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فرمانده کل ارتش گفت: اهریمن روان پریش و یاوه گو بداند عمق راهبردی دشمن در دسترس تجهیزات و دست بلند جمهوری اسالمی است و هر گونه اقدام علیه 
ایران، هزینه ای گزاف برایشان به دنبال خواهد داشت.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران، به 

مناسبت ۲۹ فروردین، روز ارتش و حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان، پیامی صادر کرد.
متن پیام بدین شرح است: بسم اهلل الرحمن الرحیم

اَلُم ِة َعلَْیِهُم السَّ ِکیَن بِِوالَیَِة أَِمیِرالُْمْؤِمِنیَن َعلِی ابِن اَبیطالِب َو اْلَئِمَّ الَْحْمُداهلل الَِّذی َجَعلََنا ِمَن الُْمَتَمسِّ
رمضان ماه ضیافت الهی و درگاه معراج بندگان صدیق خداوند به مقام رضوان حضرت حق تعالی است، باب گشوده....

www.sobh-eqtesad.ir

سرلشکر موسوی:

عمق راهبردی دشمن در دسترس تجهیزات و دست بلند جمهوری اسالمی است

info@sobh-eqtesad.ir

در دنیای کار آینده
مدرک الزم نیست اما مهارت...

بیماری همه گیــر کووید-۱۹ و تغییر مهارت های مورد نیاز برای 
بســیاری از مشــاغل، منجر به تغییرات بی ســابقه ای در دنیای 
کار شــده اســت. کارفرمایان باید رویکرد خود را برای استخدام 
تغییــر دهند و کمتر بر مدارک تحصیلی و بیشــتر بر مهارت ها 
تمرکز کننــد زیرا کارفرمایانی که در آمــوزش و ارتقای مهارت 
سرمایه گذاری می کنند، حفظ کارمندان را آسان تر خواهند کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از ویفروم، در دو سال گذشته، بسیاری 
از مــا مجبور بوده ایم نه تنها به نحــوه و مکان کار خود، بلکه به 
علت کارکردن نیز فکر کنیم. دنیای اطراف ما در حال تغییر بوده 
اســت. اگر امروز به اقتصاد نگاه کنید، واضح است که تقریبا همه 
مشــاغل، مشاغل فناوری یا مشــاغل مبتنی بر فناوری هستند. 
داده های اخیر نشان می دهد که مجموعه مهارت ها برای مشاغل 
از سال ۲۰۱۵، حدود ۲۵ درصد تغییر کرده است و انتظار می رود 
تا ســال ۲۰۲۷ دو برابر شــود.بهترین راه پیشــرفت برای افراد، 
کســب وکارها، اقتصادها و جوامع؛ توجه ذهنیت مهارت هاســت. 
افراد به طور ســنتی بر اساس مدرک تحصیلی و شغلی یا افراد، 
اســتخدام می شــوند. مهارت ها بخش مهمــی از گفتگو هنگام 
اســتخدام یا به طور کلی در اقتصــاد نبود اما این در حال تغییر 
و بازار کار مهارت در حال ظهور است.کارشناســان اظهار کردند: 
با تمرکز بر مهارت ها، اســتخدام را آســان تر و کارآمدتر کنید. 
استخدام مهارت ها باید به روش جدیدی برای ارتباط استعدادها 
به فرصت تبدیل شــود. همانطور که مشــاغل تکامل می یابند و 
مهارت های جدیدی را می طلبند، مدیــران باید کمتر بر مدارج 
تحصیلی تمرکز کنند و بیشــتر بر روی یافتن استعدادهایی که 
مهارت های فعلی آنها مطابقت دارد، تمرکز کنند و این، مستلزم 
بازیابی کامل شــیوه های استخدام طوالنی مدت است.همه گیری 
باعث شــتاب زیادی در پیشرفت فناوری محل کار شد. بسیاری 
از مهارت های برتر در نقش های با رشــد سریع و پردرآمد مشابه 
مهارت های دیگر رشــته ها هستند. حتی در صنایعی که به طور 
ســنتی متمرکز بر فناوری در نظر گرفته نمی شوند، شاهد تغییر 
مهارت های برتر برای بازتــاب این عصر جدید محیط های کاری 
ترکیبــی بوده ایم که در آن همه عملکردها به طور فزاینده ای به 
ابزارهای دیجیتال برای همکاری و انجام وظایف روزمره وابســته 
هســتند.کارفرمایان در تالش برای حفظ اســتعدادهای بزرگ 
هستند و اگر شرکت ها بر روی موارد مهم سرمایه گذاری نکنند، 
کارگران اکنون تمایل بیشــتری به تــرک کار دارند. کارمندان 
فرصت ها را برای یادگیری و رشد به عنوان محرک اصلی فرهنگ 
کاری عالی در نظر می گیرند، با این حال داده ها نشان می دهد که 
تنها ۵۲ درصد از کارمندان احساس می کنند مدیرشان استفاده 
از زمان کاری برای یادگیری مهارت های جدید را تشویق می کند.

تمرکز بر ارتقاء مهارت، مستلزم تغییر ذهنیت در سطح مدیریت 
است. ســازمان هایی که کارکنان خود را در صدر فن آوری های 
جدید نگه می دارند، آنهایی هســتند که در این دنیای جدید کار 
شــاهد موفقیت خواهند بود. فرصت دادن به کارمندان خود برای 
یادگیری و رشــد، تنها یک مزیت نیست، بلکه یک امر ضروری 
اســت.نتایج بررســی ها نشان داده است که اســتعدادها به طور 
مساوی توزیع می شوند اما فرصت ها اینطور نیست واین می تواند 
لحظه ای باشــد که در نهایت یک بار برای همیشــه به این عدم 

تعادل بپردازیم.

نگـــــاه

معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: ترفند دشمن در ایجاد شکاف میان سیاست خارجی و سیاست دفاعی را با مقاومت برگرفته از درایت و هوشمندی رهبری 
ناکام گذاشتیم.به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه دیروز در آستانه روز ارتش، در جمع فرماندهان و مسئوالن سازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش با تاکید بر اینکه سیاست خارجی و سیاست دفاعی هم افزا و مکمل یکدیگرند، تصریح کرد: ترفند دشمن در ایجاد شکاف میان سیاست خارجی و 
سیاست دفاعی را با مقاومت برگرفته از درایت و هوشمندی رهبری را ناکام گذاشتیم.معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه مقاومت صرفاً یک سازوکار 
دفاعی در برابر تهاجم متجاوزان به تمامیت ارضی کشــورها و نقض اســتقالل آن ها نیست، اظهار داشت: نظم برآمده از گفتمان مقاومت، ثبات ساز، امنیت آفرین، 
پایدار، فراگیر و پویا است و امنیت پایدار منطقه ای در گرو نفی صریح، شفاف و بی قید و شرط تجاوز و اشغالگری است.وی در ادامه افزود: اگر قدرت های غربی 
تروریست های خونخوار را با منطق سالح به جنگ فرهنگ و تمدن بشری گسیل کردند و القاعده و داعش را به جان ملت های منطقه انداختند، اما مقاومت با سالح 
منطق و گام برداشتن در مسیر هویت یابی انسان ها و تمدن سازی ملت ها، برتری خود را برای تحقق پیشرفت در سایه امنیت در عمل به اثبات رساند.معاون سیاسی 
وزارت امور خارجه با اشاره به تالش برخی برای معرفی مقاومت به عنوان یک جریان ضدنظم و یا مروج بی نظمی گفت: در عمل ثابت شده که مقاومت یک دکترین 
جامع برای اداره کارآمد جامعه و تعالی انسان آزاد و هویت بخشی به ملت های مستقل است.معاون وزیر امورخارجه در ادامه افزود: در دوران جنگ تحمیلی نیز 
برخی قدرت ها تالش داشتند تا ایران را عامل تنش و بی نظمی معرفی کرده و صدام را محور ثبات و آرامش جا بزنند، اما تاریخ ثابت کرد که تجاوز و اشغال گری، 
نظم و ثبات و آرامش به ارمغان نخواهد آورد، لذا امروز هم ما بر این باوریم که سرشت تجاوزگری و اشغال گری صهیونیست ها، نه تنها ثبات زدا و تنش آفرین است، 
بلکه تنش زایی و بی نظم ی از ارکان طبیعت و ماهیت صهیونیست ها است.باقری با تاکید بر اینکه تعامل برخی دولت های منطقه با رژیم صهیونیستی مانند پناه 
بردن به النه مخوف گرگ برای رهایی از باران رحمت بهاری است، تصریح کرد: هیچگاه نصیحت حضرت امام خمینی )ره( به سران برخی دولت های منطقه در 
جریان جنگ تحمیلی را از یاد نمی بریم که آنها را از حمایت از صدام برحذر داشتند و فرمودند اگر صدام فرصت پیدا کند به سراغ شما هم خواهد آمد و دیدیم که 

صدام پس از ناکامی از تقابل با ایران، با آن ها چه کرد. به همین جهت دوستی با صهیونیست ها نیز دقیقاً همین سرنوشت را به دنبال خواهد داشت.

تهران - ایرنا - پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه های 
پزشــکی درحالی از سوی سازمان نظام پزشکی مطرح 
شده است که معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه 
سالمت معتقد است ۶۰ درصد از هزینه های سالمت در 
حال حاضر از جیب مردم پرداخت می شــود.به گزارش 
خبرنگار ایرنا، تعرفه های پزشکی همواره محل اختالف 
جامعه پزشــکی با دولت بوده است؛ طبق روال هرسال 
میزان افزایش تعرفه های پزشــکی توسط سازمان نظام 
پزشــکی تعیین و سپس توســط هیات دولت تصویب 
می شود. تعرفه خدمات پزشــکی سال ۹۸ افزایش ۱۰ 
درصــدی در بخــش دولتی و ۱۳ درصــدی در بخش 
خصوصی داشــت که این میزان افزایش از طرف دولت 
تصویب و ابالغ شد.در سال ۹۹ این تعرفه ها با ۱۵ درصد 
افزایش و در ســال ۱۴۰۰ هم به گفته محسن مصلحی 
دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد 
ســازمان نظام پزشکی کشــور برای افزایش تعرفه های 
بخش خصوصی پزشــکی با حداقل ۵۵ درصد بود که 
این میزان افزایش بر اســاس شــرایط اقتصادی جامعه 
تعیین شــد، اما شورای عالی بیمه سالمت ۲۸.۵ درصد 
افزایش تعرفــه را اعالم و هیات وزیران هم این افزایش 
را تصویب کرد.امسال نیز سازمان نظام پزشکی پیشنهاد 
افزایش تعرفه های پزشکی را داده است. پیشنهادی که 
بنا به گفته مسووالن این ســازمان پس از بررسی های 
کارشناســی تهیه شــده اســت و آنها معتقدند تعرفه 
خدمات درمانــی باید واقعی شــوند. چندی پیش نیز 
محمد رییس زاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور 
پیش از این در یک نشست خبری که در محل سازمان 
نظام پزشکی برگزار شد، پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال 
۶۰ درصدی برای تعرفه های پزشــکی را مطرح کرد و 
گفت: بر اساس کار کارشناسی که انجام دادیم، عدد ۶۰ 
درصدی افزایش تعرفه ها به صورت گلوبال مورد نظرمان 
بود.وی تاکید کــرد که در برخی حوزه های پزشــکی 
۲۱۷ درصد رشــد داشــتیم. همچنین در حوزه هایی 
مانند تجهیزات و تکنولوژی های پزشــکی، بالغ بر ۲۰۰ 

درصد افزایش هزینه داشــتیم که تناسبی با تورم ۴۵ 
تــا ۵۰ درصدی ندارد. در بحث لــوازم مصرفی تا ۱۳۰ 
درصد رشــد داشتیم، در بحث نیروی انسانی و حقوق و 
دســتمزدها در برخی مراکز تا ۵۷ درصد رشد داشتیم، 
بعد هــم از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه ها صحبت 
می کنیم. این قابل قبول نیست. باید توجه کرد که اگر در 
شرایط فعلی یک مطب بخواهد سرپا بماند، آن هم بدون 
سود، ویزیت باید عددی بالغ بر حداقل ۱۲۰ هزار تومان 
شود و کمتر از این اصال ارائه خدمات قابل انجام نیست.

پیشــنهاد افزایــش ۶۰ درصدی تعرفه های پزشــکی 
درحالی از سوی سازمان نظام پزشکی مطرح شده است 
که معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت با 
اشاره به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم 
۲۵ درصدی مردم در پرداخت هزینه های ســالمت، در 
عین حال از افزایش ســهم جیب مردم در پرداخت  این 
هزینه ها طی ســال های اخیر ابراز نگرانی کرده و گفته 
است متاسفانه متناسب با رشــد تورم، بیمه ها و دولت 
سهم بیشــتری در حوزه سالمت نداشتند؛ بنابراین این 

مابه التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.

پرداخت 60درصد هزینه های ســالمت از جیب 
مردم

مهدی رضایی درباره ســهم فعلی مــردم در پرداخت 
هزینه های ســالمت، گفته است: بر اســاس استنادات 
قطعی و آخرین آماری که بر اساس حساب ملی سالمت 
در ســال ۱۳۹۷ منتشر شده اســت، پرداختی از جیب 
مردم در هزینه های ســالمت حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد و 
ســهم بیمه ها و دولت هم حدود ۵۵ درصد ذکر شــده 
اســت و پس از آن آمار رســمی دیگری منتشر نشده 

است. اما بر اساس اطالعات غیر رسمی وزارت بهداشت 
که ما هم با بررســی های میدانی و بررسی آمارنامه های 
دارویی در ســامانه های خود تا حــد زیادی آن را قبول 
داریم، در حال حاضر ســهم پرداختی از جیب مردم در 
هزینه های ســالمت حدود ۶۰ درصد است.وی با اشاره 
به اینکه این آمار نگران کننده است، معتقد است: با این 
حساب مجموع ســهم دولت و بیمه ها در پرداخت این 
هزینه ها ۴۰ درصد اســت. این درحالی است که طبق 
قانون برنامه ششــم توسعه کشــور، هدف گذاری شده 
بود تا در هزینه های ســالمت سهم مردم به ۲۵ درصد 
و ســهم دولت و بیمه ها به ۷۵ درصد برسد؛ اما عکس 
این موضوع در حال حاضر رخ داده اســت. در مورد آمار 
رســمی هم فکر می کنیم قطعا عدد ۴۲ درصد ســهم 
مردم در پرداختی ها با توجه به گذشــت حدودا ۳ سال 
زمان، تغییر کرده است. متاسفانه متناسب با رشد تورم، 
بیمه ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سالمت نداشتند؛ 
بنابراین این مابه التفاوت از جیب مردم پرداخت شــده 

است.رضایی درباره اینکه ســاالنه چند درصد مردم به 
دلیل هزینه های باالی سالمت به زیر خط فقر می روند، 
بیان کرده اســت: این موارد باید بر اساس آمار رسمی 
استخراج شود که فعال آمار جدیدی در دسترس نیست.

او راهکار برون رفت از این شــرایط را اینگونه شرح داده 
است: دو اتفاق باید رخ دهد؛ اول اینکه سهم سالمت از 
درآمد ناخالص ملی افزایش یابد و اولویت کشور در حوزه 
سالمت کمرنگ نشــود؛ این در حالی است که به نظر 
می رســد طی حدودا ۳ سال اخیر این سهم تنزل یافته 
است. سهم سالمت از درآمد ناخالص ملی فراز و نشیب 
دارد، یک سال هایی افزایش و یک سال هایی کاهش پیدا 
می کند. نکته دوم این است که ما دچار یک ناکارایی در 
هزینه کرد حوزه ســالمت هستیم. همان مقدار منابعی 
که از دولت به حوزه سالمت اختصاص می یابد، به دلیل 
ناکارایی، متاســفانه نمی تواند عاملی باشد تا پرداختی 
از جیب مــردم افزایش نیابد. اگر بخواهیــم خود را با 
کشورهای همسایه مقایسه کنیم، شبیه ترین کشور به 

ما ترکیه اســت که سهم پرداختی حوزه سالمت شان از 
GDP کمتر از ما است اما علی رغم این موضوع پرداخت 
از جیب مردم شان هم کمتر از ما است؛ زیرا نظام سالمت 
کارایی دارند. ناکارایی نظام سالمت ما سبب می شود تا 

هزینه آن را مردم پرداخت کنند.

واقعی نبودن تعرفه ها؛ بسترساز تخلف است
از ســوی دیگر، محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام 
پزشکی معتقد است، طی سالهای اخیر منابع و مصارف 
دیده شده است ولی قیمت تمام شده خدمات را در نظر 
نگرفته اند بلکه تعرفه گذاری بر اساس منابع بیمه انجام 
شده اســت و قیمت تمام شده خدمات دیده نمی شود. 
این موضوع باعث شــده اســت تعرفه های مصوب طی 
سالهای اخیر رشد و قیمت منطقی نداشته باشد.به گفته 
وی، بیمه باید منابعی را تدوین و تهیه کند که فشاری به 
مردم وارد نشود. دود واقعی نبودن تعرفه پزشکان به چشم 
مردم می رود. شورای عالی بیمه قیمت واقعی را منظور 
نمی کند و مقدار کمی از قیمت واقعی را پوشــش می 
دهد که تفاوت آن را جامعه پزشکی و مردم باید پرداخت 
کنند که همین موضوع ممکن است در برخی مطب ها 
بسترساز تخلف شود. وقتی تعرفه ها واقعی نباشد و بیمه 
خدمات را پوشش ندهد پزشک مجبور می شود هزینه 
خرید تجهیزات و وسایل را به نوعی از بیمار دریافت کند 
تا خودش متضرر نشــود.وی عنوان کرده اســت، واقعی 
نبودن تعرفه و عدم پوشش بیمه، بسترساز فساد خواهد 
شد. طی هشــت سال گذشته ویزیت پزشک عمومی از 
۱۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رســیده اســت که به 
هیچ وجه متناســب با تورم نیست. بیمه اعالم می کند 
که ما منابع نداریم و بیمار و پزشک باید خودشان هزینه 
را پرداخــت کنند در صورتی که بیمه باید قیمت واقعی 
خدمات را ببیند. ترکیب شــورای عالی بیمه نامتوازن و 
غیرقانونی اســت به طوری که ارایه کننده خدمت تنها 
یک نماینــده دارد در برابر ۸ خریــدار خدمت.به گفته 
رییس زاده، سازمان نظام پزشکی پیشنهاد تعرفه گذاری 

را برای سال ۱۴۰۱ به شورای عالی بیمه ارسال کرد که 
تایید نشد. شورای عالی بیمه افزایش ۲۸ درصدی تعرفه 
را داد و سازمان نظام پزشــکی آن را تایید نکرد. دولت 
باید منابع بیمه را متناسب با تعرفه واقعی افزایش دهد. 
سازمان نظام پزشکی با مشورت انجمن های علمی قیمت 
واقعی خدمات را به ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد 
تا کارشناسان بدانند که قیمت واقعی تمام شده ویزیت 
پزشک عمومی چقدر اســت تا بتواند تا تصمیم گیری 

درستی انجام شود.

اعداد مطرح شده قطعی نیست
ســعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نیز، درباره 
وضعیت تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۱، گفته است: در 
شورای عالی بیمه عددهای مربوط به تعرفه های پزشکی 
ســال جاری مصوب شــده، اما از آنجایی که هنوز ابالغ 
نشــده، نمی توانم اعداد و ارقام مربوط به آن را ذکر کنم. 
در عین حال مصوبات به سازمان برنامه و بودجه ارسال 
شده تا نهایی شده و برای هیات دولت ارسال شود. طبق 
قولی که به مــا داده اند، طی هفته جاری یا هفته آینده 
بحث تعرفه ها در هیات دولت مطرح شده و تصمیم گیری 
می شود.به گفته وی، پیشــنهادات وزارت بهداشت هم 
درباره تعرفه ها متفاوت بوده است. البته ترکیب شورای 
عالی بیمه متشــکل از نماینده وزارت بهداشت، سازمان 
نظام پزشکی، دبیر شورای عالی بیمه، نمایندگان بیمه ها 
و ... اســت و در آنجا بحــث افزایش تعرفه چکش کاری 
می شــود. فعال عدد افزایش تعرفه ها قطعی نیســت و 
نمی توان درباره آن اظهار نظر کرد.کریمی معتقد است، 
اعداد نزدیک به افزایش ۲۸.۵ و ۳۰ درصد مطرح شــده 
که البته هنوز قطعی نیست و باید منتظر تصمیم هیات 
دولت بود. البته باید توجه کــرد که با توجه به افزایش 
باالی حقوق و دستمزد، بار بیمارستان ها باال می رود. در 
نتیجه پیشنهاد افزایش تعرفه ها در حد ۲۸.۵ و ۳۰ درصد 
بوده است که البته همانطور که اعالم کردم، قطعی نیست 
و مصوب نشده است و تصمیم نهایی با هیات دولت است.

پرداخت 60درصد هزینه های سالمت از جیب مردم

بارافزایشتعرفهپزشکانبردوشمردمیابیمهها؟

دامنه نوسان با افزایشی یک درصدی، مثبت و منفی 6 خواهد شد

تغیـیر مهـم بـرای بـورس
مدیر امور بین الملل بانک مرکزی مطرح کرد:

جزئیات جدید از مذاکرات اخیـر درخصوص 
آزادسازی وجوه مسدودی ایران

وضعیت هشدار برای منابع آبی

تهران - ایرنا- مدیر امور بین الملل بانک مرکزی جزئیات جدید از مذاکرات اخیـــر درخصوص آزادســازی 
وجوه مسدودی ایران را اعالم کرد.بدنبال اظهارنظر اخیر وزیر و سخنگوی امور خارجه کشورمان درخصوص 
توافقات برای آزادسازی منابع ایران و سفر هیأت منطقه ای به ایران در این خصوص و متعاقب آن، موضع 
گیری روز گذشــته ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره این موضوع، خبرگزاری ایرنا 
ضمن پیگیری این موضوع از یک مقام بانک مرکزی، به جزئیات بیشتری در این باره دست یافت.مدیر امور 
بین الملل بانک مرکزی ضمن تأئید مذاکرات درخصوص آزادسازی منابع مسدودی ایران و حضور نماینده 
بانک مرکزی در این مذاکرات، گفت: مذاکرات با هدف آزادسازی منابع ارزی ایران که بصورت غیرقانونی در 
سایر کشورها مسدود شده است، از چندی قبل بصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و در همیـن 

راستـا نیز اخیرا بخشی از این.....

