوند

روزنامه تایمز انگلیس دیروز )دوشنبه( به 
نقل از مقامات گزارش داد، روسیه مرتکب 
»اشتباه استراتژیک بزرگی« شده و فنالند 
و ســوئد به دنبال پیوســتن بــه ائتالف 
نظامی ناتو در اوایل تابســتان هستند.به 
گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، در 
گزارش تایمز آمده است، مقامات ایاالت 
متحده می گویند کــه عضویت ناتو برای این دو کشــور منطقه نوردیک در 
جریان مذاکرات میان وزرای خارجه ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
در روزهای گذشــته که ســوئد و فنالند هم در آن حضور داشتند، »موضوع 
گفت وگو و برگزاری چندین جلســه« بود.به گفته مقامات، ناتو ممکن است 
امسال از ۳۰ عضو به ۳۲ عضو گسترش پیدا کند. طبق گزارش تایمز، انتظار 
می رود درخواســت عضویت فنالند در ناتو در ماه ژوئن باشد و سوئد به دنبال 
آن اقدام کند. پیشتر ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفته بود که این ائتالف 
آماده پذیرش فنالند و همچنین سوئد به محض اعالم آمادگی آنهاست.  هفته 
گذشــته سانا مارین، نخست وزیر فنالند خطاب به نمایندگان حزب سوسیال 
دموکرات تحت رهبری اش که در یک گردهمایی در شــهر هلسینکی حضور 
یافتند، عنوان کرد: زمان آن رســیده که فنالند به صورت جدی در موضعش 
در قبال این ائتالف نظامی تجدیدنظر کند.به گفته مارین، حمله روســیه به 
اوکراین »فنالند را مجبور به بازبینی در سیاســت امنیتی اش« ساخته است. 
او گفت: روســیه آن همسایه ای نبود که ما فکر می کردیم. هرگونه تصمیمی 
برای طرح نامزدی برای عضویت در ناتو باید ضرورتا در فصل بهار جاری طی 
فرآیندی »جامع اما سریع« اتخاذ شود. فنالند چه تصمیم بگیرد راه پیوستن 
به این ائتالف را طی کند و چه تصمیم بر بیرون ماندن از آن داشــته باشد، با 
تبعاتی مواجه خواهد شد.نخست وزیر فنالند گفته بود که موضع شخصی اش 
در قبال ناتو را با پیش رفتن بحث ها بر ســر مساله عضویت در این ائتالف در 
هفته های آینده فاش خواهد کرد. از زمان حمله نظامی روســیه به اوکراین، 
عالقه فنالندی ها به پیوستن به این ائتالف نظامی به شکل چشمگیری افزایش 
یافته است.همچنین پیشتر وزیر خارجه سوئد گفت، هشدارهای اخیر روسیه 
مبنی بر اینکه پیوستن این کشور نوردیک منجر به »اقدامات تالفی جویانه« 
از سوی مسکو می شــود، نادیده می گیرد. »آن لینده«، وزیر خارجه سوئد با 
اشاره به اقدام احتمالی استکهلم جهت پیوستن به ناتو گفته بود: روسیه هیچ 

ارتباطی با تصمیمات مستقل ما ندارد.

مذاکرات شورای همکاری خلیج فارس، 
سازمان ملل و آمریکا درباره نفتکش »صافر«

شــورای همکاری خلیج فــارس خواهان 
تســریع در تالش های بیــن المللی برای 
ممانعت از فاجعه زیســت محیطی درباره 
نفتکش صافر شــد.به گزارش ایســنا، به 
نقل از روزنامــه رأی الیوم، نایف الحجرف، 
دبیرکل شــورای همکاری خلیج فارس در 
دیدار با دیوید گریســلی، هماهنگ کننده 
امور بشردوستانه سازمان ملل و تیم لیندرکینگ، نماینده آمریکا در امور یمن بر 
حمایت کشورهای این شورا از تالش های بین المللی برای تعامل با نفتکش صافر 
و لزوم تســریع و پیشــبرد این تالش ها تأکید کرد.در این دیدار طرح هماهنگ 
کننده ســازمان ملل برای تعامل با این نفتکش برای ممانعت از فاجعه زیســت 
محیطی و اقتصادی بررسی شد.نفتکش صافر در مقابل سواحلی غربی یمن در 
۶۰ کیلومتری شــمال بندر الحدیده واقع است. این نفتکش از ۲۰۱۵ سرویس 
نشده اســت و سازمان ملل معتقد است که این نفتکش مثل یک بمب ساعتی 

است که ممکن است هر لحظه منفجر شود.

