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سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته با تالش همکاران ما در سراسر کشور و با کمک شوراهای حل اختالف ۷۹۳ پرونده قتل به صلح و سازش منتهی شد و 
از اجرای حکم این تعداد پرونده ها جلوگیری شد.به گزارش ایسنا، ذبیح اهلل خدائیان در اولین  نشست خبری در سال جدید ضمن تبریک فرا رسیدن ماه رمضان و 
سال جدید گفت: در ۲۰ فروردین روز ملی فناوری هسته ای را داشتیم و به همه عزیزان و  دانشمندانی که در این عرصه فعالیت دارند این روز را تبریک می گویم 
و یاد شهدای انقالب را گرامی می دارم.  وی ضمن تسلیت »شهادت دو تن از روحانیون انقالبی در صحن رضوی« گفت: متاسفانه در یک اقدام تروریستی توسط 

فردی به صورت مسلحانه وخودسرانه به شهادت رسیدند.وی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه....
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سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد

آخرین وضعیت پرونده بازی ایران - لبنان در مشهد
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛
ارائه خدمات بیمه و گارانتی به کاالهای 

قاچاق جرم است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز زمینه ســاز حمایت جدی از تولید خواهد شد، گفت: طبق 
این قانون ارائه هر گونه خدمات شــامل گارانتی، بیمه و مسائل مالی 
به کاالهای قاچاق ممنوع شــده و مشمول جرایم موضوع قاچاق کاال 
و ارز می شــود.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایســنا، محمدرضا 
پورابراهیمی در حاشــیه جلسه علنی دیروز )ســه شنبه( در نشست 
خبری در توضیح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: دو روز گذشته 
رییس مجلس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را ابالغ کرد. این قانون از 
موضوعات مهم و مورد تأکید مقام معظم رهبری است که با اجرای آن 
می توان از تولید حمایت کرد.وی با اشاره به روند تصویب قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز گفت: در ســال ۹۴ دولت وقت با نظر کارشناســان 
و مدیران اجرایی و نمایندگان کشــور به تدوین الیحه مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پرداخــت و آن را به مجلس ارائه کرد. کمیســیون اقتصادی 
مجلس دهم حدود یک سال به بررسی کارشناسی این الیحه پرداخت 
و گزارش آن را به صحن ارائه کرد. در آن زمان اخطار قانون اساســی 
داده شد مبنی بر اینکه دستگاه قضایی هم باید نظر خود را درباره این 
الیحه بدهد و این موضوع تنها محدود به دولت نیســت. با تشــخیص 
رییس وقت مجلس موضوع از صحن علنی به قوه قضاییه ارجاع شد و 
اصالحات مدنظر اعمال شد.پورابراهیمی یادآور شد: در نهایت در خرداد 
ســال ۹۷ جمع بندی مصوبات به مجلس ارائه شد و در روزهای آخر 
مجلس دهم این موضوع به تصویب مجلس رســید. با شــروع مجلس 
یازدهم ایرادات شورای نگهبان در این الیحه مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و در نهایت در اسفند سال ۱۴۰۰ این قانون تأیید شد و رییس 
مجلس آن را به رییس جمهور برای اجرا، ابالغ کرد.رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس با اشــاره به برخی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز گفت: موضوع تشــکیل ساختار از جمله موارد مورد اشاره در این 
قانون اســت. در دوره گذشــته ضوابط برای نحوه اداره ستاد مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز به گونه ای بود که بعضا مســئوالن در رده های باال 
در جلســات آن شــرکت نکرده و یا معاونان و مدیران خود را به این 
جلسات می فرســتادند که این ستاد خروجی نداشت. حال اینکه این 
ســتاد جایگاهی برای تصمیمات قانونــی دارد. در قانون جدید اصالح 
ســاختار صورت گرفت بدین شکل که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
هیئت وزیران کوچک اســت. حضور دستگاه ها و نمایندگان مجلس و 
مهمترین آن اداره جلســه توسط شخص رییس جمهور و ارجاع آن به 
افراد دیگر برای حضور در جلسات طبق اصول قانون، مورد تأکید قرار 
گرفته و اگر این موضوع اجرا نشــود و یا ترک فعل به معنای تمرد از 
اجرای قانون صورت گیرد، براساس قانون برخورد می شود.پورابراهیمی 
ادامه داد: در قانون جدید ورود دستگاه هایی همچون مرکز آمار ایران، 
بیمه مرکزی، اتاق اصناف، وزارت ارتباطات، سازمان اطالعات سپاه در 
این ستاد اضافه شده تا کمکی در اجرای مصوبات داشته باشند.رییس 
کمیســیون اقتصادی مجلس با اشــاره به موضوع بیمه کاالها در این 
قانــون گفت: در قانون قبلی تفاوتی بــرای ارائه خدمات بیمه ای بین 
کاالی قاچاق و غیرقاچاق وجود نداشت اما در قانون جدید مصوب شد 
که تنها ارائه خدمات بیمه به کاالهای مجوزدار مجاز اســت و شرکت 
های بیمه ای حق ارائه خدمات به کاالهای قاچاق را ندارند.وی با بیان 
اینکه در این قانون مصادیق دقیق قاچاق مشخص شده است، گفت: در 
قانون جدید مصادیق قاچاق شــفاف شده است. مشکل این بود که در 
حوزه گمرک به خاطر قوانین و مقررات مشکالتی رخ می داد که در این 
قانون شــفافیت الزم ایجاد شده است. عالوه بر این باید ضوابط تجاری 
در سامانه مقررات تجاری ثبت شود. یکی از مشکالت تغییرات پی در 
پی آیین نامه و دستورالعمل ها بود که باعث می شد بخشی از تجار از 
ضوابط اطالع نداشــته باشند. لذا دولت مکلف به راه اندازی سامانه ای 
مربوط به ضوابط تجاری شــد و باید هر گونه تغییرات به اطالع فعاالن 
اقتصادی برسد.پورابراهیمی با بیان اینکه در این قانون ارز منشأ واردات 
کاال تعیین تکلیف شد، توضیح داد: از مشکالت سال های اخیر این بود 
که موضوع منشأ ارز در حوزه تصمیم گیری تعریف نشده بود. در قانون 
جدید منشأ ارز مبنای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد خواهد بود. عالوه 
بر این یکی از مشکالت این بود که کاالهایی در فضای مجازی به فروش 
می رفت که در فضای واقعی به عنوان قاچاق محسوب می شد. مصوب 
شــد که کلیه معامالت و خرید و فروش کاالها در بستر فضای مجازی 
باید در چارچوب ضوابط قانون باشد و فروش کاالهای قاچاق و ممنوعه 
در سایت ها و حتی از طریق تلفن، پیام رسان و پیامک ممنوع است و با 
متخلف طبق ضوابط و قوانین قانون برخورد می شود.رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس با اشــاره به راه اندازی سامانه ارائه خدمات به کاالها 
توضیح داد: یکی از الزامات در قانون این است که دولت باید سامانه ای 
برای ارائه خدمات به کاالها راه اندازی کند. مثال وسایل خانگی قاچاق 
وارد می شود و ما به ازای آن خدماتی شامل تأمین و گارانتی داده می 
شود. در قانون جدید مصوب شد که کلیه خدمات شامل گارانتی، بیمه 
و مالی کاالی قاچاق ممنوع است و هر مجموعه ای که خدماتی در این 
حوزه ارائه دهد مشمول قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز می شود.وی با 
بیان اینکه در این قانون مجازاتی برای متخلفان در حوزه واگذاری کارت 
بازرگانی و خرید و فروش و خدمت کارت یک بار مصرف تعیین شــده 
اســت، گفت: یکی از مشکالت این بود که طبق قانون قبلی اگر کاالی 
قاچاق در وسایل نقلیه توقیف می شد. آن وسیله نقلیه هم توقیف می 
شد. در قانون جدید مصوب شد که وسیله حمل و نقل توقیف نشود و 
اعداد مشخصی به عنوان سقف هم در نظر گرفت منتها آن وسیله نقلیه 
بعد از تحویل کاالی قاچاق باید برای رسیدگی قانونی به مراجع مربوطه 
مراجعه کنند.پورابراهیمــی با بیان اینکه در این قانون تبعات تفکیک 
جرم و قاچاق شفاف شده است، گفت: در این قانون اموال توقیف شده 
تعیین تکلیف شده است. پیش از این ممکن بود سال ها اموال قاچاق 
و کاالی ضبطی در انبار توقیف شده و امها می شد که مشکالتی را به 
وجود می آورد. مصوب شــد که کاالی توقیف شده می تواند از طریق 
ظرفیت بازار سرمایه و بورس کاال و رینگ صادرات از کشور خارج شود 

و صادرات آن صورت گیرد. 

با رشد 43 درصدی؛

تجارت ایران با همسایگان به ۵۲ میلیارد دالر رسید
ثبت سفارش در صف تأمین ارز بانکی؛

شرایط سختگیرانه برای ترخیص 
درصدی کاال از گمرکات

صادرکنندگان متخلف در تیررس قانون

بررسی قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز نشان می دهد، ترخیص درصدی کاال فقط پس از اعالم بانک 
عامل مبنی بر اینکه ثبت سفارش در »صف تأمین ارز بانکی« مقدور است.به گزارش اقتصادآنالین به نقل 
از تسنیم، در قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ، یک تبصره به ماده )۷( قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اضافه شده است. طبق این تبصره ، جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای 
عالی امنیت ملی، ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کاال موظفند »منشاء ارز« کاالی 
وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و »قبل از ترخیص«، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند.بانک مرکزی 
هم موظف شده است پس از دریافت اطالعات منشاء ارز، بالفاصله و درخصوص کاالهای سریع الفساد، سریع 

االشتعال یا مورد نیاز فوری ، حداکثر ظرف....

تصمیمی که تیشه به ریشه بورس زد

بحران اوکرانی؛ فقر شدید۲۵۰ میلیون نفر 
 تأثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت کاالها را تهدید می کند

چند درصد است؟
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آالینده های کربنی خطرناک ترند یا گرد و غبار؟
به دنبال گســیل گرد و خاک از مرزهای غربی کشــور در ۱۹ و ۲۰ فروردین، غلظت آالینده 
ذرات معلق بویژه آالینده ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون افزایش بی سابقه ای پیدا کرد و برای 
چندین ساعت پیاپی در محدوده خطرناک قرار گرفت عالوه بر آن غلظت آالینده ذرات معلق 
کوچکتر از ۲.۵ میکرون نیز با افزایش قابل مالحظه بود و به محدوده شــرایط بســیار ناسالم 
رسید. کارشناس شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با مقایسه این دو آالینده می گوید: ذرات 
آالینده هرچقدر ریزتر باشــند، خطرناک ترند.به گزارش ایســنا  مردم کالنشهرهای بزرگ به 
ویژه تهران، با واژه آلودگی هوا آشنایی کاملی دارند. ریه های مردم پایتخت در هر فصل سال 
میزبان یکی از ذرات دردسرساز آالینده هواست. آالینده شاخص هوای پایتخت به خصوص در 
فصول ســرد که با وارونگی هوا و افزایش ســوخت های فسیلی همراه است، ذرات معلق کمتر 
از ۲.۵ میکرون اســت اما در روزهای غبارآلود اخیر ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون میهمان 
خارجی ویژه شــهر تهران بودند. افزایش وحشــتناک غلظت این آالینده سبب شد تا کیفیت 
هــوای تهران در بازه ای از زمان در وضعیت خطرناک گزارش شــود. ســوالی که در این بین 
ذهن ها را مشــغول می کند این است که آیا مخاطرات آالینده کربنی با خطرهای گرد و غبار 
یکسان است؟سولماز احدی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به تفاوت تاثیرات منفی آالینده های 
کربنی و گرد و غبار اظهارکرد: ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون درشــت ترند و نســبت به 
ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون کمتر وارد بخش های تحتانی سیســتم تنفسی می شوند 
و بــه طور جزئی خطر کمتری دارند ولی در غلظت های باال و در قیاس با حد مجاز می توانند 
مشــکالت زیادی به لحاظ بهداشتی و زیست محیطی در پی داشته باشدوی افزود: این ذرات 
نسبت به ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون که منشاء احتراقی دارند، بیشتر منشاء طبیعی 
و خاکی دارند.  ذرات معلق بویژه ذرات ریز می توانند طول عمر باالیی داشــته باشــند و برای 
مدت زمان زیاد و طی مســافت های طوالنی در هوا باقی بمانند و اثر خود را نشــان دهند.این 
کارشــناس شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران ادامه داد: شهر تهران در دهه گذشته چنین 
شــرایط خطرناکی را تجربه نکرده بود اما در روزهای اخیر هم آالینده ذرات معلق کوچکتر از 
۲.۵ میکرون و هم ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون به مقدار قابل توجهی باالتر از حد مجاز 
بودند و کیفیت هوا در محدوده خطرناک قرار داشت.احدی با تاکید بر جدی بود این موضوع 
گفت: هوای تهران در روز جمعه برای ۱۴ ســاعت متوالی شــرایط خطرناک را تجربه کرد و 
تداوم یکی دو روزه این وضعیت باعث شد تا همه افراد جامعه به ویژه گروه های حساس تحت 
تاثیر این پدیده قرار گیرند این اتفاق در حالی رخ داد که آلودگی هوا در سال ۲۰۱۹ به عنوان 
چهارمین عامل مرگ و میر زودرس شناخته شده اما موضوع به همین جا ختم نمی شود و در 
این رتبه بندی آالینده ذرات معلق به دلیل اهمیت باال به طور جداگانه ششمین عامل مرگ و 
میر زودرس در دنیا شــناخته می شوند همچنین خسارت اقتصادی آلودگی هوا بویژه آالینده 
ذرات معلق نیز قابل چشــم پوشی نیســت.احدی با اشاره به ارتباط میان افزایش ذرات معلق 
کمتــر از ۲.۵ میکرون همزمان با باالرفتن غلظت ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون اظهارکرد: 
این ذرات منشا خارجی داشتند و مسافت زیاد و زمان طوالنی را برای رسیدن به شهر تهران 
ســپری کرده اند لذا در این مسیر ذرات درشــت تر ته نشین شده و ذرات ریزتر که مخاطرات 
بهداشتی بیشتری دارند به شهر تهران رسیده اند.وی با اشاره به نحوه محاسبه شاخص کیفیت 
هوا و علت استفاده از آن تصریح کرد: غلظت آالینده ها به شاخص کیفیت هوا تبدیل می شوند 
  ppb چــرا که برخی ماهیت گازی و برخی ماهیت ذره ای دارندو با واحدهای مختلفی از جمله
)آالینده های گازی( و میکروگرم بر متر مکعب )آالینده های ذره ای( ســنجش و گزارش می 

شود در همین راستا همه آالینده ها به شاخص بدون واحد AQI تبدیل می شوند.

تنفس آالینده هایی با قطر 7 برابر کمتر از موی انسان
احدی تصریح کرد: ذرات معلق هر چقدر قطر کمتری داشــته باشــند، مخاطرات بهداشتی و 
سالمتی بیشتری دارند و به همین علت استاندارد سختگیرانه تری برای ذرات ریز تعریف شده 
اســت. این نکته قابل تامل است که موی انسان ۵۰ تا ۷۰ میکرون قطر دارد این در حالیست 
که ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون تقریبا ۵ تا ۷ برابر از تار موی انسان نیز قطر کمتری دارند 
و به راحتی وارد سیستم تنفسی می شوند بنابراین توصیه می شود در این شرایط از ماسک های 

مناسب ذرات معلق نظیر N۹۵ استفاده شود.
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قالیباف در صحن مجلس:

مجلس به دنبال حذف امضاهای 
طالیی در حوزه اشتغال است

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: ما به دنبال برداشتن همه امضاهای طالیی 
در حوزه اشــتغال و بهبود فضای کسب و کار هســتیم.به گزارش خبرنگار مهر، 
محمدباقر قالیباف در جلســه علنی دیروز )ســه شنبه ۲۳ فروردین ماه( مجلس 
شــورای اسالمی و پس از ارائه گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید، درباره بهبود 
فضای کسب و کار اظهار داشت: قانون الزم برای این کار نوشته شده است و باید 

به صورت دقیق اجرایی شــود.وی با بیان اینکه یکی از چالش های مهم امروز ما 
بحث تولید و اشــتغال است، گفت: توجه به این بحث بسیار مهم است و زیبنده 
کشور ما نیست که در حوزه کسب و کار رتبه سه رقمی ۱۲۷ را داشته باشد.رئیس 
مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: در آغاز کار تسهیل صدور مجوزهای کسب 
و کار قاعدتاً مشــکالتی وجود دارد و هنوز راه اندازی درگاه ملی اخذ مجوزها برای 
مردم ثمره ای نداشته است.قالیباف تأکید کرد: ما به دنبال برداشتن همه امضاهای 
طالیی در حوزه اشــتغال و بهبود فرآیند اخذ مجوز کسب و کار هستیم.وی ادامه 
داد: متأسفانه سرمایه گذارانی که می خواهند در فعالیت های اقتصادی وارد شوند، 
با چالش های جدی مواجه هستند. برای مثال یک سرمایه گذار همه مراحل کاری 
خــود را انجام می دهد و یک مرتبه یک فردی پیدا می شــود و کار وی را متوقف 

می کند؛ نباید این پیچیدگی ها وجود داشته باشد.رئیس مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: امروز ما در حوزه سرمایه گذاری باید امنیت اقتصادی داشته باشیم و بر 
این اساس ما به دنبال آن هستیم که سهولت و شفافیت در مسیر صدور مجوزهای 
کســب و کار اتفاق بیفتد.قالیباف اظهار داشت: بنده از هیئت عالی نظارت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام خواهش می کنم که هر چه زودتر طرح تسهیل صدور 
مجوزهای کســب و کار را که در ســال ۱۴۰۰ تصویب شده، مورد رسیدگی قرار 
دهد.وی افزود: ما لیست دستگاه هایی که در زمینه تسهیل صدور مجوز کسب و 
کار همکاری نکردند را در اختیار داریم و بنده می خواستم نام آنها را اعالم کنم اما 
فعاًل این کار را نمی کنم و تقاضای بنده از وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون جهش 

تولید آن است که این موضوع را پیگیری کند.

گزیده خبر

در پی حوادث روز گذشته در افغانستان؛
کاردار سفارت افغانستان به وزارت امور 

خارجه احضار شد
وزارت امورخارجه امروز با احضار کاردار ســفارت افغانستان در تهران، نسبت 
به حمالت انجام شده به سفارت کشورمان در کابل و سرکنسولگری ایران در 
هرات به شدت اعتراض کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آسیای جنوبی 
وزارت امورخارجه امروز با احضار کاردار سفارت افغانستان در تهران، نسبت به 
حمالت انجام شده به سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل و سرکنسولگری 

جمهوری اسالمی ایران در هرات به شدت اعتراض کرد.
وی با یادآوری مسئولیت دولت ها در برقراری امنیت نمایندگی های دیپلماتیک 
خواستار برخورد قانونی با حمله کنندگان به نمایندگی های جمهوری اسالمی 
ایران شد.مدیرکل آسیای جنوبی همچنین به اطالع کاردار افغانستان رساند که 
تا اطالع ثانوی بخش های کنسولی نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در 
افغانستان فعالیت های خود را متوقف کرده اند تا اطمینان الزم از طرف وزارت 
امور خارجه افغانستان در زمینه برقراری امنیت کامل نمایندگی های جمهوری 

اسالمی ایران، داده شود.

جزئیات جلسه کمیسیون امنیت با امیرعبداللهیان و باقری؛
تیم مذاکره کننده از خطوط قرمز عدول 

نکرده است
تهران - ایرنا - ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: 
پیش نویس نهایی در مذاکرات وین هنوز آماده نشــده که بخواهیم درباره آن 
قضاوت کنیم.محمود عباس زاده مشــکینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی 
ایرنا درباره مفاد جلسه روز گذشته وزیر امورخارجه و رییس تیم مذاکره کننده 
ایران با اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اســالمی گفت: در این نشست که در محل وزارت خارجه برگزار شد، گزارش 
مفصلی درباره مذاکرات وین توسط حسین امیرعبداللهیان و علی باقری کنی 
به اعضای کمیسیون ارائه شــد.عالوه بر این نمایندگان کمیته های تخصصی 
وزارت امورخارجه درباره مســائل عراق، افغانســتان، یمن، پاکستان و منطقه 
گزارش هایی ارائه دادند.ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی 
مجلس افزود: در ادامه ســواالت اعضای کمیسیون مطرح شد و همه سواالت 
پاسخ داده شد. اما برداشت بنده و اعضای کمیسیون از مجموع گزارش هایی که 
ارائه شد و با توجه به پاسخ هایی جدی که وزیر امورخارجه و تیم مذاکره کننده 
ایران ارائه دادند، این اســت که خوشبختانه پیشرفت مذاکرات تا امروز خوب 
بوده و تیم مذاکره کننده در چارچوب خطوط قرمز نظام و منافع ملی کشــور 
حرکت کرده است.نماینده مردم مشکین شهر تاکید کرد: بر اساس آنچه در این 
گزارش ها بیان شد، هنوز پیش نویسی به صورت رسمی ارائه نشده است که ما 
به عنوان پیش نویس بخواهیم درباره آن قضاوت کنیم. البته در هر جلســه ای 
صورت مذاکرات توسط طرفین ثبت شده است. ولی در مورد صورت مذاکرات 

و مطالبی که بیان شده، همچنان اختالف نظرهایی وجود دارد.

پیش نویسی آماده نشده که قضاوت کنیم
ایــن نماینده مجلس با بیان اینکه این صورت مذاکرات پیش نویس نیســت، 
افزود: پیش نویس متنی اســت که دو طرف درباره آن توافقات شــفاهی خود 
را بیــان کنند و برای امضــای وزرای خارجه طرفین آماده شــود. به عبارتی 

پیش نویس نهایی هنوز آماده نشده که بخواهیم درباره آن قضاوت کنیم.
عباس زاده مشکینی با اشاره به جلسه شب گذشته، رعایت خطوط قرمز نظام 
را برای مجلس مهم دانســت و اظهارداشت: طبق گزارش هایی که ارائه شد، 
تا امروز تخطی از خطوط قرمز دیده نشــده اســت. البته بعضی از مسائل در 
رســانه های غیررسمی بیان شــده که ما کاری به آنها نداریم.  بنده بر گزارش 
رســمی مسووالن استناد می کنم که بر اساس مستنداتی که ارائه شده، هنوز 
اعضای کمیســیون به این نتیجه نرســیده اند که از خطوط قرمز تخطی شده 

است.