قاچاق و تقلبی؛

تمام تولید کنندگان کاال باید شناسه اخذ کنند

صالح آبادی:

رمزپولملیامسالراهاندازیمیشود
رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی رمز پول ملی در سالجاری خبر داد.به گزارش گروه پارلمانی 
خبرگزاری تســنیم، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی کشــور در حاشیه نشست کمیسون 
صنایع و معادن مجلس، گفت: در این جلســه گزارشــی از برنامه ها و فعالیت های نظام بانکی ارائه 
شــد.وی با بیان اینکه اعضای کمیســیون صنایع و معادن مجلس نیز در این جلسه به بیان نقطه 
نظرات خود پرداختند که مقرر شــد در جلســه دیگری این موارد بررســی شود، افزود: مهم ترین 
دغدغه نمایندگان هدایت تســهیالت بانکی به ســمت تولید است تا رونق تولید محقق شود.صالح  
آبادی اضافه کرد: تا انتهای بهمن ماه ســال گذشــته نظام بانکی حدود ۲۵۰۰ همت تســهیالت 
پرداخت کرده که حدود ۶۶ درصد این تســهیالت ســرمایه در گــردش بنگاه های اقتصادی بوده 
و ۱۱.۵ درصد به ایجاد و توســعه بنگاه های اقتصادی اختصاص داشــته است.رئیس بانک مرکزی 
درباره مهلت اجرای قانون صدور چک و ایجاد امکان اطالع  رســانی پیامکی به گیرنده چک جهت 
اطمینان و اطالع وی از ثبت چک در ســامانه صیاد ، گفت: این پیامک هفته گذشــته راه اندازی  
شد و در دسترس عموم مردم قرار گرفت.عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: بانک ها براساس 
تکالیفی که در این قانون دارند، باید سرویس ها مورد تاکید را ارائه کنند که اگر ارائه نکنند، مشمول 
مجازات های انضباطی می شوند.صالح آبادی همچنین درباره راه اندازی رمز پول ملی، توضیح داد: 
ما در حال پیگیری بحث رمز پول ملی در بانک مرکزی هستیم و ان شااهلل امسال رمز پول ملی راه 

اندازی می شود. موضوع رمزارزهای جهان روا نیز در ستاد اقتصادی دولت در حال بررسی است.

باقری:

دشمندرایجادشکافمیانسیاستخارجی
وسیاستدفاعیناکامماند
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گزیده خبر
خطیبزاده:

دولت سوئد پاسخگوی اقدام هتاکانه علیه 
قرآن باشد

ســخنگویوزارتامــورخارجهگفــت:جمهوری
اســالمیایرانآتشزدنکالماهللمجیددرسوئد
توســطیکعنصرنژادپرستدانمارکیکهبهبهانه
آزادیبیانتحتحمایتپلیساینکشــورصورت
گرفترامحکوممیکند.بهگزارشخبرگزاریمهر،
سعیدخطیبزادهســخنگویوزارتامورخارجهکشورماندرواکنشبه
هتکحرمتقرانکریمدریکیازشــهرهایسوئداظهارداشت:جمهوری
اسالمیایرانآتشزدنکالماهللمجیددرشهرلینکوپینگسوئدتوسطیک
عنصرنژادپرســتوافراطیدانمارکیکهبهبهانهآزادیبیانتحتحمایت
پلیساینکشــورصورتگرفتراشدیداًمحکوممیکند.سخنگویوزارت
امــورخارجهتکرارعمدیایناقدامهتاکانهدرماهمبارکرمضانراعامل
جریحهدارشــدناحساساتمسلماناندرسوئدودرسراسرجهاندانست
وافــزود:ایناقدامموهنمصداقبــارزنفرتپراکنیومغایرباآزادیبیان
بودهومیبایستتوسطتمامیمعتقدانبههمزیستیوگفتگویبینادیان
محکومشــود.ویتاکیدکرد:ضمنپاسخگودانستندولتسوئد،مترصد
واکنشفوری،شــدیدوصریحاینکشــوردربرخوردبــاعواملایناقدام
توهینآمیزوانجاماقداماتروشنوعملیجهتپیشگیریازتکرارچنین
اقداماتیهستیم.ســخنگویوزارتامورخارجهدرپایــانافزود:اقدامفرد
هتاکوطرفداراناوبیشازپیشاتحادمســلمینوکشورهایاسالمیدر

برابرتوطئههایدشمناناسالمراضروریمیسازد.

باحضوراسالمی؛
سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی ایمنی 

پرتوی »سیناپ« رونمایی شد
ســامانهیکپارچهنظارتوارزیابیایمنی
پرتویدرسراسرکشور»سیناپ«باحضور
محمداســالمی،معــاونرئیسجمهورو
رئیسسازمانانرژیاتمیرونماییشد.به
گزارشخبرگزاریمهر،ســامانهیکپارچه
نظارتوارزیابیایمنیپرتویدرسراســر

کشور»سیناپ«باحضورمحمداسالمی،معاونرئیسجمهورورئیس
ســازمانانرژیاتمیکشورمانومحمدرضاکاردان،رئیسمرکزنظام
ایمنیهســتهایکشوروجمعیازمدیرانومتخصصاناینحوزهروز
شنبه۲۷فروردیندرمحلاینســازمانرونماییشد.اسالمیرئیس
ســازمانانرژیاتمیدرآئینرونماییازاینســامانهبااشارهبهصدور
۴۵نوعمجوزکسبوکاردرسازمانانرژیاتمی،اظهارداشت:تاکنون
صدورمجوزهایکسبوکاربهصورتدستیانجاممیشدومردمباید
مراجعهمیکردند.دراینرفتوآمدهاروندکارطوالنیشدهومتقاضیان
دچارزحمتمیشدند.درسازمانهمموضوعبهصورتبایسته،قابلیت
نظارتوردیابیواضحنداشتهاست.ویافزود:لذاازحدود۴سالپیش
متخصصانحوزههایمختلفمربوطهطراحییکپارچهاینسیستمرا
درسازمانآغازکردندکهنهایتاًتحتعنوانسامانهیکپارچهنظارتو
ارزیابیایمنیوپرتوییاسیناپتعریفشد.رئیسسازمانانرژیاتمی
کشورمانتصریحکرد:باشتاببیشتریکهدرسال۱۴۰۰برایتکمیل
ایــنموضوعانجامگرفتوبهویژهباتصمیمدولتمبنیبرلزومصدور
مجوزهایسراسرکشورازطریقسامانهملیدروزارتاقتصادودارایی،
اینپروژهبهنتیجهرســیدوسامانهسیناپبهدرگاهملیمتصلشد.
امروزهمهعزیزانیکهدرحوزهپرتوهاییونســازوغیریونسازنیازمند
مجوزیاتمدیدمجوزفعالیتخودهســتند،ازطریقاینسامانهاقدام
میکنند.اسالمیگفت:بخشیکهازطریقوزارتاقتصادوداراییانجام
میشود،اینسامانهدرحالحاضرعملیاتیومتصلاست.اماهنوزبرای
زیرمجموعههاکه۴۵نوعمجوزاست،مقداریکارهایفنیوعملیاتی
باقیماندهاســتکهدراینســازمانووزارتاقتصادموضوعدردست
تنظیماست.معاونرئیسجمهورتاکیدکرد:دستیابیبهاینسامانهکار
بزرگیاست.حدود۱۵هزارمرکزدرسطحکشوردارایمجوزسازمان
انرژیاتمیهستندوفعالیتمیکنند.درهمینحال۱۴۰هزارپرتوکار
مشغولبهفعالیتهستندکهصالحیتشانرامرکزنظامایمنیهستهای
کشــورتأییدمیکندوگواهینامههایشانراهمینمرکزصادرمیکند.
اینجامعهبزرگکهدربخشهاییهمدرحالگسترشاست،نیازمند
اینبودکهامورخودرابهطورسیستماتیکوکاماًلالکترونیکیانجام
دهد،اطالعرسانیآنشفافوروزآمدباشدکهبتواندکیفیتخدمات
دهــیمراکزرابههنگامنگهداردوبــرایگرفتنمجوزهایالزماقدام
نمایند.ویادامهداد:اینامرحائزاهمیتاســتدستگاههاییکهمردم
ازآنهااســتفادهمیکنند،بایدبهلحاظایمنیواستانداردکالیبرهشده
باشــند.بنابرایننظارتوارزیابیسازماندرحوزههایمربوطهبایدبه

گونهایباشدکهبرایمردماطمینانبخشباشد.

سرلشکرباقری:
ارتش در میدان های متنوع در قدرت سازی 

برای میهن عزیز می درخشد
رئیسستادکلنیروهایمسلحدرپیامیبهمناسبت
روزارتــشتاکیدکــرد:ارتش،امــروزدرمیدانهای
متنوعیازجهادورشادتدرقدرتسازیبرایمیهن
عزیز،میدرخشد.بهگزارشخبرگزاریمهر،سرلشکر
محمدباقریرئیسســتادکلنیروهایمسلحبادر
پیامیبهفرماندهکلارتشفرارسیدن۲۹فروردین،روز

ارتشوحماسهآفرینیهاینیرویزمینیقهرمان،راتبریکگفت.
متنپیامبهشرحزیراست:

بسماهللالرحمنالرحیم
برادرارجمندامیرسرلشــکرسیدعبدالرحیمموســویفرماندهمحترمکلارتش

جمهوریاسالمیایران
سالمعلیکم؛

فرارسیدن»۲۹فروردینماه«روزارتشجمهوریاسالمیایرانوتجلیلازحماسه
آفرینیهــاینیرویزمینیآجارابهجنابعالیوآحادفرماندهانوکارکنانمومن،
شــجاعومجاهدآنســازمانمقتدروخانوادههایشریفومصممآنانصمیمانه
تبریکوتهنیتعرضمینمایم.اینروزبزرگکهدرتاریخانقالبومیهناسالمی
یادآورخاموششدنفتنهضدانقالبومنافقینپلیددرانحاللارتشپسازسقوط
رژیموابســتهپهلویواستقرارنظاممقدسجمهوریاسالمیایراناست،درگذر
زمانعمقتدبیروتصمیمحکیمانهحضرتامامخمینی)ره(مبنیبرحفظارتشو
پیریزییکتوانراهبردیمکتبیونیرویموثروسلحشوردرکنارسایرنیروهاو
نهادهایبرآمدهازمتنانقالبومردممانندسپاهپاسدارانانقالباسالمیبرایدفاع
ازاستقالل،امنیتوتمامیتارضیکشوروصیانتازدستاوردهاوارزشهایانقالب
شکوهمنداسالمیپدیدارســاخت.تاریخ۴۴سالهاخیرکشورعزیزمانعرصههاو
لحظههایشکوهمند،پرافتخاروپرشماریرایادآوریمیکندکهدرصحنهآننقش
آفرینیهایحماسیوتعیینکنندهارتشیانفداکاروسلحشوربرایمقابلهقاطعانهبا
ضدانقالبومزدوراناستکبارجهانیدرهمراهیباسایرنیروهایمدافعانقالبدر
کردستانوجنگتحمیلیجهانی۸سالهصدامعلیهانقالباسالمیوملتایرانو
درادامهتابهامروزدرمیدانهایمتنوعیازجهادورشــادتدرقدرتسازیبرای
میهنعزیز،میدرخشد.درطلیعهقرنپانزدهمشمسیودرشرایطخطیرتاریخی
حاضرکهنیروهایمسلحجمهوریاسالمیایرانمتحدومقتدربادرکصحیحو
عمیــقازواقعیاتومقتضیاتفرارویخوددرصفواحدبانصبالعینقراردادن
»بیانیهگامدومانقالب«،نقشهراه»قویشدن«رابراساسمنویاتوتعالیمحکیمانه
مقاممعظمرهبــریوفرماندهیکلقواحضرتامامخامنهای)مدظلهالعالی(با
ظرفیتافزاییدفاعیوبازدارندهپرشــتابترازگذشتهبهپیشمیبرند،رجاءواثق
دارمارتشقهرمانباپشتوانههایمطمئنتخصصیوتجاربارزنده،شناختدقیق
تهدیداتمتصورپیشرویمیهناســالمیوبرخورداریازنیرویانسانیمومن،
بصیر،متعهد،انقالبیووالیتمدارلحظهایازمجاهدتفکریوعملیدراینراستا،
بهعنوانمسئلهامروزوفردایکشورغفلتنخواهدکرد.باگرامیداشتیاد،خاطرهو
آرمانهایبلندشهیدانهمیشهجاویدارتشجمهوریاسالمیایرانبهویژهصیاد
دلهاامیرسپهبدشهیدعلیصیادشیرازی،توفیقدائمیاینسازمانمقتدررادر
کنارسایرقوایمسلحومدافعانامنیتکشوربرایپاسخقاطعودرخوربهتوطئهها

وتهدیدهایدشمنانازدرگاهقادرمتعالطلبمیکنم.

سردارسالمی:
وحدت ارتش و سپاه، ناامیدی و عصبانیت 

دشمنان را رقم زده است
فرماندهکلســپاهدرپیامیبهمناســبتروز
ارتشعنوانکرد:همدلی،همراهیوهمافزایی
»ارتش«و»سپاه«موجباترضایتوخرسندی
امامامتوملترافراهمآوردهودرمقابلیاس،
ناامیدیوعصبانیتدشــمنانمیهناسالمی
رارقمزدهاســت.بهگزارشخبرگزاریفارس،
سردارسرلشکرپاسدارحسینســالمیفرماندهکلسپاهپاسدارانانقالب
اسالمیدرپیامیفرارسیدن۲۹فروردینماه»روزارتشجمهوریاسالمی
ایران«وگرامیداشــتروزارتشونیرویزمینیپیامیخطاببهفرمانده

کلارتشجمهوریاسالمیایرانصادرکرد.
متنپیامفرماندهکلسپاهپاسدارانانقالباسالمیبهشرحزیراست:

بسماهللالرحمنالرحیم
برادرگرانقدر،همرزممجاهدامیرسرلشکرسیدعبدالرحیمموسویفرمانده

محترمکلارتشجمهوریاسالمیایران
باسالموتحیات؛

فرارســیدن۲۹فروردینماه»روزارتشجمهوریاسالمیایران«وتجلیل
ازحماســهآفرینیهاینیرویزمینیآجاکهیادآورحکمت،هوشمندیو
دوراندیشیمعمارکبیرانقالباسالمیحضرتامامخمینی)ره(درحفظ
ارتشوخنثیســازیتوطئهبــزرگمنافقینوضدانقالبدرطلیعهنظام
مقدسجمهوریاسالمیاست،رابهجنابعالیوخانوادهبزرگارتشمقتدر
وافتخارآمیزتبریکوتهنیتعرضمینمایم.تردیدینیستحماسهسازی
هاوفداکاریهایســترگارتشــیانعزیزدرصیانتازاستقالل،تمامیت
ارضیومنافعملیکشــورطی۴۴ســالگذشــتهبهویژهدرهشتسال
دفاعمقدسکههماینکباابتکارات،خالقیتهاوتوانمندیهایفناورانه
دفاعیونظامیپیشرفتهوبازدارندهامروزدرعرصههایمختلفوهمچنین
هوشمندیدرتشــخیصالزاماتبازدارندگیموثربرابرتهدیداتمتصوراز
اردوگاهدشمنانتبلورمعناداروشگفتآوریافتهاست،جبههدشمنبهویژه
رژیمتروریستیومافیاییایاالتمتحدهامریکاومتحدانخبیثمنطقهای
وفرامنطقهایآنرابیمناکوازهرگونهاندیشهورویاپردازیبرایتعرض
وتجاوزبهایراناســالمیبرحذرداشتهاســت.خدایبزرگراشاکریمکه
تصویرزیبایوحدت،اخوت،همدلی،همراهیوهمافزایی»ارتشغیرتمند
جمهوریاسالمیایران«و»سپاهپاسدارانانقالباسالمی«هموارهموجبات
رضایتوخرســندیامامامتوملتشــریفونجیبایرانعزیزرافراهم
آوردهاستودرمقابلیاس،ناامیدیوعصبانیتدشمنانمیهناسالمیرا
رقمزدهاست.یاد،نام،خاطرهوآرمانهایبلندشهیدانهمیشهجاویدارتش
جمهوریاسالمیایرانراپاسداشتهوعزت،اقتدار،سربلندیوموفقیت
روزافزونآنفرماندهمومن،فرهیخته،انقالبیوباصالبتوآحادهمرزمان
شــجاعوقهرمانخوددرسنگرهایخطیروحساسمأموریتیآنسازمان
راتحــتعنایاتحضرتبقیهاهللاالعظم)عج(وتبعیتازتدابیروفرامین
نایببرحقشمقامعظمایوالیتورهبریوفرماندهکلقواحضرتآیت
اهللالعظمــیامامخامنهای)مدظلهالعالــی(،ازدرگاهخدایقادرمتعال

مسئلتمیکنم.

سرلشکر موسوی:

عمق راهبردی دشمن در دسترس تجهیزات و دست بلند جمهوری اسالمی است
فرماندهکلارتشگفت:اهریمنروانپریشویاوهگوبداندعمق
راهبردیدشمندردســترستجهیزاتودستبلندجمهوری
اسالمیاستوهرگونهاقدامعلیهایران،هزینهایگزافبرایشان
بهدنبالخواهدداشت.بهگزارشخبرگزاریمهر،امیرسرلشکر
سیدعبدالرحیمموســویفرماندهکلارتشجمهوریاسالمی
ایران،بهمناسبت۲۹فروردین،روزارتشوحماسهآفرینیهای

نیرویزمینیقهرمان،پیامیصادرکرد.
متنپیامبدینشرحاست:
بسماهللالرحمنالرحیم

ِکیَنبِِوالَیَِةأَِمیِرالُْمْؤِمِنیَنَعلِی الَْحْمُداهللالَِّذیَجَعلََناِمَنالُْمَتَمسِّ
اَلُم ِةَعلَْیِهُمالسَّ ابِناَبیطالِبَواْلَئِمَّ

رمضانماهضیافتالهــیودرگاهمعراجبندگانصدیقخداوند
بهمقامرضوانحضرتحقتعالیاســت،بابگشــودهرحمت
الهــی،لذتعبادتوایثار،حالوتمهرورزیبههمنوعانونگاه
فرامادیواخرویبهرفتارومنشانسانی،اینماهسراسرسعادت
رامشحونرایحهرضوانکردهاست.بندگانمخلصخدادراین
ماهآســمانی،کردارعلویوکرامتحسنیرامیآموزند،مسیر
معراجراطلبمیکنندوبهلطفالهی،قدرمییابند.آرزویتعالی
طاعاتوعباداتمقبوِلهمرزمانمدرارتشجمهوریاســالمی
ایــرانوآحادامتحزباهللرادراینمــاهمبارکوایامپرقدر
وفضیلتدارم.۲۹فروردینروزارتشجمهوریاســالمیایران
وبزرگداشتحماســهآفرینیهاینیرویزمینی،سالروزصدور
فرمانتاریخیحضرتامامخمینی)ره(،وتقارناینســالگردبا
قرارگاهعبادتواخالص،برایآنانکهدرصفوفبههمپیوســته
مشتاقانشــهادتوایثارحضوریافتهاند،کارنامهمجاهدتهاو
حماسههاینابفرزندانایثارگرامتدرارتش،اینشجرهطیبه

راتداعیمیکند.ازشــهیدخلبانواالمقاممحمدنوژهکهافطار
روزهمبارکشدرایامولیالیقدربهشربتشهادتگشودهشدتا
دلدادگانیکهدرعملیاترمضانبهفیضشــهادتنائلآمدندو
اینخلعتفاخررادررمضانالمبارکبهتنکردند؛نشانمبارک
ُجنَدنالَُهُمالغالِبون«رابرســینه ارتــشوآیهپرفضیلت»َوإنَّ
داشــتندودرشمارارتشحزباهلل،مرتبتفاخرسربازیارتش

یافتهبودند.فرزندانملتدرارتشجمهوریاسالمیایرانتحت
هدایتامامینانقــالب،ارتشقدرتمندرادرترازارتشانقالبی،
معنویــتمحور،والییومردمیارتقادادنــد،امنیتمرزهارابا
خــونپاکرزمندگانوایثارخانوادهمعظمشــانتأمینکردهو
هموارهامنیتخاطرشریفملترادردستورکارخودقراردادند.
هرجاکهنیازبهحضوروپشتیبانیازملتعزیزدردشواریهاو

رخدادهایطبیعیبوده،ارتشدرخطمقدموبهموقعبهیاری
مردمآمدهونشــاندادهکهارتشــیتکبعدیونیروینظامی
صرفنیســتوبهمعنایواقعیکلمه،شــعارارتشفدایملت
راجامهعملپوشــاندهوباتماموجوددرخدمتمردمنجیبو
نستوهبودهاست.امروزارتشجمهوریاسالمیایران،تنهاارتش
معنویتمحوردنیاستکهاقتداروسیادتخودرادرپایبندی
بهســیرهبزرگاندینوعملبهتکلیفسربازیوجانبازیملت
بزرگایرانیافتهاســت.افزایشتواننظامیارتش،بهروزآوری
راهکنشهاوشــیوههاینبردمتناســبباجنگهــاینوینو
آمادگیرویاروییباهرتهدیدی،ارتشومجموعهمقتدرنیروهای
مسلحراتبدیلبهبازویاقتدارنظاموجمهوریاسالمیرالنگر
ثباتمنطقهکردهاست.اهریمنروانپریشویاوهگوبداندعمق
راهبردیدشمندردســترستجهیزاتودستبلندجمهوری
اسالمیاستوهرگونهاقدامعلیهایران،هزینهایگزافبرایشان
بهدنبالخواهدداشت.ارتِشامروز،باتجربهگهرباردیروز،نبرد
واقعیرادرهرشــرایطجغرافیاییآموختــهوآزمودهوهرنوع
تهدیدیراباباالترینسطحتوانمندیپاسخخواهدداد.بااتکابه
قدرتالیزالالهیواعتمادکاملبهتوانمندیوباورهایاعتقادی
همرزمانموتشــکرخالصانهازمجاهدتوایثــاراینعزیزانو
خانوادهصبورومعظمشــان،وقدردانــیازملتفهیمایرانکه
هموارهپشتیبانصدیقارتشجمهوریاسالمیایرانبودهاند،به
پیشگاهفرماندهیمعظمکلقواوامتحزباهللمعروضمیدارم
ارتشجمهوریاســالمیایراندراجرایمأموریتقانونیخود،
آمادهایثارجاندرراهاعتالینامایرانسربلنداسالمیوملتیبه
بزرگیتاریخبهفرماندهینایبامامزمان)عجلاهللتعالیفرجه

الشریف(حضرتامامخامنهایعزیزاست.

