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رهبر معظم انقالب، تالش کنند رعایت اصول بهداشتی و احترام به توصیه های متخصصان و مصوبات ستاد ملی کرونا را در جامعه نهادینه کرده و فرهنگ سازی 

کنند.وی مرجع رسمی و اصلی اطالع رسانی درباره بیماری کرونا را وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا دانست....
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کاهش بدهی خارجی؛ اتفاقی مثبت در 
شرایط فعلی اقتصاد ایران

هرچنــد اســتقراض خارجی به منظور توســعه اقتصــادی انجام 
می گیرد، اما تجربه نشــان داده به دلیل آماده نبودن شــرایط در 
ایران موفقیت آمیز نبوده است، لذا می توان کاهش بدهی خارجی را 
اتفاق مثبتی تلقی کرد.به گزارش خبرنگار مهر، به اعتبارات اعطایی 
توسط عوامل مالی خارجی مثل بانک جهانی یا صندوق بین المللی 
پول)IMF( به دولــت )بدهی عمومی( و به افراد )بدهی خصوصی( 
بدهی خارجی گفته می شود.در ســخنرانی روزهای گذشته رهبر 
انقالب در دیدار با مسئولین نظام، ایشان کاهش بدهی های خارجی 
نظام را یک موفقیت برشمردند و افزودند: »کشور ما با وجود تحریم، 
با وجود سختگیری ها، دچار بدهکاری نشد. خیلی از کشورها را شما 
نگاه کنید همسایه و غیر همســایه ی ما با اینکه نه تحریم بودند، 
نه این همه دشــمنی داشتند، سیصد میلیارد، چهارصد میلیارد به 
بانک جهانی، به صندوق بین المللی ]پول[، به فالن کشــور بدهکار 
شــدند. بدهکاری ما نزدیک صفر است صفر نیســت، اّما نزدیک 
صفر اســت این موفقّیت کمی نیست؛ این خیلی مهم است.«بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران ســاالنه بدهی خارجی را به دالر 
آمریکا منتشر می کند و ســال مالی آن از اول آوریل تا ۳۱ مارس 
)اواســط فروردین( است.بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی که در 
هفته های اخیر منتشر شــد، میزان بدهی خارجی ایران در پایان 
دی ماه ۱۴۰۰ بر اســاس سررسید اولیه بدهی ها ۸ میلیارد و ۴۷۳ 
میلیون دالر است که ۶ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دالر آن بدهی های 
میان مدت و بلندمدت و ۲ میلیارد و ۹۹ میلیون دالر از این میزان 
بدهی های کوتاه مدت اســت.این در حالی است که بدهی خارجی 
ایــران در مارس ۲۰۲۱ به ۹.۱ میلیارد دالر رســید، در حالی که 
در ســال ماقبل آن یعنی )۲۰۲۰( به ۹ میلیارد دالر رسیده است. 
بدهی خارجی ایران عمدتاً بر اســاس میلیــون دالر بوده و از بازه 
زمانی مارس ۱۹۹۴ تا مارس ۲۰۲۱ هســتند. بدهی خارجی ایران 
در مارس ۲۰۰۸ به باالترین حد خود یعنی ۲۸.۶ میلیارد دالر رسید 
و در مــارس ۲۰۱۵ به پایین ترین حد خود یعنی ۵.۱ میلیارد دالر 
رسید.مهمترین شاخصی که برای مقایسه میزان بدهی خارجی به 
کار می رود، نســبت تولید ناخالص داخلی)GDP( به بدهی خارجی 
است. با در نظر گرفتن تولید ناخالص ۵۰۰ میلیارد دالری در سال 
گذشته، این نسبت به حدود ۱.۶ می رسد که در مقایسه با بسیاری 
از کشــور ناچیز است. این شاخص برای روســیه ۳۲ درصد، کره 
جنوبــی ۳۳ درصد، امارات ۵۹ درصد، ترکیه ۶۳ درصد، مالزی ۶۸ 
درصد، قطر ۸۳ درصد و ژاپن ۹۶ درصد است.الزم به ذکر است در 
سال های اخیر به دلیل تأثیر پاندمی کرونا بر اقتصاد جهانی فروش 
اوراق قرضه در بسیاری از کشورها، مخصوصاً کشورهای کم درآمد 
و دارای درآمد متوسط به شدت افزایش یافت و رکورد زد. مجموع 
بدهی خارجی کشــورهای کم درآمد و کشورهای در حال توسعه 
در ســال ۲۰۲۰ نزدیک به ۷/ ۸ تریلیون دالر بود که افزایش ۳/ ۵ 
درصدی بدهی در این سال نسبت به سال پیشین را نشان می دهد.

روند بدهی خارجی ایران در سال های گذشته به شرح زیر است:
استقراض خارجی؛ خوب یا بد؟

اســتقراض خارجــی یکــی از مهمترین روش هــای تأمین مالی 
برنامه های توســعه، در کشورهای در حال توسعه می باشد. با توجه 
به ناپایداری در کســری بودجه این کشورها، تمایل به استقراض از 
سازمان های بین المللی جهت بهبود توسعه اقتصادی افزایش یافته 
است. در ۵۰ سال اخیر، بدهی های خارجی به یکی از اساسی ترین 
مشکالتی تبدیل شــده که کشورهای در حال توسعه با آن روبه رو 
هســتند.بحران بدهی اوایل دهه ۱۹۸۰ میالدی، اقتصاد بسیاری 
از کشــورهای در حال توسعه آمریکای التین را با بی ثباتی مواجه 
کرد و توجه کارشناســان را به اثرات منفی اســتقراض خارجی بر 
توسعه اقتصادی معطوف کرد. استقراض های خارجی باال که توسط 
کشورهای در حال توسعه از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ میالدی دریافت 
شــده، به یکی از عوامل محدود کننده توسعه اقتصادی بسیاری از 
این کشــورها تبدیل شده اســت. این عوامل باعث شده تا امروزه 
توجه سیاست گذاران به موضوع بدهی خارجی به طور فزایندهای 
افزایش یابد.اســتقراض خارجی در ســال های اخیر، نه تنها برای 
کشــورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه یافته نیز 
به مشکلی مهم تبدیل شــده است. در بسیاری از کشورها، بحران 
جهانی و سیاست های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع 
اســتقراض های خارجی شده است و بدهی های عمومی ناپایدار در 
برخی کشورهای اروپایی )مخصوصاً یونان، پرتقال، ایرلند، اسپانیا و 
ایتالیا( باعث توجه بیشــتر سیاستگذاران و کارشناسان به موضوع 
بدهی های بیش از حد شــده است.گزارش بانک جهانی در مارس 
۲۰۱۰ نشــان می دهد که بدهی عمومی در بســیاری از کشورها 
ناپایدار است. در متون مالی پایداری مالی زمانی تحقق می یابد که 
نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص ملی ساکن پذیر و با کل 
تقاضای اوراق قرضه ی دولتی سازگار باشد.با این حال کارشناسان 
معتقدند بدهی خارجی لزوماً امر نکوهیده و یا مذمومی نیست، بلکه 
شرایط اقتصادی کشــور و توان بازپرداخت وام ها مشخص کننده 

خوبی یا بدی بدهی خارجی است.

خطر افزایش بدهی خارجی بر استقالل ملی
در همین رابطه فرشــاد مؤمنی، اقتصــاددان و عضو هیأت علمی 
دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه می گوید: از دیدگاه کارشناسی در 
چارچوب مطالعات سطح توسعه گفته می شود که وام گیری خارجی 
حســن و قبح ذاتی ندارد بلکه یک ابزار است اما این ابزار بر حسب 
آنکه چه کسانی، تحت چه شرایطی و چگونه بخواهند از آن استفاده 
کنند، می تواند نیروی محرکه رونق بخشــی شود یا تشدیدکننده 
حرکت به سمت اضمحالل و انحطاط هم باشد.وی اضافه می کند: 

نسبت به نبود برنامه دقیق در این وام گیری هشدار داد..
ادامه در صفحه سوم

پرواز قیمت ها ادامه دارد؛
 قیمت پراید به ۱۹۹ میلیون رسید

هفته گذشته، هفته پر اتفاقی برای بازار خودرو بود و تقریبا تمام مدل های پرمتقاضی 
افزایــش چندین میلیون تومانی را تجربه کردند و اوضاع به گونه ای پیش رفت که 
پراید تا مرز ۲۰۰میلیونی پیش رفت.اقتصادآنالین-پرهام کریمی؛ پس از افزایش های 
بی وقفه هفته گذشته، بسیاری منتظر شروع بازار این هفته بودند تا ببینند بازار چه 
روندی در پیش خواهد گرفت. در حالی همه این اتفاقات در بازار خودرو رخ می دهد 
که مجددا امروز مجمع تشــخیص مصلحت نظام پالس مثبتی در جهت آزادسازی 
واردات خودرو به دولت داده اســت و مجددا امید برای آزادسازی واردات زنده شده 
اســت.در هفته ای که گذشت قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما در مدل ۱۴۰۱ با ۷ 
میلیون افزایش یه رقم ۳۹۵ میلیونی رســیده بود و ایــن خودرو امروز تغییری در 
قیمتش نداشــت و همان ۳۹۵ میلیون تومان معامله شد. این خودرو هفته گذشته 
را با کاهش ۲ میلیونی شــروع کرد و ســپس با شروع سیر صعودی تا ۳۹۵ میلیون 
تومان پیش رفت. در مدل ۱۴۰۰ این خودرو هم بازار با ثبات بود و این خودرو همان 
۳۸۰ میلیون تومان چهارشنبه ۲۴ فروردین معامله شد. در نسخه پانوراما اتوماتیک 
۱۴۰۰ هــم این خودرو بدون تغییر قیمت، ۵۶۰ میلیونی ماند.پژو ۲۰۶ تیپ دو در 
مدل ۱۴۰۱ هفته گذشته را بدون وقفه مشغول افزایش بود بطوریکه این خودرو در 
ابتدا و انتهای هفته گذشته اختالف ۱۴ میلیونی قیمت را ثبت کرد و از ۲۷۸ میلیون 
تومان به ۲۹۲ میلیون تومان رســید. در معامالت امروز هم این خودرو با ۳ میلیون 
افزایــش خیال کوتاه آمدن ندارد و ۲۹۵ میلیونی شــد و در مرز ۳۰۰ میلیون قرار 
گرفت. مدل ۱۴۰۰ این خودرو هم با افزایش همراه بود و ۲ میلیون دیگر گران شد و 
۲۸۴میلیونی شد. نسخه تیپ ۵ هم در مدل آپشنال و کم آپشن با ۳ میلیون افزایش 
به ترتیب ۳۴۰ و ۳۳۵ میلیون تومان شدند.پژو پارس LX هم در مدل ۱۴۰۱ هفته 
گذشــته ۱۲ میلیون تومان گران شد و در آخرین روز معامالتی هفته گذشته ۳۶۵ 
میلیون تومان معامله شــد. این خودرو این هفته هم نشان داد که امیدی به کاهش 
و ثبات قیمتش نیســت و با ۶ میلیون افزایش دیگر ۳۷۱ میلیون تومانی شد. مدل 
۱۴۰۰ ایــن خودرو هم با ۵ میلیون تومان افزایش همراه بود و ۳۵۵ میلیون تومانی 
شــد. پارس های ســاده با موتورها XU۷P و XU۷ بدون تغییر قیمت ۳۰۵ و ۳۰۰ 
میلیون تومان معامله شدند.تارا در مدل توماتیک در هر دونسخه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ۵ 
میلیون تومان گران شــدند و به ترتیب ۵۵۵ و ۵۷۵ میلیون تومان معامه شدند. در 
نســخه دنده ای هم این خودرو روال هفته گذشته اش را ادامه داد و همانند نسخه 
اتوماتیک با ۵ میلیون تومان افزایش در هر دونســخه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ۴۲۰ و ۴۳۵ 
میلیون تومان در بازار امروز معامله شدند.ســمند LX ساده که هفته گذشته همانند 
اکثر خودروهای بازار افزایش قیمت داشــت و هفته را با ۷ میلیون افزایش به پایان 
رســانده بود در هر دو مدل ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون تغییر در قیمتشان همان ۲۷۰ و 
۲۸۰ میلیون معامله شدند.سورن پالس هم که در هفته گذشته ۱۳ میلیون تومان 
گران شــده بود با افزایش ۵ میلیون تومانی قیمتش در معامالت امروز به مرز ۳۴۰ 
میلیون تومان رسید و ۳۳۵ میلیون معامله شد.دنا معمولی هم در نسخه ۱۴۰۰ که 
افزایش های قطره چکانی هفته گذشــته قیمتش را ۳۶۳ میلیون تومان رسانده بود 
امروز ۱ میلیون تومان دیگر گران شــد و ۳۶۴ میلیون تومان معامله می شود.پراید 
۱۱۱ که هفته گذشته پس از هفته ها ثبات تغییرات قیمتی قابل توجهی داشت و ۷ 
میلیون تومان در یک  هفته گران شده بود امروز هم با ۴ میلیون تومان افزایش به 
مرز ۲۰۰ میلیونی رسید و ۱۹۹ میلیون تومان معامله شد.پراید در مدل ۱۳۱ تمام 
هفته گذشته را مشــغول افزایش های یک میلیونی بود و هروز یک میلیون تومان 
گران می شــد. امروز این خودرو تغییری در قیمتش نداشت و همان ۱۷۶ میلیون 
تومان معامله شــد.حتی اگر پراید هم دست از صعود بکشد تیبا ادامه می دهد. این 
خودرو در هر دو مدل صندوق دار و هاچبک با افزایش همراه بود و به ترتیب ۱۸۸ و 
۱۹۴ میلیون تومان معامله شد.شاهین در مدل G هم پس از چند روز افزایش مداوم 

امروز تغییری نکرد و همان ۳۵۰ میلیون تومان معامله می شود.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه ضمن 
هشدار نسبت به آینده اقتصاد ایران و شرایط حساس و 
پیچیــده ای که در آن قرار داریم، معتقد اســت دولت و 
نظام بانکی کشور باید نگاه بلندمدت ۱۰ ساله به مسائل 
اقتصادی و رفع مشکالت داشته باشد.به گزارش خبرنگار 
ایِبنا، مشــکالت و معضالت اقتصاد ایران سال هاست که 
با تداوم روند معیوب خود به چاه عمیقی بدل شــده که 
قطعا نمی توان در کوتاه مدت نسبت به اصالح آن اقدام 
کرد. در نتیجه برنامه بلندمدتی می طلبد که باید به مرور 
شاخص های اقتصادی را در آن بهبود بخشید تا به نقطه 
مطلوب رســید، نقطه ای که هم کاهش نرخ تورم و نرخ 
رشــد نقدینگی را به همراه داشــته باشد و هم افزایش 
درآمدهای ارزی بدون وابســتگی به نفت را میسر سازد 
تا بدون پول نفت بتوانیم اقتصاد را به طور بهینه مدیریت 
کنیم؛ پول نفتی که در سال های گذشته به راحتی هدر 
رفت و نتوانســت به کمک اقتصــاد بیاید وحتی نتیجه 
عکس هم داد و به ضرر اقتصاد تمام شد.  هدررفت ۱.۵ 
تریلیون دالر درآمد نفتی در ۴۴ سال گذشته موضوعی 
اســت که وحید شقاقی شهری به آن اشاره می کند و به 
خبرنگار ایِبنا می گوید: اگر ایران به جای اتالف این منابع، 
درآمدهای نفتی را صرف ســرمایه گذاری های مطلوب و 
مناسب می کرد، در صندوق ثروت ایرانیان باید بیش از ۳ 
تریلیون دالر منابع ارزی وجود می داشت اما متاسفانه با 
منابع سرشار نفتی سرمایه گذاری کارآمد و مصرف بهینه 
انجام نشــد.  این اقتصاددان معتقد است: مسائل اقتصاد 
ایران مسائل پیچیده ای است که اگر کسی انتظار داشته 
باشد این مسائل در کوتاه مدت برطرف شود، عوام فریبی 
است و اشتباه می کند. بنابراین باید بپذیریم که مسائل 
اقتصاد ایران حداقل قدمت ۵۰ساله دارد؛ یعنی انباشت 

چالش ها در طول ۵۰ سال اخیر رخ داده است.  
به گفته شقاقی، ساختار اقتصاد ایران از دهه ۵۰ هجری 
شمسی مبتنی بر دولت-ملت رانتیر نفتی شکل گرفت و 
با همین تحوالت نفت پایه در دهه ۵۰ اولین رکوردهای 
رشــد نقدینگی و تورم را تجربه کرد.  وی افزود: رشــد 
نقدینگی و تورم های باال در دهه ۵۰ ماحصل ســاختار 
معیوب اقتصاد ایران بود که پس از انقالب، هم به واسطه 
تحریم ها و هم عادت دولت ها به اتکا به درآمدهای نقتی 
این شرایط ادامه پیدا کرد و علی رغم سیاست های کلی 
نظام و تاکیدات رهبری برای کاهش وابســتگی به نفت 
همچنان این ســاختار معیوب تــداوم یافت.  ماحصل 
وابستگی به نفت بیماری هلندی و شرایط رکود تورمی 
بوده که همراه همیشــگی اقتصاد ایران است، موضوعی 
که شقاقی بر آن تاکید دارد و می گوید: در سال های بعد 
از انقالب ۱.۵ تریلیــون دالر نفت فروختیم که اگر این 
منابع را صرف سرمایه گذاری کرده بودیم و اتالفی صورت 
نمی گرفت، در حال حاضر باید در صندوق ثروت ایرانیان 
بیــش از ۳ تریلیون دالر منابع ارزی وجود می داشــت 

اما متاسفانه منابع سرشــار نفتی سرمایه گذاری نشد و 
کارآمدی و مصرف بهینه ای را هم شاهد نبودیم.

دهه فرصت های از دست رفته 
بعد از این شــرایط وارد دهه ۹۰ شــدیم که شــرایط 
سخت تری بر اقتصاد ایران حاکم شد که استاد دانشگاه 
خوارزمــی در این بــاره می گوید: در دهه ۹۰ شــرایط 
پیچیده تر شــد چرا که دوبار مورد تحریم قرار گرفتیم؛ 
تحریم های فلج کننده و بســیار شدیدی که موجب شد 
در کنار ســومدیریت ها و همچنین کرونا در ســال های 
اخیر، شاهد رکود ســنگینی در اقتصاد باشیم.  شقاقی 
تصریح کرد: میانگین رشــد اقتصاد ایــران در دهه ۹۰ 
صفــر درصد و میانگین نرخ تــورم نیز حدود ۲۴ درصد 
شــد. ضمن اینکه سرمایه گذاری رشــد منفی را تجربه 
کرد و میانگین انباشت ســرمایه هم منفی ۵ درصد به 
ثبت رســید.  این اقتصاددان گفت: از ســال ۹۷ به بعد 
اما شرایط ویژه ای در کشور ایجاد شد به نحوی که رشد 
هزینه جبران استهالک از رشد سرمایه گذاری هم پیشی 
گرفت و اقتصاد ایران برای نخستین بار در طول ۷۰ ساله 
گذشــته وارد فاز فرسودگی زیرساخت ها شد. به عبارت 
دیگر اقتصاد ایران از ســال ۹۷ شروع به فرسوده شدن 
کرد که عوامل مختلفی اعم انباشت چالش ها، تحریم ها، 
کاهش درآمدهای نفتی، کرونا و ... در این امر تاثیرگذار 
بودند. این عوامل در کنار سومدیریت ها دست به دست 
هم داده بودند تا این شرایط وخیم دهه ۹۰ تحت عنوان 

دهه فرصت های از دست رفته، ایجاد شود.  

بهبود اوضاع در 1400
شــقاقی درباره تغییر و تحوالت اقتصادی در نیمه دوم 
ســال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در سال گذشــته اتفاقاتی در 
اقتصاد ایــران رخ داد که عمدتا متکی به عوامل بیرونی 
اقتصاد بود و مسکن وار مسائل را کنترل کرد. قیمت نفت 
در یکســال اخیر از حدود ۳۵ دالر به بیش از ۱۰۰دالر 
افزایش یافت که هم ناشــی از جنگ روســیه و اوکراین 
تشدید شد و هم به واسطه خروج اقتصاد جهانی از کرونا 
شکل گرفت. در کنار آن قیمت فلزات هم افزایش یافت 
و همچنین متناسب با افزایش قیمت جهانی نفت، قیمت 
فرآورده های نفتی هــم باال رفت.  او افزود: همچنین در 
نیمه دوم ۱۴۰۰ از شدت تحریم ها کاسته شد که دلیل 
آن هــم این بود که آمریکایی ها نمی توانند کشــورهای 
ایران، ونزوئال و روسیه را همزمان مورد تحریم نفتی قرار 
دهند بنابراین وقتی می خواهند بر روسیه متمرکز شوند، 
ناچار هستند که از شدت تحریم های نفتی ایران و ونزوئال 
بکاهند چرا که موجب التهاب در بازار انرژی خواهد شد. 
قیمــت نفت حتی تا ۱۴۰ دالر هــم افزایش یافت اما با 
اســتفاده از ذخائر استراتژیک نفتی آمریکا در کنار ورود 
ونزوئال به بازار نفت و همچنین مذاکرات بین روســیه و 

اوکراین تا حدودی از این التهاب نفت کاسته شد.استاد 
دانشگاه خوارزمی ادامه داد: در نتیجه این اقدامات مثبتی 
که رخ داد، وضعیت منابع ارزی کشور هم نسبت به سال 
۹۹ بهتر شــد. این موضوع یک ُمســکن است که دولت 
ســیزدهم می تواند از این فرصت اســتفاده کند اما باید 
بدانیم که این مسکن کوتاه مدت است.  وی تاکید کرد: 
در نیمه دوم ۱۴۰۰، انتظارات تورمی هم فروکش کرده و 
این در حالی است که مذاکرات ایران و امریکا نیز در حال 
جریان است که البته طوالنی شدن آن مایه نگرانی هایی 
شده است. آبان ســال ۱۴۰۱ انتخابات کنگره و سنای 
آمریکاســت که احتمال پیروزی جمهوری خواهان زیاد 
اســت و در این شرایط دو سال بعد هم انتخابات ریاست 
جمهوری این کشــور را خواهیم داشت که طبیعتا اگر 
کنگره و سنای امریکا را جمهوری خواهان تشکیل دهند 
احتمال پیروزی نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست 
جمهوری هم قوت می گیرد؛ لذا برجام شــکننده خواهد 
بود. این مسائل از این جهت عنوان می شود که مدیریت 
اقتصادی دولت ســیزدهم آگاهانه تر به مســائل موجود 
بنگرد.  شــقاقی گفت: هر چند تیم اقتصادی دولت آگاه 
اســت اما باید این نکات مهم را مطــرح کرد تا خود را 
برای شرایط ســخت دهه پیش رو مهیا سازند. گزارش 
تمام بنگاه های پیش بینی و آینده نگر نشان می دهد که 
در پایان این دهه میالدی، دنیا از نفت عبور خواهد کرد؛ 
یعنی واردات نفت در کشورهای توسعه یافته به واسطه 
خودروهای برقی، گرمایش منازل، پنل های خورشیدی و 
تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر به شدت کاهش خواهد 
یافت. هرچند جنگ روســیه و اوکراین هم این موضوع 
را تســریع کرده اســت و اروپا آگاه شده که باید خود را 
انرژی های فســیلی رها کند و تاریــخ انتهایی آن را هم 

۲۰۳۰ میالدی اعالم کرده اند.  