کاخ سفید:

 مذاکرات وین همچنان ادامه دارد
نیویورک - ایرنا- جن ساکی ســخنگوی کاخ سفید با تکرار 
ادعاهای واشــنگتن درباره مذاکرات وین اظهار داشــت نمی 
دانیم که به توافق دست خواهیم یافت.مذاکرات ادامه دارد و ما 
همچنان این مذاکرات را دنبال و بررسی می کنیم.سخنگوی 
کاخ سفید در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا روســیه می تواند  بــه حضور در مذاکرات 
وین ادامه دهد؟ پاسخ داد: دیپلماسی، روابط خارجی، پیچیده 

است.  مذاکرات ایران با حضور روسیه  نمونه ای از آن است.
جن ســاکی در تداوم ادعاهای همیشــگی غرب علیه برنامه 
هسته ای صلح آمیز ایران افزود: معتقدیم و فکر می کنم اکثر 
جامعه جهانی بر این باور است که جلوگیری از دستیابی ایران 
به سالح هسته ای به نفع منافع ملی ما و منافع جهانی ماست.

وی تصریــح کرد جو بایدن رئیس جمهــوری آمریکا تنها در 
صورتی با یک توافق موافقت می کند که توافق خوبی باشــد.  
اما ما تجربه خروج  ترامپ از برجام را داریم و آنچه که شاهد 
آن بودیم عدم شفافیت است.وی در راستای هراس از پیشرفت 

های برنامه صلح آمیز هسته ای ایران در چارچوب برجام و در 
حالیکه چنین ادعاهایی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تایید نشده است، ادعا کرد ایران پیشرفت های زیادی در مسیر 
دستیابی به سالح هسته ای داشته است. این به نفع ما نیست.

سخنگوی کاخ ســفید ادامه داد: روسیه یکی از اعضای گروه 
۱+۵ بوده است. آنها یک نقش اجرایی داشته اند. این مساله ای 
اســت که ما در مورد آن صحبت می کنیم و در این مذاکرات 
مورد بحث قرار گرفته اســت. وی اظهار داشت ما نمی دانیم 
که به توافق دســت خواهیم یافت. مذاکــرات ادامه دارد و ما 

همچنان این مذاکرات را دنبال و بررسی می کنیم.
 جن ســاکی در پاســخ به خواســته ایران مبنی  بر ضمانت 
آمریکا در خارج نشدن دوباره از برجام گفت فکر می کنم اگر 
به توافقی برسیم که بایدن آن را در راستای منافع ملی آمریکا 
ببیند، ما البته به آنچه که باید از طریق کنگره انجام شــود، 
رسیدگی خواهیم کرد. اما برخی از مسائل نهایی هستند که در 

حال مذاکره هستند. ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم.

با شــمارش ۹۵ درصــد آراء، امانوئل 
ماکرون با کســب ۲7 درصد پیشتاز 
است و مارین لوپن با حدود ۲۳ درصد 
در جایگاه دوم قــرار دارد.به گزارش 
سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، 
دور نخست انتخابات ریاست جمهوری 
فرانســه روز یک شنبه در سراسر این 
کشور برگزار شد. براساس نتایج اولیه 
شــمارش آرا امانوئل ماکرون رئیس 
جمهور کنونی فرانسه با ۲8.۴ درصد 
آراء پیشتاز است و مارین لوپن نامزد 
حزب راست افراطی با ۲۳.۴ درصد در 
جایگاه دوم قرار دارد. طبق پیش بینیها 
ماکــرون و لوپن به دور دوم انتخابات 
راه یافته اند. در انتخابات فرانســه هر 
نامزدی که بتواند ۵۰ درصد به اضافه 
یک رای را در مرحله اول کسب کند 
پیروز انتخابات تلقی خواهد شد. نتایج 
نظرسنجیهای پای صندوق نیز نشان 
داده اســت که ماکرون و لوپن به دور 
دوم انتخابات ریاســت جمهوری این 
کشــور راه خواهند یافــت. به دنبال 
برگــزاری دور اول، چندیــن نامزد از 
جمله »پالری پکــرس«، نامزد حزب 
جمهوریخواهان، »ان هیدالگو«، نامزد 
حزب سوسیالیست و »یانیک ژادو«، 
نامزد سبزها از امانوئل ماکرون حمایت 
کردنــد.  »خــوان لوک مالنشــون« 
نامــزد چپها که با کســب ۲۱ درصد 
آرا در جایگاه ســوم قــرار دارد نیز از 

هوادارانش خواســت که به لوپن رای 
ندهنــد. »اریک زمــور« نامزد حزب 
راســت افراطی و »نیکالس دوپون« 
دو نامزد شکســت خورده دیگر نیز از 
مارین لوپن حمایت کــرده اند. زمور 
از هــواداران خود خواســت تا برای 
جلوگیری از انتخاب دوباره ماکرون در 