رییــس تهران-ایرنــا-
مجلس اقتصادی کمیسیون
برنامه اقتصــاد گفت:وزارت
نظامــاتاقتصــادیبعداز
توافقوینرابهمجلسارائه
ابراهیمی پور داد.محمدرضا
درگفتگوباخبرنگارپارلمانی
ایرنــااظهارداشــت:وزارت
اقتصادوداراییگزارشــیرادرموردبرنامههایاینوزارتخانهبرای
ادارهاقتصادکشــوربعدازتوافقاتبرجامیآمادهکردهاســتودر
اینگزارشالزاماتیتعیینشــدهاســت،کهپسازتوافق،مسیر
اقتصادایرانچهجهتگیریبایدداشــتهباشدکهانتفاعاقتصادی
توافقبرایمســائلکالنکشــورانتفاعقابلتوجهیباشد.نماینده
مردمکرماندرمجلسشورایاســالمیادامهداد:اینگزارشدر
قالبطرحوالیحهنیســت،یکگزارشتحلیلیاستوتوصیهها

وتأکیداتیمطرحشــدهاستکهدولتازاختیاراتخودشبعداز
توافقبرایادارهاقتصادکشورچگونهاستفادهخواهدکرد.بهعنوان
مثالاگردسترســیمابهمنابعارزیافزایشیافت،اولویتکشور
درتخصیصارزچگونهباشــد؟یادرصورتیکهشــرایطمراودات
تجاریمارونقگرفت،صادراتمادرچهمحصوالتیباشدکهبتواند
شرایطبهتریبرایاقتصادکشــورفراهمکند.بهعبارتدیگراین
گزارشدرموردضرورتهایمرتبطباپسازتوافقبرجاماســت.
رییسکمیسیوناقتصادیمجلساظهارداشت:نگاهوزارتاقتصاد
اینبودهکهســرفصلهاییرااحصاکندکــهدرحوزهمأموریتی
خودشدرصورتتوافقچهبایدهاونبایدهاییرعایتشــود،این
موضوعدرموردســازمانمالیاتی،گمرکومجموعههایمختلف

نیزتشریحشــدهاســتوایننگاهدرقالببرنامهبهمجلسارائه
شــدهاست..ویباتاکیدبراینکهکمیســیونهمحتمانظراتشرا
بهاســتنادگزارشوزارتخانهاعالمخواهدکرد،کهمیتواندمبنای
تصمیمگیریباشد،گفت:اقتصادکشورراپسازتحریمنمیتوانیم
باروشهایقدیمیادارهکنیم،لذافلســفهارائهاینگزارشقابل
قبولاست،نفساینکارارزشمنداست.پورابراهیمیاظهارداشت:
منابعارزیجمهوریاســالمیدربرخیسالها۹۰تا۱۰۰میلیارد
دالربودهاست،ترازتجاریایراننیزهمیشهمثبتبودهوتقریبادو
برابرمصارفارزی،منابعارزیداشــتهایم.میزانوارداتدرکشور
درســالهاییکهمنابعارزیعددهایباالییراشاملبوده،هیچ
گاهاز۴۵میلیارددالربیشترنشدهاست.رییسکمیسیوناقتصادی

مجلسبابیاناینکهدردورههاییکهکشورمنابعارزیقابلتوجهی
رادراختیارداشتهاست،ثبتسفارشبرایهمهکاالهاازخودروی
لوکسگرفتهتاســایرکاالهاآزادبودهاســت،اظهارداشت:باتوجه
بهتجربهتحریمهادرســالهایاخیر،بایداولویتهایکشوربرای
تخصیصارزمشخصشــود،حتمادولتبایداعالمکنددردوران
پسازتوافقاتبرجامی،منابعارزیبایدباچهاولویتاختصاصپیدا
کند.ویتصریحکرد:نبایدبهدورانگذشتهبرگردیموبههرتقاضا
وهرثبتسفارشــی،ارزاختصاصدهیمتاکشورمانبهمحلورود
کاالهایمصرفیکشورهایدیگرتبدیلشود.نمایندهمردمکرمان
درمجلسبااشــارهبهاینکهمدیریــتمنابعارزییکموردازاین
گزارشاستوسیاســتهایدیگریهموجوددارد،اظهارداشت:

درحالحاضرتمرکزکشوربرمنابعبودجهایومالیاتیاست،زیرا
درآمدهایکشورازفروشنفتبهحداقلممکنرسیدهاست،سوال
اینجاستکهاگردرنیمهدومسالدرآمدهاینفتیدراثردسترسی
بهمنابعحاصلازفروشنفت،افزایشقیمتهایجهانیوافزایش
میزانفروشنفت؛افزایشقابلتوجهیپیداکرد،آیادولتبایدسهم
نفترادربودجهکشــورافزایشبدهدیاخیر؟میگوییمنه.دولت
بایدمازاددرآمدنفتیرابهصندوقتوسعهملیواریزکند.ویتصرح
کرد:عالوهبراینســهممالیاتدربودجهکشورحتمابایدافزایش
یابــد،دولتبایدجلویفرارمالیاتیرابگیردوپایهمالیاتیکهبرای
اغنیابستهمیشــود،رااجراییکند،باحذفبرخیمعافیتهای
مالیاتیوشفافیتاطالعاتمالیاتی،نَشتمالیاتیبهحداقلممکن
خواهدرسید.پورابراهیمیگفت:درصورتیکهدولتمجددابهسراغ
نفترفتهوسهمدرآمدهاینفتیرادراقتصادکشورافزایشدهد،
منابعارزیمجددابهپاشنهآشیلبودجهکشورتبدیلخواهدشدو

آمریکاییهابهخودشاناجازهخواهندداد.

پورابراهیمیخبرداد:

دولت»برنامه مسیر اقتصاد ایران بعد از توافق وین«را به مجلس ارائه داد
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گزیده خبر

عضو کانون صرافان مطرح کرد
بیعدالتیدرعرضهارزنیماییبهصرافیها

رئیس سابق کانون صرافان با اشاره به وضعیت فعلی قیمت ها در بازار ارز گفت: 
زمانی که در عرضه ارز نیمایی به صرافی ها عدالت لحاظ نشــود، صرافانی که 
نتوانسته اند این ارز را دریافت کنند، مجبور می شوند تا ارز مورد نیاز خود را با 
قیمت باالتری بخرند که این موضوع موجب افزایش قیمت ها در بازار می شود.

کامران سلطانی زاده در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت فعلی قیمت ها در بازار 
ارز اظهار کرد: در دو هفته ابتدایی سال جدید به دلیل تعطیالت نوروز، افزایش 
قیمتــی در بازار ارز شــکل نگرفت اما پس از اتمــام تعطیالت، روند صعودی 
قیمت ها کلید خورد و نرخ دالر با رشدی بیش از ۲۰۰۰ تومان از کانال ۲۵ هزار 
تومان به کانال ۲۷ هزار تومان رســید.وی یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش 
قیمت ها در بازار ارز را رشد قیمت های پایه ارزها در سامانه نیما دانست و گفت: 
عالوه براین، به نتیجه نرســیدن برجام و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز از دیگر 
عوامل موثر در این زمینه اســت. اگر در سامانه نیما، افزایش عرضه و کاهش 
قیمت های پایه را نداشته باشیم، این افزایش قیمت ها در روزهای آتی نیز ادامه 
خواهد داشــت.عضو کانون صرافان ادامه داد: افزایش عرضه ارز در سامانه نیما 
باید با عدالت توزیع همراه باشد و اینگونه نباشد که برخی از صرافان این ارز را 
دریافــت کنند اما برخی دیگر نه. زیرا، این عدم هماهنگی می تواند بر افزایش 

قیمت ها در بازار ارز تاثیر بگذارد.

سرپرست جدید اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی:
آموزشگاههاایدههاینوینآموزشهای

مهارتیرادردستورکارقراردهند
آذربایجان شرقی – شــیعه نواز: نشست هم اندیشی 
سرپرســت جدید اداره کل آمــوزش فنی و حرفه ای 
آذربایجان شــرقی با رئیس و اعضــای کانون انجمن 
های صنفی آموزشــگاه های فنی و حرفــه ای آزاد 
استان در جهت بهبود امور در بخش خصوصی برگزار 

شد.در این نشست هم اندیشی که با حضور رئیس اداره آموزشگاه های آزاد و 
مشــارکت های مردمی و مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای آذربایجان شرقی برگزار شد، به نقش موثر آموزشگاههای آزاد استان در امر 
اشاعه آموزش های مهارتی، توسعه و همکاری با بخش دولتی و غیردولتی تاکید 
شد.در این دیدار صمد قاسمیه، رئیس کانون انجمن های صنفی آموزشگاههای 
فنی و حرفه ای آزاد اســتان ضمن تبریک انتصاب علی مشــایخی به عنوان 
سرپرســت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گفت: همســو شــدن کانون و 
کارگروه های تخصصی این حوزه با مجموعه و سایر همکاران در بخش دولتی 
منجر به موفقیت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در امر رسالت مهم 

خویش که همان مهارت آموزی در جامعه است خواهد شد.

رییس دانشگاه تبریز:
دانشگاههانقشتعیینکنندهایدرتوسعه

ورشداقتصاددانشبنیاندارند
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: رییس دانشگاه تبریز 
گفت: دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت های دانش 
بنیان و مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و مراکز 
نوآوری نقشــی مهم و تعیین کننده در توسعه و رشد 
اقتصاد دانش بنیان دارند.صفر نصراهلل زاده در جلسه 

ستاد دانشگاهی بررسی راهکارهای تحقق شعار سال در تبریز با اشاره به تاثیر 
مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشورها گفت: 
امروزه، کشــوری توسعه یافته و پیشــرفته تر است که درزمینه اقتصاد دانش 
بنیان گام های موثری برداشــته باشد.وی تشــریح کرد: با برنامه ریزی کوتاه 
مدت و بلند مدت و همچنین شناساســی ظرفیت های کشور و استان ها در 
این خصوص می توان حرکت تاثیرگذاری را در شکوفایی و پیشرفت کشورمان 
انجام داد.وی آسیب شناسی موانع، برنامه ریزی و همکاری همه دستگاه ها را 
برای تحقق شعار سال »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« ضروری بیان کرد 
و افزود: ما باید به دنبال راهکارهای عملی و عملیاتی با توجه به توانمندی ها و 

ظرفیت های خود در این راستا حرکت کنیم.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم عنوان کرد: 
طرحبهسازیمحورقم-جعفریهعملیاتیشد

اکبر نوروز پور اظهار داشــت: با اعتباری افزون بــر ۵8۰ میلیارد ریال) ۵8 
میلیارد تومان( پروژه بهســازی محور قــم- جعفریه) حدفاصل تقاطع قلعه 
سنگی- جعفریه( به طول ۲۰ کیلومتر اجرایی شد.به گزارش روابط عمومی 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان قم، درراستای صیانت، ارتقا 
سطح ایمنی و تســهیل تردد درمحورهای برونشهری استان، طرح بهسازی 
محور قم- جعفریه، عملیاتی شــد.معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای اســتان قم ضمن اعالم خبر فوق، افــزود: با توجه به ترافیک 
ترکیبی و غالبا سنگین محور قم – جعفریه و موقعیت بخش جعفر آباد که از 
قطب های مهم کشاورزی- دامداری استان است، طرح بهسازی و ارتقا ایمنی 
آن هماره از دغدغه های اداره کل متبوع بوده اســت.اکبر نوروز پور ادامه داد: 
از آنجا که محور قم- جعفریه، کوتاهترین راه دسترســی به اســتان مرکزی 
می باشد، شــاهد ترافیک چشمگیر انواع ناوگان نیمه سنگین حمل کاال، از 
آن هســتیم که این مهم موجب استهالک راه و اصطالحا، خستگی زودرس 

آسفالت می شود.

خبرجدیددربارهافزایشحقوق
بازنشستگان

با برطرف شدن مشکالت حقوقی بخشنامه بند ۴ تبصره ۱۲ قانون 
دســتمزد ۱۴۰۱ ، در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی دیگر 
بهانه ای برای عدم پرداخت افزایش  حقوق بازنشستگان ندارد و 
باید هر چه سریع تر احکام افزایش حقوق بازنشستگان صادر شود.

به گزارش مهر، علی دهقان کیا ، رییس کانون بازنشستگان تأمین 
اجتماعی اســتان تهران در این رابطه گفته است؛ طی جلسات 
مختلفی که داشتیم و رایزنی هایی که با معاون اجرایی مجلس و 
همچنین نمایندگان انجام شد، در نهایت مشکل »ویرگول« برای 
افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی برطرف 
و پاســخ نامه استعالم، به تأمین اجتماعی ارسال شده است.وی 
ادامه داد: در حال حاضر تأمین اجتماعی مشکلی برای افزایش 
حقوق ۳8 درصدی بازنشســتگان ســایر سطوح ندارد و مطابق 
قانون، همانند افزایش حقوق کارگران باید حقوق بازنشستگان 
ســایر سطوح تأمین اجتماعی نیز افزایش پیدا کند.الزم به ذکر 
اســت ؛ 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 شــد که تأمین اجتماعی از مجلس استعالم کند 
و مجلس نیز پاســخ آن را داد.گفتنی اســت ؛ پس از پیگیری 
کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی استان تهران این مشکل 
در حال حاضر برطرف شــده و مشخص شد که این »ویرگول« 
اشــتباه تایپی بوده و ربطی به تأمین اجتماعــی ندارد. بر این 
اساس حداقل بگیرهای تأمین اجتماعی، از افزایش حقوق ۵۷.۴ 
درصدی و سایر سطوح نیز از افزایش حقوق ۳8 درصد همراه با 

۵۱۵ هزار تومان برخوردار خواهند شد.

دامنه نوسان با افزایشی یک درصدی، مثبت و منفی 6 خواهد شد

تغییر مهم برای بورس
سرانجام و پس از گذر از روزهای پر فراز و نشیب، از امروز ) ۲۹ 
فروردین( دامنه نوسان با افزایشی یک درصدی، مثبت و منفی 
۶ خواهد شد.به گزارش ایسنا، دامنه مجاز نوسان قیمت یکی 
از مهم ترین قوانینی است که در بازارهای مالی به  عنوان عامل 
کنترلی در برابر نوســان های قیمت سهام و به  منظور کاهش 
نوسان بازار در اثر تصمیمات هیجانی استفاده می شود. دامنه 
مجاز نوســان، حدود قیمتی سقف و کفی است که هر سهم 
در هر روز کاری می تواند داشــته باشد و قیمت تنها می تواند 
در این محــدوده حرکت کند. در واقع ایــن دامنه محدوده 
مجاز برای نوســان قیمت سهم است.البته طیف طرفداران و 
منتقدان دامنه نوسان بسیار گسترده است، زیرا اینکه میزان 
دامنه نوســان چقدر باشــد و اینکه اصال باید در بازار سرمایه 
دامنه نوســان وجود داشته باشــد یا خیر همواره محل بحث 
کارشناسان بوده است و بسیاری از صاحب نظران بازار سرمایه 
نیــز بر این باورند که برای بهبود رونــد معامالت بورس باید 
به ســمت افزایش دامنه نوســان و در نهایت حذف کامل آن 
حرکت کرد، زیرا روندهــای هیجانی مثبت و منفی با وجود 

دامنه نوسان، باعث انحراف بیشتر معامالت بورس می شود.

روزهای پر فراز و نشیب دامنه نوسان
دامنه نوســان در بازار ســرمایه ایران طی دو سال گذشته و 
همراه با روزهای پرصعود و پرنزول بازار، روزهای پرنوسانی را 
از سر گذارنده اســت. به طوری که از ۲۵ بهمن  سال ۱۳۹۹ 
از مثبت و منفی پنج به مثبت شــش و منفی دو تغییر کرد؛ 
تصمیمی که توسط شورای عالی بورس و با هدف تعادل بخشی 
به این بازار گرفته شــد. البته عمر این تصمیم حدود سه ماه 
بود و دامنه نوسان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به مثبت 
شش و منفی سه افزایش یافت و در نهایت از  ۲۵ اردیبهشت 
همان سال، دوباره دامنه نوسان قیمت همه شرکت های حاضر 
در بورس و فرابورس، متقارن و در محدوده مثبت و منفی پنج 

درصدی داد و ستد شد.

تحقق وعده افزایش دامنه نوسان
بــا روی کار امدن دولت جدید و پس از آنکه مجید عشــقی 
عنوان دار ریاســت سازمان بورس شــد، اعالم کرد باز کردن 
دامنه نوســان در دســتور کار این ســازمان قــرار دارد. وی 
همچنین در اخرین نشســت خبری خود در سال گذشته نیز 
دوباره از اصالح تدریجی دامنه نوسان از اوایل سال ۱۴۰۱ خبر 
داد و گفت: تغییر دامنه نوسان در برنامه سازمان بورس است، 
اما این موضوع نیازمند روشــن شدن برخی ابهامات از جمله 
بودجه و ریسک های سیاســی است. پیش از این اعالم کرده 
بودم که اصالح دامنه ابتدا از شرکت های بزرگ آغاز می شود 
و اکنون برنامه این اســت که از یک تاریخی به بعد اصالح به 

صورت تدریجی و با یک درصد آغاز خواهد شــد. این روند در 
مقاطع ســه ماهه و با توجه به بازخــورد بازار بازبینی خواهد 
شــد.در نهایت وعده عشقی به تحقق پیوسته و دامنه نوسان 
روزانه قیمت در بــازار اول )تابلو اصلی و فرعی( بورس تهران 

از روز دوشنبه، ۲۹ فروردین ماه، مثبت و منفی ۶ می شود.

تاثیر افزایش دامنه نوسان بر رونق بیشتر بورس
در این راستا، حسین کاظم زاده - کارشناس بازار سرمایه - در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت دامنه نوسان در سال های 
قبل، اظهار کرد: سال ۱۳8۷ معامالت بسیار کم رونق، دامنه 
نوســان دو درصدی و رکود دوره دولت نهم باعث شــده بود 

بســیاری از نمادها روزهای متمادی بدون معامله باشند. در 
همان ســال  دامنه نوسان به سه درصد افزایش پیدا کرد. به 
مرور در ســال های بعد ابتدا به چهار درصد، در سال ۱۳۹۴ 
بــه پنج درصد رســید و از آن زمان دامنه نوســان به غیر از 
چند مقطع کوتاه در دو ســال گذشته، ثابت بوده است.وی با 
تاکید بر اینکه اولین و مهمترین تاثیر افزایش دامنه نوسان در 
معامالت، افزایش حجم و ارزش معامالت است، گفت: زمانی 
که دامنه نوســان دو درصد بود، بسیاری از نمادها با اینکه باز 
بودند بعضا ۵۰ روز معامله نمی شدند. زمانی که دامنه نوسان 
از دو به پنج درصد رسید بورس ایران توانست به بازاری جذاب 
تبدیل شود.این کارشناس بازار سرمایه افزود: باید توجه کرد 
که قیمت سهم بنا به متغیرهای کالن و خرد اقتصادی و عرضه 
و تقاضای ســهم دچار تغییر می شود. هر چقدر این تغییرات 
طبیعی و سریعتر خود را در قیمت نشان دهد هم رونق بیشتر 
و هم احتمال تشکیل حباب کمتر می شود. امیدوارم افزایش 
دامنه نوسان که از فردا، مثبت و منفی ۶ درصد خواهد بود و 
به مرور به ۱۰ درصد خواهد رســید، بتوند باعث رونق بیشتر 

بازار سهام شود.

تعدیل بازار سرمایه با افزایش دامنه نوسان
همچنیــن  محمدرضــا پورابراهیمی - رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس - با بیان اینکه تغییرات دامنه مجاز نوسان 
دارای نقاط مثبت و منفی اســت و باید هر دو بخش مد نظر 
قرار گیرد به ایســنا گفت: افزایش دامنه نوســان به مدیریت 
ایجاد شرایط تعادلی کمک می کند، یعنی دوره زمانی رسیدن 
به نرخ تعادلی را بیشــتر کرده و به جای اینکه تعدیل در یک 
بازه زمانی کوتــاه و یک روزه رخ دهــد در فاصله چند روزه 
اعمال می شــود.وی با اشاره به نبود برخی از محدودیت ها از 
جمله دامنه مجاز نوســان و حجم مبنا در بعضی از کشورها 
اظهار کرد: بازار سرمایه ایران کارایی بازارهای جهانی را ندارد 
و برای جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان سهامداران خرد و پرهیز 
از رفتارهای گروهــی و هیجانی، تصمیم گیران حجم مبنا و 
دامنه نوســان را لحاظ می کنند. گر چه در این سال ها شاهد 
اقدامات خوبی برای حرفه ای شدن سهامداران خرد بودیم ولی 
همچنان نیازمند اعمال مولفه هایی چون دامنه مجاز نوسان 
و حجم مبنا هستیم.پور ابراهیمی تصمیم اخیر هیئت مدیره 
ســازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش دامنه نوسان را به 
منظور تعدیل ســریعتر قیمت ها دانست و تاکید کرد: هر چه 
بازار سرمایه به ســمت کاهش محدودیت ها پیش برود؛ بازار 

روانتر، نقدشونده تر، شفاف تر و عملیاتی تر خواهد بود.

بــه تازگی یک نماینده مجلــس تلویحا از 
لزوم تعیین نرخ اجاره خانه ســخن گفته، 
در حالی که طی دو سال گذشته این اقدام 
اجرایی شــده اما تاثیر چندانی در کنترل 
بازار اجاره نداشــته اســت؛ در این زمینه 
یک کارشناس بازار مسکن می گوید اجاره 
بها تابعی از قیمت مســکن و تورم عمومی 
اســت که بــا بخشــنامه و ابالغیه کنترل 
نمی شــود.به گزارش ایســنا، راهکارهایی 
با محوریــت مداخالت سیاســت گذار در 
زمینه هایی مثل نرخ گذاری مسکن، صدور 
توصیه  ابالغیه،  دســتورالعمل،  بخشنامه، 
به نخریدن، ممانعــت از تعیین قیمت در 
ســایت های فروش، بگیر و ببنــد و دیگر 
راهکارهایــی از این قبیل به منظور کنترل 

این بازار، سالهاست مورد مناقشه مسئوالن 
و کارشناســان اســت.برخی از برنامه های 
دســتوری برای بازار مسکن طی سال های 
اخیر اجرا شــده و پس از ناکامی، رها شده 
است. بعضی دیگر مثل تعیین سقف مجاز 
۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره که از دو 
سال قبل همزمان با اپیدمی ویروس کرونا 
آغاز شــده هم چنان در حال اجراست که 
آمار و ارقام درخصوص میزان رشــد اجاره 
بهــا در کشــور از عدم توفیــق این برنامه 
حکایــت دارد.با توجه به وجود بیش از ۲8 
میلیون واحد مسکونی در کشور و اثرگذاری 
متغیرهای متعددی مثل نرخ تورم، وضعیت 
بازارهای موازی، میزان ساخت وساز، سود 
بانکــی و نرخ دســتمزد بر بازار مســکن، 

عمده فعاالن بازار مســکن و کارشناسان، 
سیاست های دستوری را برای بازار مسکن 
قابل اجرا نمی دانند. برخی حتی معتقدند 
که برنامه های کنترلی وضعیت این بازار را 
آشــفته تر می کند. به طور مثال ممنوعیت 
ســامانه های فروش ملــک از درج قیمت 
بــرای آگهی ها، بنا به گفته کارشناســان، 
شــفافیت را از ایــن بازار گرفــت و فضا را 
برای نرخ های دلبخواه فراهم کرد.اخیرا نیز 
یکی از نمایندگان مجلس که معتقد است 
بازار مسکن کامال به حال خود رها شده و 
هیچ مسئولی ندارد، از قیمت گذاری اجاره 
حمایت کرده اســت.  اقبال شاکریـ  عضو 
کمیســیون عمران مجلس بــه خانه ملت 
گفته اســت: چرا از این که به موضوع اجاره 

بهای مســکن ورود کرده و قیمت تعیین 
کنیم نگران هســتیم؟در این زمینه با یک 
کارشــناس حوزه مسکن صحبت کردیم و 
نظرش را درباره تعییــن قیمت در بخش  
فروش و اجاره مسکن جویا شدیم. فرشید 
پورحاجت اظهار کــرد: هرگونه مداخالت 
تعیین نرخ در حوزه مسکن جایگاهی ندارد 
و اگر اوضاع را بدتر نکند بهتر نخواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: شأن دولت، نظارت و 
تسهیل گری است. از سال ۱۳8۷ یعنی ۱۴ 
سال پیش قانون ساماندهی تولید و عرضه 
مسکن به تصویب رسیده و می بایست طی 
این ۱۴ ســال سازمان اجاره داری در کشور 
راه اندازی می شــد اما متاسفانه هنوز شکل 
اجرایی به خودت نگرفته است. فقط وقتی 
شــرایط بازار اجاره در کشور به مرز بحران 

می رسد.