تیم مذاکره کنند زیر بار عدول از خط قرمزها نرفته است
وی ادامه داد: طبق ســخنان بیان شــده در این جلســه، در برخی از مسائل 
هنوز بحث وجود دارد و تیم مذاکره کننده پیگیری می کند و طرف غربی هم 
مقاومت می کند و در بعضی موارد نیز آنها اصرار می کنند و ما مقاومت می کنیم. 
چرا که عدول از خطوط قرمز نظام مطرح می شود  و تیم مذاکره کننده قبول 
نمی کند.سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه 
کرد: بر اساس گزارش های ارائه شده، غربی ها به ویژه آمریکایی ها بیشتر به این 
توافق نیاز دارند. البته ما توافق را دور از دســترس نمی دانیم و به دنبال نتیجه 
خوب هم هستیم. نتیجه ملموس آن هم بر اساس رفع برخی از محدودیت ها 

از سامانه اقتصاد ما باید خودش را نشان دهد.

توافق خوب دست یافتنی است
نماینده مردم مشــکین شهر با اشاره به سخنان وزیر امورخارجه و تیم مذاکره 
کننده هسته ای در جلسه شب گذشــته، اظهار داشت: تیم مذاکره کننده به 
دنبال یک توافق خوب اســت و روند کار نشان می دهد که توافق شدنی است. 
فقط اگر طرفین مقابل حداقل انصاف، جدیت و حســن نیت را داشــته باشد، 
می توانیم به توافق برســیم تا منافع طرفین تامین شود.وی با اشاره مفاد این 
جلســه مبنی بر اینکه فشارهای طرف مقابل سبب گرفتن امتیاز بیشتر از ما 
نخواهد شــد، گفت: این محاســبه و راه غلطی است که طرفین مقابل ممکن 
است از ما داشته باشند. به ویژه در دولت انقالبی که انسجام تقریباً کم نظیری 
در کشور ما وجود دارد، طبیعتا ما در شرایطی نیستیم که امتیاز بدهیم و حتی 
برای امتیاز گرفتن هم شرایط مناسبی داریم و آینده را بسیار خوب می بینیم.

تیم مذاکره کننده مرحله به مرحله جلسات وین را با نهاد های نظام 
هماهنگ می کند

مشکینی درباره دیگر بخش های این جلسه گفت: تیم مذاکره کننده تاکید کرد 
که مفاد جلسات وین، عملکرد و آنچه در مذاکرات می گذرد را مرحله به مرحله 
با نهادهای نظام تنظیم می کنند و پیشنهادات را هماهنگ کرده و جای نگرانی 
وجود ندارد. اگر هم توافقی شود این توافق تامین کننده منافع ملی ما خواهد 

بود. اگر هم توافق نشود زیر بار توافق تحمیلی نخواهیم رفت.
این نماینده مجلس درباره زمان آماده ســازی پیش نویس مذاکرات گفت: اگر 
مواردی که مانده حل شود و طرف مقابل حسن نیت داشته و کارشکنی نکند، 
در مدت زمان ۲۴ ســاعت هم  پیش نویس رسمی آماده می شود. ولی در این 
مرحله آمریکایی رفتارهای متناقض دارند و شاید به این نتیجه رسیدند که اگر 

کار را فرسایشی کنند، به نتیجه می رسند.
وی خاطرنشان کرد: ولی ظاهرا اروپایی ها هم به این رفتار آمریکایی ها نقدهایی 
دارند. البته اگر به توافق هم نرسیم گزینه های دیگری را داریم. ولی بر اساس 

گزارشات ارائه شده توافق دور از دسترس نیست.

سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد

آخرین وضعیت پرونده بازی ایران - لبنان در مشهد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته با تالش همکاران ما 
در سراســر کشور و با کمک شوراهای حل اختالف ۷۹۳ پرونده 
قتل به صلح و ســازش منتهی شــد و از اجرای حکم این تعداد 
پرونده ها جلوگیری شــد.به گزارش ایسنا، ذبیح اهلل خدائیان در 
اولین  نشست خبری در سال جدید ضمن تبریک فرا رسیدن ماه 
رمضان و ســال جدید گفــت: در ۲۰ فروردین روز ملی فناوری 
هسته ای را داشتیم و به همه عزیزان و  دانشمندانی که در این 
عرصه فعالیت دارند این روز را تبریک می گویم و یاد شــهدای 
انقالب را گرامی می دارم.  وی ضمن تسلیت »شهادت دو تن از 
روحانیون انقالبی در صحن رضوی« گفت: متاسفانه در یک اقدام 
تروریســتی توســط فردی به صورت مســلحانه وخودسرانه به 
شهادت رســیدند.وی با اشــاره به عملکرد قوه قضاییه در سال 
گذشــته  ادامه داد: قــوه قضاییه در ســال ۱۴۰۰ که با تغییر 
مدیریتی روبرو شد با ریل گذاری خوب در بخش های مختلف از 
عملکرد قابل قبولی برخوردار بود. در دوره تحول موضوع رویکرد 
کاربردی در مسایل مختلف مورد جدی قوه قضاییه قرار گرفت.

وی افــزود: با تالش همکاران ما در سراســر کشــور و با کمک 
شوراهای حل اختالف ۷۹۳ پرونده قتل به صلح منتهی شد و از 
اجرای حکم این تعداد پرونده جلوگیری شد.وی افزود: از ۵۴ هزار 
و ۷۰ هکتار اراضی ملی از ســواحل رودخانه ها رفع تصرف شد. 
همچنین حدود ۵ هزار و ۳۸ پرونده کثیرالشاکی تعیین تکلیف 
شــد و اقدام مثبتی بود.خداییــان ادامــه داد: از دیگر اقدامات 
ســاماندهی وضع زندان ها بود.  حدود ۲۵ هزار بازدید از زندان 
داشتیم و در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش 
یافت. همچنین با کاهش ۱۸ درصــدی ورود به زندان ها روبرو 
بودیم. دو زندان هم  در کرمان و بوشــهر تعطیل شدند و حدود 
۸۰ هــزار زندانی مورد عفو و تخفیــف مجازات قرار گرفتند.وی 
افزود: ۳۵۱۴ واحد تولیدی پیگیری و مشکلشان رفع شد و با رفع 
مشکل این  واحدها از تعطیلی آنها جلوگیری شد. یکی دیگر از 
اقدامات در ســال ۱۴۰۰ این بود که بیش از یک میلیون و ۱۳۰ 
هزار مالقات مردمی داشتیم.خداییان در پاسخ به سوالی درباره 
وضعیت پرونده حمله به چند روحانی در صحن رضوی، گفت: در 
رابطه با پرونده شهادت دو تن از روحانیون ضارب دستگیر شد و 
فردی بنام عبدالطیف مرادی بود که اقدام به شهادت این عزیزان 
کرد و یکی از روحانیون مجروح شد.وی افزود:  پرونده در جریان 
هست و ممکن است شما ســوال کنید که قتل کامال مشخص 
است و هم ارتکاب جرم و هم  انتصاب به متهم و  باید طرف یکی 
دوروز به اتمام برســد؟ ولی می دانید که قوه قضاییه  تابع قانون 
است و ممکن است رسیدگی به پرونده مدتی طول بکشد و   از 
مسوالن خراســان رضوی انتظار داریم که ســریعتر به پرونده 
رسیدگی شود.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکــه، اخیراً رئیــس قوه قضاییه ضمن ضــرورت طبقه بندی 
زندانیان بر گذراندن حبس در شــهر محل سکونت تاکید کرده 
است، ساز و کار اجرای این موضوع در شهر محل سکونت چگونه 
خواهد بــود؟  آیا این موضوع امکان پذیر اســت؟ گفت: انتقال 
زندانیان به محل سکونت یک اقدام انسان دوستانه است چرا که 
خانواده زندانی خواهان دیدار با زندانی هستند و اگر فرد در شهر 
دیگری زندانی باشد خانواده مجبور به سفر به آن شهر هستند.  
بر این اســاس این موضوع در آیین نامه سازمان زندان ها پیش 
بینی شــده و رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که زندانی به شهر 
محل خود منتقل شوند.خداییان ادامه داد: اگر زندان شهر محل 
سکونت زندانی ظرفیت مورد نظر را نداشت فرد به زندان نزدیک 
به محل زندگی منتقل می شوند. بر این اساس ۶ هزار و ۲۰۸ نفر 
به زندان های محل اقامت منتقل شــدند.خداییان در پاسخ به 
سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تشکیل شده برای ۵ شرکت 
دارویی گفت: در ســال ۹۹ برای ۵ شرکت دارویی در دادسرای 

تهران پرونده تشــکیل شد. پرونده شــرکت اکتوورکو با صدور 
کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و روش آنها برای اخذ ارز 
دولتی، ثبت شــرکت بــود و از طریق جعل مــدارک و افزایش 
ساختگی قیمت ها توانستند حدود ۹۲ میلیون یورو اخذ کنند و 
به اتهام اخالل در نظام اقتصادی از طریق فاکتورسازی، دریافت 
چندبرابری ارز و تهیه فاکتورهای جعلی تحت تعقیب قرار گرفتند 
و برای چهار مدیر این شرکت و ۷ کارمند که اقدام به اخذ رشوه 
کرده بودند کیفرخواست صادر شده و پرونده در جریان رسیدگی 
است.خداییان در پاسخ به ســوالی درباره حواشی  بازی فوتبال  
ایران و لبنان در مشهد گفت:  مشکلی بود که با بی تدبیری رخ 
داد و ریاســت جمهور دستوراتی داد و دادستان کل ورود کرد و 
پرونده ای در دادسرای مشهد تشکیل شده و جهت شفافیت برای  
علل و عوامل واقعه اســتعالماتی صورت گرفته و استعالماتی در 
رابطه با قصور مســئوالن انجام شده و تا امروز پاسخ استعالمات 
واصل نشده و چنانچه احراز شود که مسئولین در این خصوص 
تقصیر ی داشتند برخورد خواهد شد.وی درباره اینکه آیا پرونده 
ای دررابطه با خشونت علیه بازیگران زن تشکیل شده است گفت: 
خشــونت علیه بازیگران در فضای مجازی  مطرح شد و تاکنون 
پرونده ای تشکیل نشــده و کسی شکایتی نکرده و قوه قضاییه 
ورودی نداشته و چنانچه شکایتی مطرح شود قوه قضاییه ورود 
می کند.وی افزود:  هرگونه تعقیب و تحقیق در اعمال منافی عفت 
از طریق دســتگاه قضا ممنوع است؛ مگر اینکه جرم در مرئی  و 
منظر عام صورت گرفته باشد یا شاکی خصوصی داشته باشد و یا 
مرتبط با عنف و ســازمان یافته باشــد و به دلیل اینکه تاکنون 
شکایتی واصل نشده دستگاه قضایی وارد نشده است.وی در پاسخ 
به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ابربدهکاران 
بانکی گفت: صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آنها 
نیســت و باید بانک مرکزی و بانک عامل آنها را تفکیک کنند. 
بانک عامل باید ضمن دسته بندی بدهکاران به دستگاه قضایی 
اعالم کند افراد چه وام ها و یا تسهیالتی گرفتند و در جای خود 
هزینه نکرده و یا شرکت های صوری ایجاد کردند و تاکنون چنین 
اقدامی انجام نشده است؛ البته پرونده هایی منتهی به صدور حکم 
شــده و برخی در جریان رسیدگی اســت.خدائیان در پاسخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه سازمان بازرســی چه برنامه هایی برای 
حمایت از تولید را دارد؟  گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین 
و مقررات مرتبط با تولید و شرکت های دانش بنیان است. در این 

قوانین تکالیفی برای دســتگاه ها تعیین شــده است و سازمان 
بازرســی با نظارت ها میتواند با کســانی که ترک فعل داشتند 
برخــورد کند.  یکــی از اقداماتی که به جد پیگیر آن هســتیم ، 
الکترونیکی شدن مجوز های مربوطه است. موعد قانون مربوط به 
این موضوع تمام شــده و اخیراً دســتور دادیــم که این موضوع 
پیگیری شــود و در خصوص دستگاه های اجرایی که توضیحات 
الزم را نداشته باشند، پرونده قضایی تشکیل شود. کارگروهی هم 
در بازرسی کل جهت حمایت از تولید دانش بنیان تشکیل شده 
اســت.خدائیان در پاســخ به ســوالی درباره پرونده موســوم به 
پتروشــیمی میانکاله در مازندران گفت: در فضای مجازی برخی 
اینطور مطرح کردند که دیوان عدالت اداری رای داده اســت که 
اینطور نیست. شــیوه نامه ای چندین سال پیش صادر می شود 
مبنی براینکه چنانچه سازمان جنگل ها قصد واگذاری مراتعی را به 
غیر دارد، چنان چه مرتع دار رضایت نداشته باشد حقوق مرتع دار 
ثابت و مرتع به دیگری واگذار شــود.از این شــیوه نامه به دیوان 
عدالت شــکایت شده بود و این دیوان اعالم کرده بود که تا زمان 
قرارداد، مرتع قابلیت واگذاری ندارد. علت استناد به این رأی این 
است که مراتعی که برای پتروشیمی اختصاص یافته، این است که 
روســتاییان آن منطقه دارای حق و حقوقی در این رابطه است. 
تاکنون هم شــکایتی  در این رابطه در دیوان عدالت طرح نشده 
است.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین 
تکلیــف پرونده های معوق مجتمع جرایم اقتصادی گفت: پرونده 
های جرایم اقتصادی پیچیده ترین پرونده ها در دستگاه قضایی 
است زیرا تخصصی محسوب می شوند. طوالنی شدن رسیدگی به 
پرونده ها باید منطقی باشد و  با توجه به نظارت معاونت اول قوه 
قضاییه بر مجتمع های رسیدگی به جرایم اقتصادی، دستور تعیین 
تکلیف پرونده های اقتصادی صادر شــده است. در مجتمع تهران 
عــالوه بر دادســتان که نظــارت دارد، رئیس دادگســتری هم 
نظارت هایی را انجام می دهد و امید است هر چه سریعتر پرونده ها 
تعیین تکلیف شوند.خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا 
در خصوص آلودگی هوا  پرونده ای  در دســتگاه قضایی تشکیل 
شده است؟ گفت: در این زمینه پرونده ای  تشکیل نشده است. ما  
قانون هوای پاک را داریم و قوانین متفرقه ای که برای پیشگیری 
از آلودگی آب و خاک و هوا وجود دارد. ما در سازمان بازرسی در 
اواخر سال گذشته تکلیفی برای همکاران مشخص کردیم که  به 
نظارت بر اجرای این قوانین ورود کنند و چنانچه دستگاهی ترک 

فعل دارد شناســایی کنند و با دلیل و مدرک آن را ارائه دهند و 
بازرســی ادامه دارد.  ان شــاءاهلل ما شاهد ترک فعل دستگاه های 
اجرایی نباشیم ولی اگر قصوری باشد ما تکلیف داریم مراتب را به 
مراجــع ذی صالح ارجاع دهیم.وی در پاســخ به ســوالی مبنی 
براینکه آیا آزادسازی حریم رودخانه ها و سواحل به پایان رسیده 
اســت؟ گفت: برخورد با متجاوزین به اراضی ملی، منابع طبیعی، 
ســواحل رودخانه و دریاها مقطعی نیســت. در حاشیه رودخانه 
چالوس اکثر دستگاه های دولتی رفع تصرف کردند و یکی دو مورد 
رفع تصرف به عمل نیامده که به آنها اخطار داده شده است و این 
موضوع در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد.وی در پاسخ به 
سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به پروژه رضوان 
در شهر قم گفت: در پرونده طرح مسکونی رضوان در قم منتهی 
به صدور حکم قطعی شــد. مرتکبین نسبت به ایجاد یک تعاونی 
اقدام کرده بودند و تعداد اندکی آپارتمان احداث شده بود و از هزار 
نفر مبالغی اخذ شده بود. این افراد به اتهام تشکیل کالهبرداری 
باندی و قاچاق ســازمان یافته ارز تحت تعقیب قرار گرفتند. این 
پرونده ۳۰ متهم داشــت که ۱۸ نفر به حبس های طویل المدت 
محکوم شدند. برای فروش واحدهای مسکونی دو مرحله مزایده 
برگزار شــده که خریدار نداشــت و مرحله سوم مزایده به زودی 
برگزار می شود.سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش دیگری 
مبنی بر اینکه برخی افراد در بسترهای خارجی سایت های شرط  
 بندی و قمار فعالیت می کنند و بر اســاس گزارش پلیس فتا ۸۰ 
درصد کالهبرداری ها در این پلتفرم های خارجی انجام می شود 
و ساالنه هزاران میلیارد ارز از کشور خارج می شود چه اقداماتی 
در قوه قضاییه برای برخورد با این ســایت ها انجام شــده است، 
اظهار کرد: امروزه در کنار فضای حقیقی، فضای مجازی نیز ایجاد 
شده است و در این دنیا میلیاردها نفر مشغول به فعالیت هستند 
و کســب و کار مخصوص به خود را دارند.خداییان ادامه داد: به 
تناســب رشــد فضای مجازی جرایمی هم کــه در این فضا رخ 
می دهد، گســترش پیدا کرده و حتی و پیشرفته هم شده  است. 
اکنون شــاهد جرایم نسل دوم و سوم در فضای مجازی هستیم . 
همانگونه که در فضای حقیقی نظارت کافی صورت می گیرد و اگر 
کسی مرتکب جرم شود دستگاه های متولی به موضوع ورود پیدا 
می کند و مانع ارتکاب جرم می شــوند، در فضای مجازی نیز این 
اقدامات باید صورت گیرد.خداییان گفت: بارها اعالم شده است که 
متولیان امر باید به فضای مجازی نظارت کنند و اجازه سودجویی 
در این فضا داده نشــود و با کالهبرداران در این فضا باید برخورد 
کرد و خوشبختانه برخوردهای خوبی توسط دستگاههای اجرایی 
خصوصاً پلیس فتا صورت گرفته است؛ اما کفایت نمی کند و نباید 
انتظار داشــت که پلیس فتا به تنهایی بتواند تمامی متهمان در 
فضای مجازی را شناســایی کند.ســخنگوی قوه قضاییه گفت: 
ارتکاب جرم در فضای مجازی با فضای حقیقی متفاوت اســت. 
مجرمان در خارج از مرزهای یک کشور مرتکب جرم می شود اما 
آثار آن در کشــورهای دیگر ظاهر می شود و بر همین اساس هم 
شناســایی مرتکب و هم جمع آوری دالیــل و مدارک در فضای 
مجازی و احتساب میران خسارت وارده مشکل است.وی ادامه داد: 
از متولیان امر می خواهیم با جدیت بیشتری از فضای مجازی رصد 
داشته باشــند و از کسب و کار مردم در این فضا حفاظت کنند. 
البته تاکنون پرونده های متعددی در دســتگاه قضا و در رابطه با 
جرایم رمز ارز و شرط بندی تشکیل شده است و اقدامات خوبی 
نیز صورت گرفته اســت و همچنین شاهد بودیم ضابطان موفق 
شــدند افرادی را از کشورهای دیگر دســتگیر و به داخل کشور 
بیاورند. بر همین اساس در این فضا باید حفاظت صورت گیرد و 
دســتگاه های متولی، ضابطان و دستگاه قضا باید دست به دست 
یکدیگر دهند و از افرادی که در این فضا کســب و کار و فعالیت 

مشروع دارند حمایت کنند.

رئیس جمهور گفت: دولت به همه احترام می گزارد اما بی تردید 
کسانی که بانیان وضع موجود هستند و مردم از عملکرد آنان 
رضایت ندارند، نباید در عرصه های مدیریتی مورد اســتفاده 
قرار بگیرند. داشــتن روحیه انقالبی، جهادی و کارآمد بودن 
از محورهای مورد تأکید دولت اســت.به گزارش حوزه دولت 
خبرگزاری تسنیم، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
روز دوشــنبه در دیدار ذاکرین اهل بیت)ع( همزمان با شب 
رحلت امّ المؤمنین حضرت خدیجه)س( با بیان اینکه »امروز 
برای پیشــرفت و آبادانی کشور و رفع مشکالت مردم وظیفه 
سنگینی به عهده داریم«، گفت: امیدهای بسیاری در دل مردم 
برای ایجاد گشایش و رفع مشکالت اقتصادی و معیشتی ایجاد 

شده است و دولت با همه توان مصمم است در این مسیر گام 
بردارد.وی شــبکه هیئت های مذهبی را مجموعه ای اثرگذار 
و ارزشــمند توصیف کرد و اظهار داشت: هیئت های مذهبی 
از جوانان بااخالص و دلداده به انقالب و ارزش های اســالمی 
تشکیل شده اند که در تمام صحنه های انقالب حضور مؤثر و 
تعیین کننده دارند و ظرفیتی بی بدیل برای کشور به حساب 
می آیند.رئیس جمهور با اشاره به شرایط نامناسب اقتصادی در 
شــروع به کار دولت سیزدهم، گفت: با عنایت خداوند متعال 
توانستیم برای کشــور درآمد ایجاد کنیم و بدون استقراض 
از بانــک مرکزی و یا خلق پول که تورم را به شــدت افزایش 
می داد، حقوق کارکنان را بدون یک روز تأخیر، پرداخت کنیم.