دور دوم به مارین لوپن رای بدهند. 
همچنین اولین نظرســنجی موسسه 
فرانســوی IFOP درباره دور انتخابات 
نشــان میدهد که ماکــرون در دور 
بعدی با کســب ۵۱ درصد آراء پیروز 
نهایی انتخابــات خواهد بود. ماکرون 
پس از راهیابــی به دور دوم انتخابات 
در جمع طرفداران خود گفت: از همه 
فرانسوی هایی که در این انتخابات به 

من رای دادند تشکر می کنم و به همه 
نامزدهایی که در دور اول این انتخابات 
شرکت کردند درود می فرستم.وی در 
عین حال گفت: پروژه ما برای فرانسه 
بســیار بهتر از رقیبش راست افراطی 
است. ماکرون در ادامه تاکید کرد، ما 
می خواهیم فرانســه در همه سطوح 
قوی باشــد و با همه چالش ها مقابله 
کند.ماکرون در ادامه اظهارات اسالم 
هراســانه خود گفت: مــا می خواهیم 
فرانســه بتواند در برابر اسالم گرایی 
بایســتد. می خواهیم  تجزیه طلــب 
فرانسه بخشی از اروپای قوی باشد و 
به بشریت وفادار باشد. وی همچنین 
تاکید کــرد که دولت آینــده وی به 
دنبال حمایت از افزایش قدرت خرید 

مــردم و حمایت از بخــش کارگران 
اســت. ادعاهای ماکرون درحالیست 
که مخالفان سیاستهای اقتصادی وی 
که به جلیقه زردها معروف هســتند 
حتی در روز یک شــنبه یعنی زمان 
برگزاری انتخابات نیز دست از اعتراض 
نکشیدند و خیابانهای پاریس را عرصه 
مخالفت خود بــا وی قرار داده بودند. 
ماکــرون با ترغیــب هوادارانش برای 
شرکت در پای صندوقهای رای افزود: 
هنوز هیچ چیــز از انتخابات دور دوم 
مشخص نیست و دو هفته آینده برای 
فرانســه و اتحادیه اروپا تعیین کننده 
گزارش  اسپوتنیک  خبرگزاری  است. 
داد، با شمارش ۹۵ درصد آراء امانوئل 
ماکرون با کســب ۲7 درصد پیشتاز 
است و مارین لوپن با حدود ۲۳ درصد 
در جایگاه دوم قرار دارد.بنابراین، طبق 
گزارش رسانه های فرانسوی، ماکرون و 
مارین لوپن دو هفته دیگر در دور دوم 
انتخابات رقابــت خواهند کرد.وزارت 
کشور فرانسه اعالم کرد که مشارکت 
رای دهنــدگان در دور اول انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه تا ساعت ۵ 
بعدازظهر روز یکشنبه به وقت محلی 
۶۵ درصد بــود که کمتــر از میزان 
۶۹.۴۲ درصدی در رای گیری ســال 
۲۰۱7 بود.با این حــال برخی منابع 
میزان مشارکت را در پایان انتخابات 

باالتر از 7۰ درصد اعالم کرده اند.

آخرین اخبار انتخابات فرانسه؛ 
رقابت ماکرون و لوپن در دور دوم

تهران-ایرنــا- تارنمای هیل نوشــت: جــو بایدن رئیس 
جمهــوری آمریکا و دموکرات ها با یک حقیقت آشــکار 
مواجه هستند: آنها به خاطر اوضاع بد اقتصادی سرزنش 
می شوند و مســائل خوب، اعتباری برای آنها نمی آورد؛ 
موضوعی که می تواند به شکســت آنها در انتخابات میان 
دوره ای کنگره منجر شــود.به گزارش ایرنا، هیل نوشت: 
آمار جدید نشــان داد نرخ جدید بیــکاری در آمریکا به 
پایین ترین ســطح خود از زمان آغاز رکورد این شاخص 
در ســال ۱۹۶8میالدی رسیده است. بایدن نیز در بیانیه 
ای خاطرنشان کرد که از زمان روی کار آمدنش تقریبا 8 
میلیون شغل ایجاد شده است.وی گفت دردوران ریاست 
جمهوری او در مقایســه با هر رئیس جمهور دیگری در 
طول تاریخ این کشــور مشاغل بیشتری به طور میانگین 
در هر ماه ایجاد شــده است.همزمان بایدن در سخنرانی 
دیگری از کاهش شــدید نرخ بیکاری در دوره ریاســت 
جمهــوری اش ســخن گفت که این آمار اکنــون از ۶.۴ 
درصد در ژانویه ســال ۲۰۲۱ به ۳.۶ درصد رسیده است.