بانرخگذاری،اجارهبهاپایینمیآید؟

تــورم در اقتصاد ایران فراز و فــرود زیاد و گاهی چرخه 
تکراری داشته است. در حدود ۹ سال گذشته گاهی رکورد 
نرخ را شکسته و گاهی نیز تورم تک رقمی را ثبت کرده 
و روند با ثباتی داشــته است.به گزارش ایسنا،  این روزها 
بحث از تورم زیاد است و اعداد و ارقام متفاوتی مطرح می 
شود که ممکن است مخاطب با ابهام در آمار مواجه شود. 
بــه همین بهانه در این گزارش نگاهی گذرا به روند تورم 
از ســال ۱۳۹۲ تا کنون به استناد آمار مرکز آمار ایران به 

عنوان مرجع رسمی اعالم نرخ تورم خواهد شد.

آمد و رفت دولتها و برگشت تورم از نقطه اوج

ســال ۱۳۹۲ زمانی بود که  تورم افزایشی پیش رفته و 
البته در آن ســال جابه جایی دولــت رخ داد. دولت دهم 
کشور را با تورم ساالنه )۱۲ ماهه منتهی به یک ماه( حدود 
۳۵.۱ درصدی در مرداد تحویل داد و تا ۳۶ درصد هم در 
شهریورماه پیش رفت ولی از آن زمان یعنی یک ماه بعد 
از ورود دولــت یازدهم، ریزش تورم آغاز شــد؛ به طوری 
که سال ۱۳۹۲ با تورم ۳۲.۱ درصدی به پایان رسید. در 
این ســال تورم نقطه به نقطه )تغییر شاخص نسبت به 
ماه مشابه ســال قبل( که تا ۴۱.۷ درصد هم ثبت شده 
بود در پایان اســفندماه با ریزش حدود ۲۲ درصدی به 
۱۹.۶ درصد کاهش یافت.در ســال بعد نیز کاهش تورم 

وجود داشت ولی در نوســان بود. تورم نقطه به نقطه از 
۱۷.۶ درصد در فروردین ماه در مســیر نوسانی به ۱۴.۲ 
درصد در پایان سال رسید و تورم ساالنه  از ۳۰.۲ درصد 
در فروردیــن با کاهش ۱۵ درصدی بــه ۱۴.8 درصد در 

اسفند ۱۳۹۳ رسید.

سال برجامی تورم
ســال ۱۳۹۴ یعنی سالی که مذاکرات هسته ای در حال 
انجام بود و برجام به ثبت رسید، اولین اتفاق برای تورم تک 
رقمی افتاد و تورم نقطه به نقطه )مقایسه قیمت در هر ماه 
نسبت بـه ماه مشابه سال قبل( در آذرماه تک رقمی شد و 
به ۹.۹ درصد رسید و در انتهای همان سال تا 8.۵ درصد 
کاهش پیدا کرد. تورم ساالنه  نیز از ۱۴.۵ درصد در ابتدای 

آن سال به ۱۱.۳ درصد در اسفندماه رسیده بود.

تورم تک رقمی و تداوم تا سال 9۷
سال ۱۳۹۵، دوره ای برای تورم تک رقمی شدن تورم در 
شاخص ساالنه بود و نرخ تورم از ۱۰.8 درصد در فروردین 
به ۹.۵ درصد در خرداد رسید تا هر دو شاخص ساالنه و 
نقطه به نقطه تک رقمی باشند. تورم تک رقمی به دست 
آمده در سال ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۶ هم در اقتصاد ایران 
ماند و این ســال با نرخ ۷.۲ درصد برای نقطه به نقطه و 
8.۲ درصد برای ســاالنه در اسفندماه تمام شد.ولی سال 
۱۳۹۷ ورق تورم برگشــت؛ به طوری که در پایان سال، 
دیگر خبری از تورم تک رقمی نبود و تورم نقطه به نقطه 
به ۴۷.۵ درصد و تورم ساالنه به ۲۶.۹ درصد در اسفندماه 
رســید. این ســال جریان خاص خود به ویژه در حوزه 
بین الملل داشت و با خروج آمریکا از برجام، وضعیت بازار 
ارز و به دنبال آن بازارهای دیگر با نوسان تندی مواجه شد.

تورم نقطه به نقطه به ۵2 درصد هم رسید
در ســال ۱۳۹8 هم در ابتدا رشد تورم ادامه پیدا کرد و 
تورم نقطه به نقطه به ۵۲ درصد در اردیبهشت رسید ولی 
در ادامه با طی روند کاهشــی به ۲۲ درصد در اسفندماه 
کاهش یافت. تورم ســاالنه نیز که در فروردین ماه ۳۰.۶ 
اعالم شــد در اســفند به ۳۴.8 کاهش پیدا کرد.در سال 
۱۳۹۹ نیز بار دیگر افزایش تورم در اقتصاد به چشم آمد؛ 
به طوری که تــورم نقطه به نقطه از ۱۹.8 درصد ابتدای 
ســال به ۴8.۷ درصد در پایان ســال افزایش پیدا کرد و 
تورم ساالنه از ۳۲.۲ درصد در فروردین تا ۳۶.۴ درصد در 

اسفند پیش رفت.

جابجایی دولت، شکستن رکورد و دور کاهشی
در سال ۱۴۰۰ نیز تغییرات تورم قابل مالحظه بوده است 
و دوباره به نوعی جریان ســال ۱۳۹۲ یعنی جابه جایی 

دولت، به اوج رسیدن تورم و شروع روند کاهشی آن اتفاق 
افتاد. تورم نقطه به نقطه که تا ۵۰ درصد رشد کرده بود، 
در زمان تحویل به دولت ســیزدهم، به ۴۳.۲ درصد در 
مرداد رسید و تورم ساالنه ۴۵.۲ درصد بود. یک ماه بعد، 
تورم نقطه به نقطه در شــهریورماه ۴۳.۷ درصد و تورم 
ســاالنه ۴۵.8 درصد ثبت شــد ولی بعد از آن از مهرماه 
روند تورم کاهشی شد.تورم نقطه به نقطه روندی نوسانی 
داشت و تا آذرماه به ۳۵.۲ درصد کاهش پیدا کرد ولی در 
دی ماه دوباره رشد کرد و با کمی افزایش به ۳۵.۹ رسید؛ 
در بهمن دوباره تا ۳۵.۴ درصد کاهش یافت و آن ســال 
را با نرخ ۳۴.۷ درصد در اســفندماه به پایان رساند.تورم 
ساالنه هم بعد از ثبت نرخ ۴۵.8 درصدی در شهریورماه 
که رکوردشکنی تورم ساالنه در چند سال گذشته بود،  به 
جریان کاهشی خود ادامه داد و تا ۴۰.۲ درصد در اسفند 

رسید.

مروری بر وضعیت تورم در 9 سال اخیر

باالتریننرختورمدرچهسالیثبتشد؟
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ابراز رضایت عربستان و روسیه از همکاری اوپک پالس
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در جریان یک تماس تلفنی، ارزیابی 
مثبتی از همکاری خود در اوپک پالس برای تثبیت بازار نفت جهان داشتند.به گزارش ایسنا، کرملین اعالم کرد این تماس 
تلفنی که دومین تماس از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه است، به ابتکار عربستان سعودی انجام شد. دو 
طرف درباره بحران در اوکراین و یمن صحبت کردند اما کرملین به جزییات این گفت و گو اشاره نکرد. عربستان سعودی در 
بیانیه کوتاهی اعالم کرد ولیعهد این کشور تماس تلفنی از پوتین دریافت کرده است اما به اوپک پالس یا همکاری انرژی 
اشــاره ویژه ای نکرد و در این بیانیه تنها اعالم شــد دو طرف درباره روابط دو جانبه ای که این دو کشور را به هم نزدیک تر 
می کند و راه های تقویت آنها در حوزه های مختلف، صحبت کردند.بن ســلمان هم حمایت عربســتان ســعودی از تالشهایی که به یک راه حل سیاسی برای بحران 
اوکراین و دســتیابی به ثبات و امنیت منتهی می شــود را تایید کرد.عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان نفت منطقه خلیج فارس تاکنون در برابر درخواست ها 
برای افزایش تولید و کنترل رشــد قیمتها مقاومت کرده اند. قیمتهای نفت پس از اعمال تحریمهای واشــنگتن و اتحادیه اروپا علیه روسیه در پی جنگ در اوکراین، 
ماه میالدی گذشته به باالترین حد در ۱۴ سال اخیر صعود کرده بودند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی نشان داده اند که تمایلی به افزایش سریع تر تولید 
ندارند زیرا کمبودی در بازارهای جهان وجود ندارد اما همچنین به نظر می رسد رفتار این مهره های بانفوذ از روی وفاداری به مسکو است. وزیر انرژی امارات هفته 
گذشــته اظهار کرده بود: روســیه عضو مهمی است و اوپک پالس باید از سیاســت دور بماند. این گروه نگران آن نیست که از دست رفتن عرضه روسیه باعث برهم 
خوردن توازن بازار شــود.مقامات اوپک هفته گذشــته به اتحادیه اروپا اعالم کردند تحریمهای جاری و آتی علیه روسیه ممکن است یکی از بدترین شوکهای عرضه 
نفت را ایجاد کند و جایگزین کردن این حجم از عرضه غیرممکن بوده و این گروه نفت بیشــتری تولید نخواهد کرد.بر اســاس گزارش بلومبرگ، آخرین باری که 

پوتین گفت و گو با ولیعهد عربستان سعودی را علنا اعالم کرد، سوم مارس بود.

گزیده خبر

مدیر برق منطقه ۷ شرکت توزیع برق اصفهان خبر داد
  صیانت از شبکه ها در برق

مهندس محســن معتمدی فرد مدیــر برق منطقه ۷ 
شرکت توزیع برق اصفهان از تبدیل ۱۰ هزار متر شبکه 
سیمی به کابل خود نگهدار در خیابان   آیت اله غفاری 
در فازهای مختلف خبر داد و گفت :صیانت از شــبکه 
های برق جز اولویت های شــرکت توزیع برق اصفهان 
است.وی در ادامه افزود : این پروژه که در ۶ فاز اجرا شد با هدف کاهش تلفات 
انرژی الکتریکی ؛ افزایش ضریب پایداری خطوط برق رســانی ؛ پیشــگیری از 
سرقت شبکه و انرژی ؛ اصالح آرایش شبکه و زیبا سازی مبلمان شهری صورت 
گرفته است .وی در ادامه خاطر نشان کرد : در این پروژه ها دو دستگاه ترانسفور 
مانور هوایی به ظرفیت های ۴۰۰ و ۲۵۰ کیلو ولت آمپر احداث شــد .معتمدی 
اظهار داشت : شبکه های موجود در خیابان آیت اله غفاری خیابان مفتح بسیار 
فرسوده بود و مشترکین از کیفیت برق پایینی برخوردار بودند که با اجرایی شدن 
این پروژه افزایش کیفیت برق رســانی برای ۱۵۵۰ مشترک محقق شد.گفتنی 

است : هزینه این پروژه بالغ بر ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان می باشد.

دیدار مدیران عامل صنعت آب و برق استان 
با نماینده ولی فقیه در هرمزگان

مدیران عامل شــرکت های آب و برق استان در دیدار 
با نماینده ولی فیقه در استان و امام جمعه بندرعباس، 
آخریــن اقدامات و برنامه هــا را برای تامین آب و برق 
استان در تابستان امســال تشریح کردند.نماینده ولی 
فیقه در استان ضمن قدردانی از تالش مجموعه صنعت 
برق استان گفت: در حال حاضر انرژی برق به عنوان جزئی جدا ناپذیر از زندگی 
مردم قرار گرفته که خوشبختانه توسعه برق در استان توانسته رضایت مردم را 
جلب کند.حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده اظهار داشت: برای کاهش بار 
شــبکه نیاز است صنایع استان انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند تا نیازی به 
دریافت برق از شــبکه نداشته باشند. امام جمعه بندرعباس تصریح کرد: استان 
هرمزگان در بیشتر ایام ســال در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار دارد 
و از این لحاظ مســتعد تولید انرژی از طریق نور خورشید است. برای گسترش 
استفاده از انرژی های خورشیدی نیاز است زیرساختهای آن فراهم و در اختیار 

متقاضیان و سرمایه گذاران قرار گیرد.

مدیرعامل آبفای هرمزگان مطرح کرد:
 تداوم طرح آب رایگان برای کم مصرف ها و 
افزایش پلکانی قیمت آب برای پر مصرف ها

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان گفت: قیمت 
آب برای مشترکان پرمصرف از اواخر اسفندماه ۱۴۰۰ 
افزایش یافت که بر اساس آن الگوی مصرف مشترکان 
خانگی ماهانه ۱۶ مترمکعب تعیین شــده و تعرفه آب 
بهــا برای مصرف باالتر از این میزان، به  صورت پلکانی 
)نسبت به مازاد( محاســبه می شود.»عبدالحمید حمزه پور« همچنین از تداوم 
طرح آب رایگان برای کم مصرف ها و افزایش تعرفه آب بهای مشترکان پرمصرف 
از بیست و پنجم اسفندماه سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: الگوی مصرف آب برای 
مشترکان خانگی همانند ســال های گذشته ۱۶ مترمکعب در ماه تعیین شده 
است که تعرفه آب بها برای مصرف باالتر این میزان، به صورت پلکانی )نسبت به 
مازاد( محاسبه می شود.وی تاکید کرد: مشترکان خانگی که الگوی مصرف ماهانه 
۱۶ متر مکعب را رعایت می کنند، مشمول هیچ گونه افزایش نرخ آب مصرفی 

بر روی قبوض خود نمی شوند. 

کسب رتبه اول گلستان در بین شرکت های 
توزیع نیروی برق سرتاسر کشور

سرپرست شرکت توزیع نیروي برق گلستان گفت :گلستان در تائید اطالعات ارائه 
شده شاخص هاي طرح سیما ، موفق به کسب رتبه یک گردیده است.سید احمد 
موسوي گفت : گلستان در تائید اطالعات ارائه شده شاخص هاي طرح سیما در 
سامانه یکپارچه مدیریت استراتژیک شرکت توانیر با کسب درصد تائید 99.۷۱ 
درصد ، موفق به کســب رتبه یک بین شــرکت هاي توزیع نیروي برق سراسر 
کشور گردیده است.وي اضافه کرد :این مهم در راستاي تحقق راهبردهاي ابالغي 
مقام معظم رهبري در اصالح شفاف سازی و کارآمدی نظام اداري دستگاهها و 
سازمانها میباشد.کسب این مقام به همت و تالش جمعي همکاران شرکت توزیع 

برق گلستان صورت پذیرفت.

حمایت دادستانی جهت کاهش سرقت 
تاسیسات برقی گلستان

سرپرست شرکت توزیع برق گلستان گفت: اقداماتی که مجموعه دادستانی در جهت 
حمایت از توزیع برق استان جهت کاهش سرقت تاسیسات برقی می دهد قابل تقدیر 
است.ســیداحمد موسوی در دیدار با دادستان عمومي و انقالب مرکز استان گفت: 
همکاري دادســتاني در نهادینه کردن مصرف بهینه برق و رعایت الگوي مصرف و 
همچنین پیشگیري از سرقت تاسیسات برقي، بسیار اثر گذار است.سرپرست شرکت 
توزیع نیروی برق گلســتان از تعامل بسیار مناسب عوامل وهمکاران دستگاه هاي 

قضائي و انتظامي استان با صنعت توزیع برق قدرداني کرد.

یک فرصت طالیی برای صنعت نفت 
ایران

یک کارشناس ارشد حوزه 
انرژی گفت: اگر روســیه 
اروپــا را تحریــم کند و 
مسیر انرژی خود را ببندد 
به ضرر خودش هم خواهد 
شــد، اما اگر ایــن اتفاق 
هم نیفتــد اروپا به دنبال 
جایگزین است که در این 

میــان فرصت بزرگی برای ایران وجود دارد.مرتضی بهروزی فر 
در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه از روسیه انجام هیچ اقدامی 
بعید نیست، اگر این کشور احســاس خطر کند احتمال دارد 
که مســیر انرژی خود به ســمت اروپا را ببندد، اظهار کرد: در 
نظر داشته باشــید که این اقدام هر چند اروپا را دچار مشکل 
اساسی می کند، اما قطعا یک خودکشی برای روسیه است.وی 
با تاکید بر اینکه روســیه با این اقدام مسلما امکان پیدا کردن 
مشــتری جایگزین برای نفت را در کوتاه مدت نخواهد داشت 
و بــا توجه به اینکه حدود چهار میلیون بشــکه صادرات نفت 
و فراورده های نفتی روســیه به ســمت اروپا است این موضوع 
می تواند آســیب بزرگی را بر این کشور وارد کند، تصریح کرد: 
در شرایط کنونی چین نیز میزان مصرف خود را کاهش داده و 
اگر این وضعیت نیز ادامه داشــته باشد عمال این بازار نیز برای 
روسیه محدود می شود.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان 
اینکــه در خصوص گاز نیز باید گفت که امکان صادرات وجود 
ندارد، باید خط لوله ای وجود داشته باشد که اگر قرار باشد آن 
خط لوله بسته شود تنها راه این است که تولید گاز متوقف شود، 
اظهار کرد: توقف تولید از چاه ها به معنای افت شدید تولید برای 
آینده است، از نظر فنی نیز مشکالتی ایجاد خواهد شد، در این 
بین با توجه به مشــکالت ایجاد شده و رویکرد روسیه اروپا به 
دنبال این نخواهد بود که وابستگی خود را به نفت و گاز روسیه 
افزایش دهد و مسلما به دنبال جایگزین خواهد بود.بهروزی فر 
افزود: البته اینکه اروپا بخواهد روسیه را به طور کامل حذف کند 
نیز دور از ذهن اســت و بیشــتر به دنبال این است که واردات 
راحت تری داشته باشد، با این حال قطعا در سال ۲۰۲۴ حجم 
صادرات روســیه از نفت و گاز اروپا به میــزان ۲۰۲۱ نخواهد 
بود.وی با اشاره به تاثیر شــرایط فعلی بر بازار ایران نیز گفت: 
جایگزین کردن این میزان در کوتاه مدت غیر ممکن اســت، 
راه هایی که می تواند این مساله را جبران کند یکی این است که 
اروپا کاهش مصرف داشته باشد و ذغال سنگ یا انرژی اتمی را 
جایگزین کند و مورد بعدی بدست آوردن منابع جدید است که 
ایران می تواند یکی از گزینه ها باشد.این کارشناس ارشد حوزه 
انرژی با بیان اینکه ایران می تواند یک منبع جدید برای گاز اروپا 
باشد به شرطی که مشکالت ما در حوزه تحریم ها برطرف شود 
تا افزایش تولید و کاهش مصرف داشــته باشیم و خط لوله ای 
احداث شود که بتواند گاز ایران را به اروپا ببرد، گفت: قطعا اروپا 
از این مساله اســتقبال خواهد کرد هر چند روسیه تمام توان 

خود را به کار می گیرد که این اتفاق نیفتد.

وضعیت هشدار برای منابع آبی
آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان می دهد، با سپری 
شدن ۲۰۶ روز از ســال آبی، تا ۲۷ فروردین )سال آبی ۱۴۰۱-
۱۴۰۰( میزان کل حجم آب در مخازن ســدهای کشــور حدود 
۲۶.۱۵ میلیارد متر مکعب اســت که نسبت به مدت مشابه سال 
آبی گذشته ۱۲ درصد کاهش نشــان می دهد.به گزارش ایسنا، 
بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می دهد که ورودی 
به مخازن در سال آبی جاری به ۲۰.۷۱ میلیارد مترمکعب رسیده 
است که کاهشی معادل ۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی 
گذشته دارد.همچنین  میزان پرشدگی سدهای استان تهران، سد 
زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان خوزستان و سدهای 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۲۵ 
درصــد، ۳۰ درصــد، ۵۷ درصد و ۷۳ درصد بــوده و با توجه به 
شــرایط اقلیمی کشور و وضعیت ذخایر منابع آبی، رعایت الگوی 
بهینه مصرف در بخش های مختلف امری ضروری است.از سوی 
دیگر طی ۵۰ سال برداشــت از منابع آب زیرزمینی سبب شده 
است که بیش از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب از ذخایر آب زیرزمینی 
کاسته شود. افت ســطح آب زیرزمینی پیامدهای مخربی مانند 
خشک شدن رودخانه ها و تاالب ها، از بین رفتن پوشش گیاهی، 
افزایش گرد و خاک، نشست زمین، ایجاد فروچاله ها و شکاف های 
طوالنی در دشــت ها و شور شدن آب زیرزمینی را به دنبال دارد.