چه باید کرد؟  
بــا تمام این اوصاف هرچند در نیمه دوم ۱۴۰۰ شــاهد 
بهبود نسبی در برخی شــاخص های اقتصادی بودیم اما 
شــقاقی معتقد است که فرصت اندکی داریم تا اقتصاد و 
فرصت های از دست رفته را احیا کنیم. دولت سیزدهم و 
چهاردهم ایران در حیاتی ترین شرایط تاریخ اقتصاد ایران 
قــرار خواهند گرفت و لذا بایــد قدر این لحظات و تاریخ 
اقتصاد ایران دانسته شــود. البته بحران های پیچیده ای 
هم پیش روی ماســت؛ از بحران محیط زیست و کاهش 
درآمدهای نفتی گرفته تا بحران صندوق های بازنشستگی 
و بحران ســالمندی و سیر صعودی پیری جمعیت.  این 
اقتصاددان ادامــه داد: دولت ســیزدهم و مدیریت تیم 
اقتصادی به خصوص بانک مرکزی سهم بسیار مهمی در 
مدیریت انتظارات تورمی و نظام بانکی و منابع ارزی کشور 
خواهند داشت که اگر نتوانیم آگاهانه و هوشمندانه در این 
مسیر گام برداریم کشور گرفتار مسائل پیچیده تر می شود. 

شقاقی شهری مطرح کرد؛

سیاستهایپولیدربلندمدتنتیجهمیدهد

وزیر اقتصاد خبر داد

مراجعه برخی از ابربدهکاران به بانک برای پرداخت بدهی

چگونه کاالی قاچاق را 
تشخیص دهیم؟

چشم نگران مردم به قیمت کاالهای اساسی؛

دولت چگونه می خواهد افزایش هزینه 
خانوارها را کنترل کند؟

مدیــر کل دفتر خدمــات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( گفت: مردم برای تشــخیص 
کاالی قاچاق می توانند #۷۷۷۷*۴* را شماره گیری و بعد در بخش استعالم کاال، شناسه را وارد کنند 
تا مشــخص شود کاال قاچاق است یا خیر. راه دوم هم استفاده از اپلیکیشن سامانه جامع تجارت است.

حمید محله ای در گفت وگو با ایسنا، تاکید کرد که امکان تکرار کد رهگیری بر همه کاال ها وجود ندارد 
و با اشــاره به اجرای جمع آوری باتری و کمک فنر قاچاق و تقلبی از ۱۵ فروردین، اظهار کرد: احتماالً 

تا یک ماه آینده طرح مقابله....

افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
واکاوی یک ادعا

تهرانمعادل۹۲روزکمبودآبدارد؟

کدام کشور عربی بیشترین کاال را از ایران خرید؟

افزایش۲.۶میلیارددالریصادراتایران
بهکشورهایعربیوآفریقایی
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گزیده خبر
دستور کار جلسات علنی مجلس؛

»عبدالملکی«بهمجلسمیآید
بررســی تقاضای دو فوریت در مورد طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های 
اجرایی و ســایر نهادها در دستور کار جلسه علنی هفته جاری مجلس است.به 
گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اســامی در روزهای یکشنبه، دوشنبه و 
سه شنبه هفته جاری جلسه علنی دارد.دستور کار این جلسات به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصاح قانون 
تشکیات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

گــزارش کمیســیون قضائی و حقوقی در مــورد طرح اصاح قانــون مجازات 
اخالگران در نظام اقتصادی کشور

گزارش کمیســیون عمران در مورد الیحه آئین نامه مؤسســه های به رسمیت 
شــناخته شده )آر – اُ( در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی 

و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد الیحه اصاح تبصره )۱( 
بند )ب( ماده )۵۲( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات 

مالی دولت
گزارش کمیســیون قضائی و حقوقی در مورد الیحه معاهده معاضدت حقوقی 

متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
گزارش کمیســیون قضائی و حقوقــی در مورد الیحــه موافقتنامه بین دولت 
جمهوری اسامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل 

در امور مدنی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

گزارش کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و 
فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصاح ماده )۱۰۰( قانون شهرداری ها
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان 

پدافند غیرعامل
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص های اقتصادی 

در پایان هر دولت
گزارش کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد الیحه اصاح قانون 

نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسامی ایران
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد الیحه حمایت از حقوق افراد مبتا 

به اختاالت روانی
گزارش کمیســیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به 

عنوان تبصره )۵( به ماده )۳۷( قانون آئین نامه داخلی مجلس
گزارش کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراها در مورد طرح جامع مدیریت 

شهری و روستایی
گزارش کمیســیون آئین نامه داخلــی مجلس در مورد طرح شــفافیت آرای 

نمایندگان
گزارش کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مــورد طرح تأمین نیروی 

انسانی آموزش و پرورش
گزارش شــور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصاح 

موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

بررســی تقاضای دو فوریت در مورد طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های 
اجرایی و سایر نهادها

سوال سیدناصر موسوی الرگانی، نماینده فاورجان و تعدادی دیگر از نمایندگان 
)یک فقره( و سوال کمال حسین پور، نماینده پیرانشهر و سردشت )یک فقره( از 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

طحان نظیف:
بسیاریازایراداتطرح»جهش
تولیددانشبنیان«رفعشد

سخنگوی شورای نگهبان اعام کرد: 
بنیان«  تولید دانش  طرح »جهش 
در جلســه اخیر شــورای نگهبان 
بررســی و با توجه به اصاحات به 
عمل آمده، بســیاری از ابهامات و 

ایرادات آن رفع شد.به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان 
نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در 
توئیتر، نوشــت: طرح »جهش تولید دانش بنیان« در جلسه 
اخیر شــورای نگهبان بررسی شد و با توجه به اصاحات به 
عمل آمده، بسیاری از ابهامات و ایرادات آن رفع شده بود.وی 
تاکید کرد: امیدواریم با اصاح موارد اندک باقیمانده از سوی 
مجلس، به زودی شاهد تصویب و اجرای این مصوبه مهم در 

سال »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرینی« باشیم.

چرا رهبر انقالب بر»مسئوالن مطلقًا معطل مذاکرات نشوند«تاکید دارند؟
با تجربه به دســت آمده از مذاکــرات و بدعهدی و فریب طرف 
مقابل، نباید مطلقاً معّطل نتایج وین بمانیم و نســخه ای هم که 
برای حل مشــکات تجویز می شود اســتفاده از ظرفیت داخل 
کشور و تحقق شــعار سال است.خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست- 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی )سه شنبه 
هفته گذشته -۲۳ فروردین ماه( در دیدار مسئوالن و کارگزاران 
نظام با اشاره به جهت گیری خوب دیپلماسی کشور، تأکید کردند: 
مسئوالن مطلقاً معّطل مذاکرات نشوند و بر اساس واقعیات کشور 
به برنامه ریزی و اقدام برای حل مشــکات بپردازند.ایشان با ابراز 
خرسندی از مقاومت هیئت مذاکره کننده در مقابل زورگویی ها و 
زیاده خواهی ها، گفتند: طرف مقابل که بدعهدی کرد و از برجام 
خارج شد االن احســاس درماندگی و بن بست می کند اما نظام 
اسامی که با اتکای به مردم از مشکات زیادی عبور کرده، از این 
مرحله هم عبور خواهد کرد.پیش از این هم مقام معظم رهبری 
بر این مطالبه جدی تاکید کرده بودند و با بیان اینکه به مذاکرات 
خوش بین نیستم، به فریب، دروغ و نقض عهد طرف مقابل اشاره 
کرده بودند؛ معظم له در چندین ســخنرانی، تذکراتی نسبت به 
برنامه ها و سیاست های طرف مقابل در مذاکرات بیان کرده بودند.

ایران زیر بار تحمیل نمی رود
ایشان در سخنرانی اول فروردین سال ۹۲ با اشاره به گفتگوهای 
هسته ای فرموده بودند: من به این گفتگوها خوشبین نیستم. چرا؟ 
چون تجربه های گذشته ی ما نشان می دهد که گفتگو در منطق 
حضرات آمریکایی به این معنی نیست که بنشینیم تا به یک راه 
حل منطقی دســت پیدا کنیم منظورشان از گفتگو این نیست 
منظورشــان از گفتگو این است که بنشینیم حرف بزنیم تا شما 
نظر ما را قبول کنید! هدف، از اول اعام شــده اســت؛ باید نظر 
طرف مقابل قبول شــود. لذا ما همیشه اعام کردیم و گفتیم که 
این، گفتگو نیســت؛ این، تحمیل اســت و ایران زیر بار تحمیل 
نمی رود.حضرت آیت اهلل خامنه ای طی سخنانی در ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ 
نیز با اشــاره به اینکه مذاکره در موضوعات خاص اشکالی ندارد، 
فرموده بودند: گفتم من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، 
لکن می خواهند مذاکره کنند، بکننــد؛ ما هم به اذن اهلل ضرری 
نمی کنیم. یک تجربه ای در اختیار ملّت ایران اســت؛ این تجربه 

ظرفّیت فکری ملّت ما را باال خواهد برد.

مواضع طرف مقابل قابل اعتناء نیست
پــس از روی کارآمدن دولِت بایــدن، آمریکایی ها تمایل خود را 
بــرای گفتگو با ایران پیرامون مذاکرات ویــن اعام کرده بودند، 
حال این پرسش مطرح می شود با تغییر دولت ها و رؤسای جمهور 
می توان به سیاســت های ایاالت متحده آمریکا در میز مذاکرات 
خوش بین بود؟حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنرانی دیگر مورخ 
۲۰/۰۱/۱۳۹۴ درباره مذاکرات، تاکید کرده بودند: درباره مذاکره 
با آمریکا جّداً دغدغه دارم؛ این دغدغه ناشی از آن است که طرف 
مقابل بشــّدت اهل فریب، دروغ و نقض عهد و حرکت در خاف 
جهت صحیح اســت؛ طرف مقابل این جوری است. یک نمونه اش 
در همین قضّیه اتّفاق افتــاد؛ بعد از آنکه که مذاکره کنندگان ما 
مذاکره شــان تمام شد، بعد از چند ســاعت بیانّیه ی کاخ سفید 
منتشر شد در تبیین مذاکرات. این بیانّیه ای که آنها منتشر کردند 
که اسمش را می گذارند »فکت شیت« در اغلب موارد خاف واقع 
اســت؛ یعنی روایتی که اینها دارنــد از مذاکرات و از تفاهم هایی 
که انجام گرفته اســت می کنند، یــک روایت مخدوش و غلط و 
خاف واقع است.ایشــان در آن مقطع پیرامون جزئّیات مذاکرات 
هم فرموده بودند: اتّفاقی که باید بیفتد این اســت که تحریم ها 
به طور کامل و یکجا باید لغو بشــود. اینکه یکی از آنها می گوید 
تحریم ها شش ماه دیگر لغو می شود، یکی می گوید نه ممکن است 

یک سال هم طول بکشد، یکی دیگر می گوید ممکن است از یک 
سال هم بیشتر بشود، اینها بازی های متعارف معمول اینها است؛ 

اینها هیچ قابل اعتناء و قابل قبول نیست.

به دنبال شرطی کردن اقتصاد ایران هستند!
با توجه به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقاب باید به این پرسش 
پاســخ داد که »چرا نباید معّطل مذاکرات شویم«. در این راستا 
شرطی کردن اقتصاد یک دلیل مهم تلقی می شود، طرف مقابل 
پیش از این تاش خود را به کار گرفته بود تا به وسیله مذاکرات، 
اقتصاد ایران را شــرطی کند و همچنان به این تاش خود ادامه 
می دهد!۴۰ تا ۵۰ خبرگزاری مطرح دنیا همین االن پشت درها 
و اتاق های مذاکراتی جمع شــده اند تا خبر توافق و یا عدم توافق 
را مخابره کنند. هدف آنان از این کار آن اســت که اقتصاد ایران 
شرطی شودحجت االسام سید محمود نبویان عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: 
غربی ها بســیار اصرار داشــتند که در این دوره هم اقتصاد ما به 
مذاکرات وابســته و شرطی شــود. ۴۰ تا ۵۰ خبرگزاری مطرح 
دنیا همین االن پشت درها و اتاق های مذاکراتی جمع شده اند تا 
خبــر توافق و یا عدم توافق را مخابره کنند. هدف آنان از این کار 
آن اســت که اقتصاد ایران شرطی شود، اما اقتصاد ما االن شیوه 
دیگری را در پیش گرفته و از حالت شــرطی بودن خارج شــده 
اســت.وی خاطرنشان کرد: بنده به یاد دارم که در سال ۹۴ و در 
زمان انعقاد توافق برجام، جمعی از کارخانه داران به مجلس آمدند 
و از آن ها ســوال کردیم که چرا دســت از تولید کشیدید که آن 
تولیدکنندگان به ما گفتند که چرا االن تولید کنیم؟ آنان گفتند 
قرار است توافق شود و قیمت دالر به هزار تومان برسد و چرا االن 
بایــد مواد اولیه خود را به قیمت باال بخریم؟ابراهیم رضایی عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو 
بــا مهر، درباره اینکه چرا نباید معطــل مذاکرات بمانیم؟، گفت: 
آمریکایی ها از این آرامش موجود در جامعه که موجب توانمندی 
دیپلمات های ما در میز مذاکره می شــود، تــرس دارند از این رو 
می خواهند فضای جامعه و اقتصاد ما را شــرطی کنند.وی تاکید 
کرد: بنابراین هم فضای عمومی جامعه و هم دولتمردان ما نباید 
فریب این شــوی رسانه ای آمریکایی ها را بخورند و باید بر اساس 
راهبرد مشخص شده یعنی تضمین آمریکا مبنی بر عدم خروج از 
قرارداد فی مابین و اجرای پروسه راستی آزمایی کارها پیش برود.

آمریکا و اروپایی ها به تعهدات خود عمل نمی کنند
به هرحال، بدعهدی طرف مقابل هم نکته دیگری است که باعث 
می شود ایران معطل مذاکرات نشود.ابراهیم عزیزی دیگر نماینده 
مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب، می گوید: 
کشورهای اروپایی عضو برجام و آمریکا ثابت کردند که به تعهدات 
خود پایبند نیســتند. آنان حتی به معاهــدات و توافقنامه هایی 
که امضا می کنند، پایبند نیســتند و بدقول هســتند.وی با بیان 
اینکه کشــورهای غربی عضو برجام ثابت کردند که نمی توان به 
آنــان اعتماد کرد، افزود: جمهوری اســامی ایران بارها آمریکا و 
کشــورهای اروپایی عضو برجام را مورد آزمون قرار داده است اما 
در اکثــر مواقع آنان نقض عهــد کردند و به تعهدات خود پایبند 
نبودند.ایران بارها آمریکا و کشورهای اروپایی عضو برجام را مورد 
آزمون قرار داده اســت اما در اکثر مواقع آنان نقض عهد کردند و 
به تعهدات خود پایبنــد نبودنداین نماینده مجلس تصریح کرد: 
»سابقه بد غربی ها در برجام و حتی پیش از برجام به خوبی نشان 
می دهد که آنان به تعهدات خود عمل نمی کنند. غربی ها و به ویژه 
آمریکا باید بدانند که با وعده های تو خالی، پوچ و کم اثر خود راه 
به جایی نمی برند و نمی توانند ایــران را راضی کنند.«اکنون که 
بدعهدی طرف مقابل ثابت شــده اســت و پیش از این هم مقام 
معظم رهبری بارها به این موضوع تاکید کرده بودند، باید نگاه ها 
برای حل مشــکات کامًا در داخل کشور معطوف شود و نباید 
نتیجه ای مذاکرات چشم اندازی برای مسائل داخل کشور ترسیم 

کند؛ این یک خطای استراتژیک محسوب می شود!

حل مشکالت اقتصادی ارتباطی به مذاکرات ندارد
حجت االسام احمد سالک عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت 
مبــارز ضمن بیان این مطلب در گفتگو بــا خبرنگار مهر، گفت: 
فرمایش مقام معظم رهبری این بود که اگر مذاکرات مثبت، نیمه 
مثبت و حتی منفی باشــد به هیچ وجه نباید با مســائل داخلی 
کشــور گره بخورد. مســئوالن و کارگزاران بــی توجه به نتیجه 
مذاکــرات باید برای حل معضات، مشــکات، معیشــت مردم 
و خودکفایــی اقتصادی تدبیر کنند و این مســائل هم ربطی به 
گزارش های وین نخواهد داشــت.وی تاکید کرد: طرف مقابل بد 
عهد اســت و امروز بدعهدها به بن بست رســیده اند. آنها دروغ 
می گوینــد و زیر توافق می زنند.مســئوالن بی توجــه به نتیجه 
مذاکرات باید برای حل معیشــت مــردم و خودکفایی اقتصادی 

تدبیر کنند و این مســائل هم ربطی به وین ندارد.عضو شــورای 
مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه فارغ از مذاکرات باید 
به ظرفیت های داخل و تحقق شــعار سال توجه کرد، گفت: در 
راســتای عمل به این تاکید مقام معظم رهبری، شــعار سال که 
مرتبط با تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرینی اســت باید مورد 
توجه قرار گیرد و به حمداهلل برنامه های سران قوا مؤید روند مثبت 
این اقدامات اســت و قوای ســه گانه باید به ابعاد مختلف شعار 
سال توجه داشته باشــند.پرداخت به این نکته نیز حائز اهمیت 
اســت که اگر خود را معطل مذاکرات کنیم، با دست بسته باید 
مقابل طرف مقابل حاضر شویم و دیگر نمی توان امتیاز زیادی از 
آنها دریافت کرد، ضمن آنکه تاکنون بیشــتر پیام هایی هم که از 
طرف مقابل بخصوص آمریکایی ها مخابره شده برگرفته از همان 
سیاســت های گذشته آنها است!حسن نوش آبادی نماینده مردم 
ورامین در مجلس در این باره می گوید: اگرچه آمریکایی ها به طور 
رسمی در برجام حضور ندارند اما تاش می کنند با تعیین زمان و 
اولتیماتوم که البته بر خاف رویه حقوقی بین المللی هم محسوب 
می شــود، ایران را تحت فشار گذاشته تا تسلیم خواسته های آنها 
شود.وی با بیان اینکه آمریکایی ها همیشه مدعی هستند تا از همه 
ابزارهای خود برای رســیدن به منافعشان استفاده کنند، تصریح 
کرد: این موضوع، رویه همیشــگی آمریکایی ها اســت؛ در واقع 
تهدید در کنار مذاکره یک اســتراتژی سلطه طلبانه ای است که 
آمریکایی ها همیشه دنبال کرده و دنبال می کنند که ما نباید به 
آن توجهی داشته باشیم.پاسخ دیگر برای پرسش مطرح شده که 
»چرا نباید معطل مذاکرات شویم؟« استفاده از منابع و ظرفیت ها 
جهت سروسامان دادن مسائل و مشکات اقتصادی است. دولت 
سابق تمام تخم مرغ های خود را در سبد برجام قرار داد تا بتواند 
از تحریم ها عبور کند اما به سرمنزل مقصود دست نیافت؛ درحالی 
که اگر از ظرفیت های موجود کشور به نحو مطلوب استفاده شود 
می توان بدون توجه به نتایج مذاکرات وین، راه درست را در پیش 

گرفت.

معطل مذاکرات نباشیم و با منابع داخلی مشکالت را حل 
کنیم

لطف اهلل فروزنده کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار 
مهــر، در رابطه با بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید 
معطل مذاکرات بمانیم، گفت: مقام معظم رهبری در دولت قبل 
هم تاکید داشــتند که نباید کشور را معطل نتیجه مذاکرات کرد 
و مــا تجربه داریم که دولت قبل به این نکته در گذشــته توجه 
نکرد و نتوانســت مشــکات و مســائل را حل کند و نه تنها در 
آن دوره مســائل حل نشــدند بلکه گرفتاری های بسیاری برای 
مــردم پیش آمد.وی با بیان اینکه ما اگر به دنبال این هســتیم 
که کشــور را خوب اداره کنیم، باید مــردم را به میدان بیاوریم، 
اظهار داشــت: نقدینگی امروز در جامعه زیاد است که الزم است 
در داخل ظرفیت ســازی شــود و مردم ما برای سرمایه گذاری 
انگیــزه پیدا کنند. در این صــورت دیگر نیازی به منابع خارجی 
نداریــم و می توانیم با منابع داخلی این امــر را دنبال کنیم. اگر 
ارزش افزوده در زنجیره نفت، معدن و صنایع پایین دستی شکل 
بگیرد کارهای زیادی می توان انجام داد.مطالب مذکور گویای آن 
اســت که با تجربه به دست آمده از مذاکرات و بدعهدی و فریب 
طــرف مقابل، نباید مطلقاً معّطل نتایج وین شــویم چرا که این 
نوع نگاه ]معطل مذاکرات ماندن[ عواقب منفی به همراه خواهد 
داشــت که در این گزارش به گوشه ای از آن اشاره شد و از سوی 
دیگر ظرفیت های داخل بخصوص توجه و اهمیت به شــعار سال 
»تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرینی« نسخه ای تجویز شده برای 
حل مسائل و مشکات است که باید از سوی مسئوالن ذی ربط 

مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعام اینکه تا اواخر بهمن ماه سال گذشته مذاکرات وین به نقطه خوبی رسیده بود گفت: حدود 
۸۰ درصد موارد اختافی به صورت شــفاهی در مذاکرات تا آن زمان حل شده بود.»محمود عباس زاده مشکینی« سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت 
مذاکرات هســته ای ایران و طرف های غربی، گفت: جمهوری اسامی ایران در صنعت هسته ای به ویژه در ساخت سانتریفیوژهای نسل 
جدید در چند سال گذشته پیشرفت های قابل توجهی داشته که این موضوع دست تیم مذاکره کننده را برای چانه زنی بیشتر بازتر کرده 
است.وی با بیان اینکه مصوبه مجلس در چارچوب اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نیز گره هایی که در مذاکرات بود را باز کرد، افزود: پس از اتفاقاتی که در صنعت هسته ای 
کشــورمان رخ داد غربی ها پیشــقدم برای مذاکره شده اند و امروز هم در مذاکرات دست برتر در اختیار ایران و دیپلمات های کشورمان است.نماینده مشکین شهر در مجلس با 
اعام اینکه تا اواخر بهمن ماه سال گذشته مذاکرات به نقطه خوبی رسیده بود، افزود: حدود ۸۰ درصد موارد اختافی به صورت شفاهی در مذاکرات تا آن زمان حل شده بود و 
ایران نیز به دنبال حصول توافقی بردـ  برد بود که به یکباره غربی ها به ویژه آمریکایی ها به بهانه های واهی بار دیگر مذاکرات را به بیراهه بردند.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه یکی از موارد اختافی که در مذاکرات باقی مانده، بحث ضمانت اجرایی توافقات از سوی غربی ها است، عنوان کرد: آمریکایی ها زیر بار 
این موضوع نمی روند به همین دلیل مذاکرات متوقف شده است.عباس زاده مشکینی با تأکید بر اینکه امروز نتایج مذاکرات به تصمیم گیری غربی ها بستگی دارد و توپ در زمین 

آنها قرار دارد، اظهار کرد: آمریکایی ها باید ضمانت اجرایی بدهند که تحریم ها را بردارند و به توافقات صورت گرفته پایبند باشند.