اما هیچ یک از این دســتاوردها تاثیــری در تغییر افکار 
عمومی آمریکا نداشته است.نظرسنجی ماه گذشته ان بی 
سی نیوز نشان داد که ۶۳ درصد از جمعیت آمریکا نحوه 
مدیریت اقتصادی دولت بایدن را قبول ندارند و فقط ۳۳ 

درصد موافق آن هستند.نظرسنجی موسسه یوگاو نیز در 
هفته گذشته از مردم نظر آنها را درباره وضعیت اقتصادی 
کشور پرســید.تنها یک نفر از چهار پاسخ دهنده به این 
سوال آن را »عالی« یا »خوب« توصیف کردند. ۲7 درصد 
وضعیت اقتصادی کشورشان را »مناسب« و ۴۲ درصد آن 
را »ضعیف« ارزیابی کردند.مقصر اصلی تورم شناخته شده 
اســت. نرخ تورم در تازه ترین آمــار آمریکا به 7.۹ درصد 
رســید که شامل ماه فوریه نیز می شــود و باالترین نرخ 
تورم از سال ۱۹8۲ تاکنون بوده است. یکی از مشهودترین 
نمودهــای افزایش تورم قیمت بــاالی بنزین بوده که به 
دنبال جنگ در اوکراین تشدید شده است.این در حالیست 

که تاثیر افزایش تورم در کاالهای دیگری نیز مانند قیمت 
مواد غذایی مشهود است و تاثیراتی نیز از جمله در افزایش 
شــدید نرخ وام داشته که کار را برای آمریکایی ها جهت 
خریدن خانه دشــوارتر می کند.شیوه ای که مردم  تورم 
را احســاس می شــود، مانع درک کردن اخبار اقتصادی 
مثبت تر می شود و این نگرانی در میان دموکرات هایی  که 
به انتخابات میان دوره ای نوامبر امیدوارهستند، محسوس 
اســت.بیل کریک، استراتژیست و سازنده تبلیغات حزب 
دموکرات، گفت: تورم مهم است زیرا مردم می دانند که آیا 
بیشتر از دفعه قبل در فروشگاه مواد غذایی یا پمپ بنزین 
پول  پرداخت می کنند یا خیر.کریک خاطرنشان کرد، در 
مقابل یک بازار کار قوی موضوع چندان محسوسی نیست، 
زیرا عمدتامربوط به افرادی اســت که  دنبال شــغل  می 
گردند یا کارفرما هستند.به اعتقاد این استراتژیست،  وقتی 
مردم شغلی پیدا می کنند، به احتمال زیاد بیشتر از این که 
آن را به حســاب دولت بگذارند به خاطر  تالش های خود 
مــی دانند و این امر  تفاوت فاحشــی با نگاه آنها به تورم 
یا قیمت بنزین دارد.دموکــرات ها تاکید دارند که برنامه 
کمک همه گیری کرونا که بایدن بیش از یک سال پیش 
به تصویب رســاند هنوز اعتبار الزم را برای بهبود تاثیرات 

این همه گیری کسب نکرده است.

خبرهای بد اقتصادی عامل شکست دموکرات ها در کنگره خواهد شد

ولودیمیر زلنســکی رییس جمهور اوکراین در جدیدترین پیام ویدئویی خود خطاب به مردم این کشور گفت که چند روز آینده 
برای جنگ حیاتی است.به گزارش ان بی سی نیوز، زلنسکی یکشنبه شب افزود: نیروهای روسیه عملیات های بزرگ تری را در شرق 
اوکراین انجام خواهند داد. به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایرنا، وی همچنین روســیه را متهم برای فرار از مســولیت جنایات 
جنگی در اوکراین کرد. زلنسکی گفت: زمان آن خواهد رسید که آن ها همه چیز را بپذیرند و واقعیت را انکار نکنند. رییس جمهور 
اوکراین بار دیگر از کشــورهای غربی از جمله آلمان خواســت تا کمک های بیشتری به این کشــور ارائه کنند. زلنسکی گفت که در جریان گفت وگو با اوالف شولتز 
صدراعظم آلمان، او درباره چگونگی تقویت تحریم ها علیه روسیه و وادار کردن مسکو به پذیرش صلح صحبت کرده است. وی ادامه داد: آن ها زندگی میلیون ها نفر را 
نابود و جنگ تمام عیار را آغاز کردند اما طوری رفتار می کنند که انگار ما مقصریم.  زلنسکی روز شنبه نیز در پیامی ویدئویی ادعا کرد حمله روسیه فقط به اوکراین 
محدود نخواهد شد و همه اروپا را در بر خواهد گرفت. در این سخنرانی، زلنسکی درخواست خود را برای تحریم کامل نفت و گاز روسیه تکرار کرد و آن را منبع »اعتماد 
به نفس و معافیت روسیه« خواند.زلنسکی در گفت وگو با آسوشیتدپرس در داخل دفتر ریاست جمهوری خود که به شدت محافظت می شود، گفت که متعهد به مذاکره 
برای پایان دیپلماتیک جنگ است، حتی اگر روسیه بخواهد اوکراین را »مجازات« کند. او همچنین اذعان کرد که صلح احتماالً به سرعت به دست نخواهد آمد. تاکنون 

در گفت  وگوها والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه یا سایر مقامات ارشد مشارکت نداشته اند. 