نشســت زمین عالوه بر خسارت هایی که به زیرساخت ها و ابنیه 
وارد می کند، خســارت جبران ناپذیری برای آبخوان ها دارد، چرا 
که نشست زمین به  معنی پرشدن حفره های خالی بین دانه های 
خاک و از بین رفتن ظرفیت ذخیره آب در آبخوان اســت و دیگر 

امکان ذخیره آب در ســفره آب زیرزمینی وجود نخواهد داشت.
درحال حاضر نشســت زمین در دشت ورامین ۳۶ سانتیمتر در 
سال گزارش شده و در دشــت کبودرآهنگ ۲۵ فروچاله با ابعاد 

چند ده متری ایجاد شــده است. پدیده شور شدن آب زیرزمینی 
در اغلب دشت های کشــور و به ویژه در دشت های فالت مرکزی 
وجود دارد و در مناطقی برای اســتفاده از آب زیرزمینی نیاز به 

تجهیزات آب شــیرین کن اســت.تمامی این موارد نشان می دهد 
که برداشــت از منابع آب زیرزمینی بیش از اندازه بوده اســت و 
بــا وجود همه این پیامدها این اضافه برداشــت ها همچنان ادامه 
دارد. با توجه به مخاطرات ناشــی از کســری مخزن، طرح احیا 
و تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی در ســال ۱۳9۳ تصویب و 
از همان ســال اجرای آن شروع شــد. محدودیت های موجود در 
کشور نشــان می دهد، امکان تحقق کلیه اهداف پیش بینی شده 
با این روند فراهم نیســت.لذا اهم برنامه های طرح برای سال های 
باقیمانده برنامه ششم توسعه )۱۴۰۰(، استقرار حدود 9۲۰ گروه 
گشــت و بازرسی، اتمام آماربرداری سراسری مرحله سوم و تهیه 
بیــالن منابع آب محدوده های مطالعاتی، اســتمرار فعالیت های 
اطالع رســانی و فرهنگ ســازی، پیاده ســازی الگوی مشارکتی 
مدیریت منابع آب زیرزمینی در دشــت های پایلوت و همچنین 
انســداد ۱۰۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز و نصب ۲۰ هزار دســتگاه 
کنتور هوشمند حجمی روی چاه های مجاز است.ضمناً اصالح و 
تعدیل پروانه های بهره برداری و انجام فرایندهای بهره بردار محور 
با توسعه سامانه های ایجاد شده نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار 
دارد. اقدامات کنترلی و نظارتی باال در مجموع منجر به مدیریت 
و کنترل برداشت در حدود ۴ میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی از 
ابتدای طرح )۱۳9۴( تا پایان برنامه ششم می شود.وضعیت منابع 
آبی گویای یک واقعیت تلخ اســت، واقعیتی که اگر اکنون مانع 
گسترش آن نشویم با یک بحران جدی و غیرقابل کنترل تبدیل 
می شود، لذا باید از هم اکنون تدابیر الزم برای مقابله با این چالش 

اندیشیده شود.

صنعــت نفت روســیه که 
از نظــر اقتصــادی اهمیت 
باالیــی دارد، بــا فاصلــه 
غربی،  خریــداران  گرفتن 
دچار آســیب شــده است.
ایســنا، صنعت  به گزارش 
نفت روسیه که منبع مهم 
درآمدهای بودجه است، در 
پی توقف خرید از سوی مشتریان غربی و با وجود تالش روسیه 
برای جبران فروش از دست رفته در غرب، با فروش به بازارهای 
آسیایی نوظهور، عالئم کندی را نشان می دهد. آسیبهای ناشی از 
جنگ در اوکراین به تدریج بروز می کنند. ظرفیت ذخیره سازی 
نفت روسیه تکمیل شده و مسائل لجستیکی و زیرساخت مانع از 
آن شده که روسیه همه نفتی که دیگر در غرب خریداری ندارد 
را به چین و هند صادر کند. پاالیشگاه های روسیه هم نرخ تولید 

را کاهش داده اند زیرا ذخایر فرآورده های نفتی اشــباع شده و در 
نتیجه شرکت ها تولید نفتشان را کاهش داده اند.این وضعیت در 
شرایطی روی می دهد که روســیه به عنوان عضو بزرگ پیمان 
اوپک پالس در راســتای تســهیل محدودیت عرضه این گروه، 
اجــازه دارد تولیدش را هر ماه بیش از ۱۰۰ هزار بشــکه در روز 
افزایش دهد.روسیه در پی افزایش قیمتهای نفت، درآمد زیادی 
از صادرات کسب می کند و نفت این کشور هنوز از سوی اتحادیه 
اروپا که حدود نیمی از صادرات نفت روسیه را پیش از جنگ در 
اوکراین دریافت می کرد، رســما بایکوت یا تحریم نشده است.
با این حال، پس از حمله روســیه به همســایه خود، بسیاری از 
خریداران اروپایی خرید نفت روسیه را متوقف کردند زیرا تمایلی 
نداشــتند پولی که برای نفت این کشور پرداخت می کنند، برای 

تامین هزینه جنگ در اوکراین استفاده شود.طبق برآورد آژانس 
بین المللی انــرژی، درآمد حاصل از مالیات مربوط به نفت و گاز 
و تعرفه های صادرات، ۴۵ درصد از بودجه فدرال در ژانویه ســال 
۲۰۲۲ بود. مجموع درآمد صادراتی برای نفت خام و فرآورده های 
نفتی در حــال حاضر به حدود ۷۰۰ میلیــون دالر در روز بالغ 
می شــود.در حالی که جریان پول به روسیه همچنان ادامه دارد، 
صنعت نفت این کشــور نشانه های آسیب شدید را بروز داده که 
ممکن است در ماه های آینده بدتر شود زیرا خریداران بیشتری 
خرید نفت خام و فرآورده های نفتی روســیه را متوقف کرده اند.

آمار هفته گذشته شــرکت انرژی اینتلیجنس نشان داد در ۱۰ 
روز نخست آوریل، تولید نفت خام و میعانات روسیه به میانگین 
۱۰.۳۶۵ میلیون بشکه در روز رسید. این رقم بیش از ۶۰۰ هزار 

بشکه در روز پایین متوسط ۱۰.99۶ میلیون بشکه در روز تولید 
نفت و میعانات در مارس اســت.بنا بر گزارش آژانس بین المللی 
انرژی، کاهش تولید و صادرات نفت روسیه ادامه دارد و افت تولید 
این کشــور در آوریل پیش بینی می شود به ۱.۵ میلیون بشکه 
در روز می رســد زیرا پاالیشگاه های روسی به کاهش تولید ادامه 
می دهند و خریداران بیشتری از خرید نفت روسیه خودداری می 
کنند در حالی که ظرفیت ذخایر روسیه پر شده است. از ماه مه 
به بعد، حدود سه میلیون بشکه در روز تولید روسیه ممکن است 
به دلیل تحریمهای بین المللی و تحریمهای خودخواسته از بازار 
حذف شــود.توربیورن تورن کوئیست، مدیرعامل شرکت گانوور 
گفت: اعتصاب خریداران باعث شده است پاالیشگاه های روسیه 
تولیدشــان را کاهش دهند. این به معنای آن است که نفت خام 
بیشــتری باید به جای فرآورده های نفتی صادر شود و تصور می 
رود این امر ممکن نیست و به کاهش بیشتر تولید روسیه منجر 
می شود.واگیت الکپروف، رئیس لوک اویل )دومین تولیدکننده 

بزرگ نفت روســیه( اواخر مارس در نامه ای به الکساندر نواک، 
معاون نخست وزیر روسیه نوشت: به دلیل تحریمها علیه روسیه، 
تحویل نفت کوره کاهش پیدا کرده و ذخایر این سوخت پر شده 
است. لوک اویل پیشنهاد کرد نفت کوره برای اجتناب از کمبود 
ظرفیت ذخیره ســازی، به نیروگاهها منتقل شود.سه منبع آگاه 
اوایل هفته گذشــته به رویترز گفتند: پاالیشگاه تایف در منطقه 
تاتارستان روســیه به دلیل انباشت ذخایر بیش از حد ظرفیت، 
تعطیل شــده اســت.به گفته تحلیلگران، روسیه که با اعتصاب 
خریداران روبرو شده است، ظرفیت ذخیره سازی کافی برای نفت 
خام و فرآورده های نفتی ندارد و این وضعیت به شــکل غیرقابل 
اجتنابی به کاهش تولید نفت خام منجر خواهد شد.هلگه آندره 
مارتینسن، تحلیلگر ارشد نفت در بانک سرمایه گذاری »دی ان 
بی مارکتس« هفته گذشته به روزنامه وال استریت ژورنال اعالم 
کرد این ریسک وجود دارد که روسیه بخشی از پتانسیل تولید را 

برای همیشه از دست دهد.

تحریم های غرب چه بر سر نفت روسیه آورد؟
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گزیده خبر

در راستای هم افزایی میان صنایع استان اصفهان صورت گرفت؛
میزبانی فوالد مباركه از نخستین نشست 
باشگاه مدیران روابط عمومی عضو اتاق 

بازرگانی اصفهان
نخستین نشست باشــگاه مدیران روابط عمومی عضو 
اتاق بازرگانی اســتان اصفهان به میزبانی شرکت فوالد 
مبارکه و در راســتای ارتقای تعامل و هم افزایی میان 
صنایع استان اصفهان برگزار شــد.محمدجواد براتی، 
مدیر روابط  عمومی شرکت فوالد مبارکه در ابتدای این 

نشست اظهار کرد: تشکل های مختلفی در استان در حال فعالیت در حوزه روابط 
عمومی هســتند و این باشگاه قرار نیســت با دیگران رقابت کند و تنها تفاوت 
آن بــا دیگر اجتماعات این حوزه این اســت که تمام حاضران در این باشــگاه 
اعضای اتاق بازرگانی هستند.مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در تشریح 
ضرورت برگزاری این نشســت ادامه داد: در ابتدای تشــکیل این باشگاه، روابط 
عمومــی واحدهای صنعتی عضو اتاق بازرگانی بــه عنوان مخاطبان خاص این 
باشگاه مورد پایش قرار گرفتند؛ مهم ترین دلیل ایجاد این باشگاه افزایش تعامل 
و هم گرایی میان روابط عمومی های این واحدها جهت انتقال تجارب و یادگیری 
نکات جدید بوده اســت.وی خاطرنشــان کرد: این هم افزایی می تواند منجر به 
شبکه ســازی، استفاده ار ظرفیت های شرکت های تولیدی، فراهم شدن فرصتی 
بــرای ایده پردازی و انتقال تجربیات میان روابط عمومی های عضو اتاق بازرگانی 
اصفهان شــود؛ به عبارت دیگر مدیران روابط عمومی ها با فراهم شــدن چنین 
شــرایطی می توانند دست به دســت یکدیگر دهند و باعث رشد و ارتقای خود 
شوند.براتی اذعان داشت: انتظار می رود با تشکیل این باشگاه، روابط عمومی های 
عضو اتاق بازرگانی یک گام به جلو حرکت کنند و نیازهای تشکیالتی و آموزشی 

خود را مطرح کنند تا در این مسیر بتوانند از تجارب یکدیگر استفاده کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان خبر داد:
رشد ۳,۵ برابری صادرات كاال از این بندر

  مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان از 
بارگیری دومین کشــتی صادراتی از بندر چابهار خبر 
داد.بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی اداره کل بنادر و 
دریانوردی سیستان و بلوچستان؛ بهروز آقایی مدیرکل 
بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان گزارشی از 

بارگیری دومین کشــتی صادراتی را در بندر چابهار اعالم کرد.مدیرکل بنادر و 
دریانوردی سیســتان و بلوچستان ضمن اعالم رشــد ۳,۵ برابری صادرات کاال 
از بندر چابهار، در خصوص بارگیری دومین کشــتی صادراتی از آن بندر، گفت: 
کلینکــر صادراتی به وزن ۷۵ هزار تن در ۲۱ فروردین در بندر چابهار پهلودهی 
شــد.آقایی مقدار بارگیــری را ۶۱ هزار تن و میزان مانــده کاال را ۱۴ هزار تن 
برشــمرد و میانگین بارگیری روزانــه را ۱۷ هزار و ۵۱۴ تن عنوان کرد.به گفته 
وی، بیشترین بارگیری روزانه ۲۱ هزار و ۷۰۰ تن است و میزان توقفات نیز ۲۷ 
ســاعت ثبت شده است.آقایی بیشــترین فراوانی توقفات را مربوط به باالنس و 

تریم کشتی دانست.

جعفری در راستای تحقق شعار سال اعالم کرد؛
طراحی ۵ راهبرد برای توسعه اقتصاد دانش 

بنیان ها از سوی ایمیدرو
ایمیــدرو، بسترســاز بخش معدن و صنایــع معدنی به ســمت اقتصاد دانش 
بنیان،رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: این ســازمان، بسترســاز و حرکت 
دهنده بخش معدن و صنایع معدنی به ســمت اقتصاد دانش بنیان اســت و در 
این مسیر ۵ راهبرد طراحی کرده است.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه 
ا... جعفری در نشست طرح تحقق اقتصاد دانش بنیان در بخش معدن و صنایع 
معدنی ضمن بیان این مطلب اظهار داشــت: ایمیدرو ۵ راهبرد را برای توســعه 
اقتصاد دانش بنیــان در این بخش طراحی کرده و در حال بررســی چگونگی 
عملیاتی ســازی آنها در راستای تحقق شعار سال )تولید دانش بنیان و اشتغال 
آفرین( است.وی افزود: این راهبردها شامل تسهیل و بهبود فضای کسب و کار و 
بازار محصوالت دانش بنیان، توسعه اشتغال پایدار و تکمیل زنجیره ارزش مبتنی 
بر نوآوری و فناوری های نوین و برافکن، توسعه دانش مبتنی بر انقالب صنعتی 
نسل ۴ و هوشمندسازی، توسعه شرکت های تخصصی دانش بنیان بخش معدن 
و صنایع معدنی و نیز توســعه زیرســاخت های نوآوری و فناوری های نوین در 

این بخش است.

چادرملو شفاف ترین شركت فعال در بازار 
سرمایه 

اخیراً مطلبی تحت عنوان پاداش ۱ میلیاردی چادرملو به اعضای هیات مدیره در 
تعدادی از کانالهای مجازی به گونه ای منتشر شده است که مخاطب تصور کند 
اتفاق عجیب وکشف مهمی است . الزم دیده شد  جهت آگاهی بخشی و تنویر 
افکار عمومی به استحضار برسانیم، تعیین پاداش اعضای هیات مدیره روالی است 
که  همه ســاله شرکت ها بر اساس اساســنامه و طبق ماده ۱۳۴ قانون تجارت 
مکلف هســتند در مجمع عمومی ســالیانه خود مبلغ آنرا  به تصویب برسانند. 
لذا بر اساس صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت چادرملو مورخ 
۱۲/۴/۱۴۰۰ پرداخت مبلغ ۱۰  میلیارد ریال بعنوان پاداش اعضای هیات مدیره 
که تماماً  نمایندگان ســهامداران عمده  حقوقی هستند  بطور متوسط برای هر 

نفر ۲۰۰ میلیون تومان به تصویب رسید که آنهم به شخص تعلق نمی گیرد.

یک کارشناس اقتصادی:
افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ محصوالت 

پروتئینی پس از حذف ارز ترجیحی
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه به بررسی ها، حذف ارز 
ترجیحی از نهاده های دامی ممکن است باعث افزایش ۱۰۰ درصدی 
محصوالت پروتئینی شــود این در حالی است که در این سال ها هم 
نرخ گوشت مرغ و گوشت قرمز بسیار افزایش داشتند.مرتضی عزتی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به آثار و تبعات حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: در افزایش نرخ تورم کاالهای اساسی 
پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکی نیست. عالوه بر نرخ پایه تورم 
تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، رشــد نقدینگی، رشد نرخ دستمزد و ... 
حذف ارز ترجیحی هم منجر به ایجاد تورم خواهد شد و قیمت ها را 
بــاال می برد.وی ادامه داد: اینکه پس از حذف ارز ترجیحی نرخ تورم 
افزایش می یابد یک بحث ســاده  حسابداری است و قطعا با افزایش 
نرخ نهاده ها، قیمت محصول نهایی هم باال می رود. معتقدم افرادی که 
تورم ناشــی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را انکار می کنند در واقع مدعی 
می شوند که ۲ ضربدر ۲ به عدد ۴ نمی رسد به این معنا که موضوع 
اثرگــذاری حذف ارز ترجیحی بر قیمت ها به همین اندازه ســاده و 
روشن است.این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست حذف 
یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نادرســت است، گفت: هر چند معتقدم از 
ابتدا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی راهکار درســتی نبود اما به معنای 
این نیســت که دولت به یکباره تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بگیرد بلکه این اقدام باید به تدریج و براساس شرایط اقتصادی کشور 
به اجرا برســد و حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به صورت پلکانی  بر 
روی انواع کاال اساســی به اجرا برسد  .وی با بیان اینکه واقعیت این 
است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت بخشی از کاالها اثر می گذارد، 
افزود: بخشــی از اقالم دارویی از سال 98 تا به امروز چیزی حدود ۵ 
برابر افزایش قیمت داشــته اند یعنی تنها در ســه سال با این میزان 
افزایش قیمت مواجه شــدند و افزایش قیمت ارز اثر خود را بر روی 
انواع اقالم دارو گذاشته است. بنابر این اگر قیمت ارز در بخش دارو به 
نرخ ارز نیمایی هم برسد نباید انتظار داشت که شاهد افزایش جهشی 
قیمت ها در این باشــیم.عزتی ادامه داد: با توجه به شرایط این بازار،  
پــس از حذف ارز ترجیحی میزان انواع اقالم دارویی باید حداکثر تا 
۳۰ درصد افزایش قیمت داشــته باشد. همچنین الزام این است که 
کیفیت تولیدات داخلی در بخش دارو باید افزایش پیدا کند و عرضه 
داروی با کیفیت ساخت داخل باال رود.این کارشناس اقتصادی تاکید 
کرد: باید توجه داشــته باشیم که در این مدت برخی از داروسازان و 
شــرکت ها و نهادهای سازنده دارو از شرایط سوء استفاده کردند و با 
افزایش قیمت داروهای خارجی، داروی داخلی مشــابه آن را گران 
کردند و احتماال همین شــرکت ها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بهانه 
کنند و باز هم عامل گرانی دارو شوند بدون انکه واقعا ارز تاثیری در 
تولیدات این شــرکت ها گذاشته باشد.   وی با اشاره به اثر حذف ارز 
۴۲۰۰ بر روی مواد پروتئینی اظهار داشــت: بخش قابل توجهی از 
نهاده های تولیدات دامی وارداتی اســت که اثر نهاده های وارداتی بر 
روی قیمت تمام شده محصوالت پروتیئنی میانگین حدود ۴۰ درصد 
است. در برخی از اقالم )گوسفند( نهاد ه ها تاثیر کمتر از ۱۰ درصدی 
و در برخی از اقالم مانند )مرغ( تاثیر ۵۵ درصدی دارد.   عزتی افزود: 
با توجه بررسی ها، حذف ارز ترجیحی از نهاده های دامی ممکن است 
باعث افزایش ۱۰۰ درصدی محصوالت پروتئینی شود این در حالی 
است که در این ســال ها هم نرخ گوشت مرغ و گوشت قرمز بسیار 
افزایش داشــتند به طوری که گوشت مرغ از ۱۳ هزار تومان در هر 

کیلو به باالی ۴۰ هزار تومان هم رسید.

رئیس سازمان حمایت:

بازگشتیکشبهقیمتهاراتکذیبمیکنم
رئیس ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
لزوم بازگشت یک شبه قیمت ها را تکذیب کرد و گفت: تغییر 
قیمت ۵۰ قلم کاالی اساســی، حســاس و ضروری مشمول 
قیمت گذاری پیشــین، مســتلزم طی فرایند قانونی است.به 
گزارش ایســنا، عباس تابش در حاشیه جلسه مشترک ستاد 
قاچاق در جمع خبرنگاران در پاســخ به ســوال ایسنا، درباره 
الزام بازگشــت قیمت کاالها به سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: یک 
موضوعی از قول من در خبرگزاری ها پخش شــد و مشخص 
نیســت به چه منظوری بود، اما به کل غلط بود. بنابراین این 
صحبت را که باید یک شبه قیمت ها برگردد را تکذیب می کنم.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت ۵۰ قلم کاالی اساسی، حساس 
و ضروری مشمول قیمت گذاری پیشین، یعنی مستلزم طی 
فرایند قانونی است، گفت: اگر تولید کننده یا صاحب کاالیی 
بخواهد قیمت این ۵۰ کاال را تغییر دهد، اول باید مستندات 
تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه کند تا کارشناسی و بعد 
در ستاد تنظیم بازار ابالغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت 
دهند.این مقام مسئول افزود: در سال جاری برخی از بنگاه ها 
این مســیر را طی نکردند و افزایش قیمت داده بودند که ما 

پیشنهاد دادیم قبل از اینکه بحث های تعزیری و قضایی پیش 
بیاید این افراد در فرایند قانونی از افزایش قیمت خودســرانه 
اجتناب کنند. بنابراین پیشنهاد دادیم قیمت ها را برگردانند تا 
فرایند قانونی طی شود. ممکن است بعد از طی فرایند قانونی، 
کاال مشمول افزایش قیمت هم بشود.اما به گفته وی این ۵۰ 
کاال به اســتناد به قانون و مقررات کشور نمی توانند سرخود 
تغییر قیمت دهند و قیمت های ناهمگن و متفاوت در کشور 
داشته باشیم.رئیس ســازمان حمایت در ادامه گوشت قرمز، 
گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی را از 
جملــه این ۵۰ کاال عنوان کرد و گفت: در اصل این ۵۰ کاال، 
کاالهای اساسی هستند که در سبد خانوار نقش باالیی دارند 
و این موضوع ربطی به نــوع ارز دریافتی آنها ندارد. همانطور 
که اشاره شــد این ۵۰ کاال مشــمول قیمت گذاری پیشین 
هستند.تابش درباره گرانفروشی برنج نیز گفت: برنج مشمول 
قیمت گذاری تثبیتی است و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان 
متولــی تولید و تامین، قیمت برنج تولید داخل را اعالم کرده 
اســت. با توجه به اجرای قانون انتزاع بازرسی از بازار این کاال 

نیز به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اینکه نظام پرداخت 
یارانه برای دارو حذف نشده است تاکید کرد: افزایش قیمت دارو در چنین شرایطی هیچ 
توجیهــی ندارد و انتظار می رود که تیم اقتصادی دولت به وعده های خود با جدیت عمل 
کند.به گزارش ایســنا، صدیف بدری در تذکری شــفاهی در جریان جلسه علنی دیروز 
مجلس بیان کرد: ثبات و آرامش چندین سال است که از بازار ربوده شده و مشکالت اقتصادی و معیشتی پشت سر هم گریبان 
گیر مردم شــده اســت. هر روز شاهد گرانی افسارگسیخته در یک حوزه هستیم. یک روز قیمت کاالهای اساسی سر به فلک 
می کشــد و روز دیگر قیمت خودرو.وی در ادامه اظهار کرد: اکنون نیز زمانی که ارز ترجیحی حذف نشده شاهدیم که قیمت 
دارو ســر به فلک کشیده و فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف جامعه وارد کرده است. مردم دگر توان تحمل گرانی را ندارند. تیم 
اقتصادی دولت نیز در تحقق وعده های خود عملکرد قابل قبولی نداشــته است.نماینده مردم اردبیل در مجلس تصریح کرد: 
آقای رئیس جمهور به وزرای خود هشدار دهید پیش از آنکه مجلس در رای اعتماد خود به وزرای کابینه تجدید نظر کند به 

وعده های خود عمل کرده و جلوی گرانی ها را بگیرد.