تهران - ایرنا - نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی گفت: مقاومت تیم مذاکره کننده 
موجب انفعال غرب در مذاکرات شد، در جنگ اراده ها ملت ایران مقاومت و پیروزی خود را بر طرف مقابل دیکته کرد.

عباس مقتدایی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره ســخنان رهبر معظم انقاب در جمع مســووالن نظام گفت: طبق 
فرمایشات رهبری باید این فرهنگ را در کشور ایجاد کنیم که علی رغم تاش  دستگاه دیپلماسی برای پیشبرد اهداف نظام،  نباید 

موضوعات داخلی کشور را به مذاکرات گره بخورد.نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه مسئوالن نظام عدم توقف در برنامه ها و راهبردها را دنبال می کنند، 
اظهار داشت: رهبر معظم انقاب تاکید فرمودند برای دستیابی به باالترین حد منافع ملی، مسووالن نظام به حرکت خود ادامه دهند. برای رسیدن به آنچه که مدنظر 
داریم تعامل با همه کشــورهای دنیا را در کنار مذاکرات برجامی پیگیری می کنیم. طرف مقابل هم بدعهد و پیمان شــکن است، نباید حرکت کشور در راه توسعه و 
پیشرفت را متوقف کنیم.مقتدایی یادآور شد: تاکید فرمایش مقام معظم رهبری تقویت فرهنگ »ما می توانیم« است. این فرهنگ به معنای عدم تعامل با کشورهای 
دنیا نیست،دولت های گذشته فرصت سوزی کردند و موجب شدند طرف های غربی از روحیه تعاملی ایران سوء استفاده کنند.این نماینده مجلس ادامه داد: دولت قبل 
مدعی بود می تواند با یک روند مذاکراتی، موانع و مشکات را برطرف کند، اما در کار اواخر دولت به این نتیجه رسیدند که در مذاکرات وعده و وعید دریافت کردند و 

عما طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نبوده است.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس: آخرین وضعیت مذاکرات هسته ای 

مقاومت تیم مذاکره کننده سبب انفعال غرب شد

رئیس جمهور اقدام شرکت های ایرانی در تولید واکسن کرونا 
را افتخارآمیز دانست و گفت: این شرکت ها می توانند با در نظر 
گرفتن ذخیره الزم برای آینده، واکسن های مازاد نیاز را صادر 
کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسام سیدابراهیم 
با  با کرونا  مقابله  رئیسی دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی 
تبریک والدت با سعادت امام حسن مجتبی )ع( و قدردانی 
از همه دست اندرکاران مقابله با بیماری کرونا، اظهارداشت: 
مسئوالن و متولیان امور در رفتار خود، با الگو گرفتن از سلوک 
و  بهداشتی  اصول  رعایت  کنند  تاش  انقاب،  معظم  رهبر 
احترام به توصیه های متخصصان و مصوبات ستاد ملی کرونا 
را در جامعه نهادینه کرده و فرهنگ سازی کنند.وی مرجع 
وزارت  را  کرونا  بیماری  درباره  اطاع رسانی  اصلی  و  رسمی 
بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا دانست و تصریح کرد: 
بیان سخنانی خارج از این چارچوب در خصوص کرونا، موجب 

عادی سازی یا اضطراب و نگرانی در جامعه می شود و زندگی 
قرار  تأثیر  تحت  را  تحصیل  و  کسب وکارها  و  مردم  روزمره 
این کار خودداری شود.رئیس جمهور  از  باید  می دهد، حتماً 

در ادامه به ضرورت همیاری کشورها در مقابله کرونا اشاره 
کرد و از اراده جمهوری اسامی ایران بر استمرار سیاست های 
انسان دوستانه و کمک به کشورهای نیازمند منطقه و سایر 
نقاط جهان خبر داد.رئیسی همچنین ضرورت یاری رسانی به 
کشور چین برای مقابله با شیوع کرونا در مقطع فعلی را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: کشور چین در زمان بحرانی کرونا در 
کشورمان با ارسال محموله های واکسن، کمک بزرگی به مردم 
کشور ما کرد و امروز ما در شرایطی هستیم که می توانیم با 
انتقال تجربیات علمی کشورمان در مقابله با کرونا به مردم 
شرکت های  اقدام  همچنین  کنیم.وی  کمک  چین  دولت  و 
ایرانی در تولید واکسن کرونا را افتخارآمیز دانست و گفت: 
این شرکت ها می توانند با در نظر گرفتن ذخیره الزم برای 
آینده، واکسن های مازاد نیاز را صادر کنند که افغانستان در 

این زمینه مورد توجه است.

رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

تولیدکنندگان واکسن کرونا می توانند مازاد نیاز کشور را صادر کنند

فراخوان آگهـي مناقصه عمومي

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان

شناسه آگهی: 1300952

  شرکت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

به شــماره فراخوان ) 2001091138000005 ( مورخ )1401/01/21( را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق 

سازند  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53114215 می باشد.
* تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 14:00 یکشنبه تاریخ 1401/01/21 می باشد.

*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401/01/31 
می باشد.

* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00 روز شنبه تاریخ 1401/02/10 می باشد.
*  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 11:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/02/11 می باشد. 

* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 4,142,000,000 ریال می باشد. 
* به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 7  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

* ارایه صورتهای مالی حسابرســی شده، اشخاص مشــمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت 
اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره26510/ت39039ک مورخ 1388/2/9

*  اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکت های الف : آدرس شــرکت گاز اســتان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروی 

مجتمع پارک. 
* امور قراردادها و تلفن )داخلی 3760 و یا 3767( 031-38132

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 
مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

وم
ت د

نوب

 موضوع: انجام عمليات امداد ، نگهداری و تعميرات تأسيسات گازرساني شامل
  خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاههای تقليل فشار ، حفاظت از زنگ و انشعابات 

در سطح شهرستان برخوار و توابع



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 28 فروردین 1401  15 رمضان 1443  17 آوریل 2022اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4885  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

شهردار بندرعباس در سی و چهارمین جلسه شورای شهر بندرعباس:
اولویت شهرداری بندرعباس تکمیل پروژه 

های نیمه تمام است
شهردار بندرعباس گفت: اولویت شهرداری بندرعباس 
بر تکمیل پروژه های نیمه  تمام اســت و پروژه هایی هم 
که خلل قانونی پیدا کرده است با پیگیری های متعدد 
به دنبال حل آنها هستیم. به گزارش مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، مهدی نوبانی در 

ســی و چهارمین جلسه شورای اسالمی شــهر بندرعباس که با دستورکار ارائه 
گزارش برنامه های شــهرداری در ســال ۱۴۰۱ برگزار شد، بیان کرد: مجموعه 
مدیریت شــهری تالش کرد تا در عید نوروز میزبانــان خوبی برای میهمانان و 
گردشــگران نوروزی باشیم و از بهمن ماه ستاد استقبال از بهار تشکیل شد و با 
همراهی و همدلی اعضای شورای شهر و مسئولین استان توانستیم نارضایتی ها 
را به حداقل برسانیم و جلسات متعددی گرفته شد و پشتیبانی خیلی خوبی شد.

دکتر پرنیان شهردار صدرا خبر داد :
با اجرای قرارداد ۳هزار  میلیاردی شهر 

صدرا در مسیر توسعه قرار میگیرد
 به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای اسالمی شهر صدرا،دکتر پرنیان 
شــهردار صدرا گفت: شهرداری صدرا در سال گذشــته چندین پروژه عمرانی 
طراحی و آماده اجرا نموده است و امسال عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد از 
این رو جهت اجرای ســریع و با کیفیت این طرح ها با نظر شورای شهر تصمیم 
گرفته شد اجرای طرح ها را با همکاری قرارگاه خاتم االنبیا انجام دهیم. شهردار 
صدرا افزود : در جلســه ای با حضور معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم االنبیا، 
فیروزمند رئیس شورای شهر صدرا ،شجاعیان و عزیزی اعضای شورای شهر، در 
خصوص طرح های موردنظر بحث و گفتگو شد. پرنیان خاطرنشان شد: شهرداری 
صدرا چندین پروژه عمرانی شامل ســاختمان اداری شهرداری و شورای شهر، 
۲ پارک بزرگ مقیاس ۹ هکتاری ،فرهنگســرا، آرامستان صدرا و چندین طرح 
دیگر را آماده اجرا دارد و به دلیل حسن سابقه قرارگاه خاتم در اجرای طرح های 
عمرانــی آمادگی این را دارد تا طرح های خود را کــه ارزش آنها بالغ بر ۳۰۰۰ 
میلیارد ریال می باشــد را در ســال جاری اجرایی نماید تا شهر صدرا در مسیر 
توســعه قرار گیرد. خداکرم فیروزمند رئیس شــورای اسالمی شهر صدرا صدرا 
نیز گفت:  در این جلســه در خصوص چگونگــی اجرای طرح ها و قرارداد بحث 

و گفتگو شد.

طبخ و توزیع ۵۰۰ هزار پرس غذای گرم در 
ایام نیمه شعبان

معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران گفت: جشن های دهه مهدویت 
در مسجد مقدس جمکران از از روز سوم شعبان لغایت شام نیمه شعبان برگزار 
شــد که در این مدت بیش از پانصدهزار پرس غذای گرم درآشپزخانه مسجد، 
چایخانه ها ومواکب داخل مسجد مقدس مقدس جمکران طبخ و توزیع شد.به 
گزارش مرکز خبر مســجد مقدس جمکران، ابراهیم صدوقی با اشــاره به اینکه 
حضور باشــکوه و پرنشــاط دلدادگان مهدی موعود )عج( از اقصی نقاط ایران و  
جهان علیرغم همه محدودیتها، سختی ها، نارسایی ها و افت شدید دمای هوا، 
در مســجد مقدس جمکران در ایام نیمه شعبان و نوروز جلوه ای دیگر از عشق 
و اشتیاق منتظران طلوع خورشید والیت عظمی را به تصویر کشید، اظهار کرد: 
در همین راستا به منظور برگزاری هر چه باشکوهتر جشن ها والدت منجی عالم 
بشریت، مسجد مقدس جمکران تمام ظرفیت خویش را به کار گرفت تا با ارائه 
برنامه های غنی، متنوع و پرنشاط، در معرفت افزایی، ایجاد انس بین آحاد جامعه 
با حضرت ولی عصر ارواحنافداه و تبیین اصل مهدویت و باور به ظهور و تربیت 

نسل منتظرزمینه ساز و انقالبی اقدام کند.

همزمان با نمایشگاه قرآن و عترت
حال و هوای حرم امام رضا)ع( در اصفهان 

جاری می شود
با اجرای ویژه برنامه های ســفره خوانی و نقاره زنی، حال و هوای حرم مطهر امام 

رضا)ع( در هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان جاری می شود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان، 
هفدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت طی روزهای پنجم تا دهم اردیبهشــت ماه 
۱۴۰۱ برپا می شود و دستگاه های اجرایی بسیاری شرایطی را فراهم می کنند تا 
مردم اصفهان در بهترین ماه خدا، بیشترین میزان بهره مندی را از ویژه برنامه های 
قرآنی و مذهبی ماه مبارک رمضان دریافت کنند.از جمله برنامه های ویژه ای که 
برای روزهای برپایی هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت پیش بینی شده، اجرای 
برنامه های ســفره خوانی و نقاره زنی اســت که از سوی نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان اصفهان اجرا می شود.مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در 
اســتان اصفهان با اعالم این خبر گفت: بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده، 
برنامه نقاره زنی هر شب در نمایشگاه اصفهان اجرا می شود؛ همچنین پیش بینی 
شده که برنامه سفره خوانی نیز در زمان برگزاری این نمایشگاه اجرا شود.مصطفی 
حجه فروش همچنین با اشــاره به دیگر برنامه های پیش بینی شده برای اجرا در 
نمایشــگاه قرآن و عترت اصفهان افزود: در این نمایشگاه همچنین ضریح حرم 
امام رضا)ع( شبیه ســازی می شود تا حال و هوای این آستان مقدس برای مردم 

اصفهان بیش از پیش زنده شود.

کاهش بدهی خارجی؛ اتفاقی مثبت در شرایط 
فعلی اقتصاد ایران

ادامه از صفحه اول
و افزود: آنچه که در دنیا و در این زمینه مطرح می شــود این اســت که هر کشــوری 
کــه بدون برنامه اقدام به وام گیری خارجی کرده باشــد خود آن وام یک ابزاری برای 
گسترش و تعمیق فســاد، گســترش و تعمیق ناکارآمدی ها و عقب افتادگی کشور و 
نابرابری های ناموجه فزاینده بوده است.مؤمنی تصریح می کند: بنابراین حتی میزان کم 
بدهی خارجی اگر بهانه ای شــود برای افزایش دقت و حساسیت ما تا زمانی که برنامه 
مشخص و شفاف درباره چگونه هزینه کردن آن نداشته باشیم این کار بسیار خطرناک 
و فاجعه ساز است. به همین اندازه بسنده کنیم گرچه که در ادبیات موضوع با جزئیات 
و تفصیل گسترده در این زمینه صحبت می شود و به ویژه به کشورهای در حال توسعه 
هشدار داده می شــود که توجه داشته باشند وقتی وام ارزی می گیرند بازپرداخت آن 
هم باید به ارز باشد و تا زمانی که در آن برنامه مصوب اطمینان حداقلی از امکانپذیری 
بازپرداخت وجود ندارد، بدهی خارجی می تواند برای کشــور بســیار خطرناک باشد و 

استقالل ملی را خدشه دار بکند.

تأثیر منفی بدهی دولت بر رشد اقتصادی
نتایج یک مقاله کارشناســی که توسط چند تن از اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز 
با عنوان »بررســی تأثیر بدهی خارجی بر رشــد اقتصادی ایران« منتشــر شد، نشان 
می دهد در دهه های گذشــته بدهی بخش عمومی تأثیر منفی بر رشــد، ولی بدهی 
بخش خصوصی تأثیری مثبت بر رشــد اقتصادی داشته است. این نتایج نشان دهنده 
این امر اســت که بخش خصوصی به طور بهینه از منابع استقراضی استفاده نموده و 
موجب افزایش رشد اقتصادی می شود.این مقاله اضافه می کند در مجموع، استقراض 
خارجی و به تبع آن افزایش بار بدهی مشــکلی اساسی برای کشورهای کمتر توسعه 
یافته محسوب می شود، زیرا بار بدهی سرمایه گذاری را محدود می کند و از این جنبه 
رشد اقتصادی را به طور منفی تحت تأثیر قرار می دهد.دالیل این اثر منفی را می توان 
اینگونه تفسیر کرد: ۱( استفاده از صندوق ذخایر ارزی جهت باز پرداخت بدهی ها، ۲( 
تأثیر منفی حجم باالی بدهی بر رتبه بندی اعتباری کشور و ۳( بدهی خارجی باال این 
انتظــار را ایجاد می کند که دولت در آینده با افزایش مالیات ها به بازپرداخت بدهی ها 
اقدام نماید؛ این امر برنامه ریزی سرمایه گذاران بخش خصوصی را دچار مشکل کرده 
و انگیزه جهت ســرمایه گذاری را کاهش می دهد. همچنین، افزایش بدهی ها می تواند 
منجر به چاپ بیشــتر پول و یا تســعیر ارز از طرف بانــک مرکزی جهت بازپرداخت 
بدهی ها شــود؛ و این امر می تواند به تورم بیشــتر بیانجامد.در پایان استفاده از منابع 
استقراضی در پروژه های زیرساخت با بهره وری باال و تالش برای استفاده بیشتر بخش 

خصوصی از این منابع به عنوان راهکارهای پیشنهادی ذکر شده است.

چشم نگران مردم به قیمت کاالهای اساسی؛

دولت چگونه می خواهد افزایش هزینه خانوارها را کنترل کند؟
رییــس جمهور به تازگی دســتور داده تا عامــالن گرانی های 
اخیــر و آنچه که به زعم او باعث گرانی مواد غذایی و محصوالت 
مرتبط با سبد خانوارهای ایرانی شــده است شناسایی و با آنها 
برخورد شود، موضوعی که سالهای سال از سوی روسای جمهور 
مختلف به مسئوالن و دست اندرکاران حوزه تنظیم بازار کشور 
گوشــزد شــده و اتفاقا هیچگاه هم به نتیجه نرسیده است حاال 
آمارهای مرکز آمار ایران از ســبد معیشــتی خانوارهای ایرانی 
هم دیگر توانایــی کتمان باالرفتن بی ســابقه قیمتها را ندارد.

بــه گزارش خبرنگار اقتصاد آنالین،  ماههای متمادی اســت که 
سیدابراهیم رییسی، دســتور داده تا دستگاه های متولی تنظیم 
بازار یعنی در وهله اول وزارت جهاد کشــاورزی به عنوان متولی 
تولید محصوالت کشاورزی از یک سو و وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت به عنوان متولی تولید صنعتی از ســوی دیگر به موضوع 
تنظیم بازار کاالهای مورد نیاز مردم دقت عمل بیشتری به خرج 
داده و مراقبــت های الزم را تشــکیل دهند.در این میان وزارت 
جهاد کشاورزی با تشکیل چندین قرارگاه تالش کرده تا وضعیت 
تولید را رصد کرده و با هماهنگی های صورت گرفته با مقامات 
تولیدی بخش خصوصی، شرایط را به گونه ای مدیریت کند که 
این قرارگاه ها به زعم ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی قرارگاه 
تامین امنیت غذایی باشند،  موضوعی که حداقل یا نتوانسته در 
ماموریت خود موفق عمل کند یا اینکه هدفگذاری درستی برای 
نحوه کار کردن آن وجود نداشــته است.   از سوی دیگر وزارت 
صنعت معدن و تجارت نیز سرخوش از واگذاری تمامی مسیولیت 
های مرتبط با تنظیم بازار به همتای خود در دولت تنها طرحی 
که بــر روی آن در حوزه تنظیم بازار مانور می دهد درج قیمت 
تولیدکننده اســت که به زعم مقامات ارشد این وزارتخانه سبب 
شــده تا قیمت حداقل ۸ هزار قلم کاال کاهش یابد موضوعی که 
کامال بدیهی بوده و تنها به تغییر یک شکل ظاهری درج قیمت 
منتهی شــده اســت. در واقع طرحی که وزارت صنعت معدن و 
تجارت برای درج قیمــت تولیدکننده بر روی کاال در حال اجرا 
دارد و از چند روز دیگر هم قرار است که تمامی تولیدکنندگان 
مکلف شوند که همزمان درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده 
را در آن داشته باشند،  چیزی را در بازار تغییر نداده و این را حتی 
گزارش های منتشــر شده رسمی از سوی مراجع مختلف نشان 
می دهد چراکه بعضــا آنچه که در بازار رخ می دهد فراتر از آن 

چیزی است که در ذهن مسیوالن وزارت صنعت معدن و تجارت 
مــی گذرد. به عبارت دیگر اگرچه قرار بر این اســت که قیمت 
تولیدکننده بر روی اقالم درج شــود، اما آنچه که در عمل اتفاق 
می افتد محاسباتی است که فروشندگان و توزیع کنندگان کاال 
باید برای اخذ قیمت نهایی از مصرف کننده محاسبه کرده و در 
نهایت قیمتی را برای یک کاال به فرد خریدار ارایه دهند و اینجا 
است که یکی از نقاط شکست طرح خودنمایی می کند. چراکه 
به زعم بســیاری از خریداران کنترل کافی در بازار وجود ندارد و 
بعضا محاســبات برخی از فروشندگان از قیمتی که یک کاال در 
گذشته داشــته و حاال کاهش آن به عنوان قیمت تولیدکننده،  
افتخاری برای وزارت صنعت معدن و تجارت به حساب آورده می 
شود بسیار باالتر از آن چیزی است که به طور معمول اگر روش 
گذشــته ادامه می یافت به عنوان قیمــت بر روی کاال درج می 
شد.  حاال بخش خصوصی شاکی و البته نگران از افزایش قیمتی 
که در بازار کاالهای اساســی رخ داده است به گزارش مرکز آمار 

ایران اشــاره دارد و معتقد اســت که روند افزایش قیمت کاالها 
نگران کننده اســت و همچنان هم این روند ادامه دارد هر چند 
که ممکن است در جلسات دولت به رپیس جمهور هم اطالعات 
و گزارشات غلط داده شود اما کافی است رییس جمهور در ادامه 
بازدیدهای میدانی موثری که در حال انجام دارد به صورت کامال 
سرزده نه تشریفاتی و غیرواقعی از بازار کاالهای اساسی در محل 
های عمده فروشی دیدن کند تا بداند که هیچ یک از ژنرال های 
کابینه اش نتوانسته است مرهمی بر زخم مردم بگذارند. آنگونه 
که مجمع فعاالن اقتصادی در گزارش خود از روند نگران کننده 
افزایش قیمت کاالها در بازار منتشــر کرده، خوراکی ها در نیمه 
دوم دهه ۹۰ با ســه موج گرانی از منظر نقطه ای یعنی متوسط 
قیمتها در ی ماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل روبه رو شده اند 
که نسبت به کاالهای غیرخوراکی تفاوت زیادی نشان می دهد.