تهران – ایرنا – برخی منابع خبری منطقه دیروز )دوشنبه( اعالم کردند که تماس ها میان ایران و عربستان برای انجام دور تازه 
گفت و گوهای مقام های دو کشــور از ســرگرفته خواهد شد.به گزارش ایرنا، تارنمای خبری »الخلیج آنالین« در این باره نوشت 
که ایرانی ها امیدوارند که دور پنجم این گفت و گوها تا پیش از عید سعید فطر برگزار شود.روزنامه کویتی »الجریده« نیز به نقل 
از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران، مدعی شد، تماس ها و هماهنگی ها برای برگزاری پنجمین دور مذاکرات ایران و 

عربستان سعودی در بغداد، پایتخت عراق از سر گرفته می شود.بر پایه گزارش روزنامه کویتی از منبع یاد شده، »حسین امیرعبداللهیان«، وزیر امور خارجه ایران با 
شیخ »عبداهلل بن زاید«، وزیر امور خارجه امارات تماس گرفت و به وی اطمینان داد که تهران از طرح کشورهای عضو شورای هماهنگی خلیج فارس برای آتش بس 
در یمن استقبال می کند.به گفته این منبع، همچنین  به »ایرج مسجدی«، سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق دستور داده شد تا با سفیر عربستان در بغداد برای 
برگزاری دور تازه مذاکرات پیش از پایان ماه مبارک رمضان تماس برقرار کند.بر اساس این گزارش منتشره، ریاض به تهران اطالع داده است که سهمیه زائران ایرانی 
را برای مراسم حج امسال افزایش خواهد داد که تهران آن را رویکردی مثبت تلقی کرده است.مذاکرات ایران و عربستان از چند ماه پیش در عراق آغاز شد و بر اساس 
اظهارات قبلی مقامات دو کشور، دو طرف تاکنون ۴ دور مذاکره انجام داده اند.آخرین دور مذاکرات ایران و عربستان در ۲۱ سپتامبر )شهریور ۱۴۰۰( برگزار شد.مقام 

های رسمی در ایران و عربستان، فعال درخصوص این گزارش ها واکنشی نداشته اند.

ولودیمیر زلنسکی؛

چند روز آینده برای جنگ اوکراین حیاتی است
ادعای روزنامه کویتی: 

مذاکرات تهران و ریاض از سرگرفته می شود
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بررسی جدید پژوهشگران »دانشگاه هاروارد« نشان می دهد که رژیم 
غذایــی گیاهی می تواند در کاهش خطر ابتــا به دیابت نوع دو موثر 
 ،)Diabetologia(»باشــد.به گزارش ایسنا و به نقل از مجله »دیابتولوژیا
پژوهشی که در »دانشــگاه هاروارد«)Harvard University( انجام شده 
است، نشان می دهد که مصرف غذاهای گیاهی سالم از جمله میوه ها، 
سبزیجات، خشکبار، قهوه و حبوبات، با کاهش خطر ابتا به دیابت نوع 
دو در افرادی که عموما ســالم هستند، در ارتباط است. این پژوهش، 
از نقش مواد غذایی گیاهی در پیشگیری از دیابت پشتیبانی می کند.

هدف از این پژوهش که به سرپرســتی »فرانک هــو«)Frank Hu( و 
همکارانش در بخش تغذیه دانشگاه هاروارد انجام شده است، شناسایی 
متابولیت های مرتبط با رژیم غذایی گیاهی و بررسی ارتباط میان آنها 
و خطر ابتا به دیابت نوع دو اســت.متابولیت، ماده ای است که توسط 
فرآیندهای شــیمیایی حاضر در یک موجود زنده مورد استفاده قرار 
می گیرد یا تولید می شــود و شــامل تعداد زیادی از ترکیبات موجود 
در غذاهــای گوناگون و همچنین تنوع پیچیده مولکول هایی اســت 
که در نتیجه تجزیه و تبدیل آن ترکیبات برای اســتفاده توسط بدن 
ایجاد می شوند.تفاوت در ترکیب شیمیایی غذاها به این معناست که 
رژیم غذایی افراد باید در مشــخصات متابولیت آنها منعکس شــود. 
پیشــرفت های اخیر در این زمینه، عصر جدیدی از پژوهش در مورد 
تغذیــه را آغاز کرده اند. »متابولومیکــس«)Metabolomics(، به عنوان 
تجزیه و تحلیل جامع و شناســایی همه متابولیت های موجود در یک 

نمونه بیولوژیکی تعریف می شود.

بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد که زردچوبه می تواند 
به رشد رگ های خونی و ترمیم بافت های آسیب دیده بدن کمک کند.به 
گزارش ایسنا و به نقل از نانومگزین، یافته های جدید پژوهشگران »دانشگاه 
کالیفرنیا، ریورساید«)UC Riverside( ممکن است به رشد رگ های خونی 
و سایر بافت های پرورش یافته در آزمایشگاه و همچنین، ترمیم بافت های 
 )Curcumin(»آسیب دیده در انســان های بیمار کمک کند.»کورکومین
که یــک ترکیب موجود در زردچوبه اســت، خاصیت ضــد التهابی و 
آنتی اکســیدانی دارد و به خاطر سرکوب »رگ زایی«)Angiogenesis( در 
تومورهای بدخیم معروف است. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید 
اکنون کشــف کرده اند که وقتی این ترکیــب از طریق هیدروژل های 
مغناطیســی به کشت ســلول های بنیادی منتقل می شــود، به ترشح 
»فاکتور رشد اندوتلیال عروقی«)VEGF( می انجامد که به رشد بافت های 
عروقی کمک می کند.کاربرد کورکومین برای بازسازی عروق مدتی است 
که مورد توجه قرار دارد اما به خوبی مورد بررســی قرار نگرفته اســت. 
 ،)Rosemary Bourns(»و »رزماری بورنــز )Huinan Liu(»هوینان لیــو«
پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، ریورســاید، پروژه ای را آغاز کردند تا به 
بررســی خواص احیاکننده کورکومین با پوشش نانوذرات اکسید آهن 
مغناطیسی بپردازند و آنها را با یک هیدروژل زیست سازگار ترکیب کنند.

هنگامی که هیدروژل مغناطیســی با سلول های بنیادی مشتق شده از 
مغز استخوان کشت شد، کورکومین را به تدریج و بدون آسیب رساندن 
به سلول ها آزاد کرد. هیدروژل های بارگذاری شده با نانوذرات پوشیده از 
کورکومین، در مقایســه با هیدروژل های حامل نانوذرات بدون پوشش، 

میزان بیشتری از فاکتور رشد اندوتلیال عروقی را منتشر کردند.

رژیم غذایی گیاهی خطر ابتال به 
دیابت نوع 2 را کاهش دهد

ترمیم بافت های آسیب دیده با 
کمک زردچوبه!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کارگاه آجرسازی در بنگالدش/ گتی ایمجز

چری آریزو 8؛ در کالس سدان لوکس چینی معرفی شد
آریزو ۸، اولین تاش چری برای حضور در کاس سدان های لوکس چینی است. این مدل با طول بدنه ی ۸/۴ متر، ابعادی مشابه 
تویوتا کمری و هوندا آکورد دارد؛ اما از پیشرانه های توربوشارژ کم حجم استفاده می کند.چری یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان 
خودرو در چین است. این شرکت، انوع سدان، شاسی بلند، هاچبک شهری و مدل های متنوع الکتریکی تولید می کند. محصوالت 
چری عاوه بر چین، در ایران، اندونزی، مصر، برزیل، ونزوئا و تایلند، مونتاژ می شوند.خودروســازی چری با ســاخت سدان های 
کوچک و ارزان قیمت در سال ۲۰۰۳ شروع به فعالیت کرد. این مجموعه در سال های اخیر، توجه ویژه ای بر انواع کراس اورها داشت 
و توسعه  ی سدان های اندازه متوسط و بزرگ را ادامه نداد. بین  سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، آریزو ۷ با ابعادی نزدیک به تویوتا کمری 
توســط چری تولید شــد و بعد از آن، آریزو ۵ پاس که در ایران با نام آریزو ۶ وجود دارد؛ بزرگ ترین سدان شرکت سازنده باقی 
ماند. به همین دلیل، رونمایی از آریزو ۸ در کاس سدان فول سایز، رویدادی مهم برای چری است.هنوز اطاعات دقیقی از ابعاد 
و توانایی های فنی آریزو ۸ منتشر نشده است اما بنابر گمانه زنی رسانه های چینی، پیشرانه های ۶/۱ لیتر و ۲ لیتر توربوشارژ روی 
این خودرو نصب خواهد شد. در میان تولیدات چری، موتور ۶/۱ لیتر توربوشارژ با قدرت ۱۹۷ اسب بخار و گشتاور ۲۹۰ نیوتن متر 
عرضه می شــود. پیشرانه ی توربوشــارژ جدید چری با حجم ۲ لیتر، هنوز روی خودروهای تجاری نصب نشده اما طبق اطاعات 
رسمی، ۲۶۱ اسب بخار قدرت خواهد داشت.آریزو ۸، از زبان طراحی معمول در سدان های چری پیروی می کند. این مدل، همراه 

چراغ های باریک اسپرت مشابه آریزو ۵ تولید می شود و دارای پیوستگی با خط میان جلوپنجره است.