یک عضو کمیسیون فرهنگی درباه رای استمزاجی مجلس و تصویب بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس را غیرقانونی عنوان کرد و گفت: باید در این مورد تجدید نظر 
شود.به گزارش ایسنا، زهره سادات الجوردی در جلسه علنی روز)یکشنبه( مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خطاب به مسئوالن اجرایی کشور، گفت: آقای رئیس جمهور 
نسبت به تعیین دبیر ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسریع کند. با وجود گذشت ۵ ماه از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هنوز ستاد آن تشکیل 
نشده و برای اینکه مواد این قانون اجرایی شود، حتما الزم است که ستاد تشکیل شود.نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره گرانی های 

اخیر و افزایش قیمت خودروگفت: این مسائل حقیقتا داد مردم را درآورده و با وجود تذکرات پیاپی ما تأثیری را نمی بینیم و اقدام شایسته ای به عمل نمی آید.الجوردی گفت: تولیدکنندگانی که در شهرک های صنعتی 
زمین خریداری کرده بودند اما به دلیل مشکالت ناشی از بیماری کرونا و تحریم ها، در واردات تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده خودشان، قادر نشدند که تا تاریخ مقرر بهره برداری کنند. شرکت حکم خلع ید آنها 
را از مراجع قضایی گرفته در حالی که اغلب آنها در حال حاضر آماده تولید هستند و می توانند صنعتشان را راه اندازی کنند اما آنها را مجبور به خریداری زمین کرده و یا اینکه زمینشان را ترک کنند.اعطای زمین 
رایگان به سرمایه دار ایرانی در کشورهای همسایه، موجب فرار سرمایه ایرانی می شود.نماینده مردم تهران در مجلس با استناد به شعار سال ۱۴۰۱ به ضرورت مقابله با رکود اقتصادی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که 
برخی از کشورهای همسایه با اعطای زمین رایگان، سرمایه دار ایرانی را جذب می کنند، چنین اقداماتی موجب فرار سرمایه ایرانی می شود، الزم است که تمهیدات الزم را در این زمینه انجام دهیم. همچنین با توجه 
به وضوح آنچه در بخش های اقتصادی در سنوات قبل شاهد بودیم و همچنین نص صریح سخنان رئیس جمهور مبنی بر عدم استفاده از مسببان وضع موجود، الزم است که این در این رابطه اقدامات الزم انجام شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان گفت: رأی استمزاجی مجلس برای فضای مجازی که در جلسه غیرعلنی مجلس گرفته شد، قانونی نبود و باید در این مورد تجدید نظر شود.

بدری: 

قیمت دارو سر به فلک کشیده است
الجوردی: 

 افزایش قیمت خودرو داد مردم را درآورده است

قاچاق و تقلبی؛
تمام تولید كنندگان كاال باید شناسه اخذ كنند

معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: استفاده آگاهانه و عامدانه تعمیرکاران خودرو از لوازم یدکی قاچاق و تقلبی جرم محسوب می شود.به گزارش فارس، 
محمدمهدی برادران در حاشیه جلسه مشترک کارگروه مبارزه با قاچاق گفت: در قالب ۱۲ راهبرد اصلی و ۳8 اقدام کلیدی موضوع مباره با کاالهای قاچاق و 
تقلبی را دنبال می کنیم که امیدواریم به ثباتی در سطح رضایت عمومی مردم و اطمینان خاطر در سطح بازار برسیم. وی افزود: براساس افکار سنجی صورت 
گرفت در سطح عمده ای، مردم لوازم یدکی خارجی را کاالی اصل نمی دانند. معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تاکید بر اینکه ابالغ اصالح قانون مبارزه با 
قاچاق کاال اقدام خوبی بود، اظهار داشت: براساس  اختیارات جدیدی برای برخورد با متخلفین وجود دارد بطوری که اگر خدماتی ارائه شود و این خدمات به فرآیند کاالهای قاچاق کمک کند 
جرم خواهد بود. برادران بیان داشت: به عنوان مثال فرد تعمیرکار در صورتی که به صورت عامدانه و آگاهانه از لوازم تقلبی و قاچاق استفاده کند، جرم محسوب می شود.وی افزود: همچنین 
اگر یک شرکت بیمه  کاالی قاچاق را بیمه کند جرم محسوب می شود. بنابراین مجموعه این اقدامات باعث می شود تا هر فردی مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرد و به این ترتیب به یک بازار 
متعادل دســت یابیم. برادران گفت: از ۱۵ فروردین کار مبارزه با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی آغاز شــده اســت و تمام تولید کنندگان کاال باید شناسه خود را اخذ و برای برخورد و شناسایی با 

کاالهای خارج از شبکه سه ماه فرصت وجود دارد.
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پیام تبریک مدیرعامل بانک سپه 
به مناسبت روز ارتش

پیام تبریک دکتر ابراهیمی به فرمانده کل ارتش به مناسبت 
فرارسیدن 29 فروردین ماه، روز ارتش 

متن کامل پیام دکتر آیت اله ابراهیمی بدین شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی
فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسالمی ایران

با سالم و احترام؛
در کمال مسرت و خرســندی فرارسیدن 29 فروردین ماه 
روز ارتش جمهوری اسالمی و تجلیل از حماسه آفرینی های 
نیروی زمینی آجا را به جنابعالی و آحاد فرماندهان، مدیران 
و کارکنان مومــن، متعهد، انقالبی و والیی ارتش تبریک و 

تهنیت عرض می نمایم.
خدای بزرگ را شــاکریم که ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در سایه تعالیم و رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا )مدظله 
العالی( با بصیرتی انقالبی، شجاعانه و سلحشورانه در صیانت 
از استقالل، تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور سربلند است 
و تمامی هســتی خود را برای عزت و اقتدار ایران عزیز در 
طبق اخالص نهاده است.بی شک تحقق شعار سال 1401 
»تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین« که با رهنمودهای 
مدبرانه مقــام معظم رهبــری )مدظله العالــی( در رأس 
برنامه های بانک سپه قرار گرفته، مستلزم امنیت اقتصادی 
است که اساس آن مرهون مجاهدت های صادقانه و شجاعانه 
نیروهای مسلح است که به فضل الهی با هوشمندی، اقتدار 
و آمادگی های همه جانبه،  امکان هرگونه جسارت، تعدی و 
تجاوز به ایران اسالمی را از دشمنان سلب و محیطی پایدار 
و باثبات بــرای فعالیت و جهاد اقتصادی فراهم آورده اند.در 

این رهگذر »بانک ســپه« به عنوان یکــی از طالیه داران 
سنگر اقتصادی کشور، افتخار دارد در زمره یاری دهندگان 
نیروهای مسلح؛ ظرفیت ها و توانمندی های تخصصی خود 
را پشــتیبان مســیر تعالی و بالندگی روزافزون ارتش جان 
برکف جمهوری اســالمی ایران قرارداده  و از فعالیت های 

دانش بنیان آن حمایت کند.
با گرامیداشت یادوخاطره شهدای گرانقدر ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، دوام توفیق آن برادر گرانقدر وخانواده بزرگ 
ارتــش مکتبی تحت عنایات حضرت بقیه اهلل االعظم )عج( 
و تبعیت از تدابیر و منویــات نورانی مقام معظم رهبری و 
فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی(  را 

از درگاه خداوند متعال طلب می کنم.  
ومن اهلل التوفیق
آیت اله ابراهیمی
مدیرعامل بانک سپه

گزیده خبر

آغاز زندگی مشترک بیش از ۱۱ هزار زوج 
جوان با حمایت بانک آینده

تسهیالت پرداختی وام ازدواج  به 1000 میلیارد تومان نزدیک شد،بانک آینده 
به منظور حمایت از زوج های جوان نسبت به پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج در 
ســال 1400 اقدام کرد که بر این اساس، مجموع پرداختی این نوع وام در سال 
یاد شده، 9.260 میلیارد ریال است.ثبت نام وام قرض الحسنه ازدواج، یک فرصت 
و امتیاز مناسب برای زوج های جوان است تا آن ها بتوانند با استفاده از این وام، 
منابع مالی مورد نیاز برای آغاز زندگی مشــترک خود را تا حدودی فراهم کنند 
که خوش بختانه بانک آینده نیز در سال گذشته، تعداد 112۷9 فقره وام ازدواج 
با مجموع مبلغ 9260 میلیارد به جوانان پرداخت کرد تا زمینه ساز آغاز زندگی 

شیرین این زوج های عزیز باشد.

تقدیر معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد 
شهید انقالب اسالمی از معاون مالی و اداری 

صندوق تامین خسارت های بدنی
محمد حسین فالحتکار معاون اداری و مالی صندوق تامین خسارت های بدنی 
از ســوی رئیس بنیاد شــهید مورد تقدیر قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی 
صندوق تامین خســارت های بدنی ، دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی 
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این تقدیرنامه که 
22 اسفند به مناسبت »روز شهدا« تهیه شده خطاب به محمدحسین فالحتکار،  
معاون اداری و مالی صندوق تامین خســارت های بدنی آورده اســت؛ »تالش 
هایتان در راستای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای گرانمایه ستودنی و خدمت 
رســانی به خانواده معزز آنها در خور توجه و شایسته تقدیر است و به سبب پی 
گیری امور ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار ، جهاد و شــهادت در صندوق تامین 
خسارت های بدنی نهایت تقدیر و تشکر را به عمل می آوردم.در این دیدار حجت 
االسالم و المسلمین ثقفی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران 

نیز حضور داشتند.

پرداخت بیش از 7 هزار میلیارد ریال وام 
قرض الحسنه ازدواج از سوی بانک سینا

بانک ســینا به منظور حمایت مالی از زوج های جوان و ترویج ســنت حســنه 
ازدواج، بیش از 23هزار فقره تســهیالت قرض الحســنه ازدواج به مبلغ ۷083 
میلیارد ریال پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ این بانک 
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و همسویی با برنامه های دولت مبنی 
بر تســهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تاکنون بیش از 23 هزار زوج 
جوان را با پرداخت وام قرض الحسنه به مبلغی بیش از ۷ هزار میلیارد ریال، به 

خانه بخت فرستاده است.

با هدف حمایت از حوزه فرهنگ صورت گرفت:
  مضای تفاهم نامه همکاری میان بانک سامان 

و کانون پرورش فکری
بانک سامان در تداوم اقدامات فرهنگی و اجتماعی خود و در راستای نام گذاری 
سال 1401 به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین با هدف توسعه فعالیت های 
فرهنگی و هنری در میان آینده ســازان ایران با کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان تفاهم نامه همکاری امضا کرد.به گزارش سامان رسانه، نشست امضای 
تفاهم نامه میان بانک سامان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور 
علیرضا معرفت مدیرعامل بانک ســامان و مهدی علی اکبرزاده مدیرعامل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تعدادی از اعضای شورای معاونان و مدیران 
کانون برگزار شد.در ابتدای این نشست مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان طی سخنانی عنوان کرد: در شب میالد امام حسن مجتبی )ع( اتفاق 
مبارکی در کانون رقم می خورد که نشان از رخدادهای خوب پیش رو دارد. قطعاً 
کانون به تنهایی و بدون همراهی و مساعدت بخش های مختلف جامعه، نمی تواند 
وظایف اجتماعی خود را به نحو احسن انجام دهد و ما نیاز داریم بخش های مهم 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این راستا کانون را همراهی کنند.او ادامه داد: 
بانک ســامان یکی از شاخص ترین بانک های خصوصی کشور است که با کانون 
پــرورش به عنوان نهادی که فعالیت هایش معطوف به حوزه کودکان و نوجوانان 
است، همراه شده و امیدواریم که این همراهی باعث آشنایی کودکان و نوجوانان 

با مقوله  های مالی، سرمایه گذاری و چگونگی استفاده از سرمایه شود.

پرداخت یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان 
تسهیالت خودمالکی به حساب سازندگان در 

طرح نهضت ملی مسکن
محمود شــایان مدیرعامل بانک مســکن از پرداخت یک هزار و 1۵0 میلیارد 
تومان تســهیالت خودمالکی به حساب سازندگان در طرح نهضت ملی مسکن 
خبر داد.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا به نقــل از وزارت راه و 
شهرسازی، محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن ، در خصوص تازه ترین وضعیت 
ارایه تسهیالت خودمالکی در سراسر کشور در اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
توضیحاتی ارایه کرد.مدیرعامل بانک مسکن گفت: قراردادهای خودمالکی 9۵9 
پروژه به تعداد 8 هزار و ۵49 واحد منعقد شده است که مبلغ آن 2 هزار و 92۵ 
میلیاردتومان است.شــایان ادامه داد: تاکنون یک هزار و 1۵0 میلیارد تومان از 

تسهیالت خودمالکی به حساب سازندگان پرداخت شده است.

تاکید رییس هیات مدیره گروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس بر افزایش 
همکاری های این گروه با بانک تجارت

رییس هیات مدیره گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با اشاره به 
اظهارات وزیر نفت مبنی بر اینکه بانک تجارت عمال بانک سازمانی 
وزارت نفت است، بر افزایش همکاری ها با بانک تجارت تاکید کرد،به 
گزارش روابط عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، بیژن 
چگنی در مراسم تکریم و معارفه دو مدیر این گروه با اشاره به سوابق 
خوب و طوالنی همکاری بانک تجارت و گروه صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس گفت: ما انتظــار داریم همکاری های این دو مجموعه 
افزایش یابد و سخنان مهندس اوجی درباره اینکه بانک تجارت عمال 
بانک سازمانی وزارت نفت است، جایگاه و اهمیت این بانک را نشان 
داد.وی تصریح کرد: توقع ما این است که بانک تجارت حضور خود در 
پروژه های توسعه ای گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس را تقویت 

کند و تعامل دو مجموعه بیش از پیش شود.

تحول گرایی در بانک قرض الحسنه 
مهر ایران با تأکید بر بانکداری 

دیجیتال
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران در مراســم معارفه مدیر 
شــعب بانک در استان آذربایجان شــرقی گفت: تفکرات بانکداری 
مبتنی بر فضای دیجیتالی، الکترونیکی و هوش مصنوعی، نیروهایی 
جدید از قشــر جــوان را می طلبد.به گــزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، مراســم معارفه مدیر شعب بانک قرض 
الحسنه مهر ایران در استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر »سید 
سعید شمســی نژاد« مدیرعامل بانک،»یوســف نجدی« مدیر امور 
استان ها و دکتر »احمدرضا کریمی« مشاور مدیرعامل برگزار شد.در 
این مراســم از زحمات »سیدرضا منافی آذر« تقدیر و با حکم دکتر 
شمسی نژاد، »ایمان صمدی« به سمت مدیر شعب استان آذربایجان 
شرقی منصوب شد.شمسی نژاد در این مراسم گفت: تغییر همیشه 
مفید است و کار، اندیشه و ارتباطات جدید را به ارمغان می آورد. وی 
همچنین با اشــاره به رویکرد جوانگرایی در بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، اعالم کرد: در عالی ترین ســطوح بانک نیز از نیروهای جوان 
استفاده می شود و این تغییرات نیازمند داشتن فکر و نگرشی بلند 
است و همگی باید با دید باز از این تغییرات استقبال کنیم و خیر و 
برکات آن را در جامعه، زندگی و کار خود را ملموس تر سازیم.هدف 
بانکداری دیجیتال ارائه محصوالت و خدمات جدید است،مدیرعامل 
بانک قرض الحسنه مهر ایران جایگاه فعلی بانک در آذربایجان شرقی 
را مرهون شــاخص های عملکردی و تالش های خالصانه و بی وقفه 
منافی آذر در چهار ســال اخیر دانســت و  افزود: قطع یقین، ایشان 
و همکاران هم نسلشــان خدمات قابل توجهی در بانک های مبتنی  
بر شــیوه ها و مدل های ســنتی انجام  داده اند. با این حال تفکرات 
بانکداری مبتنی بر فضای دیجیتالی، الکترونیکی و هوش مصنوعی، 

نیروهایی جدید از قشر جوان را می طلبد.

مدیر امور بین الملل بانک مرکزی مطرح کرد:

جزئیات جدید از مذاکرات اخیـر درخصوص آزادسازی وجوه مسدودی ایران
تهران - ایرنــا- مدیر امور بین الملل بانــک مرکزی جزئیات 
جدید از مذاکرات اخیـر درخصوص آزادسازی وجوه مسدودی 
ایران را اعالم کرد.بدنبال اظهارنظر اخیر وزیر و سخنگوی امور 
خارجه کشــورمان درخصوص توافقات برای آزادسازی منابع 
ایران و ســفر هیــأت منطقه ای به ایــران در این خصوص و 
متعاقب آن، موضع گیری روز گذشــته ند پرایس، سخنگوی 
وزارت امــور خارجه آمریکا درباره ایــن موضوع، خبرگزاری 
ایرنا ضمن پیگیری این موضوع از یک مقام بانک مرکزی، به 
جزئیات بیشتری در این باره دست یافت.مدیر امور بین الملل 
بانک مرکزی ضمــن تأئید مذاکرات درخصوص آزادســازی 
منابع مســدودی ایران و حضور نماینده بانک مرکزی در این 
مذاکرات، گفت: مذاکرات با هدف آزادسازی منابع ارزی ایران 
که بصورت غیرقانونی در سایر کشورها مسدود شده است، از 
چندی قبل بصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و در 
همیـن راستـا نیز اخیرا بخشی از این منابع معادل حدود 390 
میلیون پوند که بیش از 40 سـال، توسط انگلیـس مسـدود 
شده بود، بطور قطعی وصول شد.وی در ادامه، به اخباری که 
طی روزهای اخیر، درباره توافق جدید برای آزادسازی بخش 
قابل توجهی از منابع مسدودی ایران منتشر شده و همچنین 
اخبار مربوط به ســفر هیــأت منطقه ای به تهــران در این 
خصوص، اشاره کرد و ضمن تأئید این موضوع، افزود: براساس 
این توافق، چارچوب کلی برای آزادسازی بخش قابل توجهی از 
منابع مسدودی ایران در یکی از کشورها مشخص شده و سفر 
هیأت منطقه ای به تهران نیز به منظور جمع بندی جزئیات 
اجرایی کردن این توافق صورت گرفته اســت.وی در پاسخ به 
سوالی درخصوص میزان این مبلغ، به رقم دقیـق اشاره نکرد، 

اما گفت: این مبلغ چندین برابر مبلغی است که اخیرا پس از 
توافق با انگلیس، وصول شد.اظهارنظر روز گذشته سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا مبنی بر رد آزادســازی منابع مسدودی 
ایران، ســوال دیگر ایرنا از این مقام بانک مرکزی بود. وی در 
پاســخ به این ســوال گفت: مقامات وزارت خارجه کشورمان 
در اظهارنظرهای خود، از توافق اولیه برای آزادســازی منابع 

مســدودی ایران خبر دادند و هیچگاه صحبت از اینکه منابع 
مذکور آزاد و وصول شده است، از جانب مقامات ایرانی صورت 
نگرفته اســت، کما اینکه درخصوص توافق ایران و انگلیس، 
وقتی کــه 390 میلیون پوند بطور قطعی وصول شــد، این 
موضوع رسما اعالم و تأئید شد. اتفاقا سفر هفته گذشته هیأت 
منطقه ای به ایران که از ســوی وزارت امور خارجه نیز اعالم 

شد، نیز دقیقا در همین راستا و به منظور بررسی و جمع بندی 
درخصوص جزئیات نحوه و فرآیند آزادسازی منابع مسدودی 
ایران در چارچوب همین توافق، صورت گرفت، بنابر این به نظر 

میرسد هیچگونه تعارضی بین این اظهارنظرهـا وجود ندارد. 
وی در پاســخ به ســوال دیگر ایرنا مبنی بر اینکه در برخی 
خبرها، مطرح شده است که توافق اخیر در چارچوبی مستقل 
از برجام صورت گرفته اســت، منظور از این موضوع چیست، 
افزود: مذاکراتی که درخصوص ازادسازی منابع مسدودی ایران 
در ســایر کشورها از سوی دولت پیگیری میشود، در راستای 
صیانت از منافع ملت ایران و در چارچوب قوانین بین المللی 
اســت، چرا که مســدود کردن منابع ایران در سایر کشورها، 
کامال برخالف مقررات بین المللی بوده و تعدی به حقوق ملت 
ایران بوده و از این رو، این موضوع می بایســت در چارچوبی 
مستقل از برجام پیگیری و تعیین تکلیف شود و همین اصل 
نیز در مذاکرات و توافــق هایی که تاکنون صورت گرفته، به 
عنوان یک مبنای اساســـی مدنظر بوده است. این مقام بانک 
مرکزی در عین حال تأکید کرد: با توجه به رشد قابل مالحظه 
درآمدهــای ارزی به ســبب افزایش بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات و همچنین رشد چشمگیر قیمت نفت، با فرض حفظ 
شرایط موجود نیز ســال جاری در مقایسه با سال گذشته از 
نظر درآمدهای ارزی، در وضعیت بهتری قرار خواهیم داشت، 
اگرچه همانطور کــه مقامات وزارت امــور خارجه نیز اعالم 
کردند، جمهوری اســالمی ایران، آزادســازی منابع مسدود 
شــده را حق مسلم ملت ایران و مسدود کردن آنها را اقدامی 
غیرقانونی میداند و حداکثر ظرفیت خود را برای آزادســازی 

این منابع در چارچوب مصالح و منافع مردم بکار بسته است.

بیت کوین برای حفظ قیمت 40 هزار دالری تالش می کند، اما روند ارزش آن کاهشی است.به گزارش ایسنا، به طور کلی، اکثر ارزهای 
رمزپایه پیشرو در هفت روز گذشته کاهش یافتند اما زیان به اندازه هفته قبل نبود.ارز دیجیتال پیشرو، بیت کوین در هفته گذشته ۵ 
درصد سقوط کرد و تا لحظه نگارش این مقاله با قیمت 40 هزار و 20۵ دالر معامله شد. در همین حال، رقیب اتریوم در طول هفته 
۵.8 درصد کاهش یافت و اکنون با قیمت 3040 دالر معامله می شود.سوالنا، کاردانو و آواالنچ، سه »قاتل اتریوم« حدود 8 درصد ضرر 
هفت روزه را ثبت کردند. تا لحظه نگارش این مقاله، سوالنا 102 دالر، کاردانو 0.9۵36 دالر و آواالنچ ۷۷.۵8 دالر معامله می شوند 
همچنین رمزارز لونا یا ترا، بیشترین ضرر را در بین 30 سکه برتر هفته ثبت کرد و با افت 1۵ درصدی به 81.31 دالر رسید.روز دوشنبه، بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای 
دیجیتال جهان، تاییدیه اصولی را از تنظیم کننده های مالی در ابوظبی کسب کرد که به بایننس چراغ سبز برای درخواست مجوز در امارات متحده عربی برای فعالیت به 
عنوان یک دالل دارایی مجازی می دهد. به گفته بلومبرگ، در صورت موفقیت این صرافی می تواند از طریق یک شرکت تابعه به مشتریان در سراسر منطقه منا خدمات ارائه 
دهد.روز سه شنبه، شرکت پرداخت های رمزنگاری سیرکل از یک دور سرمایه گذاری 400 میلیون دالری به رهبری مدیر دارایی بلک راک خبر داد، بلک راک، بزرگترین مدیر 
دارایی جهان با بیش از 10 تریلیون دالر دارایی تحت مدیریت است و برای نگهداری از ذخایر فیات که از استیبل کوین سیرکل یو اس دی سی پشتیبانی می کند، استفاده 
شده است.روز چهارشنبه، چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس اعالم کرد که این شرکت در حال بدست آوردن فضایی در بزرگترین انکوباتور استارتاپی جهان، استودیو اف 

در پاریس است. این حرکت بخشی از سرمایه گذاری 100 میلیون دالری بایننس در فرانسه خواهد بود که اولین بار در نوامبر اعالم شد.