رئیسی با بیان اینکه دولت مصمم است با افزایش درآمدها و 
کاهش هزینه ها کشــور را به رشد اقتصادی مطلوب برساند، 
ابراز کرد: متأســفانه در ۸ سال گذشــته متوسط نرخ رشد 
اقتصادی بسیار پایین بود اما در این دولت برای سال جاری، 
رشد هشــت درصدی را هدف گذاری کرده ایم و برای این کار 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی آغاز شده است.وی با تصریح 

به اینکه »نگاه این دولت به بیرون مرزها نیســت«، افزود: ما 
برای اداره و پیشرفت کشور به داشته ها و ظرفیت های خودمان 
توجه داریــم و معتقدیم با تکیه بــه درون و توانمندی های 
داخلی امکان اداره کشور، رونق اقتصاد ملی و رشد اقتصادی 
وجود دارد.رئیس جمهور با اشاره به کاهش رشد نرخ تورم در 
ماه های گذشته خاطرنشان کرد: امروز با اقدامات انجام شده، 
رشد نرخ تورم تا حدی مهار شده است و امیدواریم با همدلی 
قوا و کمک مجلس بتوانیم در مسیر کنترل نرخ تورم و افزایش 
رونق اقتصادی گام برداریم.رئیسی در بخش دیگری از سخنان 
خود با تأکید بر اهتمام دولت بر استفاده از نیروهای انقالبی و 
ارزشی گفت: همواره به مسئولین تأکید دارم که در رده های 
مختلف از نیروهای انقالبی باانگیزه و به ویژه جوانان استفاده 
کنند.وی با توجه به ســخنان یکی از میهمانان در خصوص 
تقدم کار فرهنگی بر فعالیت هــای اقتصادی تأکید کرد: هر 
دو جزو اولویت های کشور هستند و باید همزمان مورد توجه 
قرار بگیرند. دولت تالش می کند هم موضوعات معیشــتی و 
اقتصادی را پیگیری کند و کنار آن موضوعات فرهنگی را هم 

با جدیت دنبــال نماید.رئیس جمهور راجع به اقدامات دولت 
برای افزایش درآمدزایی برای کشور گفت: در چند ماه گذشته 
به واسطه اقدامات انجام شده، حجم تبادالت تجاری و صادرات 
با کشورهای مختلف دنیا چندین برابر شده است و در حالی 
که در گذشــته فروش نفت را به امضای قراردادهای مختلف 
منــوط کرده بودند امروز به راحتی نفت را صادر می کنیم و با 
این کار مشخص شد که اگر اراده جدی برای انجام کار وجود 
داشته باشد، هیچ مانعی نمی تواند جلودار کشور باشد.رئیسی 
گفت: دولت به همه احترام می گزارد اما بی تردید کسانی که 
بانیان وضع موجود هســتند و مردم از عملکرد آنان رضایت 
ندارند، نباید در عرصه های مدیریتی مورد استفاده قرار بگیرند. 
داشــتن روحیه انقالبی، جهادی و کارآمد بودن از محورهای 
مورد تأکید این دولت اســت.وی در ادامه استفاده از ظرفیت 
هیئت های مذهبی را مورد تأکید قرار داد و گفت: هیئت های 
مذهبی از جوانان بااخالص و همیشه در صحنه تشکیل شده 
اســت و می توان از این ظرفیت بی بدیل برای رفع بسیاری از 

مشکالت استفاده کرد.

رئیسی:

 بانیان وضع موجود نباید در عرصه های مدیریتی قرار بگیرند
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گزیده خبر

صادرکنندگان متخلف در تیررس قانون
جریمــه نقــدی، محرومیت یک تا ۱۰ ســاله از فعالیــت بازرگانی، ابطال 
کارت بازرگانــی و حبس تعزیری از جمله جرایم درنظر گرفته شــده برای 
صادرکنندگان متخلف است.به گزارش خبرنگار مهر، با ابالغ اصالحیه قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز جرایم تازه ای برای صادرکنندگانی که اقدام به رفع 
تعهد ارزی نکرده باشــند تعریف شده است.بر اساس مفاد تبصره ۶ بند )ح( 
ماده ۱۲ قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که به تازگی از طرف 
مجلس شورای اسالمی ابالغ شده است، کلیه صادر کنندگان کاال به خارج از 
کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها 
را به بانک مرکزی بفروشــند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن 
به ســایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کاالی خود یا بازپرداخت 
بدهی تسهیالت ارزی استفاده نمایند.در ادامه این تبصره آمده است: متخلف 
عالوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم 
موضوع تخلف و دو یا چنــد مورد از محرومیت های موضوع ماده )۱۹( این 
قانون محکوم می شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابالغ 
حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس باالترین نرخ اعالمی بانک مرکزی 
در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود. تخلف موضوع 
این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشــتر از سه میلیون 
)۳٫۰۰۰٫۰۰۰( یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می تواند با تحقق شرایط 
مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد. 
در صورتــی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های )۵( و )۷( با 
تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره )حادثه خارجی غیرقابل پیش 
بینی و غیر قابل دفع( باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود.

گفتنی اســت آئین نامه اجرایی این تبصره شــامل مواردی از قبیل مهلت 
رفع تعهد که بیش از یک ســال نیســت و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه 
ماه، موارد مشــمول معافیت تا سقف ســی هزار )۳۰,۰۰۰( یورو یا معادل 
آن به ســایر ارزها در ســال و معافیت کاالی موضوع ماده )۹۵( قانون امور 
گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد ارزش ارزی صادرات نیست، 
اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش های رفع تعهد و تعیین 
ســامانه های اجرایی این تبصره، توســط بانک مرکزی بــا همکاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این 
قانون به تصویب هیأت وزیران می رســد.در هر صورت، برخورداری از کلیه 
معافیت های مالیاتی بــرای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و 

مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.
اعمــال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای ســال بعد از زمانی که 
ارزش ســاالنه صادرات غیرنفتی طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
به بیش از یک ممیز هشــت دهم )۱.۸( برابر ارزش ســاالنه واردات کشور 

برسد، قابل اجرا است.

جایزه همراه اول برای رساله های برتر حوزه 
مهندسی برق و فناوری ارتباطات

 همزمان با سی امین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، مرکز تحقیق وتوسعه 
همراه اول با همکاری انجمن علوم مهندسی برق ایران رویداد »جایزه رساله 
برتر مهندسی برق و فناوری ارتباطات« را برگزار می کند. هدف این رویداد 
شناسایی و تقدیر از رساله های دکتری برتر در حوزه مهندسی برق با تاکید 
بر فناوری ارتباطات و گســترش تعامل دوسویه با دانش آموختگان برتر این 
حوزه عنوان شده است.  دانش آموختگان دکتری رشته های مرتبط با حوزه 
مهندسی برق که در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ از رساله خود دفاع کرده اند، 
می توانند تا ۱۰ اردیبهشــت ۱۴۰۱ در این رویداد شرکت کنند.جوایزی که 
برای این رویداد در نظر گرفته شده به ترتیب نفر اول ۲۰ میلیون تومان، نفر 
دوم ۱۵ میلیون تومان و نفر ســوم ۱۰ میلیون تومان است.از دانشکده برتر 
مهندسی برق که بیشترین تعداد رساله حائز شرایط را ارسال کند نیز در این 
رویداد تقدیر به عمل خواهد آمد.عالقه مندان برای ثبت نام و کسب اطالعات 

بیشتر می توانند به نشانی https://iceeconf.ir مراجعه کنند.

عملیات اجرایی ساخت ۵۰ هزار واحد 
مسکونی ویژه ایثارگران آغاز می شود

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران گفت: بر اساس انعقاد تفاهم نامه 
با ستاد کل نیروهای مســلح امسال عملیات اجرایی ساخت ۵۰ هزار واحد 
مسکونی ویژه ایثارگران آغاز می شود.حمید مردانیان گفت: دربوشهرخدمت 
به خانواده شــهدا و ایثارگران را یک وظیفه همگانی دانست و اظهار داشت: 
باید در حد توان به این خانواده ها در بخش های مختلف خدمت رسانی شود.

وی ابالغیه بیانیه ۱۲ گانه مقام معظم رهبری در تکریم خانواده معظم شهدا 
و ایثارگران را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: این ابالغیه به عنوان یک تکلیف 
قانونی درصدد هستیم بندهایی از آن در راستای تکریم خانواده معظم شهدا 
و ایثارگران اجرایی کنیم و با عملیاتی شدن آن بهترین نتیجه برای آسایش 
و رفاه خانواده ایثارگران خواهیم داشت.مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور 
ایثارگران از اجرایی شدن ساخت مسکن ویژه رزمندگان خبر داد و تصریح 
کرد: بر اســاس انعقاد تفاهم نامه این وزارتخانه با ستاد کل نیروهای مسلح 
عملیات ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن رزمندگان معسر امسال آغاز می شود.

مردانیان رسیدگی به مشکالت و بررســی نیازمندی ها و مطالبات خانواده 
شهدا و ایثارگران را از اولویت برنامه وزارت راه و شهرسازی دانست و خاطر 
نشــان کرد: یکی از برنامه های مهم، تبدیل وضعیت اســتخدامی خانواده 
ایثارگران اســت که این مهم برای رفع مشکالت رزمندگان در دستور ویژه 

قرار دارد.

پنجاه و نه درصد رشد جابجایی مسافر 
ریلی در راه آهن اصفهان طی ایام نوروز 

 مدیرکل راه آهن اصفهان گفت: در روزهای پیک نوروزی یعنی از تاریخ ۲۵ 
اســفند ۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار نفر در 
راه آهن اصفهان توسط قطارهای مسافری از مبدا و به مقصداستان اصفهان  
و قطارهای مســافری عبوری از حوزه راه آهن اصفهان جابجا شــده اند.  به 
گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن اصفهان ، سید رضا سادات حسینی 
در خصوص اقدامات صورت گرفته توســط راه آهن اصفهــان در ایام نوروز 
۱۴۰۱  اظهار داشت: حفظ سالمت مسافران و رعایت شیوه نامه های ابالغی 
، تکریم ارباب رجوع توسط کارکنان، همکاری و تشریک مساعی، پیاده سازی 
نقش ها، اولویت دادن به ایمنی قطارها و توجه به سیر و حرکت منظم قطارها 
به ویژه حرکت قطارها در ســاعت مقرر و توجه بیشتر به ظاهر ایستگاه ها از 
جمله نظافت، تمیزی، آراستگی و زیبایی ایستگاه ها از جمله اقدامات صورت 

پذیرفته و مورد توجه اداره کل راه آهن اصفهان است. 

دبیر هیات مدیره کانون کارگری بازنشستگان تامین 
اجتماعی؛

چرا افزایش حقوق بازنشستگان 
به مشکل خورد؟

دبیر هیــات مدیره کانون کارگری بازنشســتگان تامین 
اجتماعی گفــت: امیدواریم با پیگیری های صورت گرفته 
تکلیف افزایش حقوق بازنشســتگان تا پایان فروردین ماه 
مشخص شود.به گزارش ایســنا، علی اکبر عیوضی دبیر 
هیات مدیره کانون کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی 
اســتان تهران  به ماجرای »افزایش حقوق بازنشستگان 
و »ویرگول«« پرداخــت و گفت: بند ۴ تبصره ۱۲ قانون 
بودجه، وقتی افزایش مستمری صندوق های زیرمجموعه 
دولت را ۱۰ درصد مشــخص کرده، یک ویرگوِل اشتباه 
آمده و نوشته شــده »صندوق تأمین اجتماعی، نیروهای 
مســلح«؛ درحالیکه منظــور صندوِق تأمیــن اجتماعی 
نیروهای مســلح یا همان صندوق لشــگری است.وی در 
ادامه با بیان اینکه این اشــتباه تایپی، تأمین اجتماعی را 
ذیل صندوق های دولتی آورده و افزایش مســتمری بگیر 
را ۱۰ درصد درنظر گرفته اســت، اظهار کرد: مدیر عامل 
ســازمان تامیــن اجتماعی نامه ای را جهــت اصالح این 
موضوع به مجلس ارسال کرده اســت.دبیر هیات مدیره 
کانون کارگری بازنشســتگان تامین اجتماعی در برنامه 
»سالم صبح بخیر« گفت: امیدواریم با پیگیری های صورت 
گرفته تکلیف حقوق بازنشســتگان تا پایان فروردین ماه 

جاری مشخص شود.

تأثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت کاالها چند درصد است؟
بررسی ها نشان می دهد حتی با فرض اینکه تعرفه ها و عوارض 
گمرکی کاهش نیابد ولی ارز ترجیحی حذف شود، حداکثر تأثیر 
افزایش قیمت کاالها، ۱۷ درصداســت نه ۷۰۰ درصد.به گزارش 
خبرنگار مهر، زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال گذشته 
به گوش می رســید که هر بار به مانعی برخورد کرد. با این حال 
در اواخر ســال گذشته به صورت رسمی اعالم شد که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای ســال ۱۴۰۱ از اقتصاد کشور حذف خواهد شد.در 
همین رابطه نیز بر اساس جزوه ای ۱ و ۲ بند »ه« تبصره ۷ قانون 
بودجه ۱۴۰۱، باید نرخ پایه محاســبه عوارض گمرکی بر اساس 
برابری نرخ ارز اعالم شــده بانک مرکزی که همان نرخ ســامانه 
مبادله الکترونیکی )ETS( در روز اظهار بوده و از ارز ۴۲۰۰ به ۲۳ 
هزار تومان )نرخ ارز در سامانه الکترونیکی بانک مرکزی( و تعرفه 
گمرکی واردات کاالهای اساسی و دارو نهادهای دامی و کشاورزی 

از یک به ۴ درصد افزایش یابد.

قانون بودجه امســال درباره حــذف ارز ترجیحی چه 
می گوید؟

البته در حال حاضر به دلیل نا مشخص بودن نرخ سود بازرگانی و 
همچنین تعرفه ها و حقوق جدید گمرکی کاالها )غیر از کاالهای 
اساســی که از ۴ بــه به نرخ یک درصد کاهــش یافته ولی فعاًل 
محاسبه نشده است( این حذف ارز ترجیحی هنوز اعمال نشده و 
همچنان با نرخ تعرفه های ســال قبل واردات انجام می شود؛ قرار 
اســت بعد از تصویب هیئت وزیران ایــن افزایش اعمال خواهد 
شــد.کاالهایی که قرار اســت طبق قانون بودجه امسال مشمول 
تعرفــه گمرکی یک درصدی باشــند، کاالهای اساســی، دارو، 
تجهیزات پزشــکی و نهاده های دامی و کشاورزی هستند.ضمن 
اینکه قرار است بر اساس اعالم برخی مسئوالن ارشد وزارت صمت 
و گمرک ایران، تغییراتی در نرخ تعرفه گمرکی و ســود بازرگانی 
برخی دیگر از کاالهای وارداتی )غیر از کاالهای اساسی( نیز اتفاق 
بیفتد تا فشار ناشــی از تغییر نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی 

واردات کاهش یابد.

معــاون وزیر اقتصاد: چهــار گام کاهش ضرب حذف ارز 
ترجیحی

بر اســاس گفته های علیرضا مقدسی معاون وزیر اقتصاد و رئیس 
کل گمرک ایران، دولت برای کاهش فشــار وارده از محل حذف 

ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی ۴ گام را در نظر گرفته است:
۱. تعیین حقوق گمرکی یکی درصدی برای کاالهای اساســی و 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخی کاالهای اساسی یا حداکثر 

یک درصدی
۲. کاهش حقوق گمرکی ســایر کاالها )گفته می شود طی هفته 

پیش رو تعرفه جدید گمرکی واردات تعیین و ابالغ می شود(
۳. محاسبه حقوق گمرکی با نرخ های سال گذشته تا زمان تعیین 
حقوق گمرکی و ســود بازرگانی جدید بــرای ممانعت از توقف 

چرخه واردات
۴. ابالغ دســتورالعمل جدید دریافت ضمانــت نامه گمرکی به 
گمرکات اجرایی کشــور با هدف تســهیل تشــریفات واردات و 

صادرات و تقویت بنیه مالی فعاالن اقتصادی

ســخنگوی گمرک: حتی با فرض عدم کاهش تعرفه های 
گمرکی، باز هم حداکثر افزایش نرخ کاالهای اساسی، 1۷ 

درصد است
سید روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک در گفتگو با خبرنگار مهر 
درباره تأثیر حــذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت کاالها گفت: 
ســال گذشته ۵۳ میلیارد دالر کاال وارد کشور شد که از این رقم 
۱۵.۱ میلیــارد دالر با ارز ترجیحی و ۳۸ میلیــارد دالر دیگر با 
ارز آزاد و نیمایی وارد کشــور شد.وی افزود: بنابراین ۲۸.۴ درصد 
کاالهای وارداتی با ارز ترجیحی بود و ۷۱.۶ درصد از کاالهای وارد 
شده از محل ارز آزاد و نیمایی بوده است.لطیفی ادامه داد: بنابراین 
اگر ۱۷ درصد به هر کدام از این ارقام اضافه شــود مبلغ خاصی 
به ســرجمع کاالها افزوده نخواهد شد. تازه این در صورتی است 
که تعرفه های گمرکی و ســود بازرگانی کاهش نیابد. در صورتی 
که دولت در حال بررســی این موضوع اســت که با تغییر طبقه 
کاالهای وارد شده، هم سود بازرگانی و هم تعرفه گمرکی کاالهای 
وارداتی مخصوصاً کاالهایی که با معیشت مردم در ارتباط هستند 
و همچنیــن کاالهای مواد اولیه تولید و ماشــین آالت تولید را 
کاهش دهد.وی بیان کرد: کاهش سود بازرگانی و تعرفه گمرکی 
ســبب می شود تا حذف ارز ترجیحی در محاسبات سودبازرگانی 
و تعرفــه گمرکی تأثیری در قیمت تمام شــده کاالهای وارداتی 
نداشته باشد. بنابراین حتی اگر تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی 
هم تغییر نکند نهایتاً ۱۷ درصد ســقف افزایش قیمت کاالهای 
وارداتی در بازار اســت. این در حالی است که قرار است تعرفه ها 
کاهش یابد.سخنگوی گمرک افزود: براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ 
و مصوبه مجلس شورای اسالمی نرخ مبنای تعرفه گمرکی از ارز 

۴,۲۰۰ تومان به نرخ ارز سامانه الکترونیکی بانک مرکزی که ۲۳ 
هزار تومان است تغییر می کند.

لطیفی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بودجه سال جاری، دارو 
کاالهای پزشکی و کاالی اساسی که مشمول ۱۵.۱ میلیارد دالر 
کاالی اساسی می شــوند باید تعرفه گمرکی واردات از ۴ به یک 
درصــد کاهش یابد. بنابراین در عمل کمتر از نیم درصد افزایش 
قیمت در این کاالها را خواهیم داشــت.وی اظهار داشــت: اگر با 
تعرفه گمرکی ۴ درصد برای واردات کاالهای اساســی در ســال 
گذشته محاسبه می شد و ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان در ازای هر ۱۰۰ 
دالر کاالهای وارداتی اخذ می شــد حال قرار اســت با تعرفه یک 
درصدی وارد شــود و این کاهش تعرفه سبب می شود که تفاوت 

بسیار بسیار اندک باشد.
لطیفی یادآور شــد: در سال گذشته نســبت به سال قبل از آن 
۱۵ میلیــارد دالر کاال از نظر ارزش و ۸ میلیون تن از نظر وزنی 
بیشتر وارد کشور شد. این افزایش واردات شامل همه انواع کاالها 
می شود که سبب شــده تا در گروه های مختلف کاالیی از جمله 

کاالهای اساسی هم شاهد افزایش واردات باشیم.

سال گذشــته 41 میلیون تن کاال وارد کشور که بخشی 
از آن هنوز وارد چرخه بازار نشــده است /   مردم نگران 

نباشند
ســخنگوی گمرک تاکید کرد: در سال گذشته ۴۱.۲ میلیون تن 
واردات کاال انجام شــد. بخشی از این کاالهای وارداتی به چرخه 
بازار وارد نشده و همچنان در انبارها به عنوان مواد اولیه تولید یا 
کاالهای اساسی باقی مانده اند. لذا می توانیم از این کاالهای مانده 
در انبارها همچنان برای ســال جاری استفاده کنیم.وی تصریح 
کرد: بنابراین عرضه از تقاضا بیشتر است و نباید سودجوها به بهانه 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در محاسبات حقوق ورودی کاال اقدام به 
افزایش قیمت کاالها بکنند. وزارت صمت در حال پیگیری است تا 
تعرفه واردات کاالهای ضروری کاهش یابد. در خصوص کاالهای 
اساسی هم سود بازرگانی عمدتاً صفر است. بنابراین مطرح کردن 
افزایش چند برابری قیمت کاالها صحت ندارد.لطیفی خاطرنشان 
کرد: از آنجایی که ۸ میلیون تن مازاد واردات کاال در سال ۱۴۰۰ 
نسبت به ۱۳۹۹ و ۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ 
داریم که عمدتاً کاالهای اساســی، مــواد اولیه تولید و کاالهای 
مرتبط با معیشت مردم هســتند لذا وقتی میزان واردات بیشتر 
از نیاز باشــد، یا به عبارتی درَ سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیون تن 
کاال بیشــتر از سال ۹۸ وارد شده و تولیدکنندگان با طیب خاطر 
می توانند به تولید ادامه دهند و سودجویان نباید در این خصوص 

سوءاستفاده کنند.

اگر تعرفه های گمرکی اضافه هم نشــود، بیشترین تأثیر 
حذف ارز ترجیحی در قیمــت مواد اولیه تولید، زیر یک 

درصد است
وی ادامه داد: از ســوی دیگر باید در نظــر گرفت که مواد اولیه 
تولید وارد شده چه سهمی از مواد مورد نیاز برای تولید نهایی را 
دارند؛ ممکن است کاالیی ۹۰ درصد مواد اولیه آن در داخل تولید 
شــود و تنها نیاز به ۱۰ درصد از مواد اولیه وارداتی داشته باشد؛ 
همه اینها ســبب می شود که اگر فرضا ۱۷ درصد افزایش قیمت 
در این ۱۰ درصد رخ دهد، تأثیر آن در قیمت تمام شده محصول 
نهایی کمتر از ۱ درصد باشــد.لطیفی با اشاره به جنجال برخی 
ســودجویان مبنی بر چند برابر شــدن قیمت کاالها در صورت 
حذف ارز ترجیحی گفت: مسئولیت تنظیم تعرفه های وارداتی و 
همچنین مسئول تنظیم تولید و بازار وزارت صمت است و گمرک 
فقط مجری اعمال قانون در مبادی ورودی و خروجی کشور است 
و در تعیین تعرفه ها نقش اساسی ندارد اما در کنار وزارت صمت 

به عنوان بخشی از بدنه دولت خواهد بود.