در واقع تازه ترین گــزارش مرکز آمار ایران روایت جدیدی را از 
تورم ساالنه منتشر کرده است که بر مبنای آن مقایسه نرخ تورم 

سالهای اخیر در بین کاالهای خوراکی و غیرخوراکی نشان می 
دهد که خوراکی در ســال گذشته نسبت به سال ۹۹ با جهش 
قیمتی ســاالنه روبرو شــده اند و تبعات منفی این شوک دامن 
گیر دهک های کم درآمد شده است به نحوی که نرخ تورم کم 
درآمدها در سال گذشته بیش از نرخ تورم پردرآمدها بوده است. 
در واقع نرخ تورم خوراکی ها یعنی متوسط رشد قیمت خوراکی 
در یک سال نسبت به ســال قبل با جهش قابل توجهی مواجه 
بــوده و از ۳۹ درصد در ســال ۱۳۹۹ به ۵۱.۵ درصد در ســال 
۱۴۰۰ رســیده است با این حال نرخ تورم کاالهای غیرخوراکی 
روندی معکوس داشــته و از ۳۵.۲ درصد در ســال ۹۹ به ۳۴.۶ 
درصد در ســال ۱۴۰۰ رسیده است. این داده ها نشان می دهد 
که قیمت کاالهای خوراکی در ماههای مرداد تا مهرماه سال قبل 
با التهاب مواجه شــده و به ترتیب تورم های ماهانه ۴.۶ و ۵ و ۵ 
درصدی داشته است.به عبارت دیگر،  سونامی گرانی خوراکی در 
۴ سال اخیر نشان می دهد که خوراکی ها در نیمه دوم دهه ۹۰ 
با سه موج تورم که در بازه های زمانی اواخر سال ۹۷ و اوایل ۹۸، 
یا اواخر سال ۹۹ و اواخر تابستان و اوایل پاییز سال ۱۴۰۰ مواجه 
بوده است. این داده ها نشان میدهند که در شرایطی که نرخ تورم 
دهک ها از دهک اول یا همان کم برخوردارها تا دهک دهم یعنی 
ثروتمندان در ســال ۹۹ صعودی بوده است اما این روند در سال 
۱۴۰۰ برعکس شــده است و بر خالف سال ۹۹ دهک های کم 
برخوردار تورم بیشتری را نسبت به دهک های بیشتر برخوردار 
تحمل کرده اند. نکته حایز اهمیت دیگری که در گزارش مرکز 
آمار ایران وجود دارد آن است که نرخ تورم ساالنه اقالم خوراکی 
منتخب با توجه به متوسط قیمت ساالنه این کاالها در دو سال 
گذشته نشــان می دهد که بعنوان مثال کاالیی همچون سیب 
زمینــی بیش از ۷۰ درصد،  برنج ایرانــی درجه یک بیش از ۶۰ 
درصــد روغن مایع و مرغ بیش از ۵۰ درصد تخم مرغ در حدود 
۵۰ درصد برنج خارجی بیش از ۴۰ درصد و گوشــت گوسفند 
حدود ۳۰ درصد در ســال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ گرانتر 
شــده است. نکته حایز اهمیت آن است که باید دولت برای این 
روند چاره اندیشی کند تا بیش از این نه به سالمت خانواده های 
کم درآمد لطمه وارد شود و نه اینکه کاالها یکی پس از دیگری 
از ســبد مصرفی خانوارهای ایرانی کــم درآمد که عموما دارای 

فرزندانی در حال رشد هستند حذف شود.

عضو اتــاق بازرگانی ایــران گفت: 
با همین روندی کــه اکنون وجود 
دارد، تــورم ادامه می یابــد و اگر با 
نظام بانکی جهانی تعامل نکنیم و 
نتوانیم اقتصاد خــود را رو به جلو 
حرکت دهیــم باید منتظــر تورم 
۳ رقمی باشیم.مســعود دانشمند، 
درباره رونــد افزایش قیمت کاالها 
در بازار علی رغم سیاست دستوری 
وزارت صمت برای کاهش قیمت ها 
در بــازار به ایلنا گفــت: قیمت ها 
افزایش می یابد چون عواملی موثر 
در قیمت تغییراتــی در آنها ایجاد 
کرده بنابرایــن نمی توان گفت که 
خود بــه خود قیمت ها بــاال رفته 
اســت. برای مثال در مورد قیمت 
سیب زمینی و پیاز، وقتی هزینه های 
یک کشاورز و عوامل موثر در تولید 
و توزیــع محصول او از جمله کرایه 
حمل ونقــل و هزینه های مغازه ای 
کــه این محصول را عرضه می کند، 
افزایش می یابد، به دنبال آن قیمت 
سیب زمینی و پیاز هم افزایش پیدا 
ایران  بازرگانی  اتــاق  می کند.عضو 
در ادامه تاکید کــرد: اینها عوامل 
موثــر در افزایش قیمت اســت که 
زنجیره وار به هم وصل اســت و در 
تاریخ مدون مــا از دوره امیرکبیر 
تاکنون هیچ گاه با دستور دولت هیچ 
کاالیی ارزان نشــده  است. هروقت 
هــم دولت فشــار آورده، کاالها به 
بازارهای زیرزمینی رفته اند وبعد به 
صورت کاالی سیاه عرضه شده اند.

وی با بیان اینکه، تعبیری که دولت 
به عنوان تنظیم بازاربرای خود دارد، 
تنظیم بازار نیست و با داغ و درفش 

نمی توان قیمت ها را تغییر داد، ادامه 
داد: چون دولت از باال نگاه می کند 
و همه عوامل موثر در باال رفتن یک 
کاال را می تواند ببیند، بر عوامل موثر 
اثر بگذارد و آن را به تعدیل برساند. 
یا از طریق عواملی که دارد کاالیی 
را عرضه و تعادل بین عرضه و تقاضا 
ایجاد کند تا روی آن بتواند قیمت 
را اعمال کند.دانشــمند با تاکید بر 
اینکه، تعادل بیــن عرضه و تقاضا 
می تواند ثبــات در بازار ایجاد کند، 
گفت: همواره دولت تنظیم بازار را 
با داغ و درفش اشتباه می گیرد. باید 
دید در دنیــا برای کنترل قیمت ها 
چطور رفتار می شــود چون ممکن 
است کسی بخواهد جنسی را گران 
بفروشــد و کسی هم بخواهد آن را 
گران بخرد در اینجا دولت می تواند 
بگوید وقتی جنســی را گران تر از 
قیمت واقعی می فروشــید و تفاوت 
آن برای شما درآمد ایجاد می کند، 

مالیــات آن را بایــد بپردازید.عضو 
اتــاق بازرگانی ایران در ادامه تاکید 
کرد: بنابراین باید مکانیزم شفافیت 
عرضه و تقاضا را در تامین و توزیع 
کاالها ایجاد کنیم و مکانیزم مالیاتی 
می تواند جلوی اجحاف هایی را که 
به عنوان گران فروشی انجام می شود 
را بگیــرد. در همه جای دنیا با این 
مکانیزم هــا کار می کنند. امروز که 
کامپیوتر و صندوق فروش هســت، 
می توان قیمت خرید و فروش همه 
کاالهــا را در جایــی متمرکز و از 
طریق مکانیزم مالیات عمل کرد که 
وقتی فروشنده ای جنسی را گران تر 
از حد معمول به فروش می رساند، 
درآمد اضافه آن از طریق مالیات به 
خزانــه دولت برگردد و هزینه عامه 
مردم شود.دانشمند در ادامه افزود: 
مفهوم مالیات همین است و کسی 
کــه می خواهد مالیــات ندهد باید 
با روشــی که جامعه اصناف برای 

او تعیین می کنــد، جنس خود را 
بفروشــد. بنابراین مــا نباید دنبال 
مکانیزم داغ و درفشی باشیم. دولت 
باید اوال عوامــل موثر در قیمت را 
بررســی و ببیند کجاهــا می تواند 
آثار این عوامــل را کمرنگ تر کند 
تا قیمت ها تعدیل شــود، مضاف بر 
این مکانیزم مالیاتی را هم حتما در 
آن اعمال کنند. بنابراین شــفافیت 
در فضای خرید و فروش باید اتفاق 
بیفتد تا مالیات آن وصول شــود و 
مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

عضو اتاق بازرگانی ایران درباره روند 
افزایش نرخ تورم در ســال جاری 
گفت: با همیــن روندی که اکنون 
وجــود دارد، تــورم ادامه می یابد و 
اگــر با نظام بانکــی جهانی تعامل 
نکنیم و نتوانیــم اقتصاد خود را رو 
به جلو حرکــت دهیم باید منتظر 
تورم ۳ رقمی باشــیم. ما باید سهم 
خودمــان را در اقتصــاد جهانی و 
زنجیره ارزش افزوده تولید داشــته 
افزوده  ارزش  خام فروشــی  باشیم. 
ایجاد نمی کند و وقتی ارزش افزود 
ایجاد نشــود یعنی تولید نداریم و 
نداریم  اشتغال  نباشد،  تولید  وقتی 
و این یعنی دولت درآمد مشــروع 
ندارد و فقط خام فروشــی می کند 
و  نان و گوشــتی به دســت مردم 
می رساند.مسعود دانشمند در پایان 
بنابراین تالش ما  خاطرنشان کرد: 
باید این باشد که ســهم و جایگاه 
خودمان را در زنجیره تولید ارزش 
افــزوده جهانی به دســت بیاوریم، 
در ایــن صورت عمده مشــکالت 

اقتصادی ما حل و فصل می شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران:

 با نظام بانکی جهانی تعامل 
نکنیم، تورم 3رقمی می شود

رییس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران از حذف »ویرگول« و رفع مشکل افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح 
خبر داد و گفت: حقوق این افراد ۳۸ درصد همراه با ۵۱۵ هزار تومان افزایش پیدا می کند.به گزارش مهر، علی دهقان کیا با اشاره 
به رفع مشکل »ویرگول« برای افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی، گفت: طی جلسات مختلفی که داشتیم 
و رایزنی هایی که با معاون اجرایی مجلس و همچنین نمایندگان انجام شــد، در نهایت مشکل افزایش حقوق بازنشستگان سایر 
ســطوح سازمان تأمین اجتماعی برطرف و پاسخ نامه استعالم، به تأمین اجتماعی ارسال شده است.وی ادامه داد: در حال حاضر 
تأمین اجتماعی مشکلی برای افزایش حقوق ۳۸ درصدی بازنشستگان سایر سطوح ندارد و مطابق قانون، همانند افزایش حقوق کارگران باید حقوق بازنشستگان سایر 
سطوح تأمین اجتماعی نیز افزایش پیدا کند.رییس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران تأکید کرد: در بخشنامه بند ۴ تبصره ۱۲ قانون دستمزد ۱۴۰۱ 
به اشتباه سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح عنوان شده بود که در نهایت وجود این »ویرگول« مشکالتی را ایجاد کرده بود، مبنی بر اینکه بازنشستگان سایر 
سطوح تأمین اجتماعی مانند نیروهای خدماتی باید ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و منجر به این شد که تأمین اجتماعی از مجلس استعالم کند و مجلس 
نیز پاسخ آن را داد.دهقان کیا افزود: پیگیری های ما نتیجه داد و این مشکل در حال حاضر برطرف شده و مشخص شد که این »ویرگول« اشتباه تایپی بوده و ربطی 
به تأمین اجتماعی ندارد. بر این اساس حداقل بگیرهای تأمین اجتماعی، از افزایش حقوق ۵۷.۴ درصدی و سایر سطوح نیز از افزایش حقوق ۳۸ درصد همراه با ۵۱۵ 

هزار تومان برخوردار خواهند شد.

به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. باتوجه 
به روزهای پایانی فروردین ماه و همچنین عدم تصویب مصوبه در هیات وزیران به احتمال زیاد این افزایش از برج آینده در فیش حقوقی 
کارگران لحاظ خواهد شد.به گزارش ایسنا، به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به 
۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.با توجه به آنکه 
کمک هزینه مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران به شمار می رود که برای اجرا نیازمند تصویب هیات وزیران است باید منتظر تصویب 

مصوبــه در هیــات دولت بود.کارگران امیدوارند تا این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی هرچه زودتر در فیش حقوقی آنها لحاظ شــود هرچند که پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اعالم کرده بود که قول مساعد آن را از دولت گرفته است.آنطور که عبدالملکی در حاشیه نشست تعیین دستمزد گفته بود:« حق مسکن کارگران باید در دولت تصویب 
شود ولی مشکلی برای تصویب آن وجود ندارد و از قبل قول تصویب آن را گرفته ایم. »طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش کمک هزینه مسکن باید از فروردین ماه در حقوق 
کارگران اعمال شود از این رو هر زمان که در هیات دولت به تصویب برسد مابه تفاوت ماههای قبل از آن تحت عنوان معوقه باید از سوی کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.

با توجه به روزهای پایانی فروردین ماه احتمال اعمال این افزایش در حقوق برج فروردین دوراز انتظار است مگر آنکه مصوبه تا قبل از پایان ماه در دستور کار هیات وزیران قرار 
گرفته و البته تصویب شود.بررسی روند تصویب مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران طی سالهای گذشته نشان می دهد که به طور معمول این تصویب دستکم از سال 

۱۳۹۸ به بعد در اردیبهشت ماه صورت گرفته و تا قبل از سال ۱۳۹۸ با تاخیر طوالنی همراه بوده است.

از افزایش حق مسکن کارگران چه خبر؟افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 28 فروردین 1401  15 رمضان 1443  17 آوریل 2022نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4885  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:
 حجم گاز دریافتی استان در سال گذشته 

افزون بر3 میلیارد و 643 میلیون متر مكعب
    علــی طالبی با بیان خبرفوق از دریافــت افزون بر 3 میلیارد 643 میلیون و 
874 هزار مترمكعب گاز در سال 1400  در استان گلستان خبرداد.وی افزود:این 
میزان مربوط به بخشــهای مختلف گازرســانی اعم از بخــش خانگی،تجاری، 
صنعتی،نیروگاه ،کارخانه ســیمان و جایگاههای CNG می باشد که از ابتدای 
فروردین لغایت پایان اســفند ماه دریافت و به مصرف رسیده است.طالبی ادامه 
داد:از این میزان مصرف ،حدود یک میلیارد و 106 میلیون و 404 هزار مترمكعب 
که 30 درصد را شــامل می شود مربوط به نیروگاه ها، حدود 79 میلیون 255 
هزار مترمكعب مربوط به کارخانه سیمان و 250 میلیون و781هزار مترمكعب 
برای جایگاههای  CNG می باشــد.وی افزود:بخشهای خانگی و تجاری استان 
بامصرف 2 میلیارد و 207میلیون و 433 هزار مترمكعب بیشترین حجم مصرف 
گاز استان درطول سال 1400 را داشتند که بیش از 60 درصد را شامل می شود.

فزایش 5 برابری حجم ذخیره آب مخزن سد 
سیازاخ  دیواندره

مهندس آرش آریانژاد گفت: آب ســد سیازاخ تا 22 میلیون متر مكعب افزایش 
یافته است.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، مدیر عامل 
این شــرکت ضمن نوید این خبر که در سد سیازاخ عملیات آبگیری آغاز شده 
است، اظهار داشــت: براســاس تكلیف وزارت نیرو، پیگیری های مجموعه این 
شرکت و نیز تأکید استاندار کردستان مبنی بر آبگیری این سد، در صورت تأمین 
منابع مالی الزم و خاتمه عملیات پل بزرگ کاقلی، آبگیری کامل این ســد در 
سال جاری دور از ذهن نیست.مهندس آرش آریانژاد ادامه داد: حجم نرمال سد 
سیازاخ 230 میلیون متر مكعب است که در حال حاضر حدود 22 میلیون متر 
مكعب ذخیره آب دارد که همین عدد در مدت مشابه سال گذشته 4.6 میلیون 

متر مكعب بود.

کاهش 17 درصد ی بارش باران در استان 
بوشهر

بوشــهر –معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
با اشــاره به کاهش 17 درصدی بارش باران در سال گذشته نسبت به متوسط 
بارندگی اســتان بوشهر گفت: مشــارکت مردم در مدیریت مصرف و پرهیز از 
رفتارهای اســراف گرایانه در  مصــرف آب راهكار گذر از تنش و بحران کم آبی 
اســت. محمد پوریوسفی با بیان اینكه کشور ایران  و استان بوشهر دارای اقلیم 
خشــک و گرم است اظهار داشت: متوســط بارش باران در استان بوشهر 250  
میلی متر است که این اســتان با بارشی کمتر از میانگین متوسط مواجه است.

وی اضافه کرد: در کنار روند کاهشــی بارش، متأسفانه روند افزایشی دما سبب 
افزایش تبخیر و کاهش ســهم بارش های مؤثر شده و شــرایط مذکور در کنار 
تغییرات عوامل اجتماعی و اقتصادی در طول ســالیان گذشته و همچنین عدم 
اتخاذ تصمیمات متناسب و سازگار با شرایط کم آبی، باعث عدم تغذیه مناسب و 
افت تراز آب زیرزمینی شده و همین امر باعث محدودیت منابع آب در دسترس 

می شود.

مانور وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی 
برق استان زنجان برگزار شد

 مانور وصول مطالبات از مشــترکان توزیع نیروی برق استان زنجان همزمان با 
سراسر کشور در روزهای 24 و 25 فروردین برگزار شد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، رویا قزلباش، سرپرست معاونت فروش 
و خدمات مشــترکین این شرکت با اعالم این  خبر گفت: براساس دستورالعمل 
شــرکت توانیر مبنی بر وصول مطالبات معوقه مشــترکان برق سراســر کشور 
این مانور در ســطح امورهای اجرایی اســتان با موفقیت به سرانجام رسید.رویا 
قزلباش، با اشاره به این که تامین اعتبارات مورد نیاز بخش های عملیاتی و اجرایی 
شرکت های توزیع از طریق وصول مطالبات و هزینه فروش انرژی تامین می گردد 
افزود: عدم پرداخت به موقع هزینه مصرفی برق از سوی مشترکان و عدم تامین 
اعتبار از محل منابع درآمدی حاصل از فروش انرژی، شــرکت های توزیع را در 

ارائه برق پایدار دچار مشكل می کند.

با هدف رفع مشكل کمبود آب 2550 نفر؛
عملیات اجرایی طرح آبرسانی به روستای 

»تیرتاش« گلوگاه آغاز شد
با شــروع عملیــات اجرایی طرح آبرســانی به روســتای تیرتاش شهرســتان 
گلوگاه،کمبود آب 2550 نفر از اهالی این روستا برطرف می شود.در آئین کلنگ 
زنی طرح آبرسانی به روستای تیرتاش شهرستان گلوگاه، دکتر شریعتی نماینده 
مردم شــرق مازندران در مجلس، مهندس بهزاد برارزاده مدیر عامل شرکت آبفا 
استان،دکتر داودی فرماندار گلوگاه و جمعی از مدیران شهرستانی،خانواده معظم 
شهداء و مردم منطقه حضور داشتند.ابتدا مهندس برارزاده طی سخنانی با اشاره 
به مشخصات اجرایی این طرح آبرسانی گفت: طرح آبرسانی به روستای تیرتاش 
با هدف افزایش ظرفیت تامین و رفع کمبود آب آشامیدنی در مواقع پیک مصرف 

با پیش بینی اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال شروع شده است.

واکاوی یک ادعا
 تهران معادل ۹۲ روز کمبود

 آب دارد؟
چنــدی پیش در یكی از برنامه های تلویزیونی و به نقل از مجری 
آن برنامه مطرح شد که تهران 92 روز کمبود آب دارد. این روزها 
موضوع کمبود آب کشور و به ویژه پایتخت در رسانه های مختلف 
شنیده می شــود و آما رو ارقام و گاهی برآوردهای ضد و نقیضی 
به گوش می رسد.به گزارش ایسنا، در همین زمینه روز چهارشنبه 
24 فروردین ماه امسال مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و 
برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران گفته بود: »این حرف درستی 
نبوده و با توجه به منابع آبی تامین کننده آب شــرب تهران اعم از 
حجم آب ورودی به مخازن سدهای پنج گانه از طریق رودخانه های 
دائمی باالدســت آن ها و منابع آب زیرزمینی، برنامه ریزی تامین 
آب شــرب پایتخت انجام می شود.«اما ظاهرا واقعیت موجود چیز 
دیگری است؛ بر اســاس آمارهای رسمی هم اکنون حجم ذخیره 
سدهای پنجگانه تهران به 453 میلیون مترمكعب رسیده که در 
مقایسه با روز مشابه سال گذشــته که 717 میلیون متر مكعب 
بود، کاهش 265 میلیون مترمكعبی را نشــان می دهد. این آمار 
به روشــنی بیانگر کاهش 37 درصدی منابع آب تهران نسبت به 
سال گذشته است و طرف دیگر در حال حاضر به طور متوسط در 
هر شبانه روز سه میلیارد و 200 میلیون لیتر آب در تهران مصرف 
می شــود. کار چندان پیچیده ای به نظر نمی رسد؛ کافی است این 
میزان مصرف آب را با حجم ذخایر باقی مانده مقایسه کنیم.از سوی 
دیگر بنا به گزارش رسمی منتشرشده از ابتدای سال آبی 1401-

1400 تاکنون 155 میلی متر بارندگی برای اســتان تهران ثبت 
شده که این میزان در مقایسه با 208 میلی متر متوسط بلندمدت 
53 ساله، 25 درصدکاهش داشته است.افزون بر این موارد مطابق 
اظهارات احد وظیفه - رئیس مرکز خشكسالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسی کشــور از ابتدای فروردین ماه امسال متوسط 
دمای هوا دو درجه باالتر از حد نرمال بوده و برآورد شده است که 
در هفته های آتی دما بیش از نرمال باشد.شواهدی هم چون کاهش 
37 درصدی منابع آب و کاهش  25 درصدی بارش های تهران و 
افزایش دو درجه ای دمای هوای فروردین ماه امسال نسبت به سال 
قبل موید گفته علی اکبر محرابیان، وزیر نیروست که چندی پیش 
گفته بود که سال دشواری به لحاظ تامین آب داریم.اکنون که در 
فصل آب گیری مخازن سدها قرار داریم، از یک سو گرمای زودرس 
موجب تبخیر زودهنگام ذخایر برفی مخازن ســدها می شود و از 
ســوی دیگر نبود بارش های بهاری، تامیــن پایدار آب تهران را با 
چالش های نگران کننده ای مواجه خواهد کرد.اکنون پرسش اصلی 
این است که با توجه به داده ها و ارقام انتشار یافته درباره وضعیت 
وخیم منابع و روند فزاینده مصرف آب، آیا موضع گیری مطرح شده 
در مورد نادرست  بودن کمبود شــدید آب این کالن شهر باز هم 

مطابق با واقعیت است؟

ریزش جدید قیمت نفت در راه است؟
از آنجا که به نظر می رسد حمله نظامی روسیه به اوکراین، به یک 
جنگ طوالنی تبدیل می شود، تالطم های بازارهای نفت به میزان 
قابل مالحظه ای فروکش کرده اســت.به گزارش ایسنا، همچنین 
به نظر می رســد دور اخیر آزادســازی نفت از ذخایر استراتژیک 
اعضای آژانس بین المللی انرژی که بســیاری از کارشناسان تاثیر 
آن را موقتی ارزیابی کرده اند، اثر مطلوب نظر را داشته است. پس 
از این که جو بایدن، رئیس جمهور آمریكا اعالم کرد واشنگتن در 
مدت شش ماه آینده 180 میلیون بشكه از ذخایر استراتژیک خود 
برداشت خواهد کرد که بزرگترین آزادسازی در تاریخ این ذخایر 
است و همزمان تهدید کرد شرکتهای حفاری داخلی را برای عدم 
استفاده از مجوزهای نفت فدرال مجازات می کند، روند صعودی 
نفت به سرعت افت کرد. برنامه 31 عضو آژانس بین المللی انرژی 
برای برداشــت 120 میلیون بشكه از ذخایر اضطراری شامل 60 
میلیون بشكه که پیش تر از سوی آمریكا اعالم شده بود، دومین 
برداشت هماهنگ از ذخایر نفت استراتژیک این سازمان در مدت 
بیش از یک ماه اســت.قیمت نفت برنت ماه آتی در ســه هفته 
گذشته موفق نشده اســت دو روز افزایش متوالی داشته باشد و 
طی دو هفته گذشته تنها دو روز توانست قیمت باالتری در اواسط 
معامالت ثبت کند. بهای نفت برنت برای تحویل در ماه آتی، 11 
آوریل در 98 دالر و 48 سنت در هر بشكه بسته شد و 9.05 دالر 
در هر بشكه کاهش هفته به هفته نشان داد و تنها یک دالر و 64 
ســنت باالتر از قیمت نهایی در 23 فوریه - یک روز قبل از آغاز 
حمله نظامی روســیه به اوکراین- بود. وست تگزاس اینترمدیت 
آمریكا هم 11 آوریل با 8 دالر و 99 ســنت در هر بشكه کاهش 

