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جمهوری اسالمی ایران در نامگذاری ۲۹ فروردین به نام روز ارتش جمهوری اسالمی ایران می گذرد، فرمانی حیات بخش که هرچه از آن می گذرد، 

بیشتر از گذشته ارزش و اهمیت آن احساس می شود.در آن روزگار که گروه های مختلفی با تفکرات التقاطی...
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دریادار سیاری:
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فاصله کهکشانی کیفیت خودروهای 
داخلی با استانداردهای روز دنیا

جانشــین رییس پلیس راهنمایی و رانندگــی فاصله کیفیت خودروهای 
داخلی با اســتانداردهای روز دنیا را فاصله ای کهکشانی دانست و با انتقاد 
از وضعیــت تولید داخل گفت: دیگــر دوران اینکه کاپوت و چراع خطر را 
جابجا کنند و اســمش را بگذارند یک محصول جدید، گذشــته است.به 
گزارش ایسنا، انتقاد از کیفیت پایین، ایمنی کم و قیمت باالی خودروهای 
تولید داخل موضوع جدیدی نیســت و سال هاست که اظهارات مختلفی 
درباره آن مطرح می شــود، مردم گاه با مشارکت در کمپین مختلف و گاه 
با طنز و شــوخی ناراحتی خود را از آنچه که خودروسازان برایشان تولید 
کرده اند نشــان داده اند و واکنش مســئوالن نیز عمدتا در حد مصاحبه یا 
دادن وعده های مختلف بوده است. در این میان شاید بتوان گفت که پلیس 
از جمله دســتگاهایی هســت که اقدام عملی در این حوزه را انجام داد و 
حدود دو سال پیش از شماره گذاری پراید و پژو ۴۰۵ جلوگیری کرد.حدود 
یکســال پیش پای انتقاد از کیفیــت خودروهای تولید داخل به انتخابات 
ریاســت جمهوری سال ۱۴۰۰ هم باز شد و نامزدها از جمله سید ابراهیم 
رییسی بر لزوم افزایش کیفیت خودروهای داخلی تاکید داشتند،  رییسی 
البته در مقام رییس جمهوری نیز بارها بر ضرورت ارتقاء ایمنی و کیفیت 
خودروها تاکید و دســتوراتی را نیز صادر کرده اســت. از جمله اینکه در 
یکی از سخنرانی های خود گفته بود:  »بیشترین تحریم های ما در صنعت 
نظامی و هسته ای بوده اما بیشترین توفیقات را داشته ایم چون به صورت 
جهادی عمل کرده ایم و انگیزه تحول در آن وجود داشــته است. بعضی ها 
می گویند چرا شما موشک می سازید اما در صنعت خودروسازی مشکل 
دارید؟ چون ما تکنولوژی صنعت موشکی را در صنعت خودروسازی سرازیر 
نکردیم.«این اظهارات رییســی امید به افزایش کیفیت خودروهای تولید 
داخلی را در میان برخی افراد افزایش داد. او در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ 
جلسه شــورایعالی ترافیک را نیز تشکیل داد، جلسه ای که در آن موضوع 
ایمنی و کیفیت خودروهای تولید داخل نیز مورد بحث قرار گرفت و اتفاقا 
پس از آن پلیس هم که از ماجرای تصادف زنجیره ای بهبهان به خط مقدم 
انتقاد از خودروســازان وارد شــده بود، با جرأت بیشتری به خودروسازان 
اولتیماتوم داد.. سردار سید تیمور حسینی در گفت وگو با ایسنا،  در این باره 
می گوید:  خودرو در همه دنیا بر اساس نظرهای کارشناسان تصادفات هم 
می تواند نقش پیشــاوقوعی در ارتباط با جلوگیری از تصادف داشته باشد 
و هم نقش پســاوقوعی در ارتباط با حفظ جان سرنشینان آن را ایفا کند، 
ما باید به ســمت تولید خودروهایی برویم که از جان راننده و سرنشــین 

محافظت کند.

فاصله کهکشانی خودروهای داخلی با استانداردهای روز دنیا
حسینی با اشاره به سیستم های ایمنی روی خودروها اظهار می کند: وقتی 
از ترمز A.B.S و کیسه هوا صحبت می کنیم این ها جزو آپشن ها و امکاناتی 
اســت که خیلی قدیمی شده اســت. امروز دنیا به ســمت اتومبیل های 
هوشــمند و خودران رفته که دیگر نیازی به حضــور راننده در آن وجود 
نداشته باشد. امروز وقتی خودمان را با تکنولوژی روز دنیا مقایسه می کنیم 
می بینیم که فاصله ما با آنها کهکشــانی اســت.او ادامــه می دهد:  در این 
میان اما آنچه که بیشــتر مایه تاسف اســت این است که خودروسازان ما 
هیچوقت ایراد خودشان را نپذیرفتند و از بابت این ایراد هیچوقت از مردم 
عذرخواهی نکردند. همیشه حق به جانب گفتند که ما بهترینیم. البته واقعا 
خودروسازان ما بهترینند، شما ببینید وقتی بنز و .. خودرو می سازند باید 
برای خرید آن کلی التماس کنند و تسهیالت بگذارند، اما خودروسازان ما 
همین خودروها را هم با شرط و شروط می گذارند و پیش فروش می کنند 

و هزار و یک بامبول و اداواطوار در می آورند!