۹ میلیون تن کاالی مازاد وارداتی از سال قبل در انبارها 
داریم، ســودجویان از حذف ارز ترجیحی سوءاستفاده 

نکنند
وی افزود: در دو ســال گذشته نخست مبنی بر حذف بخشی از 
ارز ترجیحــی، بیش از ۷۰ درصد کاالها بــا ارز نیمایی وارد ولی 
تعرفه با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاســبه می شــد. ممکن بود بخشی 
از شرکت ها از سوبســیدی که دولت در محاسبه حقوق ورودی 
بــه وارد کنندگان می داد سوءاســتفاده کــرده و آن را از جیب 
تولیدکننده یا مصرف کننده نهایی برداشت می کردند اما با اجرای 
قانون جدید، دیگر چنین امکانی وجود ندارد و اقتصاد شــفاف تر 
می شود و محاسبات و اقتصاد واقعی تر می شود.لطیفی تاکید کرد: 
همچنیــن رانت هایی که از قبل این مابه التفاوت ایجاد می شــد 
از بیــن می رود ضمن اینکه تولید کننــده داخلی هم می تواند با 
اســتفاده از مزایای تولید در داخل از حقوق سربار تا نداد اولیه و 
حقوق و دستمزد با سایر متغیرهای تولید در خارج از کشور، اقدام 

به رقابت با بازارهای جهانی بکنند.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی از آغاز تهاتر ارز خشــکبار و موبایل از 
روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد و گفت: 
فعال بایــد فرصت داد، چرا که در حال حاضر 
عرضه ارز کم اســت و فعاالن حوزه خشکبار 
در حال تالش برای آگاه سازی صادرکنندگان 
خشکبار هستند که عرضه خود را در تاالر دوم 
نیما افزایش دهند.امیر اسحاقی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: برای ارزیابی نقاط ضعف و 
قوت این طرح به زمان نیاز است. اما در بلند 
مدت بر قیمت تمام شده کاالها اثر افزایشی 
حدود هشــت تا ۱۲ درصدی خواهد داشت. 
چرا که نرخ ارز خشــکبار معادل نرخ ارز آزاد 
اســت که هزینه های کارمزد هم به آن اضافه 
می شــود و می توان گفت از نرخ ارز آزاد کف 
بازار تهران هم گران تر اســت.وی با اشاره به 
کل موبایل هــای برندهای آیفون و همچنین 
ســری های N و S و Z از برند سامسونگ که 
مشــمول این طرح شــده، اظهار کرد: البته 
فعال بایــد فرصت داد، چرا که در حال حاضر 
عرضه ارز کم اســت و فعاالن حوزه خشکبار 
در حال تالش برای آگاه سازی صادرکنندگان 
خشکبار هســتند که عرضه خود را در تاالر 
دوم نیما افزایش دهند.اسحاقی با بیان اینکه 
باید به نقطه تعادلی رسید، تصریح کرد: یعنی 
به قدر کفایت و ســرعت عرضه وجود داشته 
باشد تا بتواند نیاز این صنعت را پوشش دهد. 

البته هنوز برای قضاوت این طرح زود اســت. 
امیدواریــم به کل صادرکنندگان خشــکبار، 
گیاهان دارویی، آبزیان و زعفران اطالع رسانی 
دقیق شــود کــه ارز خود را عرضــه کنند و 
صرافی های بانکی هم شرایط را تسهیل کنند.

در این طرح جدید افزایش قیمت ناگزیر است، 
اما اینکه افزایش قیمت چقدر باشد به میزان 
عرضه و تعادل در بازار ارز هم بســتگی دارد. 
البتــه این قول را از بانک مرکزی گرفتیم که 
اگر عرضه به اندازه کافی نباشــد و عرضه ارز 
به اندازه کافی در توان صادرکنندگان نباشد، 
فرآیند تخصیص ارز بــه حالت قبل برگردد. 
امیدواریم تا پایان هفته جاری شاهد عملیاتی 
شدن و بهبود اجرای این طرح باشیم.گفتنی 

اســت اخیرا با مصوبه کارگــروه هماهنگی 
سیاســت های ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر 
ارز صادرات خشــکبار با واردات موبایل باالی 
۳۰۰ دالر صــورت گیرد. نرخ این ارز باالتر از 
نرخ ارز نیما است و این تصمیم انتقادهایی به 
دنبال داشت.اســحاقی در ادامه با بیان اینکه 
سال گذشته حدود ۱۸ میلیون دستگاه موبایل 
به ارزش حدود ۴.۳ میلیارد دالر به کشور وارد 
شده، گفت: این رقم قابل توجهی است و نشان 
دهنده رشد تقاضای موبایل در سال های اخیر 
است و پیش بینی می شود این رشد کماکان 
ادامه داشــته باشد.وی با اشاره به تاثیر تغییر 
نرخ ارز پایه حقــوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان 
بــه حدود ۲۳ هزار تومــان، گفت: این تغییر 

بر قیمت تمام شــده موبایل هــای زیر ۶۰۰ 
دالر ســه تا چهار درصد اثر می گذارد. اما به 
گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت 
و لــوازم جانبی، تاثیر آن بــر کاالهای باالی 
۶۰۰ دالر، ۱۰ تــا ۱۲ درصد خواهد بود. این 
تاثیر به عالوه خواب ســرمایه سنگینی است 
که به شــرکت های واردکننده اضافه خواهد 
شد.به گزارش ایسنا، بر اساس بند )ه( تبصره 
۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه 
ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در همه موارد، 
از جمله محاســبه حقوق ورودی بر اســاس 
نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزی، نرخ سامانه 
مبادله الکترونیکی )ای تی اس( در روز اظهار 
و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی اســت. 
همچنین در ســال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد 
حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند )د( ماده 
)۱( قانون امور گمرکی برای کاالهای اساسی، 
دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و 
همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک 
درصد تقلیل می یابد. نرخ سامانه ای. تی. اس 
بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.در 
بودجه ســال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون 
تصویب شــد، اما به دلیل انتقادات فراوان و 
برخی ابهامات اجرایی نشد. این موضوع طیف 
وســیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را 
تحت تاثیر قرار می دهد و اوایل امســال هم 

اعتراض های زیادی را به دنبال داشت.

آغاز تهاتر ارز خشکبار با موبایل

وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی گفت: ما شروط 
امضاهــای  و  مبهــم 
طالیــی را از شــرایط 
صدور مجوزهای کشور کنار گذاشتیم.به گزارش خبرنگار مهر، 
سید احســان خاندوزی صبح امروز سه شنبه )۲۳ فروردین 
ماه( در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی درباره عملکرد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در تســهیل صدور مجوزهای 
کســب و کار، گفت: امیدواریم که بــا حمایت های مجلس 
امسال یکی از ســال های خوش خبر برای تولیدکنندگان و 
کارآفرینان در حوزه صدور مجوزهای کســب و کار باشد.وی 

با بیان اینکه کاهش فســاد و تســهیل فرآیند تولید یکی از 
اولویت های ما اســت، افزود: این اتفاق از طریق شــفافیت و 
هوشمندسازی پیگیری می شود. از ۲۱ فروردین امسال تمام 
بانک های دولتی مکلف شــدند که بــرای اولین بار در تاریخ 
بانکداری کشور، فهرست ابر بدهکاران خود را منتشر کنند.

وزیر امور اقتصــادی و دارایی تصریح کرد: یکی از مهم ترین 
اقدامات وزارت اقتصاد، تسهیل مجوزهای کسب و کار است. 
مجلس یکســری تکالیف قانونی درباره مجوزهای کسب و 
کار داشــت که ما این تکالیف را دنبــال کردیم.خاندوزی با 
اشــاره به اهم تکالیف قانونی درباره مجوزهای کسب و کار، 
گفت: شفاف و ســهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه 

صــدور مجوزهــا، الکترونیک و غیرحضوری شــدن فرآیند 
صدور مجوزهای کسب و کار، حتی المقدور ثبت محور کردن 
مجوزها و اعمال نظارت پسینی، گرفتن استعالم متقاضیان 
صدور مجوز و اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها و صدور 
مجوز با شناســه یکتا، از جمله ایــن تکالیف قانونی بود.وی 
اضافه کرد: ما از آبان ســال گذشــته تاکنون گام هایی را در 
این راســتا برداشتیم که در فاز اول شروط مبهم و امضاهای 
طالیی از شــرایط صدور مجوزهای کشــور حــذف و کنار 
گذاشته شــد.وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: ۲۷۸۰ 
شــرط مبهم یا امضاهای طالیی از شــرایط صدور مجوزها 
حذف شد. همچنین ۲۵ جلسه کمیته و هیئت مقررات زدایی 

برگزار شد.خاندوزی تأکید کرد: گام بعدی اقدامات ما تشکیل 
درگاه ملی مجوزها و اتصال همه دستگاه ها به آن بود. پاسخ 
استعالم ها توسط دســتگاه ها به صورت هوشمند و آنی هم 
یکی دیگر از اقداماتی بود که انجام شد.وی متذکر شد: سامانه 
قبلــی صدور مجوزها به زبان حقوقی بود و در آن یکســری 
شــروط مبهم و اطالعات ناقص وجود داشــت که ما شروط 
مبهم در درگاه مجوزها را حذف کردیم.وزیر امور اقتصادی و 
دارایی با اشاره به شرایط جدیدی که برای صدور مجوزهای 
کســب و کار در نظر گرفته شده اســت، گفت: شروط باید 
صریح و روشــن باشد و امضاهای طالیی حذف شود، هزینه 
سرمایه گذاری به عنوان شرط صدور مجوز باید تا حد ممکن 
کم شود، شرایط غیرعادی و سخت تا حد ممکن حذف شدند 
و یکسری اقدامات دیگر برای تسهیل صدور مجوزهای کسب 
و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شــده و ما این 

فرآیند را دنبال خواهیم کرد.

خاندوزی در صحن مجلس:

امضاهای طالیی را از شرایط صدور مجوزهای کشور حذف کردیم
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گزیده خبر
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 

مهمترین هدف سال جاری ، عبور از پیک بار 
تابستان با کمترین خاموشی است 

مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان 
گفت: اولویت نخست شرکت توزیع برق ،عبور از پیک بار 
تابستان با کمترین خاموشی است.مهندس هاجر عبدی 
در جلسه عبور از پیک بار تابستان با مدیران این شرکت 
افزود: با ادامه این روند پیش بینی می شود بار شبکه از 
اردیبهشت ماه روند صعود قابل مالحظه ای داشته باشدکه برای مدیریت صحیح 
پیک بار نیازمند همراهی مشترکین در ساعات اوج مصرف هستیم.وی با تاکید بر 
جمع آوری انشعاب های غیرمجاز و مراکز غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال گفت: 
افزایش استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمز ارز و استفاده غیرقانونی از 
برق، ارتباط مستقیم با افزایش خاموشی ها و نوسان برق دارد.به گفته وی، تمام 
مراکز حساس اســتان که از مولدهای برق اضطراری استفاده می کنند، موظف 
هستند دستگاههای خود را در حالت آماده به کار قرار داده تا در مواقع نیاز از برق 

تولیدی مولدها استفاده نمایند.

با بهره مندی ۸۰۰ نفر؛
عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به »کردآباد« 

سوادکوه آغاز شد
عملیات اجرایی پروژه آبرســانی بــه منطقه کردآباد 
شهرستان ســوادکوه با بهره مندی ۸۰۰ نفر از نعمت 
آب آشــامیدنی سالم و بهداشتی آغاز شد.در آئین آغاز 
عملیات اجرایی پروژه آبرســانی بــه منطقه کردآباد 
شهرستان سوادکوه، مهندس بهزاد برارزاده مدیر عامل 
شــرکت،  طالبی فرماندار سوادکوه ، خانواده خیر مرحوم حاج عباس خلیلی  و 
جمعی از مسئوالن محلی و  مردم منطقه حضور داشتند.در این مراسم مهندس 
برارزاده ضمن قدردانی از خانواده خیر محترم اظهار داشــت : یقینا بخشــش و 
وقــف اموال در راه خیر به خصوص طرحهای آبرســانی کــه مایه تداوم حیات 
مردم اســت از بارزترین مصادیق باقیات صالحات محســوب می شود که منافع 
آن به شــخص متوفی و خانواده وی تا ســالیان دراز خواهد رسید لذا از خانواده 
مرحوم حاج عباس خلیلی که زمین احداث مخزن ذخیره آب آشامیدنی منطقه 
کردآباد را اهداء کردند، تشکر می کنم.وی از اجرای پروژه های آبرسانی زیادی در 
شهرستان سوادکوه خبر داد و افزود: پروژه آبرسانی به منطقه کردآباد با احداث 
یک باب مخزن ذخیره ۵۰۰ متر مکعبی به منظور تامین آب آشامیدنی سالم و 
بهداشــتی با پیش بینی اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال شروع شده که پس از 
اتمام و بهره برداری از آن۸۰۰ نفر از مردم این منطقه از نعمت آب آشــامیدنی 

سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

دست رد اوپک به درخواست اروپا 
برای گرفتن جای نفت روسیه

اوپک به اتحادیه اروپا اعالم کرد تحریمهای جاری و آتی علیه روسیه 
ممکن اســت یکی از بدترین شــوکهای عرضه نفت را ایجاد کند و 
جایگزیــن کردن این حجم از عرضه غیرممکن بوده و این گروه نفت 
بیشتری تولید نخواهد کرد.به گزارش ایسنا، با ادامه درخواست ها از 
اوپک برای افزایش تولید و در شــرایطی کــه اتحادیه اروپا  در حال 
بررســی اعمال تحریم علیه نفت روسیه است، مقامات اتحادیه اروپا 
مذاکراتی را در وین با نمایندگان اوپک انجام دادند.محمد بارکیندو، 
دبیرکل اوپک در این مذاکرات گفت: ممکن اســت شــاهد از دست 
رفتن بیش از هفت میلیون بشکه در روز صادرات نفت و مایعات انرژی 
دیگر روســیه به دلیل تحریم های جاری و آتی یا اقدامات داوطلبانه 
دیگر باشیم. با در نظر گرفتن دورنمای تقاضای فعلی، جبران از دست 
رفتن این حجم از عرضه غیرممکن خواهد بود.یک مقام کمیســیون 
اروپا به رویترز گفت: اتحادیه اروپا در این دیدار، درخواســت خود از 
کشــورهای تولیدکننده نفت برای بررسی این که آیا امکان افزایش 
بیشتر تولید برای کنترل رشد قیمتها دارند را تکرار کرد. نمایندگان 
اتحادیه اروپا همچنین به مســئولیتی که اوپک برای تضمین تعادل 
بازارهای نفت دارد، اشــاره کردند.اوپک در برابر درخواستهای آمریکا 
و آژانــس بین المللی انرژی برای افزایش بیشــتر تولید برای کنترل 
قیمتها، ایستادگی کرده است. قیمتهای نفت پس از اعمال تحریمهای 
واشــنگتن و اتحادیه اروپا علیه روسیه در پی جنگ در اوکراین، ماه 
میالدی گذشته به باالترین حد در ۱۴ سال اخیر صعود کرده بودند.

اتحادیه اروپا در دیدار با اوپک، گفت: اوپک می تواند تولید بیشتری 
از محــل ظرفیت مازاد تولید خــود فراهم کند. با این حال بارکیندو 
گفت: نوسان شــدیدی که اکنون در بازار وجود دارد، نتیجه عوامل 
غیربنیادینی است که خارج از کنترل اوپک هستند که نشان می دهد 
این گروه نفت بیشتری تولید نخواهد کرد.اوپک پالس که شامل اوپک 
و تولیدکنندگان خارج از این گروه از جمله روسیه است، تولیدش را 
در ماه مه در راســتای توافق تســهیل تدریجی محدودیت عرضه به 
اجــرا درآمده در اوج بحران پاندمی، حدود ۴۳۲ هزار بشــکه در روز 
در مــاه مه افزایش می دهد.دیدار بعدازظهر دوشــنبه میان اتحادیه 
اروپــا و اوپک جدیدترین گفت و گو میان دو طرف بود که از ســال 
۲۰۰۵ آغاز شده است.نفت روسیه تاکنون از تحریمهای اتحادیه اروپا 
در امــان مانده اســت اما پس از این که ۲۷ عضــو این بلوک هفته 
گذشــته موافقت کردند زغال سنگ روســیه را تحریم کنند، بعضی 
از مقامات اتحادیه اروپا گفتند ممکن اســت نفت بعدی باشد.وزیران 
خارجه ایرلند، لیتوانی و هلند روز دوشــنبه در دیدار وزیران خارجه 
اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفتند: کمیسیون اروپا در حال طراحی 
پیشنهادهایی برای تحریم نفت روسیه است، با این حال هیچ توافقی 
برای ممنوعیت نفت روســیه وجود ندارد.استرالیا، کانادا و آمریکا که 
وابستگی کمتری به نفت روسیه در مقایســه با اتحادیه اروپا دارند، 

خرید نفت روسیه را ممنوع کرده اند. 

وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای تحریم نفتی روسیه به توافق نرسیدند
جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در پایان 
نشســت وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه، با تاکید بر روی 
میز بودن تمام گزینه ها علیه روســیه اعالم کرد، هنوز تصمیمی 
دربارە محدودیت های احتمالی واردات نفت روســیه اتخاذ نشدە 
اســت.به گزارش ایســنا به نقــل از دویچه ولــه، وزرای خارجه 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه، در لوکزامبورگ گرد 
هم آمدند تا در مورد »گام های بعدی« تحریم ها علیه روسیه و با 
تمرکز بر مسئلە قطع واردات نفت از این کشور بە دلیل تهاجم 
به اوکراین تصمیم گیری کنند.جوزپ بورل، مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا در پایان این نشســت به رســانه ها گفت: 
»وزیران خارجه کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا هنوز تصمیمی 
دربــارە محدودیت هــای احتمالی واردات نفت از روســیه اتخاذ 
نکردەاند.«دیپلمات ارشــد اتحادیه اروپــا تاکید کرد کە »تمام 
گزینه ها روی میز است«، از جمله  تحریم  نفت و گاز.بورل در ادامه 
گفت: »در واقع مهم است کە هر چه سریع تر وابستگی اتحادیه 
اروپا به انرژی روسیه کاهش یابد. گسترش استفادە از انرژی های 
تجدیدپذیر به این استقالل استراتژیک کمک می کند.«بورل قبل 
از آغاز این نشســت گفتە بود، آلمان، مجارســتان و اتریش در 
برابر اقدامات اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات نفت روســیه 
»مقاومت« می کنند.از زمان آغاز تجاوز نظامی روسیه به اوکراین 
در ۲۴ فوریه زمزمه قطع وابستگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
به واردات انرژی از این کشور بیش از پیش به گوش می رسد.وی 
از آنچه که آن را »تجاوز وحشیانه« نیروهای روسیه توصیف کرد، 
ابراز تاسف کرد.بورل که آخر هفته پیش در اوکراین بود می گوید 
که تحریم های بیشتر اتحادیه اروپا علیه روسیه همیشه روی میز 
اســت. وی اضافه کرد می ترسد که نیروهای روس در شرق جمع 
شوند تا به دونباس حمله کنند.وزیر انرژی لیتوانی دوم آوریل خبر 
داد که بە عنوان اولین کشور اروپایی واردات گاز از روسیه را قطع 
می کند. اســتونی و لتونی، دو کشور دیگر منطقه دریای بالتیک 

در این مسیر گام برمی دارند اما برای کشورهایی نظیر آلمان که 
وابستگی آنها به گاز روسیه شدیدتر است، این کار زمان بر خواهد 
بود.بــورل چند روز پیش همراه بــا اورزوال فون در الین، رئیس 
کمیسیون اتحادیه اروپا به پایتخت اوکراین سفر کرده بود.مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این سفر پیشنهاد افزایش کمک 
نظامی اتحادیه اروپا به اوکرایــن را مطرح کرده بود.وزیر خارجه 
آلمان هم گفت: اوکراین برای اینکه بتواند از خود در برابر حمالت 
نیروهای روســیه دفاع کند، خیلی زود به حمایت نظامی بیتشر 
نیاز دارد.آنالنا بربوک در حاشــیه نشست وزرای خارجه اتحادیه 

اروپا در لوکزامبورگ به خبرنگاران گفت: یک موضوع روشن است؛ 
اوکراین به تجهیزات نظامی بیشتر به ویژه سالح های سنگین نیاز 
دارد.بربوک تاکید کرد: اکنون زمان بهانه گیری نیست بلکه زمان 
خالقیت و تصمیم گیری است.وزیر خارجه آلمان اشاره نکرد که 
این کشور چه سالح های سنگینی را می تواند در اختیار اوکراین 
قرار دهد. او تنها گفت، کشورش با افزایش کمک نظامی اتحادیه 
اروپا به اوکراین تا سقف ›‹یک و نیم میلیارد یورو‹‹ موافقت کرده 
است. بربروک که در پایان نشست روسای دیپلماسی کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ سخن می گفت خاطرنشان کرد 

که وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر ســر افزایش ارســال سالح به 
اوکراین توافق کردنــد.وی در این خصوص تصریح کرد: »امنیت 
اوکراینی ها فقط با سالح قابل دفاع است. به همین دلیل است که 
ما، اعضای اتحادیه اروپا، به عنوان دوستان مردم اوکراین، تحویل 

تسلیحات به این کشور را افزایش خواهیم داد.«

متهم کردن روسیه به »گرسنه کردن جهان«
جوزپ بورل در بخش دیگری از ســخنانش روسیه را متهم کرد 

که با جنگ در اوکراین به گرسنگی در جهان دامن زده است.
به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جنگ روسیه در 
اوکراین سبب از بین رفتن ذخایر گندم و جلوگیری از صادرات آن 
شده و این موضوع زمینه بحران غذایی در جهان را فراهم می کند.

کارشناسان می گویند، جنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرده 
و پایان آن روشن نیست، می تواند پیامدهای جدی بر قیمت مواد 
غذایی در جهان داشته باشــد. روسیه در سال ۲۰۲۱ بزرگترین 
صادرکننده گندم دنیا بوده است.اوکراین و روسیه در عین حال از 
صادرکنندگان بزرگ روغن آفتابگردان نیز هستند. در سال ۲۰۲۱ 
اوکراین اولین کشور صادرکننده این محصول در سراسر جهان بود 
و روســیه در رتبه دوم قرار داشت. روسیه همچنین صادرکننده 
بسیار مهم کود در جهان است.بر اساس پیش بینی های اولیه، این 
جنگ می تواند هشت تا ۱۳ میلیون نفر را در خاورمیانه و آسیا و 
بخصوص در آفریقا به گرسنگی بکشاند. تخمین زده می شود که 
ادامه آشفتگی در بازار مواد غذایی بر اثر این جنگ، شمار افرادی 
را که در منطقه آسیا-اقیانوسیه دچار سوءتغذیه هستند به میزان 
۴،۲ تــا ۶،۴ میلیون نفر افزایش می دهد. ایــن رقم می تواند در 
آفریقا بین ۲،۶ تا ۵،۲ میلیون نفر باشد و در خاورمیانه نزدیک به 
۹۶۰ هزار نفر. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند، باید 
هم به فکر اقدامات فوری بود و هم به فکر ساز و کارهایی که در 

درازمدت امنیت غذایی دنیا را تامین کند.