هفته به هفته، در 94 دالر و 29 سنت در هر بشكه بسته شد.
در گزارشــهای متعددی که طی چند هفته گذشته از بازار نفت 
منتشر شــده است، کارشناسان کاال در استاندارد چارترد هشدار 
داده اند که بازار نفت ممكن است به زودی با سه میلیون بشكه در 

روز کمبود عرضه روبرو شود که به دلیل تحریمهای خودخواسته 
و همچنین به دلیل احتمال ممنوعیت واردات نفت روسیه خواهد 
بود. مورد آخر با اعتراضات جهانی پس از تصاویری که از کشــتار 
غیرنظامیان در شهر بوچا نزدیكی کی یف منتشر شد، ممكن است 
اتفاق بیافتد.اما اســتاندارد چارترد خوش بینی خود از دورنمای 
قیمت نفت را اندکی تعدیل کرده اســت. کارشناسان این بانک 
اکنون می گویند اگر چه تحریمها علیه نفت روســیه در ماه های 
آینده همچنان در دستورکار سیاســت اتحادیه اروپا می ماند اما 
ممنوعیت کامل بعید است. در عوض اتحادیه اروپا به فكر تدابیر 
فوری مختلفی شامل تعرفه ها و استفاده از وجوه امانی به شكلی 

خواهد بود که روســیه نتواند به همــه درآمدهای صادراتی خود 
دسترســی داشته باشــد.با این حال به نظر می رسد کارشناسان 
نمی توانند درباره دورنمای روســیه توافق نظر داشــته باشــند. 
استاندارد چارترد کاهش سال به سال 1.61 میلیون بشكه در روز 
میانگین تولید ســاالنه را پیش بینی کرده که سه میلیون بشكه 
در روز کاهش نســبت به سطح پیش از حمله نظامی این کشور 
را نشان می دهد. آژانس بین المللی انرژی انتظار دارد تولید نفت 
روســیه به میزان 1.65 میلیون بشكه در روز کاهش پیدا کند و 
اداره اطالعات انرژی آمریكا رشد تولید به میزان 56 هزار بشكه در 
روز را انتظار دارد در حالی که دبیرخانه اوپک تولید نفت روسیه را 

به میزان 530 هزار بشكه در روز پایین تر بازبینی کرد اما همچنان 
افزایش تولید به میزان 433 هزار بشكه در روز پیش بینی می کند 
کــه کمتر از برنامه اوپک پالس بــرای تعدیل محدودیت عرضه 
است.آمار هفتگی اداره اطالعات انرژی آمریكا تا حدی مثبت بود. 
ذخایر نفت خام آمریكا 2.42 میلیون بشــكه افزایش یافت و به 
412.37 میلیون بشكه رسید که بر مبنای سال به سال، 85.94 
میلیون بشكه و بر مبنای میانگین پنج ساله، 66.24 میلیون بشكه 
پایین تر بود. تغییر هفتگی توازن نفت خام 493 هزار بشــكه در 
جهــت ذخایر پایین تر بود که به دلیــل افزایش صادرات نفت به 
میزان 705 هزار بشــكه بود. بــرآورد آژانس بین المللی انرژی از 
عرضه نفت آمریكا 0.1 میلیون بشــكه در روز افزایش یافت وبه 
11.8 میلیون بشــكه در روز رسید. این سازمان پیش بینی کرد 
تولید نفت خام به بیش از 12 میلیون بشكه در روز در ژوئیه سال 
2022 می رسد و در اوت سال 2023 به باالی 13 میلیون بشكه 
در روز صعود خواهد کرد.موسســه امریكن پترولیوم گزارش کرد 
ذخایر نفت آمریكا 7.8 میلیون بشكه رشد کرده است. ذخایر نفت 
در کاشــینگ اوکالهاما 0.4 میلیون بشكه افزایش یافت. ذخایر 
بنزین 5.1 میلیون بشكه و ذخایر دیزل پنج میلیون بشكه کاهش 
پیدا کرد. در مجموع آمار موسســه امریكن پترولیوم نشــان داد 
هفته گذشــته 2.3 میلیون بشكه برداشت از نفت و فرآورده های 
نفتی صورت گرفته است که نسبت به انتظار وزارت انرژی آمریكا 
از عدم تغییر ذخایر برای کل هفته، مثبت بود.بر اســاس گزارش 
اویل پرایس، در این بین، فعالیت حفاری در میادین شیل آمریكا 
به تدریج سرعت گرفته است. طبق جدیدترین گزارش بیكرهیوز، 
شــمار دکلهای حفاری نفت آمریكا بر مبنای هفتگی 13 حلقه 
افزایش یافت و به 546 حلقه رسید. دکلهای حفاری نفت در مدت 
10 هفته گذشته، 51 حلقه در مقایسه با 34 حلقه در مدت 10 

هفته پیش از آن افزایش داشته اند.

سال گذشته حدود 91 درصد برق مورد نیاز 
کشور توسط نیروگاه های حرارتی تامین شد، 
امسال نیز بر اســاس اعالم مسووالن میزان 
تولید این نیروگاه ها نســبت به سال قبل از 
آن حدود هشت درصد افزایش یافته است.به 
گزارش ایسنا، در سال گذشته مجموعا 324 
میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه های 
حرارتی کشور تولید شــده که از این میزان 
181 میلیارد کیلووات ساعت سهم واحدهای 
سیكل ترکیبی، 84 میلیارد کیلووات ساعت 
سهم نیروگاه های بخار و 59 میلیارد کیلووات 
ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.میزان 
تولید برق واحدهای سیكل ترکیبی طی سال 
گذشته بیش از هشت درصد نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل از آن افزایش یافته است، 
در ســال 1400 با افزوده شدن بخش بخار 
نیروگاه هــای جهرم، هریس، ارومیه و چابهار 
شاهد رشد تولید نیروگاه های سیكل ترکیبی 
به عنوان واحدهای تولید کننده برق دوستدار 
محیط زیست هستیم. امسال 5500 مگاوات 
واحد نیروگاهی جدید راه اندازی خواهد شد 
که ایــن میزان افزایش ظرفیت در چند دهه 
اخیر بی ســابقه بوده و رکــورد جدیدی در 

این حوزه محســوب می شود. در حال حاضر 
ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور از مرز 70 
هزار مگاوات عبــور کرده و  129 نیروگاه در 
قالــب 590 واحد تولید برق حرارتی در حال 
فعالیت هستند که 67.5 درصد از این ظرفیت 
در اختیار بخش خصوصی است.سال گذشته 
82 درصــد ســوخت مورد نیاز توســط گاز 
طبیعی تامین شد و میزان تولید برق تمامی 

نیروگاه های کشــور )حرارتــی، تجدیدپذیر، 
اتمی و برق آبی( بــه 359 میلیارد کیلووات 
ساعت رسید که حدود 95 درصد از این رقم 
توسط نیروگاه های حرارتی تولید شده است.

محســن طرزطلب - مدیرعامل شرکت برق 
حرارتی در همین راســتا اعالم کرد: ضریب 
آمادگی نیروگاه ها در پیک تابســتان ســال 
گذشــته 98 درصد بوده و امسال در تالشیم 

تــا خروج های اضطراری  واحدها را به حداقل 
رسانده و ضریب آمادگی نیروگاه ها را به 99.5 
درصد افزایش دهیم. ســال گذشــته 1570 
مــگاوات واحد جدید حرارتــی به مجموعه 
تولید برق کشور افزوده شد و در سال 1400 
بجز منابع حاصل از فروش برق جمعا حدود 
6000 میلیارد تومان تامین اعتبار توســط 
این شرکت انجام شده اســت که امیدواریم 
امسال بتوانیم این رقم را به سه تا چهار برابر 
افزایش دهیم.وی با بیان اینكه سال گذشته 
حدود 358 هــزار قطعه نیروگاهی در داخل 
کشور ساخته شده است، گفت: درصددیم با 
همكاری پژوهشگاه نیرو و دانشگاه ها بتوانیم 
85 درصــد قطعات و تجهیزات مــورد نیاز 
صنعت نیروگاهی را در داخل کشــور تولید 
کنیم. امسال 5500 مگاوات واحد نیروگاهی 
جدید راه اندازی خواهد شد،  طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته در نیمه نخست امسال 3686 
مگاوات و در نیمه دوم ســال 1840 مگاوات 
واحد حرارتی جدید وارد مدار خواهد شد که 
چنین افزایش ظرفیتــی در چند دهه اخیر 
بی سابقه بوده و رکورد جدیدی در این حوزه 

محسوب می شود.

نیروگاه های حرارتی توان تامین 
برق را دارند؟

الكســاندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه اعالم کرد چندین خریدار گاز روسیه موافقت کرده اند پرداختشان را به روبل انجام دهند.به 
گزارش ایسنا، معاون نخست وزیر روسیه گفت: انتظار داریم سایر واردکنندگان هم برای سوئیچ به روبل تصمیم بگیرند. اما نواک هویت 
مشتریانی که موافقت کرده اند به روبل پول پرداخت کنند را فاش نكرد.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ماه میالدی گذشته اعالم 
کرد خریداران گاز روســیه از کشورهای غیردوســت، باید به روبل پول پرداخت کنند. این خواسته مورد قبول مقامات اتحادیه اروپا که 
مسكو را هدف تحریمهای گسترده ای قرار داده اند، واقع نشد.پوتین که به دنبال تالفی تحریمهای اعمال شده علیه مسكو بر سر حمله نظامی به اوکراین است، هشدار داد اروپا 
در خطر قطع عرضه گاز روسیه قرار دارد مگر این که به روبل پول پرداخت کند. در مارس وی پیشنهاد کرده بود خریداران انرژی حسابهایی در گازپروم بانک افتتاح کنند و 
پرداختهایشان به یورو یا دالر در آنجا به روبل تبدیل شود.واگان کروبیان، وزیر اقتصاد ارمنستان روز جمعه به شبكه رسانه ای آر بی سی روسیه گفت: ارمنستان چندین پرداخت 
به روبل برای دریافت گاز روسیه داشته است.بر اساس گزارش رویترز، پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان هم دوشنبه گذشته اعالم کرد مجارستان قصد دارد پول گاز روسیه 
را از طریق »گازپروم بانک« به یورو پرداخت کند.در همین حال، میانگین روزانه صادرات شــرکت گازپروم به خریداران خارجی در آوریل به پایین ترین میزان در ســه ماهه 
گذشته نزول کرد که تحت تاثیر هوای گرم تر و کاهش قیمت معامالت نقدی بود.محاسبات بلومبرگ نشان داد گازپروم روسیه به طور میانگین 407 میلیون متر مكعب در روز 

گاز به کشورهای خارج از اتحاد جماهیر شوروی سابق در 15 روز نخست آوریل صادر کرده است که 18 درصد کاهش در مقایسه با میانگین روزانه در مارس نشان می دهد.

اوکراین مدعی شد قزاقستان ممكن است مخفیانه نفت روسیه را در محموله های نفت صادراتی خود بارگیری کرده باشد.به گزارش ایسنا، 
اولگ اوستنكو، مشاور مسائل اقتصادی ولودیمیر زلنسكی، رئیس جمهور اوکراین، گفت: کارشناسان اوکراینی و بین المللی که جریان نفت 
و نفتكش های روسیه را تحلیل و بررسی می کنند، محموله های نفت قزاقستان را شناسایی کرده اند که معتقدند حامل نفت روسیه است 
که به صورت مخفیانه بارگیری شده است.طبق اعالم وب سایت رئیس جمهوری اوکراین، کارشناسان مسیرهای صادرات انرژی را دنبال 
می کنند که روسیه برای تامین مالی ماشین جنگی خود به شدت به آن نیاز دارد. پس از شناسایی محموله های نفت قزاقستان که تصور 

می رود حامل نفت روسیه هستند، کارشناسان هشدارهایی را به دولتها و شرکتهای مربوط و همچنین وزیران اوکراین دادند.اوکراین با این استدالل که درآمدهای نفتی، هزینه 
جنگ روسیه در اوکراین را تامین می کند، هفته هاست از دولتهای اتحادیه اروپا و خود اتحادیه اروپا می خواهد نفت روسیه را تحریم کند.صادرات نفت خام پایانه CPC قزاقستان 
از طریق سیستم کنسرسیوم خط لوله کاسپین انتقال داده می شود که از روسیه عبور می کند و نفت تولید شده در قزاقستان را به بندر نوروسییسک روسیه در دریای سیاه می 
برد. بخشی از نفت تولید شده در روسیه از طریق این خط لوله به عنوان نفت گرید CPC منتقل می شود اما حدود 10 درصد از نفتی به حساب می آید که از طریق سیستم 
CPC صادر می شود.سه هفته پیش صادرات نفت خام از پایانه CPC از ساحل دریای سیاه روسیه پس از این که صدمات شدیدی دید، به طور کامل متوقف شد. این اختالل 
صادرات نفت خام نتیجه صدمات ناشی از طوفان و ادامه شرایط جوی نامساعد بود. صادرات این سیستم هفته گذشته ازسرگرفته شد.بر اساس گزارش اویل پرایس، خط لوله 

CPC نفت میدان نفتی تنگیز قزاقستان را به زیرساخت صادرات در ساحل دریای سیاه منتقل می کند. 

نواک مدعی شد

ادعای اوکراین درباره صادرات نفت قزاقستانتوافق خریداران گاز روسیه برای پرداخت به روبل
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گزیده خبر

جزییات افزایش گارانتی محصوالت ایران خودرو اعالم شد
تمام خودروهای مدل ۱۴۰۱ مشمول گارانتی 

سه ساله هستند
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در ابتدای ســال ۱۴۰۱ از افزایش گارانتی 
تمامی محصوالت این گروه صنعتی، از دو سال یا ۴۰ هزار کیلومتر پیمایش، به 
ســه ســال یا ۶۰ هزار کیلومتر پیمایش خبر داد و این اقدام را مطابق با اجرای 
بنــد دوم فرمان هفتم از هشــت فرمان رییس جمهوری محترم و در راســتای 
راهبرد وزیر صنعت، معدن و تجارت خواند.ایکوپرس- بابک سالجقه مدیر عامل 
شــرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو نیــز در این خصوص گفت: تمامی 
خودروهای مدل ۱۴۰۱ به بعد و خودروهایی که در اســفندماه ســال گذشته با 
مدل ۱۴۰۱ به مشتریان تحویل شده اند، مشمول افزایش دوره گارانتی هستند.

وی افزود: سامانه خدمات پس از فروش نیز هم اکنون با این رویکرد به روزرسانی 
شــده و برای خودروهای مشمول لحاظ خواهد شد. همچنین دفترچه راهنمای 
خودرو که شرایط گارانتی محصوالت ایران خودرو در آن درج شده نیز اصالح و به 
خودروهایی که از فروردین ماه به بعد تحویل شود، دفترچه جدید ارایه خواهد شد.

در جلسه استاندار سیستان و بلوچستان با رییس هیات عامل ایمیدرو اعالم شد:
حضور شرکت های بزرگ، توسعه معدنی 
سیستان و بلوچستان را سرعت می دهد

وجیه اله جعفری رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: حضور شرکت های بزرگ در 
سیستان و بلوچستان سبب تسریع در توسعه معدن و صنایع معدنی استان می 
شود.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، جعفری شامگاه چهارشنبه در نشست با 
محمد حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان با برشمردن طرح 
های معدنی در استان، گفت: مدیریت و راهبری سرمایه این شرکت ها در استان با 
هدف توسعه مناطق کم برخوردار انجام می شود و نقطه قوتی در افزایش اشتغال 
است.معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: ایمیدرو پیگیر افزایش حضور 
شرکت های بزرگ در سیستان و بلوچستان است.وی یادآور شد: در حال حاضر 
توسعه صنایع معدنی از جمله طال، آنتیموان و مس از جمله مواردی هستند که 
از ســوی شــرکت های بزرگ در حال انجام هستند.وی اظهار داشت،: مشارکت 
در ســاخت کارخانه تولید تایر خودروهای سنگین، توسعه اکتشافات، تقویت و 
توسعه صنعت گوهرسنگ ها، توسعه زیرساخت مناطق معدنی از جمله اقدامات و 
تسهیالتی است که ایمیدرو در این استان با هدف رشد اشتغال و کمک به مناطق 

گم برخوردار انجام می دهد.

دکتر معروخانی در مراسم افطار با کارکنان واحد احیاء مستقیم:
نتایج شگرفی در حوزه های مختلف فوالدی 

رقم خواهیم زد
مدیرعامل فــوالد هرمزگان و  جمعــی از مدیران این 
شرکت، با حضور در واحد احیا مستقیم، افطار را در کنار 
کارکنان و کارگران سپری کردند.دکتر معروفخانی در 
این دیدار ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات کارکنان، 
موفقیت ها و رکوردهای اخیر کسب شده را نشانه توجه 

خداوند متعال به زحمات کارکنان مخلص و جهادگر و بازخورد برنامه ریزی های 
صحیــح در کنار نگاه به اهداف عالی در مدیران و کارکنان عنوان کرد.وی تاکید 
مقام معظم رهبری به تولید را نشــانه اهمیت این حوزه در اقتصاد کشور دانست 
و گفت: با تشــکیل کارگروه های تخصصی به تحقق فرمان مقام معظم رهبری 
در حوزه تولید با تکیه بر شــرکت های دانش بنیــان اهتمام خواهیم ورزید.وی 
خودباوری در کارکنان جوان فوالدهرمزگان را یکی از بارزترین خصوصیات آنان 
دانســت و اظهار داشــت: انشاهلل در ســال ۱۴۰۱ با هدایت مدیران خوشفکر  و 
وجود کارکنان و کارگران تالشــگر، نتایج شگرفی را در حوزه های مختلف رقم 

خواهیم زد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:
تبریز به دومین تولیدکننده کمک فنر 

خودروهای سواری تبدیل می شود
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجــان شــرقی گفت: با راه انــدازی مرحله دوم شــرکت دانش بنیان 
تولیدکننده قطعات جلوبندی خودرو در تبریز در ۶ ماه آینده این شهر تبدیل 
به دومین تولیدکننده کمک فنر خودروهای سواری می شود.صابر پرنیان در 
بازدید از طرح توسعه شرکت دانش بنیان پارت صنعت اظهار کرد: واحد یاد 
شــده با استقرار در محل جدید و اختصاص زمین در شهرک صنعتی بعثت 
زمینه ساز اشتغال باالی جوانان تحصیلکرده دانشگاهی و نخبگان علمی شده 
و به پشــتوانه توان فنی و تخصصی مهندسان و شاغالن خود پیشرفت های 
قابل مالحظه ای خواهد داشــت تا تبدیل به مجموعه پرافتخار شود.وی بر 
آمادگی کامل مجموعه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در حمایت 
از تولیدکنندگان به ویژه در ســال تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی تاکید 
کرد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در ادامه بازدید 
های میدانی خود از ظرفیت های صنعتی و معدنی اســتان از واحد تولیدی 
کابل وران سازنده قطعات برقی و سیم کشی خودرو بازدید کرد.بازدید از واحد 
کنونی و طرح توسعه شرکت کولیس تولیدکننده قطعات خودرو نیز از دیگر 
برنامه های میدانی پرنیان بود، با اجرایی شدن طرح توسعه این واحد صنعتی 

ظرفیت تولید آن تا چهار برابر افزایش می یابد.

طاهرزاده در جلسه استانداری سیستان و بلوچستان مطرح کرد: 
اقدامات پنجگانه ایمپاسكو در 

توسعه معدنی استان
امیر علی طاهرزاده مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران، اقدامات پنجگانه این شرکت در جهت توسعه معادن استان 
سیســتان و بلوچســتان را اعالم کرد.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت تهیه و تولید مــواد معدنی ایران، طاهرزاده در جلســه 
ای با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو، داوود شــهرکی معاون 
هماهنگی اقتصادی استاندار و ایرج حسن زاده سرپرست سازمان 
صمت استان تصریح کرد: انجام فعالیت های اکتشافی در حدود 
۲۱ هزار کیلومتر مربع در ۵ پهنه اکتشــافی، برگزاری مزایده و 
انتخاب ســرمایه گذار معدن مس-طالی جانجا و معدن طالی 
سیاه جنگل، بهره برداری از واحد آنتیموان سفیدابه و فعالیت های 
اکتشــافی در معادن مرتبط آنتیموان در قالب راهبری و امضای 
تفاهمنامه با دانشگاه های استان به منظور استفاده از توانمندی 
در بخش های اموزشی و پژوهشی، محورهای اصلی فعالیت های 
ایمپاسکو در سیستان و بلوچستان محسوب می شود.وی با تاکید 
بر اینکه توســعه معادن مناطق کم برخوردار از اهداف اصلی این 
شرکت است، افزود: فعالیت های اکتشافی در پنج پهنه اکتشافی 
در ۲۱هزار کیلومتر مربع به اتمام رسیده و از مساحت فوق، ۳۵۰ 
کیلومتر مربع به عنوان تارگت اصلی انتخاب شده است.طاهرزاده 
همچنین گفت: در کنار این امر فعالیت اکتشــافی در ۱۱ پروانه 
اکتشافی در این اســتان در حال انجام است.به گفته مدیر عامل 
ایمپاســکو، فرایند انتخاب سرمایه گذار معدن مس- طال جانجا 
انجام و قرارداد آن امضا و ابالغ شده و در هفته اتی تحویل زمین 
انجام خواهد شــد.طاهرزاده اظهار داشــت: برنامه احداث واحد 
فراوری طال از ســوی ســرمایه گذار در محدوده سیاه جنگل در 

حال انجام است.