خودروسازان بابت کاستی ها معذرت خواهی کنند
جانشــین پلیس راهنمایی و رانندگی می افزایــد:  آن چیزی که به نظرم 
مردم را ناراحت می کند همین مســائل اســت. یک خودروســاز بیاید و 
بگوید مقدورات من همین اســت و بابت کاســتی ها معذرت می خواهم و 
به خاطر این کاستی این امتیازات را هم در خدمات پس از فروش و نحوه 
واگذاری و شرایط فروش و ... در نظر می گیرم.  خودروسازی ما فاصله اش 
با اســتانداردهای روز دنیا کهکشانی است و نتیجه امتیازاتی که طی این 
ســال ها به شکل انحصار و رانت داده شده حیف و میل میلیاردها میلیارد 
سرمایه این کشور و تسهیل در تصادفات و افزایش جانباختگان و تحمیل 
هزینه های هنگفت به کشور است.حسینی از نحوه مصرف سوخت خودروها 
نیز انتقــاد کرده و می گوید:  امروز در دنیا دیگر ماشــینی که صدی ۱۵ 
بسوزاند نداریم. با یک دو دو تا چهاری ساده اگر همین خودروهایی که االن 
در حال تردد هستند را کنار بگذاریم و ماشین خوب و کم مصرف خارجی 
با مصرف صدی سه و چهار بیاوریم. با اختالف پول بنزینی که صرف جویی 
می شــود، می توان به کارکنان دو شرکت خودروساز بزرگ گفت بروید در 
خانه بنشــینید و ما پول شما را از همین رقم صرفه جویی شده می دهیم. 

این برای کشور خیلی به صرفه است.

با جابه جا کردن کاپوت و چراغ خطر خودروی جدید تولید نمی شود
وی بــه تصمیم مجلس بــرای  واردات خودرو هم اشــاره کرده و تصریح 
می کند:  به نظرم با تصمیمی که گرفته شده اگر اجرایی شود، اتفاق خوبی 
خواهد افتاد. خودروسازان متوجه شدند که وقت آن رسیده که تغییر جدی 
در کیفیــت خودرو اعمال کنند. دیگر دوران اینکه کاپوت و چراع خطر را 
جابجا کنند و اســمش را بگذارند یک محصول جدید، گذشته است. باید 
پلتفرم تغییر کند و سامانه ها و سیستم های ایمنی را ارتقاء دهند. باید در 
مصرف سوخت و آالینده ها تعییر جدی داده شود. برای ایمنی سرنشینان، 

استحکام اتاق و بدنه خودرو باید تغییر جدی پیدا کند.

آمار حریق خودروها در اثر تصادفات بسیار باالست
جانشــین رییس پلیس راهنمایی  و رانندگــی ادامه می دهد: اینکه دو تا 
ماشــین به هم بخورند و تقی به توقی آتش بگیرند، اصال پذیرفته نیست. 
آمار و درصد حریق خودروها چه خود به خود و چه در اثر تصادف بســیار 
باالست. در تصادف لرستان که در ایام نوروز رخ داد، هشت نفر زنده زنده 
در آتش سوختند. دو وسیله دچار حریف شد، چه کسی می خواهد جواب 
این ها را بدهد؟حســینی در خاتمه می گویــد:  در همه جای دنیا خطای 
انســانی پذیرفته شده است و همه این را پذیرفتند که انسان ممکن است 
و می تواند خطا داشته باشد، اما مجازات یک خطا نباید مرگ باشد و یک 
نفر و همراهانش جان خود را از دســت بدهند. خطا پذیرفته شده است، 
راه و خودرو باید قابلیت این را داشته باشند که بتوانند آن خطا را جبران 
کنند. اما متاســفانه این اتفاق امروز نمی افتد. یعنی هم بخشی از راه های 
ما این ایراد را دارد که بخشــنده نیست و خودروی ما هم که دیگر نیازی 

به گفتن ندارد.

مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت رفاه؛
نیمی از حق بیمه پردرآمدها را دولت می پردازد!

مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی چالش های پیش روی نظام بازنشستگی 
کشــور را برشمرد و گفت: یکســری خالءها و ایرادات قانونی داریم و بازنشستگی ما بر اساس قوانین غلط و 
اشــتباه زیادی شکل گرفته که باعث شــده برخی صندوق ها امروز به بحران برسند.به گزارش ا ایسنا، سجاد 
پادام در گفت وگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما، پیرامون »ویژگی های نظام جامع و کارآمد تأمین اجتماعی« 
اظهار کرد: سیاســت کلی تأمین اجتماعی بر این مهم تاکید دارد که وقتی افراد به سن سالمندی می رسند، 
تحت حمایت و پوشش درآمدی قرار بگیرند. در واقع سازوکار بیمه های اجتماعی هم به همین منظور فراهم 
شــده است تا افراد بابت سنین سالمندی خود نگرانی نداشته باشند.وی افزود: اما مسئله این است که همه 
افراد در دوره جوانی خود شاغل نبوده اند و یا امکان بهره مندی از پوشش بیمه ای برایشان فراهم نشده است. 
اینها وقتی به دوره سالمندی می رسند ممکن است در جامعه رها شوند. اینکه گفته شده است »سیاست های 
کلی تامین اجتماعی نقطه عطفی در حوزه سیاست گذاری های رفاه عمومی است« به این موضوع اشاره دارد 
که »تأمین اجتماعی چندالیه« تالش می کند همه افرادی که باید در دوره پیری تحت پوشش قرار بگیرند، 

در جامعه رها نشوند.