مدیــر ســابق پــروژه کارت هوشــمند 
ســوخت گفت: مصرف بنزین در سالها و 
ماه های اخیر مخصوصــا بعد از فروکش 
کردن بیماری کویید ۱۹ روند افزایشــی 
چشمگیری داشته اما قطعا در کوتاه مدت 
شد.عبدالرضا  نخواهیم  بنزین  واردکننده 
امینی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
در شــرایط کنونی و در چند سال اخیر 
ایران در حوزه بنزین خودکفا شده است، 
اظهار کرد: در شرایط کنونی محصوالت 
پاالیشگاه بندرعباس و پایشگاه میعانات 
گازی خلیج فارس به چرخه تولید اضافه 
شده و مقداری هم  صادر می شود و به نظر 
نمی رسد در کوتاه مدت واردکننده بنزین 
شویم.وی با اشــاره به لزوم صرفه جویی 
مصرف ســوخت از سوی مردم، گفت: در 
چند سال اخیر پاالیشگاه جدیدی ساخته 
نشده است و عمال ساخت پاالیشگاه های 
جدید جزو سیاســت دولت های گذشته 
نبوده و غیر از دو پاالیشگاه، پاالیشگاه های 
قدیمــی نیز بازســازی و بهینه ســازی 
نشده اند  و اگر به همین روال پیش برویم، 
در درازمدت قطعا با این روند افزایشــی 

مصــرف واردکننده بنزیــن نیز خواهیم 
شد و حتی بنزین تولیدی کیفیت جهانی 
نخواهد داشــت و این مســاله به معنای 
افزایش آلودگی هواســت.این کارشناس 
ارشــد حوزه انرژی افــزود: در بازه زمانی 
اجرای پروژه ملی کارت هوشمند سوخت 
منتهی به سال ۱۳۸۶ میزان تولید روزانه 
حــدود ۴۳ میلیون لیتر بــود و مصرف 

روزانــه بنزین به مراتب باالتــر از میزان 
تولید کشــور  بود که با اجرا و راه اندازی 
پــروژه ملی کارت هوشــمند ســوخت، 
با ســهمیه بندی  توانســت  نفت  وزارت 
بصورت کامال هوشــمند مصرف بنزین را 
با تولید هماهنــگ کند و در آن زمان ما  
پیش بینی می کردیم کــه در بازه زمانی 
سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ میزان مصرف 

به باالی ۱۲۰ میلیون لیتر در روز برســد 
که چنین هم شــد اما خوشبختانه تولید 
بنزین هم در آن ســالها  افزایش نسبی 
پیدا کرده بــود و مصرف بنزین در طول 
دو ســال خیر به باالی ۱۳۵ میلیون لیتر 
در روز هم افزایش پیدا کرد.امینی با بیان 
اینکه افزایش تعداد خودروی شــخصی و 
افزایش ســفرها مخصوصا بعد از کاهش 
بیماری کرونا و عدم توسعه ناوگان حمل 
و نقل عمومــی عاملی بر افزایش مصرف 
بنزین است، گفت: در شرایط کنونی تنها 
چیزی کــه بنظر می رســد ارزان ماندن 
بنزین است و البته افزایش قیمت بنزین و 
سایر مشتقات نفتی به این راحتی نیست 
چون مشــتقات نفتی یــک کاالی کامال 
سیاسی و زنجیره ای است و افزایش آن بر 
بقیه کاالها از جمله رفت و آمد اثر زیادی 
خواهد  گذاشت.وی افزود: اخیرا مشاهده 
شــده که اشخاصی ادعا و اظهار می کنند 
که قیمت هر لیتر بنزین در خارج از ایران 
حدود یک دالر است اما به بیان اینکه در 
آن کشورها حداقل دستمزد ۳۰۰۰ دالر 

است خودداری می کنند.

 در چه شرایطی واردکننده 
بنزین می شویم؟

قیمت نفت در ابتدای معامالت روز سه شنبه تحت تاثیر احتمال اعمال تحریم های بیشتر علیه بخش انرژی روسیه و هشدار اوپک 
درباره عدم امکان جایگزینی نفت روسیه، روند نزولی روز گذشته را معکوس کرد و افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت ۸۵ ســنت معادل ۰.۹ درصد افزایش یافت و به ۹۹ دالر و ۳۳ ســنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا یک دالر و چهار سنت معادل ۱.۱ درصد افزایش پیدا کرد و به ۹۵ دالر و ۳۳ سنت در هر بشکه رسید.هر دو 
شاخص روز دوشنبه تحت تاثیر پیامدهای قرنطینه های کرونایی چین بر تقاضا برای سوخت و در آستانه آزادسازی مقادیر عظیمی 
نفت از ذخایر استراتژیک اعضای آژانس بین المللی انرژی، با حدود چهار درصد کاهش، بسته شده بودند.بعضی از وزیران خارجه اتحادیه اروپا اعالم کردند: این بلوک در 
حال تهیه پیشنهادهایی برای تحریم نفت روسیه بر سر حمله به اوکراین است. با این حال در حال حاضر هیچ توافق میان اعضای اتحادیه اروپا در خصوص ممنوعیت 
نفت روســیه وجود ندارد.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشــد بازار در شرکت OANDA گفت: اگر انرژی روسیه تحریم شود، بازار نفت نسبت به یک شوک بزرگ آسیب پذیر 
خواهد شد و این ریسک هنوز وجود دارد. قیمتهای نفت در وضعیت متضادی قرار گرفته اند. از یک سو ذخایر نفت پایین مانده است و از سوی دیگر معامله گران انرژی 
به اعالم محدودیت های کرونایی جدید در چین واکنش نشان می دهند.افزایش قیمتهای نفت در روز جاری تحت تاثیر هشدار اوپک صورت گرفت که اعالم کرد هفت 
میلیون بشــکه در روز صادرات نفت و فرآورده های نفتی روســیه ممکن است به دلیل تحریمها یا اقدامات داوطلبانه از بازار حذف شود و جایگزین کردن این حجم از 

صادرات انرژی غیرممکن خواهد بود.

صادرات نفت روســیه در هفته اول آوریل به باالترین حد از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون رسید، با این حال بعضی از محموله ها 
سفر طوالنی تر از حد معمولی به مقصد آسیا دارند.به گزارش ایسنا، صادرات نفت روسیه در هفته منتهی به هشتم آوریل، به حدود چهار 
میلیون بشــکه در روز رســید که باالترین حجم نفتی بود که امسال بنادر روسیه را ترک کرد. آمار رهگیری نفتکشهای بلومبرگ نشان 
می دهد در حالی که روســیه باالترین سطح محموله های نفت را از ابتدای امسال تاکنون صادر می کند، همه این محموله های ردگیری 
شده، مقصد نهایی ندارند و بسیاری از آنها، مسیرهای طوالنی را از بنادر اروپایی از طریق آفریقای جنوبی به مقصد آسیا باید طی کنند.

طبق آمار بلومبرگ، صادرات نفت روســیه در مقایســه با دو هفته قبل از این تاریخ، بهبود یافته است. شــواهد حاکی از آن است که معامله گران در تالش برای رساندن نفت 
روسی بیشتری به آسیا هستند زیرا بسیاری از شرکتها و کشورهایی اروپایی به تحریم خودخواسته نفت روسیه دست زده اند و تمایلی به خرید نفت این کشور ندارند. به عنوان 
مثال بازار شمال غربی اروپا برای گرید نفتی اورال روسیه از بین رفته است.پیش از جنگ روسیه در اوکراین، شمال غربی اروپا نفت اورال بیشتری از بنادر پریمورسک و اوست 
لوگای دریای بالتیک دریافت می کرد. بخشــی از این محموله ها اکنون به ســمت آسیا می روند که خریدارانی مانند هند و چین همچنان نفت روسیه را خریداری می کنند و 
حتی از تخفیف های بی سابقه ای که نفت روسیه در بازار معامالت نقدی دارد، بهره می برند.سفر از بنادر بالتیک روسیه به آسیا بسیار طوالنی تر است اما به نظر می رسد بعضی 
از معامله گران و پاالیشگاه ها به نتیجه رسیده اند که تخفیفهای سنگین ارزش چنین مسافت طوالنی را دارند.خریداران آسیایی همچنان یکی از گریدهای نفتی اصلی روسیه را 

که از بنادر خاور دور ارسال می شود، خریداری می کنند.

صادرات نفت روسیه باال رفتریزش قیمت نفت معکوس شد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر آراء صادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خودرا به 
مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند :1-برابر 
رای شــماره 1400/2978 آقای رئوف میرزایــی فرزند فیض اله به 
شــماره ملی 3859135430 نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مشــوریت محلی بان توپی آغه به مساحت 58291 
متر مربع به شــماره پالک 13 فرعی از 1۶ اصلی واقع در بخش 14 
دیواندره قریه عزیز آباد از ســند زارعانه شماره 5/7/1373-23417 
انتقالی به آقای فیض اله میرزایی 2-برابر رای شــماره 1400/2980 
آقای رئوف میرزایی فرزند فیض اله به شــماره ملی 3859135430 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشوریت محلی 
بــان آخور آب به مســاحت 433۶۶ متر مربع به شــماره پالک 14 
فرعی از 1۶ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه عزیز آباد از سند 
زارعانه شماره 23417-5/7/1373 انتقالی به آقای فیض اله میرزایی 
3-برابر رای شــماره 1400/2981 شرکت عقیق سنگ آبیدر شماره 
ملی 14000112۶71 نسبت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با 
مشــهوریت محلی موسایی کوژیاگ به مســاحت 1۶818 متر مربع 
به شــماره پالک ۶3۶ فرعی از 75 اصلی واقع در بخش 13 نســاره 
دیواندره از سند زراعتی 1۶14۶-12/02/1345 انتقالی به محمد علی 
خالدیان .بدیهی ســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول چهارشنبه 1401/01/24 
وتاریخ انتشار نوبت دوم پنج شنبه 1401/02/08

برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره
م الف 31
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گزیده خبر

شیوه نامه انتخابات تشکل های صنفی برتر 
در حوزه پژوهش تدوین شد

اتاق اصناف ایران برای دومین سال متوالی رویداد »انتخاب تشکل های صنفی 
برتــر در حوزه پژوهش« را برگزار می کند.به گزارش پایگاه اطالع رســانی اتاق 
اصناف ایران، برای دومین سال متوالی و در سال »تولید، دانش بنیان و اشتغال 
آفرین« رویداد »انتخاب تشــکل های صنفــی برتر در حوزه پژوهش« در هفته 
پژوهش ۱۴۰۱ )آذرماه( برگزار می شود.اتاق اصناف ایران به عنوان برگزار کننده 
این رویداد و به منظور بررسی و انتخاب عادالنه تشکل های صنفی برتر در این 
حوزه با توجه به تجربیات به دســت آمده در خصوص نحوه اثربخشی شاخص 
ها و معیارهای ارزیابی، نســخه جدیدی از این شــاخص ها را ارائه کرده است.

اطالعــات تکمیلی در خصوص زمان و روش ثبت نام و ارســال مدارک متعاقبا 
اعالم می شود.

استاندار آذربایجان شرقی:
  ضمانت های اجرایی مصوبات کارگروه 

تسهیل فعال شود
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: استاندار آذربایجان شرقی 
با اشــاره به نقش کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید 
در حل مشــکالت واحدهای صنعتی و تولیدی، گفت: 
جایگاه ایــن کارگروه باید حفظ شــده و ضمانت های 
اجرایی مصوبات آن فعال شود.عابدین خّرم در نخستین 

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی در سال جدید، تأکید 
کرد: فلسفه تشکیل این کارگروه، تسهیل حوزه تولید است و با توجه به اختیارات 
آن، فرصت خوبی برای حل مشــکالت واحدهای تولیدی است.وی با بیان اینکه 
وظیفه دولت تصدی گری نیست، بلکه رفع موانع است، افزود: مسائل و مشکالت 
واحدها در کمیته های تخصصی موشــکافانه بررسی شود و در جلسه کارگروه، 
مصوبات الزم برای حل این مشــکالت اخذ شــود.خّرم تأکید کرد: دستگاه های 

مسئول باید به هم افزایی برسند .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعالم کرد؛
پیش بینی صادرات دو میلیارد دالری 

آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۱
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت آذربایجان شــرقی گفت: هدف گذاری 
صادرات اســتان در ســال ۱۴۰۱ با ۴۰ درصد رشد، 
دو میلیارد دالر پیش بینی شــده اســت.صابر پرنیان 
در جلسه مشــترک کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی 

استان آذربایجان شرقی، افزود: تشــکیل کنسرسیوم ها، شرکت های مدیریت 
صادرات و شتاب دهنده های استانی جهت تقویت بنگاه های کوچک و متوسط، 
تشکیل میز توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان در راستای تحقق شعار سال، 
شناسایی مشکالت زیرساختی و فرایندی مبادی خروجی در استان های مرزی 
و پیگیری و پایش رفع آنها و توجه ویژه به توسعه صادرات صنایع اصیل استان 
) کیف و کفش، چرم، فرش دســتباف، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکالت و 
طال و جواهرات( بخشی از اقداماتی است که در این خصوص دنبال خواهد شد.

اسکله اختصاصی صادرات فوالد و مواد 
معدنی در چابهار احداث می شود

  استاندار سیستان و بلوچستان در دیدار با مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی 
گل گهر گفت: طبق توافق انجام شده با شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، اسکله 
اختصاصی برای صادرات فوالد و مواد معدنی در بندر بین المللی چابهار احداث 
می شــود.به گزارش پایگاه اطالع رســانی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان 
سیستان و بلوچستان، در این جلسه که )دوشنبه ۲۲ فروردین( در محل شرکت 
سرمایه گذار برگزار شد مقرر شد نقطه نظرات اقتصادی و مالی مجموعه شرکت 
صنعتی و معدنی گل گهر در این رابطه اخذ و بر اساس طرح پبشنهادی؛ حداکثر 
ظرف یک ماه آینده پس از بررســی و امکان ســنجی طرح، ترمینال تخصصی 
فوالد و محصوالت معدنی به منظور واردات و صادرات توســط اداره کل بنادر و 

دریانوردی استان جانمایی شود.

مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان: 
مدیریت جهادی، الگویی بومی برای تحقق گام 

دوم انقالب است
در هشتمین همایش ســاالنه مدیران جهادی کشور، با حضور معاون اقتصادی 
رئیس جمهور، از مدیران برگزیده جهادی کشــور تقدیر به عمل آمد.کســری 
غفوری« مدیرعامل شرکت مجتمع فوالد خراسان، در این همایش که با حضور و 
سخنرانی محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و جمعی از کارآفرینان 
و تولیدگران اقتصادی در تاالر وزارت کشور برگزار شد،  به عنوان مدیر برگزیده 
جهادی ســال ۱۴۰۰ با اهدای تندیس و لــوح همایش مورد تقدیر قرار گرفت.

کســری غفوری، مدیرعامل »مجتمع فوالد خراســان« با بیان این که مدیریت 
جهــادی، نرم افزاری برای پیاده ســازی اهداف »گام دوم انقالب« در ســطوح 
مدیریتی کشــور در دهه پیش رو اســت، افزود: برگزیدن مدیران جهادی، این 
انتظار و توقع را ایجاد می کند که ســبک و الگوی بومی مدیریت در کشــور در 
سال های پیش رو، مبتنی بر نگرش هایی باشد که تحقق ایده آل های انقالب 

اسالمی را عینیت بخشیده و دستیابی به آن ها را تسریع کند.

پیگیر رفع مشکالت شهر صدرا
به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای اسالمی شهر صدرا : دکتر پرنیان 
شهردار به همراه مهندس فیروزمند  رئیس شورای اسالمی شهر صدرا با حضور 
در دفتر دکتر ایمانیه استاندار فارس پیگیر مسائل و مشکالت شهر صدرا شدند. 
مهندس خداکرم فیروزمند در خصوص موضوعات مطرح شــده در این جلسه 
گفت: یکی از مهمترین خواسته ها و دغدغه های شهروندان صدرا خصوصاً مردم 
شــریف فاز دو تکمیل سیستم جمع آوری فاضالب و ساخت تصفیه خانه شرق 
صدرا است که استاندار محترم به مدیران آب و فاضالب دستور پیگیری و اجرای 
هرچه سریعتر شبکه جمع آوری و فاضالب را صادر کردند. وی افزود: یکی دیگر 
از نیازهای مهم شهروندان صدرا استقرار ادارات و ارگانهای دولتی خصوصاً ادارات 
دارایی و امور مالیاتی، اداره ثبت اسناد و امالک، و اداره آموزش و پرورش در این 
شهر است که استاندار محترم ضمن موافقت اولیه خود با ایجاد ناحیه ۵ آموزش 
و پرورش در صدرا ، دستورات الزم جهت استقرار سایر ادارات را نیز صادر نمودند.

۱۵۰۰ واحد صنعتی در تملک بانک ها
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور راه اندازی ۷۰۰۰ طرح 
صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد، احیای واحدهای راکد 
و افزایش ظرفیــت ۱۶ هزار واحد صنعتی بــا کمتر از ۵۰ درصد 
ظرفیت فعال را از جمله اولویت های این ســتاد عنوان کرد و گفت: 
بیش از ۱۵۰۰ واحد هم از ســوی بانک ها تملک شده که به دنبال 
بازگرداندن آن به ذینفعان هســتیم.به گزارش ایسنا، صدیف بیک 
زاده در حاشیه اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید امسال 
در جمــع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ طرح 
صنعتی با پیشــرفت فیزیکی باالی ۸۰ درصد و ۵۰۰۰ طرح بین 
۶۰ تا ۸۰ درصد پیشــرفت فیزیکی در کشــور وجود دارد که در 
اولویت ستاد هستند که با شناسایی علت توقف قابل حل هستند. 
همچنین ۲۱۵ مورد مشــکل در قالب سامانه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید از واحدهای تولیدی اخذ در محورهای مختلف بانکی، 
مالیاتی، تامین اجتماعی، بازار، تامین مواد اولیه، زیرساخت و غیره 

طبقه بندی شده است.

علــت تعداد بــاالی طرح های زیر ۶0 درصد پیشــرفت؛ 
شوک های اقتصادی

بیک زاده در پاسخ به سوال ایسنا درباره مهم ترین مشکل طرح های 
زیاد با پیشرفت زیر ۶۰ درصد گفت: این طرح ها عمدتا با شوک های 
پیش بینی نشده در اقتصاد و تغییرات ناگهانی در قیمت مواد اولیه 
مواجه و برخی از حالت اقتصادی خارج شدند. بنابراین زمان می برد 
تا خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند.وی با بیان اینکه برای 
رفع موانع، بسته های تشویقی و رفع موانع تولید به مراجع مربوطه 
پیشنهاد شده، گفت: تعدادی از این بسته ها در اسفندماه در ستاد 
اقتصادی دولت تصویب و برای اجرا ابالغ شــد که پیگیری اجرای 
آنها جزو اولویت های ستاد تسهیل است.این مقام مسئول با اشاره به 
مشکالت واحدهای صنعتی تولید بتن در تهران، تصریح کرد: پروانه 
بهره برداری این واحدها به دلیل مســائل زیست محیطی تمدید 
نمی شد. در نهایت بعد از ارجاع پرونده به ستاد تسهیل مقرر شد با 
لحاظ موارد زیست محیطی و جانمایی درست، پروانه بهره برداری 

حدود ۵۰ واحد تمدید شود.  

1500 واحد صنعتی در تملک بانک ها
دبیر ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید کشــور در ادامه با اشاره به 
وجود حدود ۱۲ هزار واحد تولیدی غیرفعال در کشور، اظهار کرد: 
حدود ۷۰ درصد این واحدها قابلیت فعال شدن دارند. بخشی از این 
واحدها به دلیل بدهی بانکی در سال های گذشته تملک شده اند که 
در این باره دســتور ویژه رئیس جمهوری در قالب برگرداندن این 
واحدها به ســرمایه گذاری اولیه با شرایط و ضوابط مشخص ابالغ 
شده است. تعدادی از این اتهام به هزینه اولیه بازگردانده شده است 
تعدادی از این واحدها به ذینفع اولیه بازگردانده شــده است.وی از 
احیای ۲۰۰۰ واحد راکد صنعتی در سال گذشته خبر داد و گفت: 
بیش از ۱۵۰۰ واحد هم از ســوی بانک ها تملک شده که به دنبال 
بازگردان آن به ذینفعان هستیم.همچنین به گفته این مقام مسئول 
حدود ۱۶ هزار واحد صنعتــی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعال 
هستند که یکی از اولویت های دیگر ستاد تسهیل هم فعال سازی 

این ظرفیت ها است.

با رشد 43 درصدی؛

تجارت ایران با همسایگان به ۵۲ میلیارد دالر رسید
تهــران- ایرنا- رییس کل گمرک ایران گفت: تجارت کشــور با 
همســایگان در سال ۱۴۰۰ با رشــد ۲۳ درصدی در وزن و ۴۳ 
درصــدی در ارزش به بیش از ۱۰۰ میلیون تن کاال و در ارزش 
۵۱ میلیارد دالر رســید.به گزارش روز سه شنبه ایرنا از گمرک، 
»علیرضا مقدســی« در خصوص تجارت با ۱۵ کشور همسایه، 
اظهار داشــت: سیاســت همگرایی ایران با کشورهای منطقه به 
ویژه همسایگان در دولت سیزدهم موجب شده به موازات تالش 
برای افزایش تولید در کشــور، رشــد تجارت با همه کشورها به 
ویژه همسایگان را شاهد باشیم.وی افزود : ۱۰۰ میلیون و ۱۳۱ 
هزار تن کاال به ارزش ۵۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دالر در ســال 
۱۴۰۰ بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شد که ۷۵ میلیون 
و ۴۴۵ هزار تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۲۹ میلیون  دالر ســهم 
صادرات ایران به این کشــورها و ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار تن به 
ارزش ۲۵ میلیــارد و ۸۴۶ میلیون دالر نیز ســهم واردات بوده 
است.رییس کل گمرک ایران خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۰ شاهد 
افزایش ۱۲ درصــدی در وزن و ۲۹ درصدی در ارزِش کاالهای 
صادراتی به کشــورهای همسایه بودیم و در واردات نیز رشد ۶۸ 
درصدی در وزن و ۶۰ درصدی در ارزش به ثبت رســیده است.