چگونه کاالی قاچاق را تشخیص دهیم؟
مدیر کل دفتــر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( گفت: مردم برای تشخیص کاالی قاچاق 
می توانند #۷۷۷۷*۴* را شــماره گیری و بعد در بخش 
اســتعالم کاال، شناسه را وارد کنند تا مشخص شود کاال 
قاچاق اســت یا خیر. راه دوم هم اســتفاده از اپلیکیشن 

سامانه جامع تجارت است.
حمید محله ای در گفت وگو با ایسنا، تاکید کرد که امکان 
تکرار کد رهگیری بر همه کاال ها وجود ندارد و با اشــاره 
بــه اجرای جمع آوری باتری و کمک فنر قاچاق و تقلبی 
از ۱۵ فروردین، اظهار کرد: احتماالً تا یک ماه آینده طرح 
مقابله با کاالی قاچاق در سطح عرضه برای لوازم خانگی، 
محصوالت آرایشی و بهداشتی و برخی محصوالت دیگر 
هم اجرا خواهد شــد. احتماالً ماهانه کاالهایی به شبکه 

نظارتی اضافه خواهد شد.

سرعت اجرای طرح شناسه کاال بیشتر شد
وی با بیان اینکه طرح شناســه کاال برای مقابله با قاچاق 
فــرق خاصی نکــرده و فقط عمق و ســرعت اجرای آن 
بیشتر شده، اظهار کرد: قانون مبارزه با قاچاق و سامانه ها 
در مورد شناســه کاال به چهار مقوله شــامل کاال که راه 
شناسایی آن شناسه است، مکانهای تجاری یا انبارها که 
با کدپستی مشخص می شــود، فعاالن تجاری که با کد 
ملی شناســایی می شوند و نوع فعالیت که با کد آیسیک 
مشــخص می شــود، می پردازد. این چهار مقوله در کنار 
هم باعث ایجاد شــفافیت در زنجیره تامین می شوند.به 
گفته وی در صورت شناســایی همزمان چهار مقوله یاد 
شده، کارایی باالتر است، اما شناسه کاال بین آنها یک کار 
زیرساختی و پایه ای است که کل زنجیره تامین را به هم 
ارتباط می دهد. بنابراین نمی توان گفت با شناسه کاالی 
جلوی قاچاق گرفته می شــود، بلکــه فقط یکی از ارکان 
مقابله با قاچاق شناســایی کاال است. اما اگر شناسه کاال 
و کد رهگیری فراهم باشد، اما مشخص نباشد چه کسی 
کاال را وارد کــرده یا فروخته یا کجا نگهداری می شــود، 
بــاز هم توفیقی حاصل نمی شــود.محله ای با بیان اینکه 
در تبصــره ۳ آیین نامه مــاده ۱۳ گروه های کاالیی که 
باید شناسه دار شوند مشــخص شده، گفت: البته کمی 
از این آیین نامه عقب هســتیم. در حــال حاضر حدود 
۶۵۰ هزار شناسه صادر شــده که هدف بیشتر کاالهای 
مهــم از جمله لوازم خانگی، الســتیک، قطعات یدکی و 
غیره بوده اســت. به عبارت دقیق تر هــدف گذاری اول 
کاالهایی بوده که موضوع قاچاق هســتند و بعد کاالهای 
اساسی و کاالهای پرحجم به لحاظ واردات و تولید بوده 

اســت.وی با بیان اینکه یکی از کاالهای دیگری که باید 
بیشتر روی آن کار شود، پوشاک است، تصریح کرد: قبال 
تمام پوشــاک وارداتی شناسه دار شدند، اما بعد از مدتی 

واردات پوشاک ممنوع شد و این کار نمود پیدا نکرد.

تفاوت شناسه کاال با کد رهگیری
این مقام مســئول درباره کدرهگیری نیز گفت: شناسه 
کاال بــرای یک قلم کاال صادر می شــود. بعــد از صدور 
شناسه برای یک کاال، تولید کننده و وارد کننده می تواند 
در ســامانه شناســه کاال برای برند خود شناسه مختص 
بگیرد. در مواردی نیاز داریم برای کاالها شــمارنده هم 
تعیین کنیم که همان کد رهگیری اســت. این کد برای 
اقالمی مثل دســتمال کاغذی و شــیرینی و شکالت که 
تعداد و انواع زیادی دارند استفاده نمی شود، اما رهگیری 
در این کاالها به روش دیگر اســتفاده می شــود.به گفته 
وی کد رهگیری برای کاالهای بادوام و ســرمایه ای مثل 
خودرو، قطعات یدکی و غیره که به لحاظ ایمنی اهمیت 
دارند، قیمت آنها باال اســت و موضوع قاچاق هســتند، 
استفاده شــده اســت. البته کد رهگیری برای سیگار و 
سخت افزار موبایل هم اســتفاده شده است. استفاده از 
کد رهگیری بــرای قطعات یدکی هم اخیراً با کمک فنر 
و باتری شروع شده است.مدیر کل دفتر خدمات عمومی 

وزارت صمــت اعالم کرد که کد رهگیری اخیراً برای ۵۳ 
قلم کاالی دیگر در گروه لوازم یدکی مصوب و ابالغ شده 
و تولیدکننــدگان و واردکنندگان ســه ماه فرصت دارند 

خودشان را با این سیستم هماهنگ کنند.

شناســه و کد رهگیری برای کدام کاالها اجباری 
است؟

وی با بیان اینکه شناســه کاال برای اکثر کاالها اجباری 
خواهد شد، اظهار کرد: اما آنچه تاکنون ابالغ شده برای 
همه کاالها نیســت. در اصل تاکنون محصوالت معدنی، 
مواد شیمیایی، کل زنجیره فوالد، محصوالت پتروشیمی، 
تلفــن همراه، قطعــات خــودرو، ام دی اف، نخ، الیاف و 
منســوجات، سه گروه لوازم خانگی، محصوالت سلولزی، 
پارچه، برخی مصالح ســاختمانی، ماکارونی، شکر، قند، 
روغن خام و نباتی، کره نباتی، شیر خشک، کره حیوانی، 
الستیک، چای، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، پودر 
لباسشــویی، لوازم آرایشــی و بهداشــتی و روغن موتور 
مشمول ثبت شناسه کاال شده اند.همچنین به گفته این 
مقام مســئول لوازم خانگی، دخانیات، موبایل و تبلت و 

لوازم یدکی مشمول اجرای طرح کد رهگیری شده اند.

رهگیری برخی کاالها بدون کد رهگیری

محلــه ای با بیــان اینکه تولیدکنندگان هم از سیســتم 
رهگیــری کاالی تولیدی خود اســتقبال و آن را مطالبه 
می کنند، اظهار کــرد: رهگیری ۳۸ گروه کاالیی که کد 
رهگیــری ندارند نیز در حال انجام اســت. این رهگیری 
با اســتفاده از اســناد خرید و فروش در ســامانه جامع 
تجارت انجام می شــود. بر این اســاس وقتی کاالیی دپو 
می شــود می توان از روی اسناد فهمید که یا اسناد الزم 
ثبت نشده یا احتکار شــده است. حتی اگر کاال به افراد 
غیرمرتبط فروخته شــده باشد مشخص می شود. در این 
راستا شاخص شــفافیت هم بر اســاس میزان خرید به 
فروش محاســبه می شــود. افرادی که شاخص شفافیت 
پایین داشته باشــند نمی توانند کاالی جدید بخرند که 
روش کارســازی بود.به گفته وی تفاوت کد رهگیری با 
روش رهگیری اســناد تجاری این است که تاریخ تولید 
هم مشــخص اســت و به صورت فیزیکی روی کاال درج 
می شــود. بنابر کــد رهگیری امکانات بیشــتری دارد و 
استفاده از آن راحت تر اســت، به طوری که برای مثال 
می تــوان پیگیــری کرد چرا روی کاالیی که شــش ماه 

گذشته تولید شده قیمت جدید ثبت شده است.

شناسه کاال چیست؟
آئین نامه اجرایی شناسه های کاال و رهگیری کاال موضوع 
مــاده )۱۳( قانــون مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اواخر 
شهریور ماه ۱۳۹۵ از سوی اســحاق جهانگیری، معاون 
وقــت رئیس جمهوری، بــرای اجرا ابالغ شــد. ماده ۲۰ 
این آئین نامه مســئولیت اجرای آن را به وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت محول کرده و طبق ماده ۱۲ آن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( موظف اســت »امکان 
ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در 
سامانه جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسه های 
رهگیری را در ســطح تمامی کاالهای مشمول، تضمین 
کند«. ســال گذشــته مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی 
و لــوازم خانگی وزارت صمت گفته بود که شناســه کاال 
یک شناسه کلی برای کاال است و کد رهگیری، بارکدی 
اســت که مشــخص می کند کاال در کدام کارخانه، چه 
روز و ســاعتی و چگونه تولید شده است. درباره کاالهای 
وارداتی نیز شناســه کاال مبدا آن را مشــخص می کند و 
می توانــد تا حد زیادی جلوی کاالی قاچاق را بگیرد؛ اما 
به نظر می رســد در بعضی بخش ها از جمله لوازم خانگی 
به انــدازه کافی اثربخــش نبوده و برخی کارشناســان 
معتقدند حلقه مفقوده مبارزه با کاالی قاچاق نظارت در 

سطح عرضه است.

ســازمان توســعه تجارت آخرین آمارها از وضعیت تجارت سال 
۱۴۰۰ ایران و کشورهای عربی و آفریقایی را اعالم کرد.به گزارش 
ایســنا، با وجود برنامه ریزی برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران 

و متنوع ســازی مقاصد صادراتی، همچنان بخش قابل توجهی از 
فروش محصوالت ایرانی به کشورهای منطقه و همسایه اختصاص 
دارد و در این بین کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس، یکی 
از اصلی ترین این مقاصد به شــمار می روند.دولت اعالم کرده که 
برای افزایش تجارت مشترک با کشــورهای همسایه برنامه های 
ویژه دارد و ســازمان توســعه تجارت نیز از امــکان پذیر بودن 
افزایش صادرات به این کشــورها در کوتاه مدت خبر داده است. 
این ســازمان در جدیدترین آمــار خود از افزایــش صادرات به 
کشــورهای عربی نیز گفته است.آمارهای منتشره نشان می دهد 

در ســال ۱۴۰۰ صادرات ایران به کشــورهای عربی و آفریقایی 
با افزایش ۲۰ درصدی نســبت به ســال ۱۳۹۹ از ۱۳ میلیارد و 
۵۹۵ میلیون دالر به ۱۶ میلیارد و ۲۹۳ میلیون دالر رســید.در 
میان مقاصد عمده صادراتی ایران به کشورهای عربی و آفریقایی 
طی  ســال ۱۴۰۰، کشــورهای عراق با ۸.۹ میلیارد دالر، امارات 
متحده عربی با ۴.۹ میلیارد دالر، عمان با ۷۱۶ میلیون دالر، غنا 
بــا ۳۵۳ میلیون دالر و آفریقای جنوبــی با ۲۵۴ میلیون دالر به 
ترتیب رتبه های اول تا پنجم قرار داشته اند.کشــورهای ســوریه، 
کویــت، قطر، نیجریه و موزامبیک نیز بــه ترتیب با ۲۱۸، ۱۵۸، 

۱۳۴، ۱۲۵ و ۹۸ میلیون دالر واردات از ایران در رتبه های ششم 
تا دهم طرف هــای صادراتی ایران در حوزه کشــورهای عربی و 
آفریقایی در ســال ۱۴۰۰ قرار گرفتند. بررســی ها نشان می دهد 
کشــورهای کنیا، ســودان، الجزایر و تانزانیا و لبنان نیز در سال 
۱۴۰۰ در رتبه هــای یازده الی ۱۵ رتبه بندی طرف های صادراتی 
ایران در حوزه کشورهای عربی و افریقایی قرار گرفته اند.همچنین 
آمارهای منتشره نشان می دهد واردات  ایران از کشورهای عربی 
و آفریقایی در ســال ۱۴۰۰ با ۷۶ درصد افزایش نســبت به سال 
۱۳۹۹ از ۱۰ میلیــارد و ۴۷۰ میلیون دالر به ۱۸ میلیارد و ۴۷۹ 
میلیون ارتقاء پیدا کرده اســت. کشــورهای امارات متحده عربی 
با ۱۶ میلیــارد و ۵۲۳ میلیون دالر، عراق بــا ۱ میلیارد و ۱۹۷ 
میلیــون دالر، عمان با ۶۱۹ میلیون دالر، ســوریه با ۳۰ میلیون 
دالر و لبنان با ۱۸ میلیون دالر، رتبه های اول تا پنجم طرف های 
وارداتی ایران در حوزه کشــورهای عربی و آفریقایی را در ســال 
۱۴۰۰ بــه خود اختصــاص داده اند. کویت، تانزانیــا، قطر، غنا و 

اتیوپی نیز رتبه های ششــم تا دهم طرف هــای وارداتی ایران در 
سال ۱۴۰۰ در حوزه مذکور را به خود اختصاص داده اند.

پیگیری توســعه زیرســاخت های تجاری از جمله حمل و نقلی، 
مالی، بانکــی، بیمه ای، بندری، گمرکی، اســتانداردی و حمایت 
از تاســیس مراکز تجاری از یک سو و ارتقای سطح فعالیت های 
ترویجی تجارت مانند فعالیت های نمایشگاهی، تبادل هیات های 
تجاری و همچنین توســعه فعالیت های دیپلماســی اقتصادی و 
تجاری از طریق افزایش تعداد رایزنان بازرگانی، برگزاری کمیته ها 
و کمیسیون های اقتصادی و تجاری و افزایش دیدارها با مقامات 
اقتصادی کشــورهای عربی و آفریقایی و انعقــاد تفاهم نامه های 
تجاری و تســهیل تجارت از طریق کاهــش تعرفه های بازرگانی 
از جمله مهمترین برنامه های ســازمان توســعه تجارت ایران و 
همچنین تهاتر و ســواپ و همچنین افزایش صادرات محصوالت 
دانش بنیــان و با ارزش افزوده باال در زمینه افزایش همکاری های 

تجاری با کشورهای عربی و آفریقایی است.

کدام کشور عربی بیشترین کاال را از ایران خرید؟

افزایش ۲.۶ میلیارد دالری صادرات ایران به 
کشورهای عربی و آفریقایی
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مردم چقدر در بانک ها سپرده دارند؟
میزان ســپرده ها و تســهیالت بانکی تا پایان دی ماه سال گذشته نسبت به مقطع مشابه در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۱.۸ و ۴۴.۶ درصد افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، براساس 
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان دی ماه سال گذشته، مانده کل سپرده ها به 
رقم   ۵۱۲۷.۳  هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۱.۸ و ۳۲.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.همچنین، باالترین 
مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۷۳۷.۳ هزار میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۳ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان است.عالوه 
براین، مانده کل تسهیالت در این زمان ۳۷۹۹.۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۴.۶ و ۳۶.۱ درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش،  بیش ترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۴۲.۵ هزار میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان است.نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۲.۲ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۱.۴ واحد 
درصد و ۲ واحد درصد افزایش را نشان می دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۸ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۱.۶ درصد است.در این گزارش، یکی از علل مهم 
باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت های 

بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

گزیده خبر

جعفر صفائی مزید سرپرست بانک سینا شد
با تصمیم هیات مدیره بانک ســینا و به اتفــاق آرا، دکتر صفائی مزید به عنوان 
سرپرست این بانک انتخاب شد.جعفر صفائی مزید سرپرست بانک سینا شد،به 
گزارش روابط عمومی بانک سینا، با توجه به انتخاب دکتر ایمانی به مدیرعاملی 
بانک صادرات ایران، اعضای هیات مدیره بانک سینا در جلسه اخیر خود، به اتفاق 

آرا، دکتر جعفر صفائی مزید را به عنوان سرپرست بانک سینا انتخاب کردند.

شرکت صرافی توسعه تعاون مزیتی برای 
بخش تعاون محسوب می شود

دشرکت صرافی توسعه تعاون مزیتی برای بخش تعاون محسوب می شودرییس 
هیات مدیره بانک توســعه تعاون، شــرکت صرافی توسعه تعاون را مزیتی برای 
بخش تعاون عنوان نمود.ســید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توســعه 
تعاون در جلسه تکریم مدیرعامل بازنشسته شرکت صرافی توسعه تعاون اظهار 
داشت: شرکت های تابعه بانک در خدمت بخش تعاون و برای ارتقای سهم تعاون 
در اقتصاد ملی مشــغول به فعالیت هســتند و همکاری سایر ارکان وزارتخانه و 
تعاونگران در تقویت و توانمندی شــرکت تاثیرگذار است.فتاحی گفت: فعالیت 
ارزی بخشی از خدمات تخصصی بانک به شمار می آید که شرکت صرافی توسعه 
تعاون عهــده دار تامین نیاز ارزی تعاونگران و فعالین اقتصادی بوده اســت.وی 
افزود: شرکت صرافی توسعه تعاون طی چندین سال فعالیت با اتکا به نیروهای 
متخصص، به عنوان صرافی وابســته به بانک دولتی انجــام وظیفه نموده و در 

چارچوب قانونی، فرآیندها را به پیش برده است.

افزایش سهم بانک دی از بازار پولی بانکی 
کشور

به گزارش روابط عمومی بانک دی، قیطاسی طی این بازدید از نزدیک در جریان 
نحوه فعالیت  معاونت حقوقی بانک وادارات  مبارزه با پولشویی، مدیریت ریسک، 
بازرسی، امور شــعب شهرســتان ها،فروش امالک تملیکی ،حسابرسی داخلی 
،امورحقوقی،دعــاوی واجرائیات قرار گرفت.مدیرعامل بانــک دی در بازدید از 
اداره امور شعب خواستار نظارت مستمر و  پایش دقیق و لحظه ای دستگاه هاي 
خودپرداز و ارزیابی کیفیت امکانات و خدمات ارائه شــده به مشــتریان شــد. 
قیطاســي در ابتداي این بازدید با حضور در شعبه وزرا ضمن قدردانی از تالش 
همکاران جهت پیشــبرد اهداف شعبه بر تقویت اصل مشتري مداري و اهتمام 
حداکثري برای افزایش ســهم بانک دی از بازار پولی بانکی کشــور تأکید کرد.

مدیرعامل بانک دی ضمن بررســی آخرین وضعیت منابع و مصارف و اقدامات 
شعبه وزرا گفت : باید ارائه طرح هاي متنوع به منظور جذب مشتریان و افزایش 
کیفیت خدمات دهی به ویژه برای جامعه هدف بانک، خانواده های معظم شهدا و 

ایثارگران در همه شعب بانک دی در اولویت اقدامات قرار گیرد.

 بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی 
ممنوع

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران، بخشنامه ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از 
تسهیالت اعطایی را به شعب سراسر کشور ابالغ کرد. به گزارش اداره کل روابط 
عمومی پســت بانک ایران، مدیریت کل مقــررات، مجوز های بانکی و مبارزه با 
پولشویی  اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با 
ابالغ بخشنامه  ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰، اخذ هرگونه سپرده به عنوان 
وثیقه نقدی به هر عنوان را قبل و یا پس از اعطای تســهیالت توسط بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع کرد.پیش از این و در تیرماه سال ۹۹، بانک 
مرکزی ج.ا.ا با ابالغ بخشنامه ۱۰۰۸۳۲/۹۹ به بانک ها و موسسات اعتباری مجوز 
داده بود در صورت توافق بین مؤسســه اعتباری و تســهیالت گیرنده و قبل از 
اعطای تســهیالت، به بخشی از وثایق که به صورت نقدی مسدود می شود، در 
قالب حساب سپرده ســرمایه گذاری مدت دار، سود علی الحسابی، معادل نرخ 
ســود متناظر با دوره زمانی آن سپرده در شبکه بانکی پرداخت شود و پرداخت 
ســود کمتر از نرخ مصوب سال تخلف محسوب میشــود.بنا بر این گزارش، با 
ابالغ این بخشــنامه جدید، بانک ها و موسســات اعتباری نمی توانند بخشنامه 
۱۰۰۸۳۲/۹۹ را مالک عمل قرار داده و بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی 

به هر عنوانی ممنوع است. 

اختصاص 200 هزار میلیارد ریال منابع 
قرض الحسنه

عضو هیئت مدیره بانک ســپه از اختصــاص بیش از ۲۰۰ هــزار میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحسنه خبر داد .

پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه: حامد هیئت داودیان عضو هیئت مدیره بانک 
ســپه از اختصاص بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه برای 
حمایت از نیازمندان در سال ۱۴۰۱ خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک 
سپه: حامد هیئت داودیان عضو هیئت مدیره بانک سپه در برنامه زنده تلویزیونی 
»در پناه عشــق« شبکه ۲ ســیما درباره برنامه های بانک سپه برای اعطای وام 
قرض الحسنه در ســال ۱۴۰۱ گفت: ما در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۵۹ هزار میلیارد 
ریال را به امر قرض الحســنه اختصاص دادیم. در ســال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۸۴ هزار 
میلیارد ریال وام قرض الحســنه پرداخت شد و در نظر داریم در سال جاری نیز 
۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار میلیارد را به ســنت نیکوی قرض الحسنه تخصیص دهیم که 

برآورد ما این است ۵۰ تا ۶۰  درصد آن به وام ازدواج تعلق گیرد.

بیت کوین در مسیر ثبت رکوردی 
جدید

بر اســاس داده های موجود، سختی استخراج بیت کوین به سرعت 
کاهش می یابد و این مورد نگران کننده اســت.به گزارش ایســنا، 
اســتخراج بیت کوین همیشه شــاخصی قدرتمند در تقاضا برای 
اولیــن ارز دیجیتال بوده اســت و گاهی اوقات بــه عنوان یکی از 
راه های تعیین شــرایط بازار استفاده می شــود. بر اساس داده های 
موجــود، هش  ریــت بیت کوین بیش از یک درصد از دســت داده 
اســت که ضرری متوسط  در نظر گرفته می شــود.عالوه بر بازتاب 
تقاضــا برای یک ارز دیجیتال، هش ریت می تواند به معامله گران و 
سرمایه گذاران اطالعاتی در مورد شرایط بازار، انباشت یا توزیع ارائه 
دهد. در طول دوره رشــد تابستانی در سال ۲۰۲۱، پس از سرکوب 
صنعت دارایی های دیجیتال توسط چین این عملکرد بر استخراج 
رمزارزهای دیجیتال نیز تاثیر گذاشت و بازار شاهد بزرگترین افت 
هش ریت در تاریخ رمزارزها بود.به نقل از بیت کوین، در ۱۴ آوریل، 
ســختی اســتخراج بیت کوین پس از افزایش ۴.۱۳ درصدی دفعه 
قبل، به ۱.۲۶ درصد کاهش رســید. هش ریت فعلی کل شــبکه 
۲۰۲ اگزاهش بر ثانیه )EH/s( است.افزایش قیمت احتماال به دلیل 
کاهش سریع صدور بیت کوین بود که بعدا باعث عدم فشار فروش 
در بازار شــد و بازار لحظاتی پس از بازگشــت هش ریت به سطوح 
قبل از ســرکوب، شاهد یک اصالح عظیم ۵۰ درصدی بود.با توجه 
به نمودارهای سختی استخراج و هش ریت، شاهد افزایش مداوم در 
هر دو معیار هســتیم که نشان می دهد با وجود شرایط ناخوشایند 

بازار، تقاضا برای بیت کوین همچنان باالست.