نیمی از حق بیمه 44 درصِد سه دهک پردرآمد را دولت می پردازد!
وی با اشاره به اینکه در فقدان نظام اطالعاتی کارآمد، سیاست گذاری رفاهی ما توسط اقشار دست اندازی شده 
است اظهار کرد: هر قشری صدای بلندتری داشته و امکان نفوذ بیشتری به مراکز سیاست گذاری داشته منافع 
بیشتری را تصاحب کرده و منابع را به سمت خودش کشانده و اجازه نداده است منابع به صورت عادالنه توزیع 
شوند.مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد:  اطالعاتی را در اختیار داریم که 
برخی بسیار عجیب هستند. برخی از این اقشار - اسم نمی برم - ولی ۴۴ درصد، در سه دهک پردرآمد هستند. 
بررسی ما در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان این را نشان می دهد که یکی از اقشاری که نیمی از حق بیمه شان 
را دولت دارد پرداخت می کند، در سه دهک پردرآمد هستند.وی افزود: آیا به عنوان حاکمیت می توانیم منابع 
یارانه ای را به افراد ثروتمند جامعه بدهیم؟ چنین اجازه ای نداریم و باید اقشار ضعیف جامعه را حمایت و آنها 
را به ســطحی از معیشت برسانیم که امکان پیشرفت داشته باشند و تحقق این اتفاق یعنی »عدالت« که بر 

آن تأکید داریم.

به بحران در صندوق های بازنشستگی رسیده ایم
پادام درباره چالش های پیش روی نظام بازنشســتگی کشور گفت: یکسری خالءها و ایرادات قانونی داریم و 
بازنشســتگی ما بر اســاس قوانین غلط و اشتباه زیادی شکل گرفته که باعث شده برخی صندوق ها امروز به 
بحران برسند. در دنیا وقتی جمعیت پیر می شود به بحران می رسند، اما امروز در ایران با اینکه جمعیت هنوز 

جوان است و اصطالحاً پنجره جمعیتی ما هنوز باز است به بحران  در صندوق های بازنشستگی رسیده ایم.

30 درصد بازنشستگان کشوری امسال زیر ۵0 سال دارند 
وی افزود: امسال در صندوق بازنشستگی کشوری ۳۰ درصد افرادی که بازنشسته می شوند، زیر ۵۰ سال سن 
دارند درحالی که در دنیا درباره بازنشســتگی در سنین ۶۴ تا ۶۶ سالگی بحث می شود و باعث می شود منابع 
رفاهی کشور بیشتر به سمت پرداخت مستمری های بازنشستگی حرکت کند. از جمله مهم ترین قوانینی که 
باید تغییر کنند سن و سابقه بازنشستگی است که باید به استاندارد جهانی برسد.مدیرکل بیمه های اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سیاست های حمایتی از اقشار کم برخوردار نیز گفت: در برخی بندهای 
سیاست های کلی اشاره شده است که باید سازوکاری را طراحی کنیم و اصطالحاً یک نهاد تنظیم گر داشته 
باشیم که اطالعات نظام های حمایتی را در اختیار داشته باشد. مثاًل فردی به ما مراجعه می کند می گوید من 
هم بیمه تأمین اجتماعی دارم هم بیمه عشایری دارم، یعنی فردی داریم که از دونوع بیمه حمایتی بهره مند 

می شود و نباید اینگونه باشد.