وی تاکید کرد: عراق با هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر و رشد 
۲۱ درصدی، ترکیه با ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر و رشد ۱۴۱ 
درصدی، امارات با چهــار میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر و کاهش 
هشت درصدی، افغانستان با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر و 

کاهش ۲۰ درصدی و پاکســتان با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
دالر و رشد ۲۴ درصدی پنج مقصد اول کاالهای صادراتی ایران 

به ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۰ بودند.مقدسی تاکید کرد: 
عمان با ۷۱۶ میلیون دالر و رشــد ۶۳ درصدی، روسیه با ۵۷۹ 

میلیون دالر و رشــد ۱۵ درصدی، جمهوری آذربایجان با ۵۶۵ 
میلیون دالر و رشــد ۱۱ درصدی، ترکمنستان با ۳۳۵ میلیون 
دالر و رشد ۱۴۴ درصدی، ارمنستان با ۳۰۴ میلیون دالر )بدون 
تغییر(، قزاقستان با ۱۸۷ میلیون دالر و رشد ۱۱ درصدی، کویت 
با ۱۵۸ میلیون دالر و رشــد ۲ درصــدی، قطر با ۱۳۴ میلیون 
دالر و کاهــش ۲۰ درصدی، بحرین با ۱۰ میلیون دالر و رشــد 
۱۵ درصدی و عربســتان با ۴۱.۴ هــزار دالر، ۱۰ مقصد بعدی 
صادرات کاالهای ایرانی به کشورهای همسایه بوده است.معاون 
وزیر اقتصاد درخصوص میزان واردات از هر کدام از کشــورهای 
همســایه گفت: امارات با ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر و رشد 
۶۹ درصدی، ترکیه با پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر و رشــد 
۲۰ درصدی، روســیه با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر و رشد 
۵۴ درصــدی، عراق با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر و رشــد 
۷۹۰ درصدی و عمان با ۶۱۹ میلیون دالر و رشد ۴۳ درصدی، 
پنج کشــور طرف معامله با ایران برای تامین نیازهای کشور در 
بین همسایگان در سال ۱۴۰۰ بودند.وی افزود: پاکستان با ۳۱۲ 
میلیون دالر، قزاقستان با ۷۸ میلیون دالر، جمهوری آذربایجان با 
۴۲.۶ میلیون دالر، ترکمنستان با ۳۳.۳ میلیون دالر، افغانستان 
با ۲۱.۱ میلیون دالر، ارمنســتان با ۲۰.۲ میلیون دالر، کویت با 
۱۴.۸ میلیــون دالر، قطر با ۹.۶ میلیــون دالر و بحرین با ۱.۵ 
میلیون دالر به ترتیب ۱۰ کشــور دیگر همســایه، برای تامین  

کاالهای مورد نیاز برای کشورمان در سال ۱۴۰۰ بودند.

بررســی قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز نشــان 
می دهد، ترخیص درصدی کاال فقط پس از اعالم بانک 
عامل مبنی بر اینکه ثبت ســفارش در »صف تأمین ارز 
بانکی« مقدور اســت.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از 
تســنیم، در قانون اصالح قانون مبــارزه با قاچاق کاال و 
ارز ، یــک تبصره به ماده )۷( قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز اضافه شده است. طبق این تبصره ، جز در مواردی 
که به تشــخیص شورای امنیت کشــور یا شورای عالی 
امنیت ملی، ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه 
واردکنندگان کاال موظفند »منشــاء ارز« کاالی وارداتی 
خــود را پس از ثبت ســفارش و »قبل از ترخیص«، در 
سامانه جامع تجارت اظهار کنند.بانک مرکزی هم موظف 
شده است پس از دریافت اطالعات منشاء ارز، بالفاصله 
و درخصوص کاالهای ســریع الفساد، سریع االشتعال یا 

مورد نیاز فوری ، حداکثر ظرف ۲۴ ســاعت نســبت به 
بررســی و در صورت صحت اطالعات ابرازی، نسبت به 
صدور کد رهگیری اقدام نماید.مجوز ثبت ســفارش، تا 
قبل از دریافت شناســه رهگیری ، قابل اســتناد جهت 
ترخیص در گمرک نیســت. حکم این ماده مانع اجرای 
مقررات ماده ۴۲ ق.ا.گ نمی شــود.با توجه به اینکه این 
قانون ، قانون »موّخر« نسبت به سایر قوانین و مصوبات 
موضوعه اســت، بعنــواِن قانوِن حاکــم خواهد بود که 
ترخیص کاال بدون کد ساتا )کد رهگیری بانک( را در دو 

مورد تجویز کرده و بالمانع اعالم کرده است:
اول- مصوبات شورای امنیت یا شورای عالی امنیت ملی 

؛ و
دوم- حکم ماده ۴۲ قانون امور گمرکی )صدور حکم(.

 بنابرایــن، برای ترخیص درصــدی کاال ، با ابالغ قانون 

فــوق ، ترخیص درصدی صرفاً زمانی اتفاق خواهد افتاد 
که کد ساتا اخذ شود )مطابق مصوبه شعام، کاال در صف 
تأمین ارز باشد(البته اگر صاحب کاالیی کدرهگیری بانک 
را اخــذ کند ، قاعدتاً صاحــب کاال  تمام کاالی خود را 
ترخیص خواهد نمود ، اگر مشکل دیگری نداشته باشد. 
فقط یک ظرفیت برای ترخیص کاال بدون کد رهگیری 
اعالم شــده و آن اینکه ماده ۴۲ قانون امور گمرکی اجرا 
شده و وزیر مربوطه به رییس کل گمرک ایران اعالم کند 
کاال بدون کد رهگیری ترخیص شود؛ البته صاحب کاال 
یک ماه فرصت خواهد داشت کد رهگیری را به گمرک 
ارائه کند. با ابالغ این قانون، عماًل مصوبه شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفته و به نحوی 
نســخ ضمنی می شــود، مگر اینکه مصوبه را فراقانونی 

شناخته شود یا مجددا مصوبه جدیدی داشته باشد.

ثبت سفارش در صف تأمین ارز بانکی؛

شرایط سختگیرانه برای ترخیص درصدی کاال از گمرکات

آنطور که سازمان تجارت جهانی می گوید جنگ اوکراین می تواند 
تجارت جهانی را تقریباً به نصف کاهش دهد و به رشــد تولید 
ناخالص داخلی ضربه بزند.به گزارش خبرگزاری مهر، ســازمان 
تجارت جهانی )WTO( هشدار داد که رشد تجارت جهانی ممکن 

است در سال جاری تقریباً به نصف کاهش یابد و رشد اقتصادی 
جهانی نیز ممکن اســت در سال جاری به دلیل تهاجم روسیه 
به اوکراین کاهش یابد.ســازمان تجارت جهانی گفت که تهاجم 
روسیه به اوکراین نه تنها یک بحران بشردوستانه با ابعاد وسیع 
ایجاد کرده اســت، بلکه به اقتصاد جهانی نیز ضربه سختی وارد 
کرده است.ســازمان تجارت جهانی در این باره گفت: در حالی 
که ســهم روسیه و اوکراین در کل تجارت جهانی و تولید نسبتاً 
کوچک است، اما آنها تأمین کنندگان محصوالت مهم و ضروری، 
به ویژه مواد غذایی و انرژی هستند.سازمان تجارت جهانی گفت: 
»دبیرخانه با اســتفاده از یک مدل شبیه سازی اقتصاد جهانی، 

پیش بینی می کند که این بحران می تواند رشــد تولید ناخالص 
داخلی جهانــی )GDP( را بین ۰.۷ تا ۱.۳ درصد کاهش دهد و 
رشدی بین ۳.۱ تا ۳.۷ درصد برای سال ۲۰۲۲ به ارمغان بیاورد.

این مدل شبیه سازی شده اقتصاد جهانی همچنین پیش بینی 
می کند که رشد تجارت جهانی در سال جاری می تواند تقریباً به 
نصف کاهش یابد و از ۴.۷ درصدی که ســازمان تجارت جهانی 
در اکتبر گذشته پیش بینی کرده بود، به ۲.۴ تا ۳ درصد کاهش 
یابد.روسیه در ۲۴ فوریه به اوکراین حمله کرد و جنگ اوکراین 
اکنون به هفتمین هفته خود نزدیک است.سازمان تجارت جهانی 
گفــت که برخی از مناطق و کشــورهای از مناطق دیگر تحت 

تأثیر شدیدتر جنگ قرار خواهند گرفت.این سازمان اعالم کرد 
که اروپا مقصد اصلی صادرات روسیه و اوکراین است و بنابراین 
احتماالً ســنگین ترین تأثیر اقتصادی را تجربه خواهد کرد.این 
سازمان افزود که کاهش محموله غالت و سایر مواد غذایی قیمت 
کاالهای کشــاورزی را افزایش می دهد و پیامدهای منفی برای 
امنیت غذایی در مناطق فقیرتر خواهد داشــت.»بزرگترین رنج 
و ویرانی را خود مردم اوکراین احساس می کنند، اما هزینه های 
ناشــی از کاهش تجارت و تولید احتماالً توســط مردم سراسر 
جهان از طریق قیمت های باالتر غذا و انرژی و کاهش دسترسی 
به کاالهای صادر شده پرداخت می شود.سازمان تجارت جهانی 
در پایان آورده است: »کشورهای فقیرتر در معرض خطر باالی 
جنگ قرار دارند، زیرا آنها تمایل دارند بخش بیشتری از درآمد 
خود را در مقایسه با کشورهای ثروتمندتر صرف غذا کنند. این 

می تواند بر ثبات سیاسی تأثیر بگذارد.«

به دلیل ادامه دار بودن جنگ اوکراین صورت می گیرد؛

کاهش ۵۰ درصدی تجارت جهانی
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پرداخت 20 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت تفاهم نامه ای 
در راســتای حمایت از کار و تولید ایرانی؛بانک 
توســعه تعاون 20 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
تفاهم نامه ای پرداخت کرددر راســتای حمایت 
از کار و تولیــد ایرانــی بانک توســعه تعاون در 
ســال گذشــته 20هزار میلیارد ریال تسهیالت 
به خریداران محصوالت ایرانــی پرداخت کرده 
اســت.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه 
تعاون،رئیس اداره کل امور مشــتریان و توسعه 
بازار بانک توســعه تعاون گفت: یکی از اولویت 
هایی که بانک توســعه تعاون بــرای حمایت از 
تولید کنندگان و کارآفرینان در دستور کار قرار 
داده است انعقاد تفاهم نامه تامین مالی خریداران 
کاالهای ایرانی است.یونس کالنتری افزود:در گام 
اول با شــرکت های فعــال در حوزه تولید لوازم 
خانگی،تجهیزات کشــاورزی و خودرو ســازان 
تفاهم نامه امضا کرده ایم.وی ادامه داد:این اقدام 
بانک توسعه تعاون به گسترش وتوسعه استفاده 

از محصوالت ایرانی منتهی می شود.

با حضور مدیرعامل بانک مسکن صورت گرفت؛
انعقاد تفاهم نامه میان مدیریت شعب بانک مسکن و 

شرکت عمران شهرجدید هشتگرد
با حضور مدیرعامل بانک مســکن، تفاهم نامه ای میان مدیریت شــعب بانک مسکن استان البرز و 
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد منعقد شد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، نشستی 
با حضور مدیر عامل بانک مســکن، مدیر شعب استان و رییس اداره اعتبارات بانک مسکن با مدیر 
عامل و اعضای هیات مدیره شــرکت عمران شهر جدید هشــتگرد، به منظور رفع موانع موجود در 
خصوص تکمیل پروژه های مسکن مهر 8.800واحد مسکونی برگزار شد .در این نشست مدیر عامل 
بانک مسکن بر رفع مشکالت و تعیین تکلیف واحد های مسکونی پروژه های مسکن مهر تاکید کرد.

مدیر عامل بانک مســکن در این نشست بیان داشت : همکاران بانک مسکن در استان آمادگی هر 
گونه خدمات و همکاری و همیاری در جهت رفع موانع به منظور تکمیل و تعیین تکلیف پروژه های 
مسکونی مسکن مهر را دارند.وی انعقاد تفاهم نامه را یک اقدام انقالبی در جهت تسریع و رفع مانع ها 
و مشکالت 8.800 واحد مسکونی بال تکلیف مسکن مهر شهر جدید هشتگرد بیان کرد .دکترشایان 
افزود : مفاد این تفاهم نامه می تواند به تعهد شــرکت عمران شهر جدید هشتگرد به تسویه نقدی 
بدهی برخی از پروژه های راکد و فعال کردن برخی دیگر از پروژه های راکد با استفاده از امکان تبدیل 
پروژه های مسکونی مهر به نهضت ملی بیانجامد.همچنین در این تفاهم نامه عنوان شد که شرکت 
عمران می بایســت با استفاده از ظرفیت قانونی بوجود آمده در بند 4 تبصره 11 قانون بودجه سال 
1401 و در راستای جلو گیری از افزایش مبلغ اقساط ماهیانه صاحبان مسکن مهر ، اقدامات الزم را 
برای اطالع رسانی به متقاضیان مسکن و سازندگان مربوطه در خصوص افزایش نرخ سود تسهیالت 

از 4درصد به 18درصد تا پایان خرداد ماه سالجاری، انجام دهد.

طال بلندنشده به زمین خورد
قیمت طال روز سه شــنبه، پیش از انتشار آمار تورم در ایاالت متحده با افزایش بازدهی 
خزانــه داری و افزایش ارزش دالر، کاهش یافت که می تواند به ســرمایه گذاران کمک 
کند تا ســرنخ های بیشتری در مورد موضع سیاســت پولی فدرال رزرو بدست آورند.به 
گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال پس از رســیدن به باالترین حد یک ماهه )1۹۶8 
دالر و ۹1 سنت( در ساعت ۷ و 20 دقیقه صبح به وقت شرقی با  2.80 درصد افزایش 
به 1۹۵۶ دالر و ۹0 ســنت کاهش یافت و روز گذشته با بهای 1۹42 دالر و ۷0 سنت 
معامله شــد.در بازار معامالت آتی آمریکا نیز بهای هــر اونس طال  نیز با 0.14 درصد 
افزایش به 1۹۵۷ دالر و ۹0 ســنت رســید و روز گذشــته با 1۹4۳ دالر و ۷0 سنت 
معامله شد.بازدهی 10 ساله خزانه داری ایاالت متحده در روز دوشنبه به باالترین میزان 
خود در بیش از ســه سال گذشته رسید زیرا سرمایه گذاران منتظر آخرین خوانش های 
تورم بودند تا نشــانه هایی در مورد اینکه فدرال رزرو چقدر باید در مسیر سیاست خود 
تندرو باشــد را مشــاهده کنند.به نقل از رویترز، در حالی که طال به عنوان محافظ در 
برابر تورم در نظر گرفته می شــود، نرخ بهــره و بازده باالتر ایاالت متحده هزینه فرصت 
نگهداری شــمش را افزایش می دهد. شاخص دالر آمریکا نزدیک به باالترین حد در دو 
سال گذشته بود و باعث شد طال برای سایر دارندگان ارز جذابیت کمتری داشته باشد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با 0.4 درصد کاهش به 24.۹۷ دالر 
رســید و پالتین با 0.1 درصد افزایش به ۹۷8 دالر رســید. پاالدیوم پس از رسیدن به 
قله 2۵۵0.۵8 دالری در آخرین جلسه که باالترین میزان از 24 مارس بود، 0.۷ درصد 

افزایش یافت و به 2448 دالر و 14 سنت رسید.

گزیده خبر

انتصاب مدیر روابط عمومی بیمه تعاون به 
عنوان عضو شورای سیاستگذاری 

مدیر روابط عمومی و امور مشــتریان بیمه تعاون به عنوان عضو شــورای 
سیاســتگذاری هفته روابط عمومی ســال 1401 منصوب شد.به گزارش 
روابط عمومی بیمه تعاون، ســیدغالمرضا کاظمی دینان، رئیس شــورای 
سیاستگذاری هفته روابط عمومی سال 1401، سمیه محمدی، مدیر روابط 
عمومی و امور مشــتریان شرکت بیمه تعاون را به مدت یک سال به عنوان 
عضو شــورای سیاســتگذاری هفته روابط عمومی منصوب کرد.رئیس کل 
باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو ایران همچنین در حکمی، محمدی را به 
عنوان عضو باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو ایران برای یک دوره یکساله 
انتخاب کرد.شایان ذکر است که این احکام با حضور سیدغالمرضا کاظمی 
دینان، رئیس کل باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو ایران؛ امیرعباس تقی 
پور، دبیرکل باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو ایران و بهنام تقی پور، دبیر 
شــورای سیاستگذاری هفته روابط عمومی سال 1401 به سمیه محمدی، 

مدیر روابط عمومی و امور مشتریان شرکت بیمه تعاون اهدا شد.

رونمایی از کارکردهای نوآورانه سامانه 
»کیلید« بانک آینده

بانک آینده در راستای ارزش آفرینی هر چه بیش تر، نوآوری و بهبود کارکرد 
ســامانه »کیلید«، تغییرات جدیدی را در این سامانه اعمال کرد.به گزارش 
پرســون، روابط عمومی بانک آینده اعالم کرد: مشتریان عزیز از این پس 
برای انجام تراکنش انتقال از حســاب های حقیقــی تک امضاء، باید از رمز 
یک بار مصرف استفاده کنند.هم چنین، هنگامی که مشتری بالقوه به مشتری 
بالفعل تبدیل می شود، پیامک اطالع رسانی به شخص معرف ارسال می شود.

از دیگر تغییرات جدید داده شــده در این سامانه می توان به ایجاد راهنمای 
تصویری برای مشــتریان در خصوص نحوه انتخاب و تعیین رمز قوی برای 
ورود به سامانه »کیلید« نام برد.برای نصب برنامه »کیلید«، به صفحه سامانه 

»کیلید« روی وب سایت بانک آینده ir.key.ba24، رجوع فرمایید.

رشد 77 درصدی برداشت وجه از 
خودپردازهای بانک سامان

  بر اساس آمار منتشر شده، برداشت وجه از خودپردازهای بانک سامان در 
پنج روز ابتدایی سال 1401 رشد ۷۷ درصدی را نشان می دهد.به گزارش 
سامان رسانه، بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط مدیریت پشتیبانی 
فروش بانک ســامان، میزان برداشت وجه از خودپردازهای بانک سامان در 
۵ روز ابتدایی ســال 1401 نســبت به مدت مشــابه در سال 1400 رشد 
بیش از ۷۷ درصدی را نشان می دهد.این رقم در حالی با رشد مواجه شده 
که در ســال جاری بخشنامه افزایش سقف برداشت از خودپردازها در ایام 
نوروز توســط بانک مرکزی ابالغ نشــده و بیانگر پشتیبانی دقیق کارکنان 
بانک سامان از خودپردازهای این بانک در تعطیالت رسمی است.در همین 
حال، آمار برداشــت از خودپردازهای بانک ســامان در روزهای 2۷ تا 2۹ 
اســفند 1400 نیز با رشد ۳4 درصدی نسبت به روزهای 28 تا ۳0 اسفند 

مواجه بود.

امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک دی، 
بنیادشهید 

مدیــران بانک دی، بنیادشــهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و ســازمان 
فرهنگی سیاحتی کوثر به منظور ایجاد هم افزایی بیشتر تفاهم نامه همکاری 
امضاء کردند.به گــزارش روابط عمومی بانک دی؛ در مراســم امضای این 
تفاهم نامه که در ساختمان مرکزی بانک دی و با حضور مدیرعامل و اعضای 
هیئت مدیره بانک، مدیرکل بنیادشــهید و امــور ایثارگران تهران بزرگ، 
مدیرعامل سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر و جمعی از مدیران ارشد هر سه 
سازمان برگزار شد بر تقویت و توسعه زمینه های همکاری این سه مجموعه 
تاکید شد.در این نشســت علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی، با اشاره 
به لزوم ارائه خدمــات باکیفیت به خانواده معزز ایثارگران گفت: مهم ترین 
مأموریت بانک دی خدمت رســانی به خانواده معزز شهدا و ایثارگران است 

و مدیران و کارکنان بانک در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

تصمیمی که تیشه به ریشه بورس زد
در حالی که بازار سرمایه طی روزهای گذشته روند صعودی داشت 
و حجم و ارزش معامالت حاکی از بازگشت اعتماد سهام داران به 
این بازار بود وضع عــوارض صادراتی بر محصوالت معدنی باعث 
شــد تا شــاخص کل بورس تا این لحظه بیش از ۳1 هزار واحد 
کاهش یابد.به گزارش ایســنا، بخش نامه وضع عوارض صادراتی 
بر محصوالت معدنی واکنش منفی بازار سرمایه را در پی داشت 
به طوری که همه شــاخص های این بــازار پس از روند صعودی 
که از ابتدای ســال جاری داشته اســت امروز ریزش سنگینی را 
تجربه کرد. در این راســتا مجیدعشقی - رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار - در نامه ای به وزیر صمت به این بخشــنامه واکنش 
نشــان داد و اعالم کرد: با در نظر گرفتن مالحظات بازار سرمایه 
مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از سه ماه از تاریخ 
تصویب و ابالغ مصوبه ســتاد تنظیم بازار، تعیین و قیمت مبنای 
صادراتی فوب ایران از هفته اول دی 1400 به هفته  پایانی 1400 
تغییر و اعمال شود.در ادامه این نامه تاکید شده است که با توجه 
به طبقه بندی بخش عمده ای از محصوالت تولیدی شرکت های 
سهامی عام ثبت شده در فهرست کاالهای مشمول عوارض به نظر 
می رسد این موضوع در کوتاه و میان مدت بر روند معامالت آثار 
منفی قابل مالحظه ای خواهد گذاشــت و از آنجا که تعداد بسیار 
زیادی از ســرمایه گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کاالها 
در اســفند سال گذشته اقدام به انجام معامالت کرده اند بنابراین 

تصویب قیمــت پایه منتهی به هفتــه اول دی 1400 موجبات 
خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری را فراهم می کند.

اما ماجرا چیست؟
در این راســتا روزبه شریعتی - کارشناس بازار سرمایه - در مورد 
این بخشنامه توضیح داد: پیش از این زمانی که قیمت محصوالت 
در بورس کاال افزایش پیدا می کرد اقداماتی از ســوی  مسووالن 
انجام می شــد از جمله این که در صــادرات محدودیت ایجاد یا 
اعالم می شــد که شــرکت ها باید محصوالت خود را زیرقیمت 
بفروشــند. اما اکنون به جای انجام چنیــن اقداماتی و زمانی که 
قیمت ها متاثر از رشد قیمت جهانی در حال افزایش است روی 
صــادرات عوارض تعیین کردند تا عرضــه در بورس کاال افزایش 
یابد و قیمت ها کاهشی شود.وی ادامه داد:البته این موضوع هنوز 
ابهاماتی دارد چرا که مشــخص نیست عوارضی که وضع شده از 
دی ماه ســال گذشته بوده و آیا روی مابه التفاوت قیمت پایه دی 
ماه است یا قرار است روی کل درآمد صادراتی عوارض وضع شود 
که رئیس سازمان بورس هم به این موضوع اشاره کرده و  پیشنهاد 
دادند قیمت مبنا از اسفند ماه باشد.این کارشناس بازار سرمایه با 
تاکید بر این که وضع چنین قوانینی امنیت سرمایه گذاری  را از 
بین می برد اظهار کرد: باز هم باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد و 

آیا پاسخ نامه رئیس سازمان بورس داده می شود  یا خیر؟.