دریافت کنندگان چک های بنفش رنگ جدید که ثبت آن ها در ســامانه صیاد الزامی اســت، از راه های مختلفی می توانند نسبت به وضعیت 
اعتباری صادرکننده چک به لحاظ سابقه چک برگشتی مطلع شوند و برای دریافت آن چک تصمیم بگیرند.به گزارش ایسنا، با اجرای قانون 
جدید چک از اوایل سال گذشته و توزیع دسته چک های جدید در شبکه بانکی، ثبت و نقل و انتقال چک های بنفش رنگ در سامانه صیاد 
اجباری شد.در پی این امر، دریافت کنندگان چک های جدید نباید بدون مطلع شدن از ثبت این چک ها در سامانه صیاد، آن ها را دریافت کنند 
و برای اینکه به این افراد اطمینان خاطر داده شود که صادرکننده چک اعتبار الزم را دارد، امکان استعالم سوابق اعتباری صادرکنندگان چک 

برای عموم مردم فراهم شده است.  یک روش برای حاصل کردن اطمینان از اینکه صادرکننده چک در شبکه بانکی فرد معتبری است، ارسال شناسه استعالم 16 رقمی مندرج در 
چک های صیادی از طریق برنامک های موبایلی، وب سایت بانک مرکزی و یا سامانه استعالم پیامکی ۷01۷01 است تا بدین طریق از وضعیت اعتباری صادر کننده چک به لحاظ 
سابقه چک برگشتی مطلع شوند.در این روش،  دریافت کننده چک با پنج رنگ متفاوت از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مواجه می شود که وضعیت سفید به این معناست که 
صادرکننده چک فاقد هرگونه ســابقه چک برگشــتی بوده یا در صورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.وضعیت زرد به معنای داشتن یک فقره چک برگشتی یا 
حداکثر مبلغ پنج میلیون تومان تعهد برگشتی است. وضعیت نارنجی نیز نشان می دهد که صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 20 میلیون تومان 
تعهد برگشتی است.عالوه بر این، وضعیت قهوه ای از این حکایت دارد که صادرکننده چک دارای پنج تا 10 فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵0 میلیون تومان تعهد برگشتی 

است. وضعیت قرمز نیز حاکی از این است که صادرکننده چک دارای بیش از 10 فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵0 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

چگونهازنقدشدنیک»چک«مطمئنشویم؟بیتکویندراوجمیماند؟
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گزیده خبر

سفر آبراموویچ به کی یف و تالش برای احیای 
مذاکرات روسیه – اوکراین

رومن آبراموویچ، از الیگارش هــای میلیاردر روس که 
نامش در فهرســت  تحریم هاســت، در تالش برای از 
ســرگیری مذاکرات صلح میان روســیه و اوکراین که 
بعد از یک ســری حمالت به غیرنظامیان متوقف شد، 
به کی یف ســفر کرده است.به گزارش ایسنا، به نقل از 

وب سایت شــبکه بلومبرگ، به گفته منابع مطلع، آبراموویچ با مذاکره کنندگان 
اوکراینی به منظور بررســی راه هایی برای احیای گفت وگوها رایزنی کرده است. 
این میلیاردر روس کــه از دیرباز روابطی با والدیمیــر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه داشــته اســت، از زمان آغاز جنگ اوکراین در اواخر فوریه و زمانی که 
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین از او خواســت تا مداخله کند، به 
عنوان میانجیگر غیررســمی عمل می کند.براساس گزارش روز شنبه بلومبرگ، 
ســفر آبراموویچ به کی یف چند روز پس از آن انجام می شــود که هفت میلیارد 
دالر دیگر از دارایی های او توقیف شد.آبراموویچ همچنین در مذاکرات رو در روی 
مذاکره کنندگان اوکراینی و روسی که به میزبانی استانبول برگزار شده و در ۲۹ 
مارس به پایان رسید، حضور داشــت. اما از آن زمان، هیچ نشانه  امیدوارکننده 
برای پایان یافتن مسالمت آمیز این بحران که از ۲۴ فوریه آغاز شده، دیده نشده 
اســت و صرفا فشار بین المللی بر آبراموویچ و دیگر نخبگان روسی افزایش یافته 
اســت.با این حال، یکی از نزدیکان آبراموویچ، میلیاردر ۵۵ ساله و مالک باشگاه 
فوتبال چلسی گفت که او در کی یف نبوده و توضیحات بیشتری هم ارائه نکرد.

آزمایش موشکی جدید کره شمالی با نظارت 
کیم جونگ اون
کره شمالی روز یکشــنبه نوع جدیدی از سالح های 
هدایت شــونده تاکتیکی را آزمایش کرد که مدعی 
اســت »اهمیت زیادی« دارد.به گزارش ایسنا، ارتش 
کره جنوبی اعالم کرد که بامداد دیروز کره شمالی دو 
پرتابه از ســواحل شرقی شلیک کرده است.طبق این 

گزارش، پرتابه ها حدود ۶۸ مایل )۱۱۰ کیلومتر( بر روی دریای شــرقی به پرواز 
درآمدند.شبکه »اسکای نیوز« گزارش داد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 
شخصا بر انجام این آزمایش نظارت کرده است و عکسی از او گرفته شده که او و 
ژنرال های پشت سرش انجام آزمایش مذکور را تشویق می کنند.رسانه های دولتی 
کره شــمالی زمان انجام آزمایش و جزئیات بیشتر آن را اعالم نکردند.همزمان 
منابع دولتی کره شمالی اعالم کردند کیم جونگ اون »دستورالعمل های مهمی 
در مورد تقویت قابلیت های دفاعی و نیروهای رزمی هسته ای کشور داده است.« 
این رویداد در آستانه مانورهای نظامی مشترک مورد انتظار کره جنوبی و ایاالت 

متحده برگزار می شود.

بنادر ایتالیا، رومانی و بلغارستان به روی 
کشتی های روسی بسته شد

براســاس  گزارش ها، ایتالیا و رومانی و بلغارســتان از ورود کشتی های روسی به 
بنادرشــان جلوگیری می کنند.به گزارش ایسنا، این خبر از سوی وب سایت های 
تی جی کام۲۴ و واالهیا نیوز گزارش شده است.تصمیم برای بستن بنادر رومانی 
به روی روسیه ازروز یکشنبه )۱۷ آوریل( اجرایی می شود. از فردا هیچ کشتی ای 
با پرچم روســیه اجازه ورود به بنادر رومانی در دریای سیاه را ندارد و این شامل 
انواع کشتی ها و قایق ها می شــود.مقامات ایتالیا هم تصمیم مشابهی گرفته اند. 
اداره بنادر ایتالیا با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد که بنادر آن از ۱۷ آوریل به روی 
کشتی های روسی بسته هستند. این ممنوعیت همچنین برای کشتی هایی که 
بعد از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ تغییر پرچم داده اند، اعمال می شود. براساس این اطالعیه، 
صرفا کشتی هایی که نیاز به توقف اضطراری دارند، مستثنی هستند.از سوی دیگر 
اداره امور دریایی بلغارستان امروز )یکشنبه( اعالم کرد که کشتی هایی با پرچم 
روسیه، طبق تحریم های اتحادیه اروپا، از ورود به بنادر بلغارستان در دریای سیاه 
منع شــده اند.  این سازمان اعالم کرد: تمام کشتی هایی که تحت پرچم روسیه 
به ثبت رسیده اند، و همچنین تمام کشتی هایی که از بعد از ۲۴ فوریه، از پرچم 
روســیه یا ثبت دریایی و پرچم خودشان به هر کشــور دیگری تغییر وضعیت 
داده اند، اجازه دسترسی به بنادر دریایی و رودخانه ای بلغارستان را ندارند. موارد 
اضطراری شامل کشتی هایی در وضعیت حاد یا نیازمند کمک انسان دوستانه یا 
کشتی هایی می شــود که محصوالت انرژی، موادغذایی یا دارویی به کشورهای 

اتحادیه اروپا حمل می کنند.

انتقال افسران اسرائیلی به »سقطری« یمن 
توسط امارات

منابع مطلع از انتقال چهار افسر صهیونیست به استان »أرخبیل سقطری« یمن 
توسط امارات پرده برداشتند.به گزارش ایسنا، به نقل از صحافه۲۴، منابع محلی 
مطلع اعالم کردند که امارات انتقال افســران صهیونیست به أرخبیل سقطری 
یمن را ازسر گرفته است.این منابع گفتند که چهار افسر صهیونیست توسط یک 
کشتی نظامی اماراتی وارد جزیره »عبدالکوری« در أرخبیل سقطری شدند.منابع 
مذکور در این باره گزارش دادند که این افسران صهیونیست به منظور نظارت بر 
روند تکمیل ســاخت پایگاه مشترک اماراتیـ  اسرائیلی در عبدالکوری وارد این 
جزیره اســتراتژیک شده اند.امارات هفته گذشته ده ها جنگنده به جزیره مذکور 
منتقل کرده بود.مقامات امارات اصرار فراوانی بر تبدیل سقطری به پایگاهی برای 

رژیم صهیونیستی دارند.

غرق شدن ناو روسی در دریای سیاه؛
تلویزیون روسیه: جنگ جهانی سوم آغاز شد

یکــی از حامیان والدیمیر پوتیــن در تلویزیون دولتی 
روســیه اعالم کرد، باید گفت با غرق شدن ناو روسی 
در دریای سیاه عمال »جنگ جهانی سوم« میان روسیه 
و ناتو آغاز شده اســت.به گزارش اقتصادآنالین به نقل 
از ایسنا، اولگا اسکابیووا، مجری پخش تلویزیون دولتی 
روسیه که از حامیان والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و از حامیان حمله 
کشورش به اوکراین محسوب می شود، تاکید دارد روسیه عمال وارد جنگ با ناتو 
شده است. به گزارش دیلی اکسپرس، این خانم معتقد است غرق شدن ناو روسی 
»مسکوا« در دریای سیاه بیانگر این است که »عملیات ویژه نظامی« روسیه وارد 
مرحله جدیدی شــده است و آن جنگ جهانی سوم بین روسیه و ناتو است.این 
مجری گفته است این حمله نشانگر این است که حاال روسیه نه تنها با تسلیحات 
تدارک دیده شــده از ســوی ناتو که با خود این ائتالف نظامی غربی وارد جنگ 

شده، آنچه که آن را »جنگ جهانی سوم« نامیده است.

جانسون به هند می رود
بوریس جانســون در حالی روز پنجشنبه به هند سفر 
می کند که در انگلیس بســیاری خواهان اســتعفای 
او بــه  دلیل نقض قوانین قرنطینه و شــرکت در یک 
میهمانی در ژوئن ۲۰۲۰ هســتند.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری رویترز، بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلیس قرار اســت به هند ســفر کرده و برای مدتی مسائل داخلی کشورش 
را فرامــوش کند. پارلمان انگلیس روز سه شــنبه از تعطیــالت بازمی گردد و 
جانسون وعده داده که درباره تجمعات مذکور در دفترش، شفاف سازی خواهد 
کرد. او پیش تر به قانون گذاران کشــورش گفته بود که میهمانی در کار نبوده 
و دســتورالعمل های قرنطینه را رعایت کرده است.دفتر جانسون اعالم کرد که 
این رهبر انگلیســی از ســفر به هند برای تعمیق روابط، از جمله گفت گوهای 
عمیق درباره »دفاع استراتژیک و همکاری های دیپلماتیک و اقتصادی« با نارندرا 
مودی، نخست وزیر هند استفاده خواهد کرد.او همچنین قرار است برای پیشبرد 
گفت وگوها بر سر یک قرارداد تجارت آزاد )که بخشی از استراتژی پسا-بریگزیت 
انگلیس اســت( تالش کند. دفتر جانسون اعالم کرد که پیش بینی می شود تا 
ســال ۲۰۳۵، این قرارداد تجارت کلی انگلیس را ســاالنه تا ۳۶.۵ میلیون دالر 
افزایش دهد.اما این دیدار تا حدودی تحت تاثیر اختالف نظر دو کشــور درباره 
مناقشــه اوکراین خواهد بود.متحدان غربی از هند - که واردکننده تسلیحات 
روســی است - خواسته اند تا حمله والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به 
اوکراین را با لحن قوی تری محکوم کند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نیز 
اخیرا به نارندرا مودی گفت، خرید نفت از روسیه به نفع هند نیست.گرچه دفتر 
جانسون در توضیحاتش درباره این سفر اشاره ای به مسئله اوکراین نکرده است، 
اما یک منبع گفت که انتظار می رود جنگ اوکراین نیز »در میان دیگر مسائل 
ژئوپولتیک« مورد بررسی قرار گیرد.جانسون گفت که هند، به عنوان یک قدرت 
برجسته اقتصادی، شریک اســتراتژیک ارزشمندی برای انگلیس است.این دو 
کشور در ماه مه سال گذشته اعالم کردند که هند حدود ۷۰۰ میلیون دالر در 

انگلیس سرمایه گذاری می کند. 

فارین پالیسی:

 روسیه مجبور است جنگ را تا ماه ژوئن پایان دهد
تهران-ایرنا- نشــریه آمریکایی فارین پالیســی با اشاره به سیل 
ورود تسیلحات دفاعی و تهاجمی ناتو به اوکراین و ضعف عملکرد 
ارتش روسیه و کاهش توان آن، پیش بینی کرد کرملین، جنگ 
را تا پیش از ماه ژوئن پایان دهد.به گزارش ایرنا، نشریه آمریکایی 
»فارین پالیســی« در مطلبی تحت عنوان »غرب ســرانجام از 
تسلیحات بزرگ خود برای اوکراین رونمایی کرد«، نوشت: باوجود 
این رونمایی، بعضی از مردم اوکراین معتقدند دیر شده و اقدامات 
انجام شده کم اســت.آمریکا و متحدانش در ناتو، تحویل تانک، 
هلی کوپتر و ســالح های سنگین به اوکراین را در شرایطی که 
نیروهای این کشور آماده مبارزه با نیروهای روسیه در شرق این 
کشور می شوند، تسریع کرده اند.تحویل سالح های جدید، حاکی 
از یک تغییر جدی در نحوه حمایت غرب از اوکراین اســت زیرا 
دولت های غربی در ابتدای شروع عملیات ویژه روسیه، مطمئن 
نبودند که کی یف بتواند در مقابل تهاجم روس ها داوم بیاورد و 
نگران بودند که این سالح ها به تصاحب مسکو در بیاید.همچنین 
نوع سالح ها نیز از سالح های دفاعی مثل سالح های ضدتانک 
به سالح های تهاجمی تبدیل شده است. جمهوری چک با ارسال 
تانک، سیســتم های توپخانه و خودروهای زرهی در اوایل این 
ماه، اولین کشــور عضو ناتو بود که درها را برای ورود ســیلی از 
تسلیحات به اوکراین باز کرد.اسلواکی سیستم دفاع موشکی اس-
۳۰۰ را در اختیار اوکراین قرار داد و آمریکا روز چهارشنبه اعالم 
کرد که یک بسته تسلیحاتی جدید به ارزش ۸۰۰ میلیون دالر 
در اختیار اوکراین قرار می دهد.آنچه دولت های غربی را درباره 
ارسال تسلیحات به کی یف تشویق کرد مقاومت مردم اوکراین و 
ضعف نیروهای روسیه برای مقابله با آنان بود.فرماندهان نظامی 

ناتو معتقدند که ارسال سالح های سنگین به اوکراین به تنهایی 
کافی نیست و استفاده از این سالح ها نیازمند آموزش، پشتیبانی 
فنی و مهمات اســت و به همین خاطر، ارسال سالح ها توسط 
برخی از این کشــورها فعال متوقف شده است.برخی دیگر، مثل 
اعضای دولت ائتالفی آلمان نگران هستند که ارسال تسلیحات 

به اوکراین، روســیه را درباره هدف قرار دادن دولت های غربی 
تحریک کند.پیروزی در منطقه مســطح شرق اوکراین نیازمند 
تســلیحاتی مثل تانک و نفربر است و به همین خاطر، ولودیمیر 
زلنســکی رئیس جمهوری اوکراین، حیات اوکراین را وابسته به 
ورود تســلیحات سنگین اعالم کرده اســت.یک مقام مطلع در 

پنتاگون در گفت و گو با فاریس پالیســی از طرح پنتاگون برای 
آموزش نحوه اســتفاده از سیستم های رادارای و توپخانه ای به 
نیروهای اوکراینی در کشورهای اروپای شرقی عضو ناتو خبر داد.

واشنگتن همچنین از دادن سالح جایگزین به کشورهای اروپای 
شرقی در مقابل تحویل تسلیحات به اوکراین خبر داده است و در 
مقابل ارائه اس-۳۰۰ به اوکراین، ســامانه دفاع موشکی پاتریوت 
را در اســلواکی مستقر کرد. همچنین قرارداد ارسال ۲۵۰ تانک 
آبرامز به لهستان را امضا کرد تا این کشور بتواند در عوض، تانک 
هایش را به اوکراین بفرستد.بعضی کارشناسان پا را از این فراتر 
گذاشــته و خواستار ارسال جنگنده های میگ از سوی لهستان 
و اسلواکی به اوکراین شده اند تا در مقابل، آمریکا جنگنده های 
اف-۱۶ در اختیار آنها قرار دهد.ژنرال بن هاجز فرمانده پیشــین 
نیروهای نظامی آمریکا در اروپا معتقد است: درباره خطر جنگ 
مستقیم بین ناتو و روسیه اغراق شده و الزم است زرادخانه ناتو 
به خدمت دفاع از دموکراســی در اوکراین درآید.افزایش جریان 
ورود تســیلحات غربی به اوکراین می تواند ادامه جنگ در شرق 
اوکراین را برای روسیه ســخت کند.مقامات غربی معتقدند که 
کرملین اکنون دنبال ارائه دســتاوردی به نظامیان خود تا ۹ ماه 
می، روز پیروزی روســیه بر آلمان نازی است و به خاطر تلفات و 
کمبود تجهیزات، برای ارائه این دستاورد با مشکل مواجه است.

فرانز استفن گدی یک محقق در »مؤسسه بین المللی مطالعات 
استراتژیک« لندن معتقد است: مطمئنا هیچ جنگی برای همیشه 
ادامه نخواهد یافت و احتمال می دهم که روســیه نتواند جنگ 
را به ماه ژوئن بکشــاند بنابراین مجبور است برای پایان دادن به 

جنگ امتیاز دهد.

تهران-ایرنا- ماریــن لو پن نامزد حزب 
راست افراطی »اتحاد ملی« در انتخابات 
فرانســه طی اظهاراتی بیان کردن که 
اگر اتحادیه اروپا واردات نفت از روسیه 
را ممنــوع کنــد، آمریکا بایــد هزینه 
خسارت های ناشــی از نبود گاز روسیه 
را به فرانســه پرداخــت کند.به گزارش 
ایرنا از »راشــا تودی«، لــو پن با تاکید 
بر اینکه آمریکا درحال فشار بر اتحادیه 
اروپا اســت تا واردات نفت از روسیه را 
متوقف کند، گفــت: آمریکایی ها که به 
ما گاز می فروشــند و سود خوبی کسب 
می کنند باید هزینه خسارت های ناشی 
از تحریم ها علیه گاز روسیه را به فرانسه 
پرداخت کنند. اتحادیه اروپا پس از آغاز 
تهاجم روســیه به اوکراین، تحریم های 
گســترده ای علیه مســکو وضع کرد و 
بسیاری از کشورهای غربی این تهاجم 
را مــورد انتقاد قــرار داده اند اما آمریکا 
تاکنون شــدیدترین لحن و تمهیدات 

را در ارتباط با ایــن جنگ به کار برده 
اســت.  به گفته لو پن اگر آمریکا موفق 
شود جریان گاز روسیه به اروپا را متوقف 
کند، ایــن اقدام منجر بــه هزینه های 
سنگین انرژی برای شهروندان فرانسوی 
خواهد شــد. وی با این حال اعالم کرد 
که شرکت های بزرگ انرژی آمریکا، به 
مشکالت مردم فرانسه در تامین انرژی 
توجهی نمی کنند و تنها تجارت، سود و 
درآمد برای آن ها مهم است. لوپن، نامزد 

راست افراطی فرانســه که قرار است تا 
حدود دوهفته دیگر در دور دوم انتخابات 
فرانسه به مصاف امانوئل مکرون رقیب 
خودرود، پیشتر دریک کنفرانس خبری 
گفــت درصورت پیــروزی درانتخابات، 
کشورش را از تحت فرماندهی یکپارچه 
ناتو خارج می کند.لوپن دراین کنفرانس 
خبری گفت که برای رفع هرگونه ســو 
تفاهمی وی  همــان کاری را می کند 
که فرانسه پیشتر  توسط ژنرال  »شارل 

دوگل« در ســال ۱۹۶۶میالدی  شاهد 
آن بود و تا سال ۲۰۰۹ میالدی این امر 
پابرجاماند؛ فرانسه درهیچ یک از موارد 
نظامی ناتو درگیر نخواهد شدبه گزارش 
ایرنا، پیش از این ســازمان کشورهای 
صادرکننــده نفت )اوپک( بــه اتحادیه 
اروپا اعــالم کرد که تحریم های فعلی و 
آتی روسیه می تواند بدترین شوک را در 
بازار نفت وارد کند. نفت روسیه تاکنون 
از تحریم هــای اتحادیه اروپا مســتثنی 
شــده اســت، اما این اتحادیــه هفته 
گذشــته توافق کرد ذغال سنگ روسیه 
را مشــمول تحریم ها قرار دهد، برخی 
مقام های ارشد اتحادیه اروپا گفتند که 
ممکن است نفت هدف بعدی تحریم ها 
باشــد. اســترالیا، کانادا و آمریکا که در 
مقایســه با کشورهای اروپایی وابستگی 
و اتکا کمتری به عرضه انرژی روســیه 
دارند، خرید نفت روسیه را ممنوع اعالم 

کرده اند. 