رئیس جمهور گفت: اگر اسراییل دنبال عادی سازی روابط با برخی کشورهاست بداند کوچک ترین حرکت آن ها از چشم ما مخفی نیست و اگر کوچکترین خطایی از 
آن ها سر بزند، پاسخ ما در مرکز رژیم صهیونیستی خواهد بود و نیروهای مسلح ما آن ها را آرام نخواهند گذاشت.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه امام راحل)ره( ما حکیمانه امروز را به عنوان »روز ارتش« 
نام گذاری کردند، گفت: ارتش جمهوری اســالمی ایران نیرویی خداخواه، مردم دوســت، مکتبی، دارای روحیه انقالبی و با بصیرت است که بهترین جلوه بصیرت 
خود را در بهمن ۵7 و در بیعت با امام راحل، همراهی با مردم و دفاع از ارزش های انقالب به یادگار گذاشت.وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسالمی ایران امروز 
چهره ای از یک نیروی مســلح مجرب، مجهز و آماده از خود به نمایش گذاشــته است، اظهار داشت: ارتش به واسطه کارنامه درخشان خود مورد وثوق عموم قرار 
گرفته و مردم به این نیرو به عنوان یک پشتوانه و نقطه اتکا در روز مبادا نگاه می کنند.رئیس جمهور با بیان اینکه ارتش جمهوری اسالمی ایران در دفاع مقدس نیز 
بسیار خوش درخشید، افزود: ارتش جمهوری اسالمی ایران چهره های نامداری نیز از خود در میان شهدا به یادگار گذاشته است که مایه افتخار همه ما هستند و 
آنچه از ارتش در اذهان باقی مانده و برای عصرها و نسل ها به الگویی ماندگار تبدیل شده و هیچ گاه از یادها نمی رود، روحیه حماسه آفرینی، اخالص، مردم داری، 
شهامت، شجاعت، صالبت و ایستادگی در برابر دشمن است.رئیسی با اشاره به یکپارچگی همه قوای نظامی تحت لوای رهبر انقالب اسالمی، اظهار داشت: همدلی، 
پیوستگی و صمیمیت ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ما به عنوان دو بازوی توانمند فرمانده معظم کل قوا و همکاری این دو و دیگر 
اجزای نیروهای مسلح ما در عرصه های مختلف در کشور مثال زدنی است.وی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران توانمندی های چشمگیر و 
بسیاری دارند، تصریح کرد: محوری ترین توانمندی نیروهای مسلح کشورمان، دارا بودن نیروهایی مخلص، خداخواه، معنویت محور و خطرپذیر در میدان مواجهه 
با دشمن است. نیروهای مسلح ما کارآزموده، دارای مهارت، منضبط،  انقالبی، مکتبی و دارای روحیه ارزشمند دفاع از نظام مقدس جمهوری اسالمی و اطاعت از 
فرامین فرماندهی معظم کل قوا هستند.رئیس جمهور مردم دلداده به خدا و نیروهای مسلح آموزش دیده، مخلص و انقالبی کشور را مهم ترین مؤلفه های قدرت 
و قوت نظام جمهوری اسالمی ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح کشور بعد از جنگ تحمیلی به بازسازی خود پرداختند به نحوی که امروز توانایی 
نظامی جمهوری اسالمی ایران نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهان زبانزد است.رئیسی ادامه داد: ارتش سرافراز کشورمان از فرصت تحریم به بهترین شکل برای 
خودکفایی و توانمند شدن استفاده کرد و امروز صنایع نظامی کشورمان از جمله در ارتش در بهترین وضعیت قرار دارد.وی گفت: امروز ارتش جمهوری اسالمی 
ایران نه فقط در میدان مواجهه با دشمن بلکه در همه عرصه ها با مردم، از مردم و در میان مردم است. عملکرد ارتش در خدمت به مردم کاماًل درخشان و شایسته 
قدردانی است.رئیس جمهور افزود: ارتش جمهوری اسالمی ایران در دوران همه گیری کرونا تمام ظرفیت های بهداشتی و درمانی خود را برای خدمت به مردم به 
میدان آورد و همواره در هنگام وقوع بالیای طبیعی یا مشکالت دیگر در کنار و در خدمت مردم آسیب دیده بوده است. ارتش همواره جزء اولین گروه هایی بوده 
که در مناطق آسیب دیده در خدمت مردم حضور داشته و میدان را تا هنگام کسب اطمینان از رفع مشکالت مردم ترک نکرده است و این رویکرد حقیقتاً شایسته 
قدردانی است.رئیسی در ادامه سخنانش آمادگی ارتش جمهوری اسالمی ایران را حاوی دو پیام مهم برای دوستداران انقالب اسالمی و دشمنان این نظام و انقالب 
دانست و تصریح کرد: آمادگی ارتش سرافراز کشورمان برای دوستداران انقالب اسالمی پیام امید و برای دشمنان، پیام بازدارندگی و پشیمانی از هرگونه اقدام و 
حرکتی علیه مردم و نظام جمهوری اسالمی ایران دارد.وی با تأکید بر اینکه ایران هیچ گاه آغازگر جنگی نخواهد بود اما هر گونه تعّرض را با پاسخی پشیمان کننده 
و قاطع مواجه خواهد ساخت، از آمادگی باالی قوای نظامی کشور و اشراف اطالعاتی باالی این نیروها نسبت به تحوالت منطقه ای و بین المللی خبر داد.رئیس جمهور 
با بیان اینکه کوچکترین تحرک دشمن از چشمان تیزبین نیروهای مسلح کشورمان مخفی نخواهد ماند، خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی که به دنبال عادی سازی 
روابط با برخی از کشورهای منطقه است بداند کوچکترین حرکت او هرگز از چشمان تیزبین و اشراف اطالعاتی نیروهای مسلح و امنیتی جمهوری اسالمی مخفی 
نخواهد ماند.رئیســی با تأکید بر اینکه هرگونه تحرک رژیم صهیونیســتی علیه کشورمان، پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران را به دنبال خواهد 
داشــت، به ســران این رژیم گوشزد کرد: بدانید قدرت عظیم و مهیب نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران لحظه ای شما را آرام نخواهد گذاشت.وی ادامه داد: 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در جنگ با صدامیان در واقع با تمام جبهه کفر می جنگیدند چرا که همه جبهه کفر به پشتیبانی از صدامیان برخاسته 
بودند. کسانی که سودای رویارویی با نظام جمهوری اسالمی ایران را دارند باید از سرنوشت صدامیان عبرت بگیرند و از سوی دیگر اعتراف سردمداران کاخ سفید 
را ببینند که صراحتاً معترف هستند که در مقابل نظام جمهوری اسالمی ایران متحمل شکست مفتضحانه شده اند.رئیس جمهور قدرت نیروهای مسلح و صالبت 
نظام جمهوری اسالمی ایران را متعلق به همه محرومان و مستضعفان عالم دانست و خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران نقطه امید مظلومان جهان است چرا 
که حمایت از مظلومان عالم یکی از اصول اساسی سیاست های ما در سال های پس از انقالب بوده است.رئیسی با سپاسگزاری و قدردانی صمیمانه از فرماندهان و 
نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: امروز ارتش در دل مردم جای داشته و تحت فرمان فرماندهی معظم کل قوا آماده انجام مأموریت های محوله 
بوده و این آمادگی توفیقی بزرگ برای نظام جمهوری اسالمی ایران به حساب می آید. پیمانی که امروز ارتش جمهوری اسالمی ایران در این جایگاه با امام راحل، 
شهدا و رهبر معظم انقالب می بندد پیمانی همیشگی و میثاقی پایدار است.پس از سخنان رئیس جمهور یگان های برگزیده نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران از مقابل جایگاه رژه رفتند.