رئیس ســازمان بورس بــا ذکر آثار منفی عوارض صادراتی اعالم شــده کاالهای 
معدنی،گفت: تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی 1400، موجبات خدشه 
دار شــدن امنیت سرمایه گذاری را فراهم می نماید.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
مجید عشقی رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به بخش نامه وضع 
عــوارض صادراتی بر محصوالت معدنی وزارت صمت طی نامه ای خطاب به وزیر 
صنعت، معدن و تجارت خواستار تغییر در شیوه اجرای تعرفه های عوارض صارداتی 
جدید در جهت حمایت از بازار ســرمایه شــد و نسبت به تاثر منفی این تعرفه ها 
هشــدار داد.در نامه عشقی آمده اســت: با در نظرگرفتن مالحظات بازار سرمایه، 

مبنــای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابالغ 
مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین گردد و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته 
اول دی 1400 بــه هفته پایانی 1400 تغییر و اعمال گردد.همچنین »با توجه به 
طبقه بندی بخش عمده ای از محصوالت تولیدی شــرکتهای ســهامی عام ثبت 
شده در فهرست کاالهای مشمول عوارض، به نظر می رسد این موضوع در کوتاه و 
میان مدت بر روند معامالت اوراق بهادار در بازار سرمایه )سهام و بورس کاال( آثار 
منفی قابل مالحظه ای خواهد داشــت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه 
گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کاالها در اســفند سال گذشته، اقدام به 

انجــام معامالت نموده اند لذا تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی 1400، 
موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری را فراهم می نماید.

انتقاد سازمان بورس از بخشنامه وضع عوارض بر صادرات محصوالت معدنی

امنیتسرمایهگذاریدربورسبهخطرمیافتد
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گزیده خبر

 استعفای وزیر فدرال آلمان به خاطر خطای
 یک سال پیش

وزیر خانواده آلمان به دلیل ارزیابی اشــتباه یک سال 
پیش خود مجبور به اســتعفا شــد. »آنه اشپیگل« از 
حزب سبزها تابستان گذشته عضو کابینه دولت ایالتی 
راینلندفالتــس بود و پس از وقوع ســیل فاجعه بار به 
ســفر اســتراحتی رفته بود.به گزارش ایسنا به نقل از 

دویچه وله، در تابســتان ۲۰۲۱ در منطقه آرتــال در ایالت راینلندفالتس، واقع 
در غرب آلمان سیلی فاجعه بار جاری شد که در اثر آن ۱۳۴ نفر جان خود را از 
دست دادند و خســارت های زیادی به ساکنان این منطقه وارد شد.ده روز پس 
از جاری شدن این ســیل، خانم آنه اشپیگل که آن زمان وزارت محیط زیست 
کابینه ایالتی را در اختیار داشــت به همراه خانواده خود راهی سفر استراحتی 
در فرانســه شــده بود. روزنامه »بیلد ام زونتاگ« از این سفر پرده برداشت و در 
پی آن سیاستمداران و رســانه های محافظه کار خواستار استعفای آنه اشپیگل 
از کابینه فدرال شــدند. او از دســامبر ۲۰۲۱ وزیر خانواده دولت فدرال بود.این 
سیاســتمدار جناح چپ سبزها نخست اعالم کرده بود که به دلیل سکته قلبی 
همسرش و فشــار پاندمی کرونا بر فرزندانش مجبور به این سفر شده است. اما 
منتقدان می گویند، حوزه سیاست مسئله شخصی نمی شناسد و مسائل شخصی 
توجیه کننده ارزیابی اشتباه از یک وضعیت بحرانی اجتماعی نمی تواند باشد.خانم 
اشپیگل بعدازظهر دوشنبه تسلیم افکار عمومی و رسانه ها شد و پس از اعتراف 
به اشــتباه خود و عذرخواهی، پست وزارت را ترک کرد. در پی این کناره گیری 
ریکاردا النگ، یکی از دو رئیس حزب ســبزها در برابر خبرنگاران قرار گرفت و 
از »شــهامت و صراحت احترام برانگیز« اشپیگل تقدیر کرد.امید نوری پور، دیگر 
رئیس حزب سبزها نیز از خدمات پرثمر آنه اشپیگل در مقام وزیر خانواده دولت 
فدرال قدردانی کرد.نوری پور افزود که اشــپیگل »در یک وضعیت دشــوار تمام 
تالش خود را به خرج داد تا آسیبی به جایگاه دولتی او وارد نیاید و این شایسته 
احترام است«. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان از حزب سبزها ضمن بیان این که 
آنه اشپیگل »دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشته« گفت، آنچه که اشپیگل 
باید تحمل می کرد »روشن ساخت که حوزه سیاست تا چه اندازه می تواند بیرحم 
باشد.«چند روز پیش نیز وزیر محیط زیســت ایالت نوردراین وستفالن آلمان، 
خانم اورزوال هاینن-اســر مجبور به کناره گیری از مقام خود شــده بود.در مورد 
این سیاســتمدار حزب دموکرات مسیحی نیز مشخص شده بود که او چند روز 
پس از وقوع ســیل در ماه ژوئیه ۲۰۲۱، به همراه چند تن دیگر از اعضای دولت 
در جزیره مایورکا در اسپانیا تولد همسر خود را جشن گرفته است. یک نماینده 
حزب سبزها این عدم حضور وزیر محیط زیست در وضعیت بحرانی جاری شدن 

سیل فاجعه بار را مورد انتقاد شدید قرار داده بود.

آمریکا برخی کارمندان کنسولگری اش را از 
شانگهای چین خارج می کند

هــم زمان با افزایش موارد ابتــال به کووید-۱۹ در شــانگهای و اقدامات چین 
درخصوص کنترل این ویروس، وزارت خارجه آمریکا دســتور داد که آن دسته 
از کارکنان کنســولگری کشور در شــانگهای که حضورشان ضرورت ندارد، این 
ســفارت را ترک کنند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، روز جمعه 
وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد که کارکنانی که حضورشــان در ســفارت 
آمریکا در شانگهای ضرورت ندارد، می توانند »به طور داوطلبانه« این کنسولگری 
را ترک کنند.  اما پس از دستور روز دوشنبه هنوز مشخص نیست که چرا خروج 
این دسته از کارکنان »اجباری« شده است.شانگهای در حال دست و پنجه نرم 
کردن با ویروس کووید-۱۹ است و چین اقداماتی را در راستای مهار این ویروس 

انجام می دهد.

فرانسه ۶ دیپلمات روس را اخراج کرد
وزارت امور خارجه فرانسه ضمن احضار نماینده سفارت 
روســیه، اعالم کرد که شش دیپلمات روس در پاریس 
باید این کشور را ترک کنند.به گزارش ایسنا، به نقل از 
صدی البلد، مسئوالن فرانسوی می گویند این افراد در 
پی یک عملیات محرمانه سرویس های اطالعاتی روسیه 

در فرانســه شناسایی شده اند و تحت پوشش دیپلماتیک کار کرده اند و اقدامات 
مغایــر با منافع امنیت ملی انجام داده اند. وزارت امور خارجه فرانســه می گوید، 
نماینده سفارت روســیه که عصر دوشنبه به وزارت خارجه فرانسه احضار شده 

بود، از تصمیم اخراج این شش دیپلمات روس مطلع شده است.

برزیل برای واردات کود از ایران، با آمریکا 
رایزنی می کند

تهران – ایرنا – یکی از رسانه های آمریکای جنوبی خبر 
داد که پس از اعمال تحریم های غرب علیه روسیه که 
تامین کننده عمده کود زراعی برزیل است، این کشور 
مشغول رایزنی با آمریکا است تا کود مورد نیاز خود را از 
ایران تامین کند.به گزارش ایرنا، خبرگزاری مرکوپرس 

دیشب )۲۲ فروردین( نوشــت که پس تهاجم روسیه به اوکراین و آغاز تحریم 
های غرب علیه مســکو که تا پیش از این تامین کننده یک سوم کود مورد نیاز 
برزیل بود، برازیلیا به صرافت افتاده تا برای قطع وابستگی خود به روسیه با آمریکا 
رایزنی کند تا شــرکت های برزیلی بتوانند بدون ترس از واکنش واشنگتن کود 

را از ایران خریداری کنند.

زلنسکی:
 روسیه، اوکراین را به میدان مین تبدیل 

کرده است
رئیس جمهوری اوکراین با متهم کردن نیروهای 
روس به کاشت مین حین عقب نشینی از اراضی 
شمال این کشور، خواست که این اقدام به عنوان 
»جنایت جنگی« در نظر گرفته شود.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین دوشنبه در 
پیامی ویدیویی گفت: با توجه به اقدامات ارتش روسیه، خاک ما در حال حاضر 
یکــی از آلوده ترین مناطق به مین در جهان اســت و مــن معتقدم که این هم 
باید جنایت جنگی ســربازان روسیه تلقی شود.به گفته زلنسکی، کار پاکسازی 
زمین ها از مین در مناطق شــمالی اوکراین که به گفته او نیروهای روس از آنجا 
»اخراج« شــده اند، ادامه دارد.او گفت: نیروهای روسیه ده ها و شاید صدها هزار 
شی  خطرناک باقی گذاشته اند. این ها شامل خمپاره های منفجرنشده، مین ها و 
مین هایی با سیم تله هستند. دســت کم چند هزار مورد از آن ها هر روز خنثی 
می شود. این اشغالگران همه جا مین کاشته اند؛ در خانه هایی که تصرف کردند، 
در خیابان ها، در مزارع. آنها داخل اموال مردم مین گذاشته اند، در داخل خودروها 
و درها. آنها آگاهانه هر کاری توانسته اند انجام داده اند تا بازگشت به این مناطق 
را پس از اشغال زدایی تا آنجایی که ممکن است، خطرناک کنند.زلنسکی گفت: 
روس ها عامدانه هر کاری کرده اند که مردم بســیار بیشــتری را کشته یا معلول 
کنند، حتی با وجود اینکه آنها را مجبور کردیم تا از زمین های ما عقب نشــینی 
کنند. بدون دستورات مناسب، آنها دست به چنین اقداماتی نمی زدند.او با اشاره 
به اینکه مقامات روس در صحبت هایشــان به اســتفاده احتمالی از »تسلیحات 
شــیمیایی علیه مدافعان در ماریوپل« تهدید کرده اســت، گفت: ما این مساله 
را بســیار جدی در نظر می گیریم. می خواهم به رهبران جهان یادآوری کنم که 
اســتفاده احتمالی از تسلیحات شیمیایی به دست ارتش روسیه مورد بحث قرار 
گرفته اســت. و معنای آن این اســت که واکنش سخت تر و سریع تر به تخاصم 

روسیه ضرورت دارد.

کره جنوبی سالح به ما بدهد
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین همچنیــن با حضور ویدئویی در 
پارلمان کره جنوبی گفت که احتماال ده ها هزار نفر در حمله روســیه به شــهر 
ماریوپل در جنوب شرقی این کشــور کشته شده اند.وی گفت: »ماریوپل ویران 
شده اســت، ده ها هزار کشته وجود دارد اما با وجود این روس ها تهاجم خود را 
متوقف نمی کنند، روسیه نه تنها اوکراین را که اروپا را تهدید می کند و تا زمانی 
که مجبور به توقف نشــود متوقف نخواهد شد.  روسیه زیرساخت های کلیدی 
اوکراین از جمله ۳۰۰ بیمارســتان را ویران کرده اســت. اوکراین برای نجات از 
جنگ، به کمک بیشــتری نیاز دارد.زلنسکی همچنین از کره جنوبی خواست تا 
سالح در اختیار کشورش قرار دهد. این بخش از صحبت های او در جریان ارتباط 
ویدیویی با قانونگذاران سئول بود و ساعاتی پس از آن انجام شد که وزارت دفاع 
کره جنوبی از رد درخواست طرف اوکراینی برای دریافت تسلیحات ضد هواپیما 
خبر داد. دولت کره جنوبی بر اصل محدودسازی کمک نظامی خود به اوکراین و 
ارائه تجهیزات غیرمرگبار تاکید دارد.    رئیس جمهوری اوکراین گفت: جمهوری 
کره تانک ، کشتی و تجهیزات مختلفی در اختیار دارد که می توان با آنها جلوی 
موشــک های روســی را گرفت و ما قدردان جمهوری کره می شویم که به ما در 

عقب راندن روسیه کمک کند.

در تاریکی کار می کنیم
رئیس جمهــوری اوکرایــن همچنیــن در مصاحبه با برنامه ۶۰ دقیقه شــبکه 
ســی بی اس گفت که او و تیمش در تاریکی کار می کنند چون در غیر اینصورت 
مکان آنها هدف اصابت بمب قرار می گیرد. خبرنگار ســی بی اس به مکان حضور 
زلنســکی در کی یف رفت و گــزارش گرفت. او و کارکنانش ۴۶ روز اســت که 
در آنجا حضور دارند. ســی بی اس این مرکز فرماندهی را »قلعه ای« پر از نیرو و 

تسلیحات توصیف کرد.

بحران اوکرانی؛ فقر شدید ۲۵۰ میلیون نفر را تهدید می کند
تهران-ایرنا- ســازمان بین المللی مبارزه علیه فقر)آکسفام( اعالم 
کرد: افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی بعد از حمله روســیه به 
اوکراین، می تواند ۲۵۰ میلیون نفر را در معرض فقر شــدید قرار 
دهد.به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، موسسه 
خیریه آکســفام با اشاره به بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا 
و تشــدید آن در نتیجه جنگ اوکراین، خواستار اقدام فوری بین 
المللــی از جمله لغــو پرداخت بدهی ها برای کشــورهای فقیر 
شد.گابریال بوچر مدیر عامل آکسفام گفت: در صورت عدم اقدام 
فوری، شــاهد بدترین فقر و رنج بشــری در تاریخ خواهیم بود.

گزارش آکســفام که روز سه شنبه در آستانه نشست هفته آینده 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشــر شد، نشان می 
دهد که کشورهای بدهکار ممکن است مجبور شوند هزینه های 
عمومی را برای جبران افزایش هزینه های واردات سوخت و غذا 
کاهش دهند.آکســفام اعالم کرد که لغو پرداخت بدهی ها برای 
امســال و سال آینده می تواند بیش از ۳۰ میلیارد دالر از بدهی 
های بدهکارترین کشــورها را آزاد کند.بانک جهانی پیش بینی 
کرد: ۱۹۸ میلیون نفر، امســال بــه خاطر تبعات اقتصادی کرونا 

دچار فقر شدید می شوند و ۶۵ میلیون نفر دیگر هم با احتساب 
تبعات جنگ اوکراین، در معرض فقر خواهند بود. ۲۸ میلیون نفر 
نیز دچار سوءتغذیه خواهند شد.برهمین اساس، آکسفام خواستار 
اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان و منتفعان از وضعیت موجود شد.

آکسفام همچنین از گروه ۲۰ خواست تا ۱۰۰ میلیارد دالر از منابع 
موجود را برای تخصیص یارانه و برداشتن مالیات خدمات و کاالها 
در کشورهای فقیر اختصاص دهد.ســازمان خواربار و کشاورزی 
ملل متحد )فائو(، هفته گذشــته اعالم کرد: جنگ اوکراین مواد 
غذایی را بیشــتر از همیشه گران کرده و قیمت ها در ماه مارس، 
سه برابر زمان مشابه در سال گذشته شده است.کشورهای غرب 
آســیا و آفریقا بیشترین صدمه را از مختل شدن واردات گندم از 
کشورهای حوزه دریای ســیاه خواهند دید و آکسفام اعالم کرد 
که غذا ممکن اســت ۴۰ درصد درآمد خانوارها را در کشورهای 
صحرای آفریقا ببلعد.مدیرعامل آکسفام اعالم کرد که در چنین 
شرایطی، بی عملی دولت ها برای مبارزه با فقر، غیرقابل بخشش 
خواهد بود زیرا انجام آن بیشــتر از اینکه وابسته به وجود منابع 

باشد نیازمند اراده سیاسی است.

پارلمان  بــا رأی  »شــهباز شــریف« 
پاکســتان به عنوان نخست وزیر جدید 
انتخاب شــد؛ اما روابــط وی با ارتش، 
سیاســت خارجی و ائتالف او با »حزب 
مردم«، دولتش را با چشم انداز ویژه ای 
مواجه خواهد ســاخت.خبرگزاری مهر 
- گروه بین الملل: »شــهباز شــریف« 
برادر »نواز شریف« نخست وزیر سابق 
پاکســتان دوشنبه از ســوی پارلمان 
این کشــور به عنوان جانشین »عمران 
خان« انتخاب شد.پارلمان پاکستان نواز 
شریف رئیس حزب اپوزیسیون »مسلم 
لیگ-نواز« را به عنوان بیست و سومین 
نخست وزیر این کشور انتخاب کرد. وی 
اکنون می تواند به عنوان نخســت  وزیر 
تا اکتبر ۲۰۲۳ که قرار اســت انتخابات 
عمومی آتی در این کشور برگزار شود، 
در این پُست بماند.نمایندگان »تحریک 
انصــاف« حزب تحت رهبــری عمران 
خان ســاعاتی پیــش از رأی گیری از 
سمت خود استعفا داده و بیش از ۱۰۰ 
نفر از آنها نشست مجلس ملی پاکستان 
را تَرک کرده بودند.پس از اســتیضاح 
عمران خان و برکنــاری وی از قدرت، 
»شهباز شــریف« رهبر مخالفان دیروز 
یکشــنبه در پارلمان پاکستان مدارک 
خود را برای نامزدی در پســت نخست 
وزیری ارائه کرد. پارلمان پاکستان نیز 
امروز دوشــنبه انتخاب نخســت وزیر 
جدید این کشــور آسیای جنوبی را به 
انجام رساند.شهباز شریف، برادر کوچک 
نواز شریف است که ۳ دوره نخست وزیر 
پاکستان بود. نواز شریف در سال ۲۰۱۷ 
به اتهام فساد از قدرت برکنار و زندانی 
شد؛ اما در ۲ سال اخیر به دلیل بیماری 
از زندان آزاد شــد و اکنون در انگلیس 

به سر می برد.

شهباز شریف کیست؟
»شهباز شریف« ۷۰ سال دارد و ۳ بار به 
عنوان وزیر ارشد پرجمعیت ترین ایالت 
پاکســتان یعنی ایالت پنجاب به ایفای 
نقش پرداخــت؛ لذا ایــن ایالت پایگاه 
قدرت خانوادگی او به شمار می آید. وی 
اکنون ریاست حزب مسلم لیگ- شاخه 

نواز را برعهده دارد. وی کارزار مخالفان 
در پارلمان پاکســتان برای ســرنگونی 
عمران خــان را رهبری کرد.»شــهباز 
شریف« ۷۰ ساله پیشتر ۳ بار به عنوان 
وزیر ارشد ایالت پنجاب به ایفای نقش 
پرداخت شهباز که بیشتر به عنوان یک 
مدیر در داخل پاکســتان شناخته شده 
است تا یک سیاستمدار، از سال ۲۰۱۷ 
و در پی محکومیت و تبعید نواز شریف، 
رهبری و هدایت حزب مسلم لیگ نواز 
را بر عهده گرفت. شریف در خانواده ای 
ثروتمند در الهور پاکستان به دنیا آمد 
و در دانشــگاه دولتی همان شــهر در 
رشته علوم انسانی تا مقطع کارشناسی 
تحصیل کرد. پــس از آن وارد تجارت 
خانوادگی شد. او مالک امالکی در داخل 
و خارج از پاکستان است.شهباز شریف 
در ایالت الهور به سیاســت وارد شد و 
در ســال ۱۹۸۸ به عنوان نماینده وارد 
مجلس ایالتی کشــورش شد. اولین بار 
در سال ۱۹۹۷ وزیر ارشد ایالت پنجاب 
شد، اما دوره ریاست او با کودتای نظامی 
پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ و سرنگونی 
برادرش به پایان رسید و به زندان افتاد، 
سال بعد به عربستان سعودی تبعید شد، 
۷ سال بعد از تبعید به پاکستان بازگشت 
و فعالیت سیاســی خود را در پنجاب از 
ســر گرفت و دوباره در سال ۲۰۰۸ به 
عنوان رئیس دولت محلی ایالت پنجاب 
انتخاب شــد.بار ســوم در سال ۲۰۱۳ 
وزیر ارشــد ایالت پنجاب شد و تا سال 

۲۰۱۸ که در انتخابات عمومی این سال 
حزب مسلم لیگ شکست خورد، در این 
تصدی باقی ماند.او پس از سال ۲۰۱۷ 
که بــرادرش نواز به اتهــام پنهان کاری 
دارایی هایــی که در اســناد پاناما فاش 
شد به زندان افتاد، ریاست حزب مسلم 
لیگ - شاخه نواز را برعهده دارد.شهباز 
شریف هم در دوره عمران خان متهم به 
فساد شــد؛ اما در هیچ اتهامی از سوی 
دادگاه های این کشــور مجرم شناخته 
نشــده است. وی از سال ۲۰۱۸ تاکنون 
رهبری اپوزیسیون در برابر دولت عمران 

خان را برعهده داشت.

خارجــی  سیاســت  تمایــالت 
نخست وزیر جدید پاکستان

»شهباز شــریف« روابط دوستانه ای با 
دولت کشور چین دارد و در عین حال 
حامی سرســخت حفظ و ارتقای روابط 
حسنه با آمریکاســت. او هفته گذشته 
در مصاحبه ای گفت کــه روابط خوب 
با ایاالت متحده برای پاکســتان بسیار 
مهم اســت و وی امیدوار است بتواند با 
حمایت دیگــر حزب مطرح و قدرتمند 
پاکستان یعنی »حزب مردم« به نخست 
وزیری کشورش برسد.سرکنسول چین 
در الهور هم سال گذشته در زمان پایان 
وظیفه خود در نامه ای به شهباز شریف 
از او به عنوان »دوســت قدیمی چین« 
تقدیــر و از اجرای ســریع پروژه های 
پاکســتان  چین-  اقتصــادی  کریدور 

تمجید کرد.

روابط خوب شهباز با نخست وزیر 
هند

دوستانه ای  مناســبات  شریف  خاندان 
با »نارنــدا مودی« دارند. نواز شــریف 
نخســت وزیر پاکســتان نیز در اقدامی 
تاریخــی در ســال ۲۰۱۴ در مراســم 
نارندرا مودی نخست وزیر هند  تحلیف 
شــرکت کرده بود. سال بعد، مودی به 
اقامتگاه نواز شریف در الهور رفت و در 

مراسم عروسی نوه وی حضور یافت.

شهباز شریف و ارتش پاکستان
تحلیل گــران بر این باورند که شــهباز 
برخالف نواز از روابط دوستانه با ارتش 
پاکستان برخوردار است؛ ارتشی که به 
طور ســنتی سیاست خارجی و دفاعی 
را در کشور حدوداً ۲۲۰ میلیون نفری 
مجهز به سالح هسته ای کنترل می کند. 
بر این اساس، شهباز شریف در مقایسه 
با برادرش با ارتش قدرتمند این کشور 
رابطه دوستانه   تری دارد.ارتش پاکستان 
حکومــت را در حدود نیمی از حدود ۸ 
دهه عمر پاکستان پس از استقالل در 
ســال ۱۹۴۷ در اختیار داشته است و 
تعیین کننده خط و مشی اساسی کشور 
به ویژه سیاســت خارجی و دفاعی این 
کشور است. در سال ۲۰۱۸ که عمران 
خان نخست وزیر شد نیز گفته می شد 
کــه او با حمایت ارتش به این ســمت 

رسیده است.