تاریخ سازی آلبا با پیراهن بارسلونا
مدافع چپ بارســلونا شــمار بازی های خود با پیراهن این تیم را به عدد ۴۲۱ رساند و از این حیث در تاریخ آبی اناری ها در رده 
دهم است.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، بارسلونا در دیدار برابر لوانته با نتیجه سه بر دو به پیروزی دست پیدا کرد.یوردی 
آلبــا در این بازی در ترکیــب اصلی آبی اناری ها به میدان رفت. آلبا با حضور در این بازی شــمار بازی های خود با پیراهن آبی 
اناری ها را به عدد ۴۲۱ رساند.صفحه بارسلونا در توییتر نوشت: آلبا به فهرست بازیکنان بزرگ اضافه شد. او در جدول بازیکنانی 
که بیش ترین بازی را با پیراهن بارســلونا انجام داده اند در رده دهم قرار گرفت تا شب تاریخی را تجربه کند.بارسیلونا با پیروزی 
که در این بازی به دســت آورد ۶۰ امتیازی شــد و اختاف خود را با رئال صدرنشین به ۱۲ امتیاز رساند البته این تیم یک بازی 

کم تر نسبت به رئال هم دارد.

چیست آن شهریار رد رپده؟
شور رد شهر و یار رد رپده

کان بار ردرپدهره زمان بار می دهد، لیکن نیست ام
همچنان روی کار رد رپدهرپده از روی ربگرفت آن ماه

همه گلها ازو شکفته و باز
گل او غنچه وار رد رپده

و آنگه آن رپده دار رد رپدهرپده داری بدوستان دادست چیست این نقش گوهن گون؟ ار نیست
نقشبندی سوار رد رپده

پیشنهاد

چهره روز

گزارش به خاک یونان
گزارش به خاک یونان در واقع شــرح حال و گزارشــی 
از زندگی خود نویسنده، نیکوس کازانتزاکیس، است که 
به شــکلی رمان گونه نوشته شده است. به همین جهت 
ما در وب ســایت معرفی کتاب کافه بوک آن را در دسته 
کتاب های زندگی نامه و رمان خارجی قرار داده ایم. در این 
کتاب، خواننده به شکل جدی به زندگی نویسنده و نحوه 
تفکر او نزدیک می شــود و می تواند فلسفه رمان هایش 
را نیز بهتر درک کنــد. حتی اگر یکی از کتاب های این 
نویسنده یونانی را خوانده باشید روح سرکش، عصیانگر 
و آزادی که در البه الی شخصیت های کتابش وجود دارد 
را دیده اید. روحی که به درســتی می توان آن را جلوه ای 
از خود نیکوس کازانتزاکیس است.کازانتزاکیس تنها پسر 
خانواده است و برخاف پدر، پدربزرگ و دیگر مردان خاندان مردی اهل مبارزه نیست. او پهلوان نیست 
و دستش به نبرد نمی رود اما در عوض مبارزه خود را در مسیر دیگری ادامه می دهد. به مدرسه می رود 
و به تنها فرد باسواد خانواده تبدیل می شود که مبارزه را از راه قلمش پی می گیرد. پدرش مردی بزرگ 
با منشــی خاص است که تنها از پســرش یک انتظار دارد، اینکه مایه سرافکندگی جزیره کرت نشود.

دوران کودکی اش در گرماگرم جنگ های میهنی مردم کرت با اشــغالگران عثمانی گذشــت و تاثیرات 
وطن پرستانه شدیدی که کازانتزاکیس جوان از قهرمانان آن جنگ ها گرفته )پدر و پدربزرگش از همین 
قهرمانان هستند( بر روحیه او بسیار تاثیر گذاشته است. نویسنده به نحوی حماسه گونه جنگ میان کرت 
و ترکیه را با شور و حرارت بیان می کند. دقیقا به همان شیوه ای که بعدها در کتاب آزادی یا مرگ بیان 
می کند. در این بخش هاست که معنای مقدس آزادی را در نگاه نیکوس کازانتزاکیس می بینیم و درست 

بعد از خواندن صحبت های او درباره آزادی است که پی می بریم.