خطیب زاده در نشست خبری:

آزادسازی منابع ارزی ایران به آمریکا ربطی ندارد
معاون وزیر صمت در نشست خبری مطرح کرد:

رشد 140 درصدی صادرات به ترکیه

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد

تراز منفی صنعت برق به 10000 مگاوات رسید

معاون وزیر و   رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران با اشــاره به تراز تجاری در سال گذشته و رشد صادرات 
غیرنفتی گفت: در سال ۱۴۰۰، صادرات غیر نفتی کشور ۴۸ میلیارد دالر و واردات۵۳ میلیارد بود و تراز تجاری 
به بیش از ۱۰۳ میلیارد دالر رســید.به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا پیمان پاک با اشــاره به رشد صادرات به 
بازار کشــورهای همسایه، از رشد ۶۵ درصدی صادرات به عمان و  رشد۱۴۰ درصدی صادرات به ترکیه خبر داد.

پیمان پاک با اشاره به فرصت های جدید صادراتی ایجاد شده بر اساس تغییرات و بحران های جهانی و رشد صادرات 
به بازارهای جدید، از رشد 7۰ درصدی صادرات به اندونزی، رشد ۱۵۰صادرات به غنا و رشد ۵۰۰درصدی صادرات 
به آفریقای جنوبی خبر داد.معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به رشد صادرات خدمات 

فنی و مهندسی گفت:....

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛

استیضاح وزیر صمت در دست بررسی است
با ابالغ رئیس سازمان امور مالیاتی؛

ورود هر نوع اسکناس خارجی به کشور 
معاف از مالیات شد

بر اساس ابالغ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، واردات اسکناس ارزی به کشور از مبادی گمرکات اجرایی 
از مالیات معاف شد.به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی، 
مصوبــه نهادهای قانونی ذی ربط مبنی بر معافیت مالیاتی واردات ارز اعم از اســکناس یا حواله از مبادی 
گمرکات اجرایی به کشــور را ابالغ کرد.با این ابالغیه، واردکننده ارز به کشــور به هر میزان اسکناسی که 
وارد کشــور کند، در صورت اظهار آنها به گمرک، از مالیات معاف خواهد بود.وزارت اقتصاد مکلف شده تا 
ترتیبی اتخاذ کند تا واردات ارز و اسکناس خارجی به کشور تسهیل شده و فعاالن این حوزه نگرانی بابت 

مالیات آن نداشته باشند.

در مراسم گرامیداشت روز ارتش :

رییس جمهور: کوچکترین تحرکی از صهیونیست ها سر 
بزند، در مرکز رژیم صهیونیستی پاسخ خواهیم داد
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۵

2

2

جزئیات طرح ترافیک خبرنگاری؛
 رسانه ها درخواست خود را به مرکز ارتباطات ارسال کنند

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری تهران جزئیات نحوه و صدور طرح ترافیک و کارت بلیط خبرنگاران را تشــریح کرد.به گزارش گروه اجتماعی 
خبرگزاری تســنیم، »عبدالمطهر محمدخانی« رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران درباره وضعیت مجوز ورود به طرح ترافیک و کارت بلیط 
خبرنگاران گفت: با دستور شهردار تهران و با همراهی معاونت حمل و نقل و ترافیک، مسئولیت صدور مجوز طرح ترافیک و کارت بلیت خبرنگاری از امسال به 
مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران واگذار شده است. برهمین اساس الزم است که رسانه های متقاضی، کلیه مکاتبات در این خصوص اعم از نامه های 

درخواست سهمیه طرح ترافیک و کارت بلیت خبرنگاران و لیست خبرنگاران مورد نظر خود را به مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران ارسال کنند.
وی افزود: ثبت نام در سامانه تهران من و ارسال مدرک توسط خبرنگاران و روزنامه نگاران در این سامانه به روال هر ساله انجام می پذیرد و تغییری در این بخش 
صورت نگرفته است.رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری پایتخت با اشاره به محدودیت ها و سقف مشخص صدور مجوز طرح ترافیک خبرنگاری گفت: 
کمیته تسهیم مجوز طرح ترافیک در مرکز ارتباطات با حضور نماینده شورای شهر به عنوان عضو ناظر، نماینده معاونت حمل ونقل و ترافیک و نماینده معاونت 

مطبوعاتی وزارت ارشاد تشکیل خواهد شد تا نسبت به اختصاص سهمیه هر رسانه طبق شاخص های شفاف و تخصصی اقدام شود.
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گزیده خبر