بازار اوراق قرضه رکورد تاریخی زد
بازار اوراق قرضه ایاالت متحده آمریــکا بیش از دو تریلیون دالر از 
دســت داد که بزرگترین ضرر در تاریخ اخیر است.به گزارش ایسنا 
و بــه نقل از بی نیوز، شــاخص کل بلومبرگ بارکلیز ایاالت متحده 
که معیاری برای بازار اوراق قرضه ایاالت متحده محســوب می شود 
نسبت به اوج خود در آگوســت ۲۰۲۰به میزان ۱۰ درصد کاهش 
یافته اســت. این کاهش بی سابقه بیش از ۲ تریلیون دالر از ارزش 
بازار این شــاخص را از بین برده اســت.چارلی بیللو، موســس و 
مدیر عامل شــرکت کامپاند کپیتال ادوایزر نموداری را به اشتراک 
گذاشــت که نشــان می دهد، این بزرگترین و طوالنی ترین اصالح 
اوراق قرضه در تاریخ اخیر این کشــور است.بیللو گفت: »بازار اوراق 
قرضه ایاالت متحده ۱۰.۳ درصد نســبت به اوج خود در آگوســت 
۲۰۲۰ کاهش یافته است. این طوالنی ترین )۶۱۷ روز( و بزرگترین 
اصالح اوراق قرضه است که در تاریخ اخیر مشاهده کرده ایم«.چنین 
زیان های بزرگی معموال نشانه بدی است، با این حال، ضرر در بازار 
اوراق قرضه می تواند خبر خوشــایندی نیز باشــد زیرا قیمت های 
پایین تــر اوراق به معنــای بازده اوراق قرضه باالتر است.شــاخص 
کل جهانــی بلومبرگ بیان می کند که معیار بــازار اوراق قرضه در 
سراســر جهان، ۱۱ درصد زیان دیده و ارزش ۲.۶ تریلیون دالری 
را از بین برده است. شــایان ذکر است، اعداد نظری هستند به این 
معنا که توسط سرمایه گذارانی که شاخص جهانی را بدون پوشش 
ارزی ردیابی می کنند، محاسبه می شوند.اخیرا اوراق قرضه جهانی 
در ۲۱ مارس به پایین ترین سطح خود از زمان بحران ۲۰۰۸ سقوط 
کرده است.برخی پیش بینی می کنند که ضرر اوراق قرضه می تواند 
به دلیل افزایش ارزش دالر در رابطه با سایر جفت های تجاری آن، 

به عنوان مثال یورو باشد.

وزیر اقتصاد خبر داد

مراجعه برخی از ابربدهکاران به بانک برای پرداخت بدهی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد این وزارتخانه برای 
افشای ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی از این بدهکاران بزرگ  
برای پرداخت بدهی شان به بانک ها و خروج از لیست بدهکاران 
مراجعه کرده اند.به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در این باره 
گفت: مساله افشــای ابربدهکاران بانکی کشور که سال ها در 
اقتصاد ایران تنها حرفش زده می شــد، هفته گذشته با فشار 
وزارت اقتصاد بحمداهلل در بانک های دولتی انجام شد.خاندوزی 
افزود: معضل بدهی های کالن بانکی موجب عدم دسترســی 
بخش زیادی از مردم به تســهیالتی بود که سال ها و سال ها 
منجمد دست چند بدهکار بزرگ بدحساب باقی مانده بود و 
اجازه دسترســی به آن حجم از تسهیالت به بقیه مردم  داده 
نمی شد.وی با انتقاد از اینکه از این مساله در گذشته به عنوان 
یک حربه سیاســی استفاده می شد و لیســت بدهکاران  در 
جیب برخی از افراد بود که از آن علیه جریان رقیب اســتفاده 
می کردند، گفت: ما در وزارت اقتصاد کاماًل علمی و کارشناسی 
و به نفع مردم حرکــت خواهیم کرد. در هفته های آینده هم 
این افشای اطالعات و شفافیت کامل تر خواهد شد. در دیدار 
نوروزی که با مدیران عامل بانک ها داشتم، حرف ها و حدیث ها 

و مقاومت هایی در این زمینه وجود داشت اما از آنان خواستیم 
اگر همه همزمان این سیاست را پیاده کنند، هیچ مساله ای به 
جهت اینکه منابع و ســپرده ها از یک بانک خارج شود و  وارد 
بانک دیگری گردد، رخ نخواهد داد.طبق اعالم وزات اقتصاد، 
خاندوزی ادامه داد: از مدیران بانک ها خواســتیم که روزهای 
بیستم و بیســت و یکم فروردین ماه آخرین زمانی باشد که 
این سیاســت اجرا می شود و الحمداهلل این سیاست در کشور 
پیاده شــد و برای آینده هم نظر ما این است که این روند را 
ادامــه دهیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد : اجرای 
این سیاســت منابع را به بانک ها برخواهــد گرداند و خوش 
حســابی را تقویت خواهد کرد و ان شااهلل این جریان موقت 
نخواهد بود و ادامه خواهد داشت. در هفته جاری ان شااهلل یک 
خبر بزرگ و امیدوار کننده دیگر راجع به شــفافیت اطالعات 
اقتصادی خواهیم داشت که آن را هم خدمت مردم عزیز ایران 
اعالم خواهم کرد.طبق این گزارش، در هفته گذشــته اسامی 
ابربدهکاران ۱۱ بانک دولتی منتشــر شــد و قرار است تا در 
هفته جاری لیســت بدهکاران کالن تمامی بانک ها در سایت 

بانک مرکزی منتشر شود.

و عملیاتی  دقیــق  اجــرای 
»طرح تأمین مالی زنجیره ای 
تولیــد« به منظــور حمایت 
عملی از رونق تولید، اقتصاد 
دانش بنیان و کارآفرینی پایدار در نشست مشترک رئیس کل بانک 
مرکزی، وزیر صمت و مدیران عامل بانک های منتخب مورد بررسی 
قرار گرفت.به گزارش خبرنگار ایِبنا، دکتر صالح آبادی در این نشست 
با اشــاره به انحراف و هدررفت منابع در روش های قدیمی اعطای 
تســهیالت، در خصوص روش تأمین مالی زنجیــره ای تولید اظهار 
داشــت: با انجام طرح تامین مالی زنجیره ای تولید، امکان نظارت بر 
مصرف صحیح تســهیالت که یکی از تاکیدات رئیس جمهور برای 

نظام بانکی است فراهم می شود . دکتر صالح آبادی تصریح کرد: هر 
نوع تشویقی که در راستای رونق تولید باشد و بتواند اشتغال افرینی 
پایدار ایجاد کند در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و در این باره 

نیز از تمام ظرفیت های بانکی استفاده خواهیم کرد. 

اوراق گام یکی از ابزارهــای نوین در تامین مالی زنجیره ای 
تولید

وی ادامه داد: همچنین با اســتفاده از این طرح با منابع کمتر امکان 
حمایت و تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بیشتری فراهم 
می شــود و در مقایسه با روش های قدیمی فشار بسیار کمتری به 
منابع مالی بانک ها وارد می شود. دکتر صالح آبادی اوراق گام را یکی 

از ابزارهای نوین در تامین مالی زنجیره ای تولید برشمرد و افزود: با 
اصالحات انجام شده در دستورالعمل اجرایی اوراق گام در پایان سال 
گذشته، گام موثری در بهبود عملکرد و استفاده از این ابزار برداشته 
شــده اســت و امیدواریم با همکاری بانک ها بتوانیم گامی مهم در  

تسریع و گسترش تامین مالی زنجیره ای تولید برداریم.  

ضرورت آموزش شبکه بانکی در تسریع فرآیند تامین مالی 
زنجیره ای تولید

رئیس شــورای پول و اعتبار با اشاره به اهمیت نقش آموزش شبکه 
بانکی در تســریع فرآیند تامین مالی زنجیره ای تولید، اضافه کرد: با 
توجه به هدفگذاری ۵۰ درصدی تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه 

های تولیدی از طریق این طرح، باید با اســتفاده از ظرفیت موسسه 
آموزش عالی بانکداری نسبت به آموزش روند اجرای طرح در بانک 

های عامل اقدام کنیم. 

ضررورت گزارش دهی ماهانه بانکها 
دکتر صالح آبادی با اشاره به اهمیت موضوع تامین مالی زنجیره ای 
تولید در مجموعه اقتصادی کشور تاکید کرد: پایبندی به زمانبندی 
در عملیاتی شدن و گسترش استفاده از این طرح از الزامات موفقیت 
طرح اســت، لذا گزارش اقدامات انجام شده از سوی بانک ها در این 
خصوص باید به صورت ماهانه ارائه شود تا برنامه ریزی های آتی بر 

مبنای آن انجام شده و اهداف تعیین شده محقق شود. 

نقش تامین مالــی زنجیره ای تولید در رشــد اقتصادی 8 
درصدی 

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلســه نقش طرح تامین 

مالی زنجیره ای تولید در دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی 
را بسیار حیاتی دانست و گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید 
به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تغییر سیاست های در تخصیص 
ارز ترجیحی و افزایش دستمزد و هزینه های جانبی تولید، دستیابی 
به رشــد اقتصادی تنها از مسیر تامین سرمایه در گردش بنگا های 
تولیدی و افزایش ظرفیت تولید از این طریق میســر خواهد شــد. 
دکتر فاطمی امین افزود: عملیاتی شــدن ایــن طرح نقش موثری 
در جهش تولید، اشــتغال و رشــد اقتصادی خواهد داشت و از این 
رو وزارت صمــت و بانک مرکزی بــا همکاری بانک ها به جدیت به 
دنبال عملیاتی شدن طرح تامین مالی زنجیره ای تولید هستند. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در این نشســت با تقدیر و تشــکر از تالش 
شبکه بانکی در چند ماه گذشته در خصوص تامین مالی زنجیره ای 
و پرداخت تسهیالت مبتنی بر صورتحسابهای سامانه جامع تجارت 
بیان کرد: مرحله پایلوت این کار انجام شــده است و امسال کار باید 

تسریع و گسترش یابد.

نشست مشترک رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صمت و مدیران بانک ها؛

تقویت و گسترش »طرح تأمین مالی زنجیره ای تولید« در سال جاری
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گزیده خبر

 اتحادیه اروپا مأموریت خود در عراق 
را تمدید کرد

منابــع خبری گزارش دادند، اتحادیه اروپا ماموریت مشــورتی- امنیتی خود به 
نیروهای امنیتی عراقی برای حمایت از زیرساخت |های این کشور را برای دو سال 
دیگر تمدید کرد.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، 
شــورای اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد که دوره حضور مشــاوران امنیتی 
خود در عراق را جهت تکمیل اصالحات در زیرســاخت های امنیتی این کشور و 
همینطور تقویت آن ها را تا آوریل ۲۰۲۲ تمدید کرده است.این درحالی است که 
طبق برنامه اعالم شده قبلی زمان حضور این مشاوران تا ۳۰ آوریل جاری به پایان 
می رسد اما پس از رایزنی با دولت عراق، اعضای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که 
دوره این ماموریت را به مدت دو سال دیگر تمدید کنند.در بیانیه شورای اتحادیه 
اروپا آمده اســت که دولت های عضو این اتحادیه با این ایده موافق هســتند که 
عراق نیاز به حمایت و پشــتیبانی بیشتر در زمان فعلی دارد.بر اساس این بیانیه، 
هیئت مشورتی اتحادیه اروپا به ارائه مشاوره  استراتژیک و تخصصی جهت اجرای 
جنبه های غیرنظامی برنامه اصالحات در بخش امنیــت عراق ادامه خواهد داد.

مقر هیئت مستشاران اتحادیه اروپا در بغداد پایتخت عراق واقع شده و همچنین 
دفتری در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق دارد.شورای اتحادیه اروپا در این 
بیانیه تصریح کرد؛ ماموریت آنها در راســتای کمک به عراق در اجرا و توســعه 
اســتراتژی امنیت ملی این کشور اســت. فرآیندی که توسط تعدادی از شرکای 
بین المللی حمایت می شــود و شامل چندین حوزه از جمله حمایت از اصالحات 
نهادی، مقابله با جرایم سازمان یافته، مقابله با فساد، حفاظت از ثروت و میراث این 
کشور، مدیریت مرزها و مقابله با تروریسم است.این هیئت مستشاری به مقامات 
دفاتر مشــاوره امنیت ملی، وزارت کشور و ســایر نهادهای درگیر در جنبه های 
غیرنظامی عراقی مشاوره می دهد.این هیئت مشورتی اتحادیه اروپا، مأموریت خود 

را در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ در پاسخ به درخواست کمک از سوی عراق، آغاز کرد.

بحران دیپلماتیک در روابط روسیه و رژیم 
صهیونیستی

اظهارات وزیر خارجه دولت رژیم صهیونیستی درباره جنگ اوکراین، انتقاد شدید 
روسیه از این رژیم را به همراه داشته و منجر به بحران در روابط دیپلماتیک میان 
دو طرف شــده است.به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، وزارت 
خارجه روسیه در بیانیه ای نسبت به اظهارات اخیر یائیر الپید، وزیر خارجه دولت 
رژیم صهیونیستی درباره لغو عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل 
واکنش نشان داد.وزارت خارجه روسیه ضمن انتقاد و ابراز تاسف از اظهارات الپید 
تاکید کرد: اظهارات الپید تالشــی تقریباً آشــکار برای سوء استفاده از وضعیت 
اوکراین به منظور منحرف کردن توجه جامعه بین الملل از درگیری فلســطین و 
اسرائیل بوده که یکی از قدیمی ترین درگیری های حل نشده است.این وزارتخانه، 
دولت رژیم صهیونیســتی را به تداوم نقض قطعنامه های شورای امنیت و مجمع 
عمومی سازمان ملل با ادامه اشغالگری و الحاق اراضی فلسطین به اراضی اشغالی 
متهم کرد.در این بیانیه آمده است که بیش از ۲.۵ میلیون فلسطینی در مناطق 
مختلف کرانه باختری در نتیجه این اقدامات رژیم صهیونیســتی خود را از بقیه 
جهان منزوی می بینند.وزارت خارجه روسیه همچنین در ادامه بیانیه خود آورده 
اســت: نوار غزه به یک زندان روباز تبدیل شــده و ســاکنان آن حدود ۱۴ سال 
اســت که با محاصره زمینی، دریایی و هوایی توســط اسرائیل مواجه هستند.در 
این بیانیه همچنین آمده است: اسرائیل رویکرد خود مبنی بر ادامه طوالنی ترین 
اشغال تاریخ جهان پس از جنگ جهانی دوم را در سایه چشم پوشی کشورهای 
غربــی و با حمایت واقعی آمریکا ادامه می دهد.یائیر الپید بر خالف نفتالی بنت، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که درصدد میانجیگری میان مسکو و کی یف است، 

بارها عملیات نظامی روسیه در اوکراین را محکوم کرده است.

 روسیه اخراج ۱۸ دیپلمات اتحادیه اروپا 
را اعالم کرد

روســیه اخراج دیپلمات ها از این کشور را افزایش داده و روز جمعه اعالم کرد که 
۱۸ دیپلمات اتحادیه اروپا در این کشور را »عنصر نامطلوب« در نظر گرفته است.به 
گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای 
اعــالم کرد، این تصمیم را به دنبال اخــراج ۱۹ دیپلمات روس از اتحادیه اروپا و 
ســازمان اروپایی انرژی اتمی اتخاذ کرده است.در این بیانیه آمده است: روسیه، 
اتحادیه اروپا را مســئول تخریب ساختار همکاری ها و گفت وگوهای دوجانبه ای 
که طی دهه ها میان این دو طرف شــکل گرفته بود، می داند. لزوم رعایت دقیق 
الزامات کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک سال ۱۹۶۱ توسط اتحادیه اروپا 
تاکید می شود.در این بیانیه به زمان دقیق خروج این دیپلمات های اتحادیه اروپا 
از روسیه اشاره ای نشده است و تنها اعالم شده که آنها در آینده ای نزدیک روسیه 
را ترک خواهند کرد.این در حالی اســت که اتحادیه اروپا اواخر روز جمعه اخراج 
دیپلمات هایش از روسیه را محکوم کرد.پیتر استانو، سخنگوی ارشد امور خارجی 
اتحادیــه اروپا در بیانیه ای گفت: اتحادیه اروپا این تصمیم بی اســاس و غیرقابل 
توجیه فدراسیون روسیه برای اخراج ۱۸ تن از اعضای هیات دیپلماتیک اتحادیه 
اروپا در این کشور را محکوم می کند. این دیپلمات های اتحادیه اروپا وظیفه خود 
را در چهارچوب و با احترام کامل به کنوانســیون وین در مورد روابط دیپلماتیک 
انجام می دهند. در ادامه این بیانیه آمده است: هیچ دلیلی جز تالفی برای تصمیم 
روز جمعه مقامات روسیه وجود ندارد. راهی که روسیه اتخاذ کرده بیش از پیش 
به انزوای بین المللی اش دامن خواهد زد.روسیه و اعضای کشورهای اتحادیه اروپا 
در ماه جاری میالدی در بحبوحه اعتراضات شدید به حمله مسکو به اوکراین که 
از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر به شدت محکوم شده است، 

متقابال دست به اخراج دیپلمات های یکدیگر زده اند.

واکنش ترامپ به پیشنهاد خرید ایالن ماسک
به توییتر برنمی گردم!

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا گفت اگر ایالن ماسک، مدیرعامل تسال، 
توییتر را خریداری کند و حســاب وی را دوبــاره برگرداند، احتماال به این پلتفرم 
شبکه اجتماعی بازنخواهد گشت.به گزارش ایسنا، اظهارات ترامپ پس از پیشنهاد 
ایالن ماســک برای خرید توییتر در قرارداد نقدی به ارزش ۴۳ میلیارد دالر مطرح 
شــد.ترامپ ساعاتی بعد در مصاحبه با امریکانو مدیا، در پاسخ به این که اگر ایالن 
ماســک حساب وی را برگرداند، آیا ترامپ به توییتر برخواهد گشت و در نخستین 
پست خود چه خواهد گفت، پاسخ داد: ما در حال حاضر پلتفرم بزرگی را می سازیم 
و بنابراین احتماال عالقه ای نخواهم داشــت. توییتر خیلی کسل کننده شده و آنها 
از شــر صداهای خوب زیادی در توییتــر - صداهای محافظه کار زیادی – خالص 
شــده اند. حاال توییتر کسل کننده شــده و دوستانم به من می گویند توییتر دیگر 
همان محل قبلی نیست و اکنون جای بســیار خسته کننده ای است.توییتر پس 
از حوادث ششــم ژانویه سال ۲۰۲۱ و حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره 
آمریکا، با اشــاره به ریسک تحریک بیشتر به خشونت، حضور رئیس جمهور سابق 
آمریکا در این پلتفرم را برای همیشــه ممنوع کرد.چهره های محافظه کار آمریکا 
پیش از این در واکنش به خبر خرید ۹.۲ درصد سهام توییتر توسط ایالن ماسک 
و تبدیل شدن این میلیاردر کارآفرین به بزرگترین سهامدار توییتر، ابراز امیدواری 
کرده بودند که ماسک حســاب توییتر ترامپ را برگرداند.ایالن ماسک از آن زمان 
عنوان بزرگترین ســهامدار توییتر را از دست داد و بر اساس اظهارنامه تنظیم شده 
نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، اکنون گروه ونگارد با ۱۰.۳ درصد سهم، 
بزرگترین سهامدار توییتر است.ایالن ماســک در برنامه تد تاک در ونکوور درباره 
پیشــنهاد خرید توییتر گفت: تصور می کنم خیلی مهم باشد که فضای انحصاری 
برای آزادی بیان وجود داشته باشد.بر اساس گزارش پایگاه خبری بیزنس اینسایدر، 
ترامپ اوایل امســال پلتفرم شبکه اجتماعی تروت سوشــال )Truth Social( را راه 
انــدازی کرد که به عنوان جایگزینی بــرای پلتفرمهایی مانند توییتر و فیس بوک 
معرفی شد. اما عرضه این پلتفرم کند بوده و طبق گزارش واشنگتن پست، ترامپ 

را عصبانی کرده است.

چین نسبت به »تراژدی به سبک اوکراین« در 
آسیا هشدار داد

وزیــر امور خارجه چین به ویتنام گفت که بحران اوکراین یک برهه مهم برای این 
دو کشــور اســت که در کنار هم و با توجه به »لطمات ناشی از استراتژی هند – 
اقیانوسیه آمریکا« می توانند در صلح منطقه ای مشارکت کنند.به گزارش ایسنا، به 
نقل از وب سایت ساوت چاینا مورنینگ پست، »وانگ یی« وزیر امور خارجه چین 
پنج شنبه در تماسی تلفنی با »بوی تان سون« همتای ویتنامی خود گفت، مساله 
اوکراین بار دیگر موجب شــد تا کشورهای آسیایی متوجه شوند که حفظ صلح و 
ثبات گرانبهاســت و مخالفت نکردن با تقابــل گروهی به خطرات بی پایانی منجر 
خواهد شــد.ایاالت متحده و اروپا از چین بابــت خودداری از جنگ نامیدن حمله 
روســیه به اوکراین در اواخر فوریه انتقاد می کنند. چین در عوض از »نگرانی های 
امنیتی منطقی« روسیه حمایت کرده و آمریکا و ناتو را به تحریک درگیری متهم 
کرده است.مثل چین، ویتنام هم یکی از بیش از ۳۰ کشوری بود که از به قطعنامه 
سازمان ملل در محکومیت روسیه بابت حمله اش به اوکراین رای ممتنع داد. ویتنام 
همچنین در معرض وعده های آمریکاست که به تقویت مناسباتش با هانوی و دیگر 
کشــورهای این منطقه به عنوان بخشی از اســتراتژی هند – اقیانوسیه که فوریه 
منتشر شد، وعده داده است.براســاس بیانیه وزارت خارجه چین، وانگ یی گفت: 
ایــاالت متحده برای ایجاد تنش منطقه ای و تحریک رویارویی از طریق پیشــبرد 

استراتژی هند – اقیانوسیه تالش کرده است. 