اتو فون بیسمارک
 Otto Eduard :اتو ادوارد لئوپولد فون بیسمارک )به آلمانی
Leopold von Bismarck( )۱ آوریــل ۱۸۱۵ – ۳۰ ژوئیه 

۱۸۹۸(، زمــام دار معروف دولت پروس، دوک الونبورگ 
و نخستین صدراعظم در تاریخ آلمان بود. وی به »صدر 
اعظم آهنیــن« معــروف بــود. او در ۳۰ ژوئیهٔ ۱۸۹۸ 
درگذشت. بیســمارک در ۱ آوریل ۱۸۱۵ در شونهاوزن 
متّولد شد. در گوتینگن به تحصیل حقوق پرداخت و پس 
از اینکه مدتی به عنوان دیپلمات در سن پترزبورگ و در 
پاریس مشغول بود، در سال ۱۸۶۲ از سوی ویلهلم اول 
صدراعظم و وزیر امور خارجه پروس برگزیده شد. ویلهلم 
در نظر داشت ارتش پروس را گسترش دهد و این امر با 
مخالفت مجلس ایالتی )رایشتاگ( روبرو بود و بیسمارک 
تنها کســی بود که می توانســت از عهده مقابله با رایشتاگ بر بیاید. بعد از اخراج در ۲۰ مارس ۱۸۹۰، 
توســط ویلهلم دوم، از بیسمارک به طور بی سابقه و بی مانند، تقدیر و ستایش به عمل آمد. بیسمارک 
با این مســئله که می توان قدرت را با اصولی برتر به بند کشــید مخالف بود. تفکرات وی، سبب رشد و 
گسترش این تفکر شد که می توان با به تکامل رساندن مؤلفه های صحیح قدرت، به امنیت دست یافت.

]۲[ وی معتقد بود: سیاســت احساساتی، به مقابله به مثل معتقد نیست … هر دولتی تاش می کند تا 
صرفاً بر اساس منافع خودش عمل کند، هرچند که ممکن است ظاهراً به اعمالشان مشروعیت بدهند اما 
واقعیت این است که تمام کشورهای دنیا فقط به دنبال کسب منفعت خودشان هستند. … این تقدیرها 
بیشتر در: »بناکردن یادبودها، نام گذاری میدان ها و خیابان ها، دادن لقب های افتخاری شهروندی و در 
برخی موارد محصوالت و تولیدات صنعتی« خاصه می شدند.بیســمارک در ســال ۱۸۹۵ میادی، به 
عنوان شهروند افتخاری هایدلبرگ منصوب شد و یکی از بهترین میدان ها شهر به نام وی نام گذاری شد.

سینما

تهران- ایرنا- فیلم کوتاه »۳۵-۱۰« به کارگردانی یاسر 
برزگر برنده بهترین فیلم کوتاه داستانی چهارمین فصل 
جشنواره ترکیه شد.به گزارش ایرنا، فیلم کوتاه ۱۰-۳۵ 
به کارگردانی یاســر برزگر، نویسندگی و تهیه کنندگی 
محبوبه رابطیان در هشــتمین حضــور بین المللی خود 
برنــده بهترین فیلــم کوتاه داســتانی چهارمین فصل 
جشــنواره FLATNESS FILM AWARDS ترکیه شد.در 
خاصه فیلم کوتاه ۳۵-۱۰ آمده است که؛  دختربچه ای 
که تحت خشــونت خانگی قــرار دارد با اورژانس تماس 
می گیرد و مرگ مشــکوک پدرش را گزارش می دهد.

FLATNESS FILM AWARDS یک جشــنواره بین المللی 

فیلم مســتقل اســت که متعهــد به اشــتراک گذاری 
داستان های از فیلم سازان بین المللی جدید و تثبیت شده از دنیای سینمای مستقل است.تمام فیلم های 
شــرکت کننده در این جشــنواره دارای باالترین امتیاز برای مسابقه رسمی انتخاب می شوند و توسط 
حداقل ســه داور که بهترین های هر فصل را تعیین می کنند، بررســی می شوند.عقیل بهرامی، میثم 
امیرزاده، دینا نوری، عباس سفاهین، امیرحسین غامی نیکچه بازیگران این فیلم کوتاه ۱۲ دقیقه ای 
هستند.دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، مشاور کارگردان و منشی 
صحنــه: آذر تجلی، تدوین و اصاح رنــگ و نور: نوید منصور قناعی، مدیر صدابرداری: فرزان معاونیان، 
طراحی و ترکیب صدا: بهروز معاونیان، موســیقی: اشکان اصغرزاده، طراح لباس و طراح صحنه: اشکان 
افشــار، طراح گریم: فیروزه پرچمی، دســتیار و برنامه ریز: آرزو خانجانی، عکاس:  پریسا افخمی، طراح 
تیتراژ و پوســتر: حامد بارِئی طبری، دســتیار یک تصویر: معین نجاری، دستیاران نور: آرمین عبرتی و 

میاد کریمی، مسئول دوربین: عباس نیسی، دستیار صدابردار: اشکان مزین فر،...

بهترین فیلم کوتاه داستانی ترکیه
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