دریادار سیاری:
 امروز ارتش در کنار ماموریت های 
دفاعی در همه صحنه ها حاضر است

تهران- ایرنــا- معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اســامی ایران 
به مناســبت ۲۹ فروردین، روز ارتش تاکید کرد: امروز ارتش مصمم تر 
از گذشــته در کنار ماموریت های دفاعی خــود در تمام صحنه هایی که 
مورد نیاز بوده حاضر است.به گزارش حوزه دفاعی امنیتی ایرنا، در متن 
یادداشــت امیر دریادار حبیب اهلل سیاری به مناسبت ۲۹ فروردین، روز 
ارتش آمده است:  ۴۳ ســال از فرمان تاریخی حضرت امام خمینی)ره( 
بنیانگذار کبیر جمهوری اســامی ایــران در نامگذاری ۲۹ فروردین به 
نام روز ارتش جمهوری اســامی ایران می گــذرد، فرمانی حیات بخش 
که هرچه از آن می گذرد، بیشتر از گذشته ارزش و اهمیت آن احساس 
می شــود.در آن روزگار کــه گروه های مختلفی با تفکــرات التقاطی در 
جامعه شــعار انحال ارتش را ســر می دادند، امــام بزرگوار یک تنه در 
مقابل خواســته های شوم آنها ایســتاد و فرمودند که ارتش باید بماند. 
گرچــه آن روزها اندیشــه و تدبیر بلند امام خمینــی )ره( برای برخی 
ناشــناخته بود و قادر به درک آن نبودند، امــا تنها چند ماه زمان الزم 
بود که درســتی تدبیر بلند آن بزرگمرد بر همگان ثابت شود.آری؛ غائله 
ضدانقاب در کردستان و غرب کشور که آغاز شد، این ارتش جمهوری 
اســامی ایران بود که با همراهی سایر قوای مســلح و مردم به مقابله 
با فتنــه خطرناکی در آن منطقه پرداخت کــه هدفش تهدید تمامیت 
ارضی کشــور و تکه پاره کردن ایران عزیز بود و ارتش در این عرصه با 
هدایت و راهبری فرماندهان مخلص خود مانند شــهید صیاد شــیرازی 
حماســه ها در کردستان آفرید و ضدانقاب را تار و مار کرد.ما این همه 
ماجرا نبود چراکه آنهایی که چشــم دیدن اســتقال و عزت این ملت 
رنج کشیده از استبداد را نداشــتند، این بار در تدارک فتنه ای به مراتب 
بزرگ تر برای به زانو درآوردن مردم ایران بودند.زمانی که صدام حسین 
با تصور چندپارگی، عدم انسجام و ناتوان بودن ارتش جمهوری اسامی 
ایران دســتور حمله سراسری به کشــورمان را در ظهر روز ۳۱ شهریور 
۱۳۵۹ صادر کرد، شاید این تصور که اولین پاسخ ایران به حمله او تنها 
۲ ســاعت پس از آغاز تهاجم باشــد را هیچگاه در ذهن خود نداشــت؛ 
آری! اگرچه ارتش در آن ایام در اثر تصفیه های سازمانی پس از انقاب 
دســتخوش برخی نامایمات شده بود، اما هنگامی که تمامیت ارضی و 
کیان میهن اســامی را مورد تعرض دشــمن دید، با تمام توان و آنچه 
در دست داشــت وارد صحنه شد و حماســه های بزرگی را در زمین و 
هوا و دریا خلق کرد که دشــمن را تار و مار کرد.حمله گسترده با ۱۴۰ 
فروند جنگنده به مواضع دشــمن بعثی در نخستین روز جنگ، عملیات 
مرواریــد و نابودی نیــروی دریایی عــراق در روز ۷ آذر ۱۳۵۹، اجرای 
عملیات پیچیده حمله به H۳ در مرز عراق و اردن، حماســه آفرینی های 
نیروی زمینی قهرمان در عملیات های شکست حصر آبادان، فتح المبین، 
طریق القدس، بیت المقدس و ... و حماســه مانــدگار پدافند هوایی در 
عملیات والفجر ۸ تنها بخشی از کارنامه زرین رزمندگان ارتش جمهوری 
اسامی ایران در دوران دفاع مقدس است که با همراهی همرزمان خود 
در بسیج مردمی و سپاه پاسداران انقاب اسامی، ماندگارترین حماسه 
تاریخ ملت ایران را رقم زدند.نامایمات و کاســتی ها هیچگاه ارتش را از 
اجــرای ماموریت اصلی خود که همانا تأمیــن امنیت ملت بزرگ ایران 
و مرزهای زمینی، هوایی و دریایی اســت، باز نگداشــت. شاید بهترین 
نمونه برای آن مقطع ابتدایی دفاع مقدس باشــد که نیروهای تجهیزات 
محــور ارتش مانند نیروی هوایی در حالــی که به دلیل کمبود قطعات 
و تجهیزات خود در مضیقه قرار داشــتند، با راه اندازی جهاد خودکفایی 
برای اولین بار در کشــور، نهضت ســاخت قطعات و مقابله با تحریم را 
آغاز کردند که باعث شــد تــا آخرین روز جنگ و پــس از آن بتوانند 
در میدان نبرد فعاالنه حضور داشــته باشــند.جنگ که به پایان رسید، 
ارتش اینبار باید با تجدید قوا و بازســازی موثر خود، قدم های بلندتری 
را برای تامین امنیت کشــور برمی داشت و همین دلیلی شد برای آغاز 
نهضت بازسازی و خودکفایی که ثمره آن ساخت و بکارگیری تجهیزات 
بومی شــد که اکنون در خط مقدم دفاع از این ســرزمین حضور دارند؛ 
ســاخت انواع تجهیزات و ساح های بومی شــامل انواع تانک و نفربر و 
توپخانه تا ناوشکن و زیردریایی و جنگنده و سامانه های پدافند هوایی و 
همچنین انواع پهپادهایی که امروز به قدرتی موثر در برابر دشمنان ملت 
ایران تبدیل شــده اند تنها بخش کوچکی از این راه پیموده شده توسط 
ارتش جمهوری اسامی ایران اســت.اما ارتش جمهوری اسامی ایران 
را نمی تــوان مجموعه ای نام برد که تنها در حوزه دفاع و امنیت کشــور 
فعال اســت؛ وقوع حوادث و بایای طبیعی در کشورمان طی سال های 
اخیر روی دیگری از ارتش را به نمایش گذاشت که در شرایط بحرانی و 
سخت با حضور خود در میدان مردمیاری این بار نزدیک تر و مستقیم یار 
و یاور مردم باشد.کیســت که صحنه های حضور ارتش دوشادوش مردم 
در زلزله، سیل، صحنه قدم گذاشتن فردی سالخورده بر روی دوش یک 
سرهنگ ارتشی برای سوار شــدن به وسیله نقلیه و ... را به یاد نداشته 
باشــد؟ حضوری که باعث شد فرمانده معظم کل قوا در بیان خود آنجا 
که فرمودند »خدمات متواضعانه ارتش به مردم سیل زده نشان صداقت 
در شعار ارتش فدای ملت است« مدال پرافتخار خدمت متواضعانه را به 
مجموعه ارتش جمهوری اســامی ایران اعطا کنند و از ارتش به عنوان 
»نمایشــگاه ارزش های اســامی« یاد کنند.امروز هم ارتش جمهوری 
اســامی ایران مصمم تر از گذشته در کنار ماموریت های دفاعی خود در 
تمام صحنه هایی که نیاز کشــور بوده حاضر است که مثال اخیر آن در 
حــوزه مقابله با بیماری کرونا و برپایی نقاهتگاه ها و در اختیار قرار دادن 
تخت های بیمارســتانی، راه اندازی مراکز واکسیناســیون و تنفسی و ... 
اســت. ارتش را امروز می توان کارخانه ای به وسعت جغرافیای جمهوری 
اسامی ایران عنوان کرد که محصولش امنیت است؛ محصولی که ماده 