لو پن: 

آمریکا باید هزینه از دست دادن گاز روسیه را به فرانسه پرداخت کند

منابع خبــری گــزارش دادند که مقامــات امنیتی 
الجزایــری از ورود نماینده ای به پارلمان این کشــور 
جلوگیــری کردند چرا که وی متهم اســت که چند 
سال قبل در لژیون خارجی فرانسه خدمت کرده است.
به گزارش ایســنا، به نقــل از آناتولی، محمد بخضره، 
نماینده پارلمان الجزایر شنبه توسط نیروهای امنیتی 
این کشــور به اتهام خدمت در ارتش فرانسه از ورود 
به محل کارش منع و مصونیت سیاســی از او ســلب 
شد.براســاس گفته های منابع خبری محمد بخضره 
در تماســی مستقیم با کمیته بررســی امور حقوقی 
پارلمــان الجزایر، اعــالم کرد که وی تمــام اتهامت 
وارد شــده به خود را رد می کند و خواستار بازگشت 
مصونیت سیاســی خود به طور کامل اســت.به گفته 
همین منابع، این نماینده پارلمان، سال ها قبل با ارائه 
پرونده نامزدی خود برای انتخابات پارلمانی الجزایر که 
در ژوئن برگزار شد، اطالعاتی که درباره خدمت خود 
در نیروی لژیون خارجی به رهبری فرانســه به عنوان 

پرســتار و انجام وظایفش در چندین کشور آفریقایی 
را شــامل می شد، مخفی کرده اســت.لژیون خارجی 
یک شــاخه خدمات نظامی از ارتش فرانسه است که 
در ســال ۱۸۳۱ تأسیس شد. براساس قوانین، درهای 
پیوســتن به نیروهای لژیون برای همه افراد خارجی 
که مایل به خدمت در نیروهای مسلح فرانسه هستند، 
باز اســت.به گفته منابع پارلمانی در پارلمان الجزایر، 

حدود ۱۰ نماینده از چندین تشکل مختلف از جمله 
بخضره متهم به خدمت در این لژیون فرانسوی هستند 
که با اقداماتی برای رفع مصونیت خود روبرو هستند.
به نوبه خود، موســی طواتی، رئیس حزب جبهه ملی 
الجزایر که بخضره عضو آن اســت اعتراف کرد که در 
پذیرش پرونده نامزدی بخضره برای عضویت در حزب 
جبهه ملی الجزایر، اشتباه کرده است.وی خاطرنشان 
کرد: پذیرش پرونده نامــزدی بخضره با میانجیگری 
کادری از حزب صورت گرفت. طواتی از ارائه جزئیات 
بیشــتر در این زمینه خودداری کرد.براســاس قانون 
اساسی الجزایر، یک مقام و مسئول جزایری در صورت 
داشتن هرگونه فعالیت و سابقه ای مبنی بر خدمت به 
کشــورهای دیگر،  از کسب مناسب دولتی و حکومتی 
محروم خواهد شد.روابط الجزایر و  فرانسه بخاطر نسل 
کشی میلیونی الجزایری ها توسط فرانسه متشنج است 
و در دوره اخیر پاریس تالش هایی را برای بهبود روابط 

انجام داده است.

پارلمان الجزایر یک قانونگذار را به خاطر خدمت به فرانسه راه نداد

تهران-ایرنا- جدیدترین نظرســنجی  در آلمان نشــان می دهد که تایید عملکرد صدراعظم این کشــور در حال حاضر 
پایین ترین میزان از زمان حضورش در این ســمت می باشــد.به گزارش روز یکشــنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری تاس، 
براســاس نظرســنجی  مرکز ای ان اس آی به درخواست روزنامه بیلد آو سونتاگ مشخص شد که تقریبا نیمی از مردم 
آمریکا از عملکرد اوالف شــولتس صدراعظم این کشور نارضایتی دارند. آمارها نشان می دهد که این پایین ترین میزان 
تایید عملکرد شولتز از زمان حضورش در سمت صدراعظمی آلمان از هشتم دسامبر گذشته است.در این نظرسنجی که حدو یکم هزار نفر شرکت کردند، 
مشــخص شــد که ۴۹ از مردم آلمان از عملکرد شــولتز رضایت ندارند و  فقط ۳۸ درصد از مشــارکت کنندگان اعالم رضایت کرده اند.بیش از نیمی از 
شرکت کنندگان )۵۵ درصد( اعالم کرده اند که عملکرد دولت فدرال آلمان را تایید نمی کنند و فقط ۳۵ درصد از فعالیتهای دولت کنونی برلین رضایت 
داشــته اند.شــولتس در حالی با پایین ترین میزان تایید عملکردش تاکنون روبرو بوده که انگال مرکل صدراعظم پیشین این کشور در زمان کناره گیری از 
قدرت با تایید عملکرد ۴۶ درصدی مردم آلمان در مدیریت اقتصاد این کشــور مواجه شــد. حدود ۴۴.۵ درصد نیز در زمان کناره گیری مرکل از قدرت 
عملکرد وی را در بعبود وجهه آلمان در جهان تایید کرده بودند.این آمارها نشــان می دهد که ادامه فعالیت های شــولتز در ســمت صدراعظمی آلمان با 

چالش هایی در اینده مواجه خواهد شد.

تهران - ایرنا - وزارتخارجه پاکستان در اقدامی متقابل بعد از احضار سفیرش در کابل، کاردار افغانستان در اسالم اباد را احضار کرد.
 به گزارش ایرنا از روزنامه »پاکســتان دیلی«، وزارت خارجه پاکســتان اعالم کرد که احمدشــکیب کاردار سفارت افغانستان در 
اسالم آباد را در رابطه با حمالت برون مرزی احضار کرده است.این اقدام پاکستان در پی آن صورت گرفت که وزارت خارجه دولت 
طالبان نیز سفیر پاکستان در کابل را بعد از حمله هوایی ارتش پاکستان به خاک این کشور که در آن ده ها افغان غیر نظامی کشته 
شــده بودند، احضار کرده بود.براساس این گزارش، اسالم آباد بعد از فراخوان کاردار افغانستان به وزارت خارجه با ابراز مالحظات 

جدی نسبت به افزایش تحرکات نیروهای امنیتی مرزی افغانستان، تیراندازی ها از خاک افغانستان به سوی پاکستان را به شدت محکوم کرد و خواستار برخورد شدید 
دولت طالبان علیه مهاجمان شد.مقامات پاکستان همچنین از دولت کابل خواستند تا تدابیر امنیتی در مناطق مرزی را در کنار برقراری تماس های دوجانبه برای گریز 
از این رویدادها افزایش دهد.پاکستان پس از آن که چندین پست بازرسی در ۲۵ فروردین هدف گلوله باران و شلیک ناخواسته از طرف افغانستان قرار گرفت، اعتراض 
کرد که برای ساعت ها ادامه یافت. در این حمله برون مرزی، نزدیک به ۳۵ گلوله از افغانستان شلیک شده بود.روز جمعه، در مجموع هشت سرباز پاکستانی پس از 
کمین تروریست ها به کاروان نظامی در نزدیکی مرز افغانستان در وزیرستان شمالی کشته شدند.وزارت خارجه پاکستان همچنین با انتشار خبرنامه  با نگرانی از افزایش 
تحرکات طالبان پاکستانی، ادعا کرده است که گروه تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان فعالیت می کند.این خبرنامه  فعالیت گروه های هراس افکن که بدون 
معافیت از خاک افغانستان در برابر پاکستان فعالیت می کنند را تقیبح کرد و افزود: فعالیت چنین گروه هایی در خاک افغانستان تالش ها برای صلح را تضعیف می کند.

نتیجه یک نظرسنجی: 

پاکستان کاردار افغانستان در اسالم آباد را احضار کردمحبوبیت صدراعظم آلمان به پایین ترین میزان رسید
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بررسی جدید پژوهشگران »مؤسسه کارولینسکا«، بینش های جدیدی را 
ارائــه می دهد که می توانند به درمان بیماری التهابی روده کمک کنند.

به گزارش ایســنا و به نقل از نیوز مدیکال نت، گروهی از پژوهشــگران 
»مؤسسه کارولینسکا«)Karolinska Institutet( در سوئد، بررسی کرده اند 
 )ILCs(»که برخی از سلول های ایمنی موسوم به »سلول های لنفوئید ذاتی
چگونه به ســلول های بالغ تبدیل می شوند که در بروز »بیماری التهابی 
روده«)IBD( نقش دارند. یافته های ایــن پژوهش می توانند راه را برای 
ارائه درمان های مؤثرتر علیه بیماری التهابی روده هموار کنند. بیماری 
التهابی روده، رنج قابل توجهی را ایجاد می کند و با افزایش خطر ابتال به 
ســرطان روده بزرگ مرتبط است.بیماری التهابی روده، با التهاب مزمن 
مخاط روده مشــخص می شود و خطر ابتال به ســرطان روده بزرگ را 
افزایش می دهد. این بیماری اغلب پیش از میانســالی با عالئمی مانند 
درد شــکم و کاهش وزن آغاز می شــود. علت این بیماری، ناشــناخته 
اســت اما پژوهشــگران باور دارند که عوامل ژنتیکی، محیطی و ایمنی 
در بــروز این بیماری نقش دارند. از آنجا که تعداد قابل توجهی از افراد 
مبتال به بیماری التهابی روده به درمان های موجود پاســخ نمی دهند، 
نیاز به دانش جدیدی در مورد مکانیسم های عامل این بیماری احساس 
می شود.سلول های لنفوئید ذاتی، خانواده ای از سلول های ایمنی هستند 
که در مخاط یافت می شــوند؛ جایی که بخشــی از سیســتم ایمنی را 
تشکیل می دهند و عملکرد بافت از جمله تولید مخاط را حفظ می کنند. 
پژوهش های پیشین نشان داده اند که سلول های لنفوئید ذاتی طی روند 

التهاب، عملکرد خود را تغییر می دهند.

محققان دانشــگاه »وریج« آمســتردام در مطالعه اخیرشان اظهار 
کرده اند با اســتفاده از جراحــی »جت آب«)واتر جــت( می توان 
اسکارهای ناشی از سوختگی را بهتر درمان کرد.به گزارش ایسنا و به 
نقل از آی او، درمان جراحات ناشــی از سوختگی با روش جت آب/ 
واترجت مخصوص، خارش و ســفتی جای زخم را کاهش می دهد. 
برداشــتن بافت مرده از ناحیه ســوختگی، بــرای انجام یک پیوند 
پوســت موفق الزامی اســت. در این کار به طور معمول از چاقوی 
جراحی استفاده می شــود اما گویا اکنون راهی بهتر برای برداشتن 
پوســت مرده بدون آسیب رساندن به پوست ســالم وجود دارد و 
آن هیدروجراحی)hydrosurgery( یا جراحی با جت آب اســت.»ناین 
لگمیت« )Nine Legemate( جراح پالستیک و همکارانش از دانشگاه 
وریج در این مطالعه از تحقیقات خود برای نشــان دادن اثربخشی 
این درمان استفاده کردند.ساالنه حدود ۹ هزار نفر به دلیل جراحات 
ناشــی از سوختگی در بخش اورژانس کشور هلند تحت درمان قرار 
می گیرند و اغلب این افراد نیز به دلیل آنکه آب داغ روی پوست شان 
ریخته یا در معرض آتش قرار گرفته اند دچار این سوختگی شده اند. 
اگرچه سوختگی های درجه یک)سطحی( به درمان بیشتری نیازی 
ندارند اما سوختگی های شدید نیاز به درمانی قوی تر دارند. در واقع 
افرادی با چنین سوختگی هایی گاهی نیاز به عمل پیوند پوست دارند 
تــا زخم آن ناحیه بهبود یابد. برای درمان صحیح، این زخم ها ابتدا 
باید به درستی تمیز شــوند که طی این کار، پوست مرده برداشته 
می شود تا زخم برای پیوند پوست آماده شود.کار با واتر جت به بهتر 

شدن جای زخم/اسکار منجر می شود. 

بینش های که می توانند به درمان 
بیماری التهابی روده کمک کنند

از بین بردن جای سوختگی با 
روش »واتر جت«

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ساخت یک بیمارستان صحرایی برای بستری کردن بیماران کرونایی در 
"گوآنگژو" چین/ رویترز

معرفی مدل مفهومی از جنسیس کوپه ایکس اسپیدیوم
تنوع بســیار خوبی از خودروهای سدان و کراس اور با برند جنســیس وجود دارند اما هنوز مدل کوپه ی دودر تولید نشده است.نسخه ی 
مفهومی از ایکس اسپیدیوم، پیش نمایشی از جنسیس کوپه با پیشرانه ی تمام برقی است. سبک طراحی این خودرو، تفاوت های با مدل 
مفهومی رونمایی شــده در ســال ۲۰۲۱ با نام جنسیس X دارد و ظاهرا، زبان طراحی جدید برای شرکت سازنده را نشان می دهد.ایکس 
اسپیدیوم، نمونه ای تازه از خالقیت در طراحی خودروهای لوکس کره ای با هدایت لوک دانکرولک )Luc Donckerwolke( است. این مهندس 
و طراح بلژیکی، با خلق المبورگینی دیابلو، مورســیه الگو و گاالردو به شهرت رسید، سال ۲۰۱۲ مدیر طراحی بنتلی شد و سال ۲۰۱۶، 
رهبری دپارتمان طراحی جنســیس را با همکاری پیتر شرایر آغاز کرد.شرکت سازنده، ایکس اسپیدیوم را خودرویی به روزرسانی شده از 
جنســیس X توصیف می کند که فلســفه ی طراحی جدید با حالت لوکس و تهاجمی ارائه می دهد. چراغ های خودرو آینده نگر و رویایی 
هستند؛ اما نمای کلی بدنه چشم نواز و قابل تولید به نظر می رسد. جنسیس، برنامه ی تولید یک مدل کوپه ی لوکس و اسپرت با پیشرانه ی 
تمام برقی را تایید کرده است.دو نوار باریک از LED سرتاسر نمای اصلی را پوشش می دهد. در جلو، ترکیب مثلثی به وضوح دیده می شود 

و عمال، جلوپنجره  حذف شده است. عبارت اسپیدیوم به پیست مشهور اتومبیل رانی در شهر اینجه )inje( کشور کره جنوبی اشاره دارد.

 حمایت گواردیوال از دروازه بان آمریکایی تیمش بعد 
از اشتباه مقابل لیورپول

ســرمربی منچسترســیتی، دروازه بان آمریکایی تیمش را مقصر شکست برابر لیورپول ندانســت.به گزارش ایسنا و به نقل از ساکرنت، 
منچسترسیتی در دیدار برابر لیورپول با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و بعد از حذف از جام اتحادیه، از جام حذفی نیز کنار رفت تا دومین 
جام فصل نیز برای گواردیوال و تیمش از بین برود.  البته غایب بزرگ این دیدار کوین دی بروین بود که به دلیل مصدومیت جزئی روی 
نیمکت قرار گرفت. در واقع پپ گواردیوال برای بازیکن بلژیکی تیمش ریســک نکــرد و او را روی نیمکت قرار داد.پپ گواردیوال بعد از 
شکست در دیدار برابر لیورپول گفت:  من به بازیکنانم و ترکیب تیمم بسیار اعتماد دارم. بازی های فشرده ای در دیدارهای قبل داشتیم 
و نیاز بود در این دیدار چند تغییر در ترکیب تیمم داشته باشم. ولی این تغییرات دلیل باخت ما به لیورپول نبود. نیمه اول خیلی منفعل 
بودیم. ما آن طور که انتظار داشتیم بازی نکردیم و خیلی بد بودیم. در نیمه دوم جبران کردیم و توانستیم گل دوم را نیز به ثمر برسانیم 

با این حال این کافی نبود و به همین خاطر باید به تیم حریف تبریک بگویم. گاهی اوقات در فوتبال این اتفاق می افتد. 
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رمان بدخواهی
کتاب حاضر اثر کیگو هیگاشــینو نویسنده ی ۵۹ ساله 
ژاپنی اســت که عمدتاً به خاطر رمان های معمایی اش 
شــناخته شده اســت. او جزء سیزده نویســنده ی برتر 
رمان هــای معمایی در ژاپن بین ســال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ 
است که در سال ۱۹۸۵ برای »بعد از مدرسه« موفق به 
کسب جایزه  ادو گاوا رمپو شد. رمان بدخواهی شرح حال 
رنجش و کینه توزی عمیق چند ساله است که خود را در 
قالب نیت شوم و شیطانی قتل نمایان می کند. در کتاب 
حاضر نه تنها به روانشناســی قتل پرداخته می شود بلکه 
نقش ماهرانه قاتل بر جذابیت روایت داستان می افزاید. 
بدخواهی تقریبا شبیه هیچ کدام از داستان های پلیسی – 
معمایی که تا به حال خوانده اید نیست. کونیهیکو هیداکا، 
رمان نویس معروف ژاپنی، شــِب قبل از مهاجرت در خانه خودش به قتل می رســد. اسامو نونوگوچی، 
دوسِت مقتول، که خودش هم یک نویسنده است، جسد را پیدا می کند و داستان از اینجا شروع می شود.

رمان بدخواهی دو راوری دارد و شامل یادداشت های دو شخصیت از روند بررسی این قتل است: اسامو 
نونوگوچی )دوست مقتول( و کیوچیرو کاگا )کارآگاه پرونده(. در این کتاب مسئله اصلی این نیست که 
قاتل کیســت؛ این سوال که هیداکا را چه کسی به قتل رسانده به سرعت حل می شود؛ اما سوال اصلی 
اینجاست که انگیزه ی این قتل چیست؟ چرایی انجام کار در این کتاب بسیار بیشتر مورد توجه است.

نکته جالب اینکه کارآگاه کاگا از همکالسی ها و هم مدرسه ای های قاتل است، او شناخت خوبی نسبت به 
او دارد و همین شناخت در نهایت به وی در کشف حقیقت کمک می کند. البته حل معما و پی بردن 
به انگیزه قتل به این سادگی ها نیست. کارآگاه برای پی بردن به واقعیت سعی می کند همه جوانب را 

بسنجد، حسادت، رقابت عشقی، جایگاه اجتماعی و… .

جوزف پولیتزر
جوزف پولیتزر )به انگلیســی: Joseph Pulitzer( )زاده ۱۰ 
آوریل ۱۸۴۷ - درگذشته ۲۹ اکتبر ۱۹۱۱( روزنامه نگار 
معروف آمریکایی و بنیان گذار جایزهٔ ادبی پولیتزر است. 
جــوزف پولیتزر در ۱۰ آوریــل ۱۸۴۷ از پدری مجاری 
و یهودی تبــار که بازرگانی توانگر بــود و مادری آلمانی 
و کاتولیک در شــهر مکو مجارستان زاده شد. در هفده 
سالگی تصمیم گرفت به ســربازی برود و کوشید تا در 
فهرســت ارتش اتریش برای اعزام بــه مکزیک و ارتش 
بریتانیا برای خدمت در هند قرار گیرد، اما ضعف دید و 
نحیف بودنش مانع از پذیرشش شد. در ۱۸۶۴ به آمریکا 
مهاجرت کرد و توانســت در جنــگ داخلی آمریکا وارد 
میدان شود و به رؤیای خود برای حضور در ارتش، جامهٔ 
عمل بپوشاند.پس از این دوران به سنت لوئیز رفت. پولیتزر می توانست به خوبی به آلمانی و فرانسوی 
صحبت کند، اما انگلیســی اش بد بود، از این رو در اوقات بیکاری به مطالعهٔ زبان انگلیســی و حقوق 
می پرداخــت. پس از چند ســال کار و تــالش در۱۸۶۹ در روزنامه ای آلمانی زبان به نام وســت لیش 
اســتخدام شد. در این زمان به حزب جمهوری خواه آمریکا گرایش یافت و برای پیروزی هوراس گریلی 
در انتخابات ریاست جمهوری تالش فراوانی کرد؛ ولی با شکست این کاندیدا در انتخابات سال ۱۸۶۹، 
حزب جمهوری خواه منحل شــد و پولیتزر پس از مدتی به دموکراتها پیوست. پس از چندی تالش در 
عرصهٔ روزنامه نگاری و کسب تجربه های تازه، در ۱۸۷۲ روزنامهٔ پست را ۳۰ ۰۰ دالر خرید و سال بعد 
ســهم خود در این روزنامه را با سودی سرشار فروخت. در ۱۸۷۹ نیز هم زمان دو روزنامهٔ سنت لوئیس 
دیسپچ و سنت لوئیس پست را خرید و پس از ادغام این دو، روزنامه سنت لوئیس پست دیسپچ را انتشار 

داد که هنوز هم به نام سنت لوئیس فعالیت دارد. این روزنامه، تریبونی مناسب برای او فراهم کرد .

فرهنگ

یک تابلو نقاشــی ارزشــمند به طور اتفاقی در بنایی 
تاریخی واقع در استرالیا کشف شد.به گزارش ایسنا و 
به نقل از گاردین، یک تابلو نقاشی ۴۰۰ ساله هلندی 
که ارز آن پنج میلیون دالر برآورد شده است در ملکی 

واقع در ایالت نیو ساوت ولز در استرالیا کشف شد.
ایــن تابلو نقاشــی که با عنــوان »طبیعت بی جان«  
شناخته می شود، به قرن هفدهم میالدی تعلق دارد و 
یک میز غذاخوری مجلل را با چیدمان معمول عصر 
طالیــی هلند به تصویر می کشــد و گمان می رود به 
هنرمندی به نام »گرت ویلمز هدا«  تعلق داشته باشد.

با این حال برخی از کارشناسان معتقدند این نقاشی 
اثر مشــترک و نتیجه همکاری ایــن هنرمند با پدر 
مشهورش یعنی »ویلم کلس هدا« است که ارزش آثارش اغلب به میلیون ها دالر می رسد.این اثر 
هنری در مجموعه ساختمان های تاریخی »وودفورد آکادمی«  و در انبار این مجموعه کشف شده 
است.مدیر این مجموعه، کشف یک نقاشی اصل قرن هفدهمی در انبار یکی از این ساختمان ها را 
اتفاقی فوق العاده و کشف امضا هنرمند در این نقاشی را شانسی که یک در میلیون ممکن بود به 
آن ها رو کند،  توصیف کرد.تابلو نقاشی »طبیعت بی جان«  به عنوان بخشی از جشنواره سال ۲۰۲۲ 
میراث استرالیا که در چهاردهم مه برگزار می شود در »آکادمی وودفورد«  به نمایش گذاشته خواهد 
شــد. عصر طالیی هلند دوره ای از تاریخ یعنی حوالی ۱۵۸۸ تا ۱۶۷۲ را در برمی گیرد که در آن 

تجارت، علم،  هنر و ارتش هلند در اروپا به قدرت رسید.

کشف نقاشی ارزشمند 400 ساله در 
انبار یک بنای تاریخی
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