جمع بندی
بسیاری از تحلیل گران معتقدند اگرچه 
شهباز تالش می کند یک دولت ائتالفی 
تشکیل دهد؛ اما فارغ از اتحاد راهبردی 
حزب »مســلم لیگ« متعلق به وی و 
»حزب مردم« برای سرنگونی »عمران 
خــان«، این دو حزب همــواره رقبای 
جدی یکدیگر در جنگ قدرت سیاسی 
در پاکســتان بوده و همین امر احتمال 
شکســت دولــت ائتالفــی و برگزاری 
انتخابات زودهنــگام را ممکن خواهد 

ساخت.

شهباز شریف نخست وزیر 
جدید پاکستان کیست؟

تهران-ایرنا- یک نظرسنجی جدید در آمریکا نشان می دهد که ۵۸ درصد آمریکایی می گویند عملکرد جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری را 
قبول ندارند.به گزارش روز سه شنبه ایرنا، تارنمای هیل نوشت: در نظرسنجی سی بی اس، موسسه یوگاو در اوایل ماه آوریل تنها ۴۲ درصد که 
نحوه عملکرد بایدن در انجام وظایف ریاست جمهوری خود را قبول دارند.در نظرسنجی انجام شده در ماه های فوریه و مارس ۴۳ درصد گفته 
بودند از عملکرد بایدن به عنوان رئیس جمهوری کشورشان راضی هستند.در نظرسنجی ماه های ژانویه و نوامبر نیز ۴۴ درصد آمریکایی به عملکرد 
بایدن نمره مثبت دادند  و در ماه آگوست محبوبیت بایدن در انجام وظایف خود بر اساس رهگیری های نظرسنجی ها از سوی سی بی اس نیوز و یوگاو به ۵۰ رسید.در مارس ۲۰۲۱ 
میالدی ۶۲ درصد آمریکایی ها عملکرد بایدن به عنوان رئیس جمهور را مورد تایید قرار داده بودند.پاسخ دهندگان در نظرسنجی جدید سی بی اس و یوگاو بدترین نمره را به بایدن 
به دلیل ناتوانی در کنترل تورم دادند و ۶۹ درصد گفتند که عملکرد او در مهار تورم را قبول ندارند.در رابطه با نحوه مدیریت جنگ روسیه و اوکراین ۵۵ درصد از شرکت کنندگان 
در این نظرسنجی گفتند که عملکرد بایدن در این حوزه را قبول ندارند و تنها ۴۵ درصد آن را مثبت ارزیابی کردند.تارنمای فایو ترتی ایت )۵۳۸( در آمریکا که تحلیل نظرسنجی 
ها می پردازد نوشــت از حدود تابســتان گذشته تاکنون میزان محبوبیت بایدن سیر نزولی داشته است. محبوبیت بایدن در شش ماه نخست روی کار آمدنش و قبل از این که وارد 
چنین سیر نزولی شود حدود ۵۳ درصد بود.نظرسنجی سی بی اس و یوگاو، با حضور  ۲۰۶۲ بزرگسال آمریکایی و با ضریب خطای ۲.۸ درصد در روزهای نخست ماه آوریل )۲-۵ 

آوریل( )۱۳ تا ۱۶ فروردین( انجام شده است.

نیویورک- ایرنا- ســخنگوی پنتاگونبا بیان اینکه روســیه به دنبال تقویت توانایی های خود در دونباس است، 
هشدار داد که مرحله بعدی جنگ در اوکراین طوالنی تر و بسیار خشن تر خواهد بود.جان کربی روز دوشنبه به 

وقت محلی در نشستی با خبرنگاران افزود که تغییر موضع نیروهای روسیه مانع انتقال کمک نظامی به داخل اوکراین نشده است.وی گفت: روزانه 
۸ تا ۱۰ پرواز حامل کمک های نظامی آمریکا و سایر کشورها وارد منطقه می شوند.سخنگوی  پنتاگون اظهار داشت که روسیه قبل از انجام حمله 
احتمالی،  تقویت و تجهیز مجدد نیروهای خود در منطقه دونباس را آغاز کرده است.جان کربی گفت: داده های اطالعاتی آمریکا نشانه های اولیه 
از  تالش روس ها برای تامین مجدد و تقویت توانایی های خود در دونباس را نشان می دهند.کربی گفت که تصاویر جدید منتشر شده از کاروان 
خودرویی روســیه که  در حال حرکت به ســمت جنوب اوکراین از طریق  شهر ایزیوم هستند، بخشی از تالش های کرملین برای تقویت نیروهای 
خود اســت.وی ادامه داد به نظر می رســد این کاروان  ترکیبی از خودروهای حامل نیرو و همچنین وسایل نقلیه زرهی و شاید توپخانه و برخی از 

قابلیت های توانمندسازی باشد.

رئیس جمهور ناکام؛ 

محبوبیت بایدن به پایین ترین سطح رسید
پنتاگون: 

مرحله بعدی جنگ اوکراین طوالنی تر و 
خشن تر خواهد بود

سازمان بهداشت جهانی: 
دو زیرسویه جدید اومیکرون سرعت انتقال بیشتری دارند

تهران-ایرنا- ســازمان بهداشت جهانی موارد ابتال به زیرسویه های جدید ویروس کرونا منشاء گرفته از اومیکرون را در بعضی از کشورهای جهان ثبت 
کرده است.به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، سازمان بهداشت جهانی  )WHO( روز دوشنبه اعالم کرد که در حال ردیابی چند ده مورد از دو زیرسویه 

جدید اومیکرون ویروس کرونا اســت ولی هنوز در عفونی یا خطرناک بودن آنها تردید دارد.طبق اعالم ســازمان بهداشت جهانی زیرسویه های جدید موسوم به BA۴ و BA۵ در 
واقع منشاء گرفته از نسخه اصلی اومیکرون BA۱ و BA۲ هستند که تقریباً ۹۴درصد مبتالیان کنونی کرونا در جهان این زیرسویه ها را دارند.   سازمان بهداشت جهانی گفته 
است زیرسویه های جدید به دلیل جهش پذیری باال به سختی در دسترس هستند و به خاطر همین مطالعه روی آنها دشوار شده است. این سازمان می گوید زیرسویه های جدید 
سرعت ابتالی باالتری دارند ولی هنوز مطالعات میزان کشندگی آنها را تعیین نکرده است.اداره بهداشت بریتانیا نیز هفته گذشته از ثبت مواردی از ابتال به زیرسویه BA۴ کرونا 

در کشورهای آفریقای جنوبی، دانمارک، بوتساوا، اسکاتلند و انگلیس در دوره زمانی دهم ژانویه تا سی ام ماه مارس خبر داده است
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 )Scripps Research Institute(»محققان »موسسه تحقیقاتی اسکریپس
آمریکا در مطالعه اخیرشــان از روش جدیدی برای شفاف ســازی 
بافت)Tissue Transparent( خبر داده اند که این امر می تواند گام مهمی 
در جهت مطالعه دقیق تر بسیاری از بیماری ها باشد.به گزارش ایسنا 
و به نقل از اس تی دی، دانشمندان موسسه تحقیقاتی اسکریپس در 
 ) tissue-clearing(یافته های اخیرشان از روش جدید پاکسازی بافت
برای تفسیر نمونه های بیولوژیکی بزرگ پرده برداری کرده اند.روش 
اخیری که محققان موسسه تحقیقاتی اسکریپس آن را ایجاد کرده اند 
تجزیه و تحلیل فرآیندهای بیولوژیکی در سطح بدن و بیماری هایی 
مانند کووید-۱۹ را آســان تر می کند.  این روش تجســم و مطالعه 
فرآیندهای بیولوژیکی ســالم و مرتبط با بیماری را که در چندین 
اندام اتفاق می افتد را برای دانشــمندان آسان تر از همیشه می کند.

روش جدید محققان، »هیبرید«)HYBRiD( نام دارد و محققان برای 
ایجاد آن عناصر دو رویکرد اصلی قبلی فناوری پاکسازی بافت را با 
هم ترکیب کرده اند. دکتر »لی یه«)Li Ye( نویسنده ارشد این مطالعه 
و استادیار علوم اعصاب موسسه تحقیقاتی اسکریپس گفت: این یک 
روش ساده و جهانی پاکسازی بافت برای مطالعات بخش های بزرگی 
از بدن یا حتی کل بدن حیوانات است.پاکسازی بافت شامل استفاده 
از حالل ها برای حذف مولکول هایی مانند چربی اســت که بافت را 
مــات می کنند. روش جدید بافت را از نظر نوری شــفاف می کند و 
این در حالی اســت که اکثر پروتئین ها و ساختارها را در جای خود 

نگه می دارد.

یک محصــول جدید گیرنده آنتی ژن کایمریــک)CAR T-cell( که 
ایمنی قابل قبولی داشته است، نشانه های اولیه اثربخشی به عنوان 
یک تک درمان و همچنین درمانی در ترکیب با واکسن های آران ای 
پیامرسان)mRNA( در بیماران دارای تومور جامد نشان داده است.  

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، درمان با سلول های 
تی کایمریک گیرنده آنتی ژن تحولی در گزینه های درمانی موجود 
بــرای بیماری های خونی به وجود آورده اســت امــا کاربرد آن در 
 John(»تومورهــای جامد چالش برانگیز بوده اســت.  »جــان هانن
Haanen(، سرطان شناس موسسه ســرطان هلند می گوید: یکی از 

محدودیت های اصلی آن این اســت که بیشتر پروتئین هایی که در 
ســطح تومورهای جامد قرار دارند و می توان آنها را هدف قرار داد، 
به میزان کمی در ســلول های طبیعی نیز وجود دارند و این موضوع 
هدف قرار دادن دقیق تومورها را با سلول های تی کایمریک گیرنده 
آنتی ژن به کاری دشوار تبدیل می کند. چالش بعدی شامل ماندگاری 
محدود سلول های تی کایمریک گیرنده آنتی ژن در تومورهای جامد 
و دشواری رسیدن آن ها به تومورها و نفوذ به مرکز توده است.هانن 
و همکارانش در حال انجام یک کارآزمایی بالینی برای اولین بار در 
انســان برای بررسی ایمنی و اثربخشی اولیه محصولی از سلول تی 
کایمریک گیرنده آنتی ژن هســتند که آنتی ژن »CLDN۶« را هدف 
قرار می دهد. »CLDN۶« آنتی ژنی اختصاصی در تومورها است که به 
طور گسترده در تومورهای جامد بیان می شود اما در بافت های سالم 
افراد وجود ندارد.این درمان در مدل های بالینی در ترکیب با واکسن  

آران ای پیامرسان کد کننده CLDN۶ آزمایش شد. 

توسعه روشی جدید برای مطالعه 
بهتر بیماری ها

نتایج اثربخش روشی جدید برای 
درمان تومورهای جامد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

توزیع آب آشامیدنی در میان آوارگان جنگ در اردوگاهی در نزدیکی شهر 
صنعا یمن/ رویترز

ِاوانورا، تجسم حد نهایی لوتوس در پیست
اشتباه نکنید! ما لوتوس اوایا الکتریکی را دوست داریم اما این کانسپت وحشیانه ای که توسط یکی از طراحان خوش ذوق دنیای 
خودرو منتشر شده است بسیار احساس برانگیزتر است. این کانسپت مجاری لوتوس اوانورا نام دارد و یک اسپیدستر الکتریکی با 
تمرکز کلیدی روی عملکرد آئرودینامیکی و کاهش وزن است. شاید این خودرو به اندازه اوایا مناسب رانندگی روزمره نباشد اما در 
روی کاغذ محصولی ایده آل برای پیست خواهد بود.یکی از اولین چیزهایی که درباره اوانورا توجه شما را جلب خواهد کرد نمایان 
بودن بسیاری از قطعات فنی مهم است. برای مثال نمای جلو فاقد کاپوت مرسوم است و بجای آن پانل های بازی را می بینیم که 
سیستم تعلیق فیبر کربنی پیچیده را به نمایش می گذارند. این سیستم تعلیق بی شباهت به سیستم تعلیق خودروهای فرمول ۱ 
کنونی نیست. همچنین این پانل های باز را می توان در اطراف قوس چرخ ها نیز مشاهده کرد.طراح زبردست اوانورا اسپلیتر جلوی 
برجسته و شیشه جلوی کوچکی را در نظر گرفته است که بر حس اسپیدستر بودن خودرو می افزاید. این خودرو همچنین بجای 
آینه بغل های سنتی از دوربین استفاده می کند. با نگاه به بخش عقب شباهت های اوانورا با اوایا آشکار خواهد شد و این موضوع به 
ویژه درباره چراغ های LED صدق می کند. این سوپرکار الکتریکی همچنین از بال فیبر کربنی بزرگ و دیفیوزری گیرا سود می برد.

فریبا: درخشش حقیقی باعث حذف استقالل شد
یک پیشکســوت استقالل معتقد است تنها نقطه ضعف استقالل، بی دقتی مهاجمان این تیم بود.بهتاش فریبا، کارشناس فوتبال ایران 
و پیشکســوت استقالل پس از حذف این تیم برابر نســاجی در ضربات پنالتی در جام حذفی اظهار کرد: استقالل خوب بازی کرد و با 
بدشانســی حذف شد. استقالل موقعیت ایجاد کرد و این نشــان از بار فنی و تاکتیکی شاگردان مجیدی دارد.  او ادامه داد: دروازه بان و 
مدافعان نساجی خیلی خوب کار کردند زیرا استقالل چند فرصت مهم داشت که با بی دقتی مهاجمان هدر رفت. نقطه ضعف آبی ها در 
این دیدار همین موضوع بود و فقط حیف شد که یک جام از دست رفت. فرصت مناسبی برای گرفتن دوگانه بود اما حاال وظیفه اصلی 
کادر فنی این اســت که از نظر روحی بازیکنان را به حالت ایده آل برســانند تا بتوانیم تمام تمرکز خود را روی لیگ بگذاریم و بتوانیم 
قهرمان شــویم. هماهنگی بازیکنان خوب است و در دیدار با نساجی هم نشان داده شد که بازیکنان به شناخت خوبی رسیده اند. فریبا 
درباره شانس قهرمانی استقالل در لیگ برتر گفت: قطعا که استقالل قهرمان می شود و امیدوارم این قهرمانی با رکورد خاصی همراه باشد 
اما مهم ترین نکته این است که از اآلن به فکر حفظ شاکله تیم باشند و نگذارند بالیی که سال های قبل سر تیم آمده است، این فصل هم 
پیش بیاید. استقالل قدرتمندترین تیم لیگ برتر است و نساجی باید خوشحال باشد که توانسته در ضربات پنالتی استقالل را حذف کرد.

وزین عود و شکر بخورم مدهازین رنگس و گل رغورم مده چو بیمار عشقم عالجم بکن
چو غم خوار مهرم سرورم مده

بس این ااظتنرم هب فردا و دی
دگر وعدهٔ دری و دورم مده ز و نورم مدهز لطف تو گر رد جهنم یمیست بنارم رداندا

تمنا و تشویش حورم مدهاگر الیقم رپده ای رب فگن
یی ز گنج حضورم مدهز غیر تو حاصل هب جز رنج نیست جدا

پیشنهاد

چهره روز

جنایت و مکافات
رمان بــزرگ و فوق العــاده مهم جنایــت و مکافات با 
عنوان انگلیســی Crime and Punishment اثری ماندگار 
از فئودور داستایفســکی اســت که مهری آهی آن را از 
روســی ترجمه کرده است. ترجمه ای درخشان که پس 
حدود نیم قــرن همچنان می توان آن را بهترین ترجمه 
جنایت و مکافات دانست. در این کتاب ما فلسفه اصلی 
داستایفســکی، راه حل او برای نجات روســیه از چنگال 
نهیلیســم و همچنین صدای وجدان آشنا می شویم که 
تا به حــال در هیچ کتاب دیگری به ایــن خوبی از آن 
صحبت نشده است. شخصیت اصلی این کتاب، رادیون 
رومانویچ راسکلنیکف، جوانی ۲۳ ساله است که فکری باز 
و کنجــکاو دارد. جوانی خوش چهره که فقر و بی پولی او 
را در هم کوبیده و باعث شــده با مردم و زندگی اطرافش بیگانه باشد. راسکلنیکف افکاری آشفته دارد 
و مدام به موضوعات مختلف فکر می کند و تراوشات ذهنی اش بسیار زیاد است. حتی می توان گفت او 
به نوعی یک فیلسوف است و تصویری که از خود دارد تصویر یک مرد شفگت انگیز و پرقدرت است.در 
ابتدای کتاب می بینیم او هنگام راه رفتن همیشه زیر لب چیزی زمزمه می کند و یا حتی با صدای بلند 
بــا خود صحبت می کند، انگار که یک درگیری جدی در ذهنش جریان دارد. راســکلنیکف از این این 
دنیا و ناعدالتی آن به تنگ آمده اســت. مخصوصا هنگامی که نامه ای از طرف مادرش دریافت می کند 
از ایــن موضوع که یــک فرد ثروتمند – به نام لوژین – به آن ها و مخصوصا خواهرش »نظر لطف« دارد 
خشمگین می شود. رازومیخین، تنها دوست واقعی راسکلنیکف که یک سال و نیم است او می شناسد، او 
را چنین توصیف می کند:عبوس و گرفته و مغرور و متکبر است. در این اواخر و شاید هم خیلی از پیش 
بدگمان و مالیخولیایی شــده اســت. بزرگوار و مهربان است، دوست ندارد احساسات خود را بیان کند. 
حاضر است زودتر سنگدلی خود را بنماید، تا، با سخن، احساسات قلبی خویش را ابراز دارد. گاهی هم 
هیچ مالیخولیایی نیست – بلکه فقط سرد و تا حدی غیرانسانی و بی احساسات می شود و براستی چنان 
است که گویی در او دو خوی متضاد به ترتیب جای یکدیگر را می گیرند. گاهی بی نهایت کم حرف است! 
هیچ وقت فرصت ندارد. همه مزاحمش هستند. اما خودش دراز می کشد و کاری نمی کند. هیچ بذله گو 

نیست ولی نه به دلیل آنکه  کلمات تند پرمعنی در چنته اش کم است.

محمدعلی بهمنی
محمدعلی بهمنــی )زادهٔ ۲۷ فروردین ۱۳۲۱( شــاعر و 
غزل ســرای ایرانی اســت. وی دربارهٔ تولّد خود می گوید: 
»دو ماه به زمان تولّدم باقی مانده بود، که برادرم در دزفول 
بیمار می شود. خانواده هم از این فرصت استفاده می کنند 
تا به عیادتش بروند. این اســت که در قطار به دنیا آمدم و 
در شناســنامه ام درج شد »متولد دزفول«، چون دایی من 
در ثبت احوال آن منطقه بود، شناســنامه ام را همان زمان 
می گیرد. البّته زیاد آنجا نبودم، همان زمان ۱۰ روز یا یک ماه 
را در آنجا سپری کردیم، در اصل تهرانی هستیم. پدرم برای 
ده ونک و مادرم برای اوین اســت. در اصل ســاکن خود 
بندرعباس بودیم. دوران کودکی را تهران، بخش شمیرانات، 
شــهر ری، کرج و… به صورت پراکنده بودیم، چون پدرم 
شاغل در راه آهن بود، مأموریت های ایستگاهی داشتند. از سال ۱۳۵۳ به بندرعباس رفتم.« او در چاپخانه 
با فریدون مشیری که آن روزها مسؤول صفحهٔ شعر و ادب هفت تار چنگ مجلهٔ روشنفکر بود، آشنا شد و 
نخستین شعرش در سال ۱۳۳۰، زمانی که تنها ۹ سال داشت، در مجلهٔ روشنفکر به چاپ رسید. شعرهای 
وی از همان زمان تاکنون به طور پراکنده در بسیاری از نشریات کشور و مجموعه شعرهای مختلف و ُجنگ ها، 
انتشار یافته است.بهمنی از سال ۱۳۴۵ همکاری خود را با رادیو آغاز کرد و برنامهٔ صفحهٔ شعر را با همکاری 
شبکه استانی خلیج فارس ارائه داده است. بهمنی در سال ۱۳۷۴ همکاری خود را با هفته نامهٔ ندای هرمزگان 
آغاز می کند و صفحه ای تحت عنوان تنفس در هوای شعر را هر هفته در پیشگاه مشتاقان خود قرار می دهد.

وی از ســال ۱۳۵۳ ساکن بندرعباس شــد، پس از پیروزی انقالب، به تهران آمد و مجدداً در سال ۱۳۶۳ 
به بندرعباس عزیمت کرد و در حال حاضر نیز، ســاکن همانجاست. بهمنی مسؤول چاپخانهٔ دنیای چاپ 

بندرعباس و مدیر انتشارات چی چی کا )در گویش بندرعباسی به معنی قّصه( در بندرعباس است.

فرهنگ

جوایز تئاتــر »اولیویه« به عنــوان مهمترین جوایز 
هنرهــای نمایشــی در بریتانیا برنــدگان خود را در 
شاخه های مختلف معرفی کرد.به گزارش ایسنا به نقل 
از رویترز، برندگان جوایز تئاتر اولیویه برندگان خود را 
طی مراســمی در لندن معرفی کرد و »ادی ردماین« 
بازیگر برنده اســکار موفق به کســب جایزه بهترین 
بازیگر در نمایش موزیکال شد و نمایش »کاباره« نیز 
برنده جایزه بهترین بازســازی یک نمایش موزیکال 
شد. در سایر بخش ها جایزه بهترین نمایشنامه جدید 
به »زندگی پی« رســی، »بازگشت به آینده« بهترین 
نمایش موزیکال جدید، »صورت های فلکی« بهترین 
نمایش بازسازی شــده، »شیال آتیم« بهترین بازیگر 
زن در یک نمایش بــرای »صورت های فلکی« و »هیران ابیســکارا« برای نمایش »زندگی پی« 
بهترین بازیگر مرد در یک نمایش نام گرفت. »جسیکا باکلی« هم برای بازی در نمایش »کاباره« 
جایــزه اولیویه برنده بهترین بازیگر زن در نمایش موزیکال شــد.جوایز تئاتر »اولیویه« مهم ترین 

رویدادهنری در عرصه تئاتر بریتانیا و معادل جوایز تئاتر تونی آمریکا محسوب می شود.

 برندگان جوایز تئاتر »اولیویه« 
معرفی شدند
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