اولیه همه فعالیت های دیگر در کشور خواهد بود.

خطیب زاده در نشست خبری:

آزادسازی منابع ارزی ایران به آمریکا ربطی ندارد
ســخنگوی وزارت خارجه با بیان این که آزادسازی منابع ایران و 
بازگشــت پول های ایران ربطی به هیچ کشور ثالثی ندارد، گفت: 
ســفری انجام و هیأتی آمد و درباره آزادســازی بخشی از منابع 
توافقاتی انجام شــد که نــه به آمریکا مرتبط اســت و نه اجازه 
می دهیــم به جزییــات آن ورود کند.به گــزارش خبرنگار گروه 
سیاست خارجی خبرگزاری فارس، سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران دیروز )دوشنبه( ۲۹ 
فروردین ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین 
تحوالت سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.وی در 
ابتــدا روز ارتش را تبریک گفت و افــزود: دالورمردان ارتش در 
کنار دیگر نیروهای مسلح اجازه ندادند حتی یک میلیمتر و یک 
وجب از خاک ایران عزیز در اشــغال خارجی باشد و امروز تمامی 
حیثیــت، جان و مال و ناموس ایــن مملکت تحت حفاظت این 

عزیزان قرار دارد. 

 امروز توافقی در دسترس نداریم که درباره توافق صحبت 
کنیم

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره مطلب منتشر 
شــده در فضای مجازی مبنی بر اینکه در مذاکرات احیای برجام 
در دولت قبل بحث تحریم ســپاه برطرف شــده بود بیان کرد: 
موضوعات باقیمانــده در گفت وگوهای وین برای همه به صورت 
روشن گفته شده است. ما در ۱۱ ماه منتهی به مذاکرات و قبل از 
تنفس اخیر همواره گفتیم تا زمانی به کلیت توافق نکردیم درباره 
چیزی توافق نکرده ایم. امروز هم توافقی در دســترس نداریم که 
درباره توافق صحبت کنیــم. موضوعاتی باقیمانده که به محض 
اینکه موضوعات تمام شود می توانیم بگوییم کل متن توافق شده 
اســت و تا آن روز هم هر بخشی از متن امکان باال و پایین شدن 

دارد.

 نامه امیرعبداللهیان به دبیرکل سازمان همکاری اسالمی
سخنگوی دستگاه دیپلماسی دربراه هتک حرمت مسجداالقصی 
نیز گفت: متاســفانه بار دیگر شاهد هتک حرمت مسجداالقصی 
بودیم. رژیم آپارتاید و نژادپرســت جعلی صهیونیستی بار دیگر 
یورشــی را به نمازگزاران و  روزه داران انجــام و تعداد زیادی را 
مجروح کرد. طی چند هفته گذشــته روزانه شــهدایی را ملت 
فلســطین تقدیم این آرمان بلند کرد و این در حالی اســت که 
شاهد ســکوت مجامع بین المللی و کشورهای اسامی هستیم.

این دیپلمات ارشــد ایرانی ادامه داد: متاسفانه روند عادی سازی 
روابط ســران برخی کشورهای عربی و اســامی با این رژیم آن 
را بیشــتر جری کرده که ددمنشــی های خود را گسترش دهد. 
جمهوری اســامی ایران ضمن محکومیت شدید این اقدامات، 
اقدام خود را در سطح سازمان همکاری اسامی و وزرای خارجه 
کشورهای اسامی و سازمان های بین المللی پیگیری کرده است 
و امیرعبداللهیان نامه ای را به دبیرکل سازمان همکاری اسامی 
فرستاده است و البته دبیرخانه هم متعاقبا در محکومیت این اقدام 
مطلبی را منتشر کرد.وی به گفت وگوی تلفنی امیرعبداللهیان با 
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس نیز اشاره کرد و گفت: 
رایزنی های وزیر خارجه با مقامات دیگر در سفرهایی که به تهران 
داشتند از جمله سفر وزیر خارجه عراق و تماس های تلفنی ایشان 
ادامه دارد و ان شاءاهلل طی روزهای آتی این روند را ادامه می دهیم 
چون رژیم زیاده خواه و بحران آفرین صهیونیستی تنها و تنها با 

پاسخ محکم، دست از این اقداماتش برمی دارد.