هشدار دانشمندان: 

ویروس زیکا تنها یک جهش با جرقه شیوع گسترده تر فاصله دارد
تهران - ایرنا- دانشــمندان هشدار داده اند که تنها با یک جهش 
در ویروس زیکا می توان شــاهد جرقه شیوع گسترده دیگری از 
این بیماری در انســان بود.به گزارش ایرنــا ، یورونیوز اعالم کرد  
که محققان موسسه ایمونولوژی ال جوال، کالیفرنیا دریافته اند که 
ویــروس زیکا می تواند به گونــه ای جهش پیدا کند که عفونی تر 
شود و از سوی دیگر از ایمنی های قبلی موجود به طور بالقوه عبور 
کند.عالئم ویروس زیکا از طریق پشه منتقل می شود، شامل تب 
خفیف، درد مفاصل بویژه در دست ها یا پاها، قرمزی چشم، درد 
چشم، ســردرد، خستگی یا احساس ناراحتی عمومی، درد شکم 
است.پروفسور سوجان شرستا، محقق موسسه ال جوال که به همراه 
پروفســور پی یونگ شی از دانشگاه تگزاس این مطالعه را رهبری 
کرده است، گفت: »جهان باید ظهور این سویه ویروس زیکا را زیر 
نظر بگیرد.« عالئم ابتال به زیکا معموال در بزرگساالن خفیف است. 
با این حال، این ویروس می تواند جنین در حال رشد را آلوده کند 
و منجر به نقایص مادرزادی مانند میکروسفالی شود.ویروس زیکا 
از سوی پشــه ها در مناطق گرمسیری و نیمه  گرمسیری منتقل 
می شود و گزارش هایی مبنی بر ابتال به این ویروس در ۸۶ کشور 
در سراسر جهان گزارش شده است.این ویروس غیر از نیش پشه 
می تواند از طریق تماس جنســی، انتقال خــون و فرآورده های 
خونی و پیوند اعضا از انســان به انسان سرایت کند.اپیدمی این 
ویروس در ســال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ وجود داشت به طوری که 

این اپیدمی از برزیل شــروع شد و به سایر کشورهای قاره آمریکا 
سرایت کرد.ویروس زیکا و ویروس دنگی در بسیاری از کشورهای 
جهان همپوشــانی دارند. ویروس دنگی مانند زیکا یک »فالوی 
ویروس« اســت که از پشه منتقل می شــود بنابراین ویژگی های 
بیولوژیکی بسیاری دارد. در واقع این دو ویروس به اندازه ای مشابه 

هستند که پاســخ ایمنی ناشی از ابتال به ویروس دنگی می تواند 
در مقابل ابتال به زیکا محافظت ایجاد کند.شرستا محقق موسسه 
ال جــوال گفت: »در مناطقی که زیکا شــیوع دارد اکثریت قریب 
بــه اتفاق مردم قبال در معرض ویروس دنگی قرار گرفته اند و هم 
ســلول های تی و هم پادتن های واکنش متقابل را دارند.«هر دو 

ویروس طبق مطالعه دانشمندان به سرعت دچار جهش می شوند.
پروفسور شرستا تصریح کرد: »دنگی و زیکا ویروس های آرآن ای 
)RNA( هســتند. به این معنی که می تواننــد ژنوم خود را تغییر 
دهنــد.«وی افزود: »وقتی این همه پشــه و تعداد زیادی میزبان 
انســان وجود دارد، این ویروس ها دائمــا در حال حرکت به جلو 
و عقب هســتند و تکامل می یابند.«برای مطالعه سرعت تکامل 
زیکا، تیم موسسه ال جوال چرخه های عفونتی را بازسازی کردند 
که به طور مکرر بین ســلول های پشه و موش جابجا می شدند. 
این کار به دانشــمندان موسسه الجوال دریچه ای برای چگونگی 
تکامل طبیعی ویروس زیکا در مواجهه با میزبان های بیشــتر را 
باز کرد.محققان دریافتند که برای ویروس زیکا تقریبا آسان است 
که تغییر در اســید آمینه واحد را ایجاد کند که به ویروس اجازه 
می دهد کپی های بیشــتری از خود بسازد و ابتالها بیشتر شود. 
این جهش توانایی ویروس را برای تکثیر هم در موش ها و هم در 
پشه ها افزایش می دهد. این نوع زیکا همچنین افزایش تکثیر در 
سلول های انسانی را نشان داد.خوزه آنجل رگال-ناوا مولف اصلی 
مطالعه و محقق ســابق فوق دکترای موسســه الجوال و دانشیار 
فعلی دانشــگاه گوادالخارا مکزیک گفت: »این جهش واحد برای 
افزایش شدت ویروس زیکا کافی است. نرخ تکثیر باال در یک پشه 
یا میزبان انسان می تواند انتقال ویروس یا بیماری زایی را افزایش 

دهد و باعث شیوع جدیدی شود.«

شبکه خبری سی ان ان به نقل از برخی مقامات آمریکایی فاش کرد که دولت واشنگتن پیش بینی می کند جنگ در اوکراین تا پایان 
۲۰۲۲ ادامه یابد.به گزارش ایسنا، سی ان ان به نقل از مقامات آمریکایی و اروپایی گزارش داد که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
آمریکا به متحدان اروپایی گفته است که پیش بینی می کند جنگ در اوکراین تا پایان سال جاری ادامه یابد.به گزارش این شبکه 
آمریکایی، دو مقام اروپایی که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که بلینکن پیش بینی می کند که جنگ تا پایان سال ۲۰۲۲ 
ادامه یابد.یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا اشاره کرد که بلینکن »با همتایان خود در مورد نگرانی های طوالنی شدن درگیری گفتگو کرده اما تمام تالش های 
او حول این است که چگونه جنگ را در سریع ترین زمان ممکن متوقف کند.«سی ان ان به نقل از مقامات اعالم کرد که »هیچ نشانه ای مبنی بر تغییر اهداف والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه، علیرغم شکست وی در تصرف مناطق اصلی مانند کی یف، وجود ندارد« و »اگر با شکست نظامی مواجه نشود، احتماالً به دنبال مذاکرات 
دیپلماتیک نخواهد بود«.مقامات تصریح کردند که »عزم بین المللی« برای حمایت از اوکراین با تسلیحات باقی خواهد ماند و ممکن است تغییراتی در ماهیت تسلیحات 
که در صورت ادامه درگیری ها مورد نیاز است، ایجاد شود.جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، پیشتر گفته بود که جنگ در اوکراین ممکن است چندین ماه 
یا حتی بیشتر طول بکشد.پیش از این، رسانه ها به نقل از پوتین گفته بودند که روسیه تا رسیدن به اهداف »اصیل« خود در اوکراین به جنگ خود ادامه خواهد داد.

این در حالی است که اوکراین پیش بینی کرده در روزهای آینده جنگ تشدید شود.

نیویورک- ایرنا- ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در آخرین تماس تلفنی خود با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از او 
خواسته است که روسیه را به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی کند.روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز جمعه به وقت محلی  

گزارش داد که زلنسکی در گفتگوی خود با بایدن از وی خواسته است روسیه را به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی کند.
به گفته مقامات آگاه آمریکایی، این درخواست زلنسکی در آخرین تماس وی با بایدن که پیرامون پاسخ چند جانبه غرب به تهاجم 

روسیه به اوکراین بود، مطرح شده است.به گفته این مقامات که نامشان بیان نشده است، بایدن در طول گفتگوی خود با زلنسکی متعهد به انجام اقدام خاصی نشده 
اما به همتای اوکراینی خود گفته که آماده است طیفی از پیشنهادات را برای اعمال فشار بیشتر بر پوتین بررسی کند.جیسون بالزاکیس یک مقام سابق وزارت خارجه 
آمریکا گفت که افزودن  روسیه به فهرست کشورهای حامی تروریسم مانند استفاده از گزینه هسته ای در زمینه اقتصاد است.واشنگتن پست نوشت: چنین اقدامی 
تاثیرات گســترده ای خواهد داشــت. این تاثیرات شامل اعمال تحریم بر سایر کشورها که به همکاری با روسیه ادامه می دهند، مسدود سازی دارایی های روسیه در 
آمریکا از جمله امالک و ممنوع سازی صادرات کاالهای چند منظوره می شود.پیش از این، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تداوم حمالت لفظی  به والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار او را به »نسل کشی« متهم کرد و گفت که حمله پوتین به اوکراین »نسل کشی« است.پس از این اظهارات بایدن، ولودیمیر 

زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از او  به خاطر استفاده از عبارت »نسل کشی« در توصیف تهاجم روسیه به اوکراین قدردانی کرد.

پیش بینی برخی مقامات آمریکایی آمریکا

ادامه جنگ در اوکراین تا پایان ۲۰۲۲
درخواست زلنسکی از بایدن: 

روسیه را حامی تروریسم معرفی کنید
وزیــر خارجه آمریکا، زمــان پایان جنگ 

اوکراین را کرد
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یک مهندس که تنها با یک دســت متولد شــده اســت، با بطری های 
پالستیکی یک پروتز به قیمت ۸۰۰ دالر ساخته است.به گزارش ایسنا 
و به نقل از آی ای، یکی از فعالیت های مورد عالقه »انزو رومرو« نواختن 
گیتار است که به دلیل متولد شدن با یک دست، قادر به انجام آن نبود، 
اما اکنون به لطف دســت پروتزی که با بطری های پالستیکی ساخته 
بدون زحمت این کار را انجام می دهد. وی حاال با انگشــتان این دست 
مصنوعی می تواند بدون درد موسیقی بنوازد.همه چیز در ذهن »انزو« با 
یک فیلم علمی-تخیلی ساخته ۱۹۸۰ آغاز شد. در اواخر آن فیلم، یکی 
از شــخصیت های آن در نبرد با دشمن، دســت راست خود را از دست 
می دهد. اما به یک پروتز مجهز می شود که نه تنها می تواند حرکت کند، 
بلکه احســاس هم می کند.»انزو« که عمــرش را تا به حال با دوچرخه 
سواری یا بسکتبال بازی کردن فقط با استفاده از دست چپش گذرانده 
بــود، با دیدن ایــن فیلم ایده ای به ذهنش خطور کرد. اما او ســواالت 
متعددی داشت که فقط با مهندسی می توانست به آنها پاسخ دهد.»انزو« 
که در شهر »کوسکو« در کشور پرو به دنیا آمده است، برای تحصیل در 
رشــته مکاترونیک به شهر »لیما« پایتخت این کشور نقل مکان کرد و 
بر خالف زندگی در شهر »کوسکو« که در آن فقدان دست و پا موجب 
خیره شــدن به او نمی شد، مردم در »لیما« به دلیل معلولیت وی به او 
خیره می شدند. بنابراین او همیشه سعی در پنهان کردن معلولیت خود 
داشت.اکنون پس از گذشت سال ها، »انزو« دست چپی برای خود تهیه 
کرده که از یک بطری پالســتیکی آبی رنگ ساخته شده است. امروز او 

بنیانگذار شرکت »LAT Bionics« است.

گروهــی از پژوهشــگران چینــی و آمریکایــی، مجموعــه ای از 
ســلول های بنیادی قابل تزریــق را ارائه داده اند کــه می توانند به 
ترمیم غضروف آســیب دیده کمــک کنند.به گزارش ایســنا و به 
نقل از فیز، پژوهشــی که حاصل همکاری میان پروفســور »کیویو 
ژانــگ«)Qiuyu Zhang(، پژوهشــگر »دانشــگاه پلی تکنیک نورث 
 ،)Ki-Bum Lee(»چین، پروفســور »کی بوم لی )NWPU(»وسترن
پژوهشگر »دانشگاه راتگرز«)Rutgers University( آمریکا و پروفسور 
»لیانگ کونگ«)Liang Kong(، پژوهشــگر »دانشگاه پزشکی نیروی 
هوایی«)Air Force Medical University( چین اســت، یک مجموعه 
از ســلول های بنیادی غیرآلی تزریقی با الگوی نانوســاختار را ارائه 
می دهد و آن را برای بازسازی نقص های غضروف که در وضع بحرانی 
قــرار دارند، به کار می برد.صدمات غضروفی اغلب ویرانگر هســتند 
و بیشــتر آنها به دلیل ظرفیت پایین بازسازی بافت های غضروفی، 
هیچ درمانی ندارند. ظهور سیستم های سه بعدی کشت سلول های 
بنیادی، پیشــرفت هایی را در حوزه زیست شناسی رشد، مدلسازی 
بیماری ها و پزشــکی ترمیمی به همراه داشــته اســت. به عنوان 
نمونه، سلول های بنیادی پس از پیوند موفقیت آمیز، ابتدا می توانند 
فاکتورهــای تغذیه ای را برای کاهش التهاب در محل های آســیب 
غضروف ترشــح کنند و سپس برای ترمیم، به سلول های غضروفی 
تبدیل شــوند.با وجود این، موانع مهمی وجود دارد که باید پیش از 
تحقق پتانسیل درمان با سلول های بنیادی، بر آنها غلبه کرد. کنترل 
محدود بر روند تبدیل شــدن ســلول های بنیادی بدن به غضروف، 

اغلب به پیامدهای ترمیمی منجر شده است. 

ساخت دست مصنوعی با بطری 
آب معدنی!

ترمیم غضروف آسیب دیده با 
تزریق سلول های بنیادی 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بمب های روسی در شهر خارکیف اوکراین/ رویترز

GR کروال یکی از بهترین هاچبک های بازار
تویوتا GR کروال پس از معرفی خود آنقدر سروصدا به پا کرده است که همه وهمه از این خودرو انتظار دارند که به یکی از بهترین 

خودروهای رانندگی در بازار تبدیل شود؛ با توجه به سخنان مهندس ارشد این شرکت، گویا همین گونه نیز خواهد بود.
مهندس ارشــد توسعه GR کروال، »نایوکی ساکاماتو«، در مصاحبه ای با مجله »کار اند درایور« با تاکید خاطرنشان کرده بود که 
این کروال با بقیه خودروهای همرده تفاوت زیادی دارد. برای شروع می توان به چلوپنجره بسیار بزرگ، خشن و زیبای آن اشاره 
کرد که در مقایسه با کروالی معمولی واقعا »عظیم« است. ساکاماتو می گوید که سیستم چهارچرخ محرک GR کروال نیز کامال 
مخصوص خودش طراحی شده است. او مدعی است که تویوتا برای توسعه این خودرو از داده های به دست آمده از رقابت های رالی 
قهرمانی استفاده کرده است و برای کنترل شتاب و پیشرانه در شرایط گوناگون، گزینه های زیادی را در اختیار راننده قرار می دهد.

حال با توجه به اینکه نسخه »Circuit Edition« این خودرو تنها ۱۴۵۱ کیلوگرم وزن خواهد داشت، می توان اطمینان حاصل کرد 
که تویوتا کیی از بهترین خودروهایش را به جهان معرفی کرده اســت؛ خودرویی که به حتم از هاچبک GR یاریس نیز موفق تر 

خواهد بود.

موفق ترین زن دو و میدانی  تاریخ بازنشسته شد
آلیسون فلیکس پس از دوران درخشانی که در دوومیدانی داشت اعالم خداحافظی کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از استار، آلیسون 
فلیکس، ستاره آمریکایی که پرافتخارترین دوومیدانی کار زن تاریخ المپیک است، اعالم کرد که در پایان فصل بازنشسته خواهد 
شــد.فلیکس ۱۱ مدال المپیک از جمله هفت طال و هم چنین ۱۳ عنوان جهانی قابل توجه کســب کرده است. این زن ۳۶ ساله 
تابستان گذشته در پنجمین بازی های المپیک خود در توکیو شرکت کرد و این آخرین حضور او در این رویداد بود.فلیکس با اعالم 
بازنشستگی در صفحه اجتماعی خود نوشت:  تصور نمی کردم که چنین شغلی داشته باشم. از این ورزش که زندگی من را تغییر 
داد بسیار سپاسگزارم. من همه چیزم را برای دویدن دادم و حاال به پایان راه رسیدم و کارم در این رشته تمام است. من می خواهم 
خداحافظی کنم و از افرادی که به من کمک کردند تشکر می کنم.  فلیکس در مواد ۱۰۰ متر، ۴×۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر 
و ۴×۴۰۰ متر رقابت کرد. فلیکس در طول دوران درخشان خود، چهار طالی المپیک در امدادی ۴ در ۴۰۰ متر، دو طال در ۴ در 
۱۰۰ متر و یک طال در ۲۰۰ متر به دست آورد. او هم چنین ۱۰ بار قهرمان ملی ایاالت متحده و پرافتخارترین ورزشکار در تاریخ 

مسابقات جهانی دو و میدانی با ۱۸ مدال بود.  

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

کتاب پرده
کتاب پرده با عنوان فرعی آخرین پرونده ی هرکول پوآرو 
اثری از نویسنده مشهور، آگاتا گریستی است. کتابی که 
نویسنده مایل بود بعد از مرگش منتشر شود و سال های 
سال آن را نزد خود نگه داشت. اما یکباره تصمیم اش را 
عــوض کرد و در نهایت کتاب را چاپ کرد. کتابی که به 
مجموعه کارآگاهی هرکول پوآرو خاتمه داد و همان طور 
که از عنوان مشــخص است، آخرین پرونده پوآرو است. 
آخرین پرونده هرکول پوآرو، هزارتوی تاریک قتلی مرموز 
اســت و در مکانی اتفاق می افتد که او اولین پرونده اش 
را در آنجــا انجام داد. خانه ای ییالقی به نام »اســتایلز« 
که اکنون به کلی تغییر کرده اســت.آرتور هیســتینگز، 
دوست و همراه همیشگی پوآرو، در کمال ناباوری نامه از 
او دریافت می کند تا به استایلز بیاید که اکنون به مهمانخانه بدل شده است. جودیت، دختر هیستینگز، 
نیز در آنجا حضور دارد و به نظر می رســد این دعوت برای تجدید دیدار و گذراندن اوقاتی خوش است 
اما پوآرو خیلی ســریع موضوع را برای هیســتینگز روشــن می کند: »آمده ام این جا تا قاتلی را به دام 
بیندازم.«برای حل این پرونده و گرفتن قاتل، پوآرو به دوســتش نیاز دارد چرا که او »درب و داغان و 
علیل« شده و حتی چند قدم راه رفتن از سخت ترین کارهای ممکن است. خوشبختانه هیستینگز که 
بسیار تحت تاثیر هوش و ذکاوت پوآرو قرار دارد و می گوید پوآرو زندگی اش را برای همیشه تغییر داده، 
با کمال میل او را همراهی می کند. هرچند که این همراهی و همکاری با پوآرو آن طور که باید و شاید 
پیش نمی رود.ماجرای اصلی از این قرار است که پوآرو با مطالعه ۵ پرونده مختلف که در هریک از آن ها 
فردی مرده اســت، به این نتیجه می رسد پای یک قاتل سریالی در میان است و دالیلی وجود دارد که 

پوآرو باور کند در آن مهمانخانه به زودی قتل دیگری اتفاق می افتد.

نیکیتا خروشچف
 Nikita :انگلیسی نیکیتا سرگی یویچ خروشــُچف )به 
Sergeyevich Khrushchev( )زادهٔ ۱۵ آوریــل ۱۸۹۴ 
– درگذشتهٔ ۱۱ ســپتامبر ۱۹۷۱( سیاست مدار اهل 
شوروی بود که در طی بخشی از جنگ سرد، رهبری 
اتحاد جماهیر شــوروی را به عنــوان دبیر اول حزب 
کمونیســت اتحاد جماهیر شــوروی از سال ۱۹۵۳ 
تا ۱۹۶۴ بر عهده داشــت؛ او هم چنین در حدفاصل 
سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۴، نخست وزیر اتحاد شوروی 
بود و ریاســت شــورای وزیران را بر عهده داشــت. 
خروشچف در دوران مســئولیتش، مواردی از جمله 
اســتالین زدایی اتحاد جماهیر شــوروی، حمایت از 
پیشرفت و توســعهٔ برنامه فضایی شوروی و چندین 
اصالحات نســبتاً لیبرال در زمینهٔ سیاست داخلی را پی گرفت. اعضای حزب کمونیست شوروی، 
در ســال ۱۹۶۴ خروشــچف را از قدرت برکنار کردند و لئونید برژنف را به عنوان دبیر اول حزب 
کمونیســت شوروی و آلکسی کاسیگین را به عنوان نخســت وزیر شوروی جایگزین وی کردند.او 
پس از رســیدن به رهبری حزب کمونیست در کنگرهٔ این حزب سخنرانی کرد و جنایات دوران 
استالین را محکوم کرد.تا سال ۱۹۶۲، موقعیت خروشچف به عنوان رهبر حزب مستحکم بود، اما 
با ازدیاد سن، قابلیت کار او افت کرد و غیرقابل پیش بینی شد و اعتماد زیردستانش به او کاهش 
یافت. مشــکالت فزاینده اقتصادی شوروی، فشار بر خروشچف را افزایش داد. برژنف، در ظاهر به 
خروشــچف وفادار ماند اما در ۱۹۶۳ در یک طرح ناموفق برای برکناری خروشچف شرکت کرد.

خروشچف در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۱ در سن ۷۷ سالگی درگذشت و جنازه وی تحت مراقبت شدید 
دفن شد و حتی خانواده اش اجازه شرکت در مراسم را پیدا نکردند.

فرهنگ

هفتاد و پنجمین جشــنواره فیلــم کن پس از چند 
ســال بار دیگر با نمایش فیلمی دربــاره »زامبی ها 
« افتتاح خواهد شــد.به گزارش ایسنا، امسال فیلم 
»Z« بــه عنوان فیلم افتتاحیه جشــنواره فیلم کن 
۲۰۲۲ انتخاب شده که جدیدترین ساخته »میشل 
آزاناویسوس« کارگردان فرانسوی فیلم برنده اسکار 
»هنرمند« است.»تیری فرمو« مدیر جشنواره فیلم 
کــن فیلم »Z« را یک فیلم زامبی و کمدی توصیف 
کرد که عشــق و عالقه بله ســینما را در مخاظب 
برمی انگیزد و یــادآور فیلم »مرده هــا نمی میرند« 
ساخته »جیم جارموش« است که در همین سبک و 
ژانر در سال ۲۰۱۹ در افتتاحیه جشنواره کن رونمایی 
شــد. فیلم »z« به همراه فیلم های »تاپ گان: ماوریک« به کارگردانی »جوزف کازینســکی«، 
»الویس« از »باز لورمن«، »بالماسکه« ساخته نیکالس بدوس، »نوامبر« به کارگردانی »سدریک 
خیمنز« و »ســه هزار سال حسرت« به کارگردانی »جورج میلر« در بخش غیررقابتی جشنواره 
کن امســال به روی پرده خواهند رفت. »کارگزار« )کورئیدا هیروکازو(،  »حاضر شــدن« )کلی 
رایکارد(،  »تصمیم به رفتن«)پارک چان ووک(، »RMN« )کریستین مونجیو(، »برادر و خواهر« 
)آرنو دپلشن(، »ستاره ها در ظهر« )کلر دنی(، »توری و لوکیتا« ) ژان پیر دارن و لوک داردن(، 
»جرائم آینده« )دیوید کراننبرگ(، »عنکبوت مقدس« )علی عباســی( و »برادران لیال« ساخته 
جدید سعید روستایی هم از جمله فیلم های بخش مسابقه اصلی جشنواره کن هستند. هفتاد و 
پنجمین جشنواره فیلم کن از ۱۷ تا ۲۸ می )۲۷ اردیبهشت تا ۷ خردادماه( به صورت حضوری 

برپا خواهد شد.

زامبی ها به جشنواره کن بازمی گردند
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