 آزادسازی منابع ایران ربطی به آمریکا ندارد
خطیب زاده درباره اظهارات ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در خصوص آزادســازی منابع مسدود شده ایران در خارج 
از کشــور گفت: آزادسازی منابع ایران و بازگشت پول هایی که از 
صادرات کاال و خدمات از ایران به کشــورهای دیگر انجام شده، 
ربطــی به هیچ کشــور ثالثی ندارد و این که رژیــم آمریکا امروز 
تــاش می کند درباره هر موضوع مربوط بــه ایران مداخله کند 
نشان می دهد تا چه حدی با ادعاهای آقای بایدن و دولت ایشان 
فاصله دارد. آنچه ما انجام می دهیــم در چارچوب منافع قطعی 
مردم ایران است هر چه صادر می کنیم تاش می کنیم و پولش را 

برمی گردانیم کما اینکه تا امروز انجام دادیم.
وی افزود: درباره آزادسازی منابع اظهاراتی از سوی مقامات ایرانی 
بیان شد. سفری انجام شد و هیأتی آمد و درباره آزادسازی بخشی 
از منابع ایران توافقاتی انجام شــد و همه در مسیر خود در حال 
پیگیری اســت و نه به آمریکا مرتبط اســت و نه اجازه می دهیم 

آمریکا به جزییات آن ورود کند.

 مسببان، عامالن و مشاوران در این عمل بزدالنه بی کیفر 
نخواهند ماند

وی همچنین در پاسخ به سؤال سی.ان.ان مبنی بر این که آیا در 
مذاکرات در ازای خروج نام سپاه از فهرست تروریستی تضمینی 
از ایران خواسته شــده که پامپئو و برایان هوک مصون از انتقام 
سخت در پی ترور شهید ســلیمانی باشند؟ گفت: اصل اساسی 
بعد از ترور بزدالنه سردار رشید ایران و اسام سپهبد سلیمانی در 
سیاست خارجی شکل گرفت که مسببان، عامان و مشاوران در 
این عمل بزدالنه بی کیفر نخواهند ماند و این یک اصل اصلی در 
سیاســت خارجی ایران است که این افراد باید به پیشگاه عدالت 

آورده شوند.
خطیب زاده همچنین در پاســخ به ســؤالی درباره این که بعد از 
۲۰۲۳ طرفین به برجام متعهد باشند؟ بیان کرد: آنچه در وین در 
حال گفت وگو است با رعایت تمامی مفاد برجام است و قرار نیست 
در برجام هیچ تغییری انجام شــود و دو ســند برجام و قطعنامه 
۲۲۳۱ چارچوب و معیار ســنجه و حرکت در گفت وگوها در وین 

بوده از جمله تایم الین هایی که اشاره شده است.

 سفرای ما بعد از سه سال برمی گردند 
به گزارش فارس، ســخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره تحرکات 
چرخشــی در وزارت خارجه و سؤال خبرنگاری درباره پاکسازی 

دیپلمات های باسابقه به اسم ظریف زدایی نیز اظهار داشت: قرائت 
و روایت شــما از تغییرات چرخشی در وزارت خارجه را بر عهده 
خود شما می گذارم و دیگر خبرنگاران. سفرای ما بعد از سه سال 
به کشور برمی گردند و برخی هم جابه جایی های عادی و طبیعی 
وجــود دارد و وزارت خارجه مثل هر وزارتخانه حاکمیتی، قواعد 

حاکمیتی بر آن حاکم می شود.

 نفت فروش می رود 
وی همچنین درباره دســتاوردهای وزارت خارجه طی هشــت 
ماه گذشــته نیز بیان کرد:  وزارت خارجه در تمام شئون زندگی 
مردم تاش خود را به صورت انجام داده اســت. امروز که با شما 
صحبت می کنم اگر روابط تجاری ما با برخی کشورها بیش از دو 
و نیم برابر شده اتفاق نمی افتاده مگر با تمرکزی که بر دیپلماسی 
اقتصادی شده است. امروز روابط ما با ترکیه، عمان، عراق و برخی 
کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین حوزه آسیای مرکزی و 
قفقاز از نظر آمار کمی رشــدهای بســیار زیادی داشته است. در 
سال گذشته )۱۴۰۰( بیش از یک و سه دهم میلیارد یورو حجم 
تجارت ما با عمان بوده است. روابط تجاری ما با ترکیه نزدیک به 
دو و نیم برابر شده است و با عراق و دیگر کشورها نیز همین طور.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: امروز نفت ایران با فرض ادامه 
همین شــرایط در ایران و گفت وگوها در وین، وضع اقتصاد ما از 
نظر ذخایر ارزی نسبت به همین نقطه در سال گذشته بسیار بهتر 
اســت. نفت فروش می رود و به میزانــی که وزارت نفت می تواند 
تولید کند در بازارهای جهانی به فروش می رسد. در حوزه روابط 
ما با دیگر کشورها، اجرای سند جامع همکاری ۲۵ ساله با چین 
را آغاز کردیم. با بلوک های اقتصادی و سیاســی منطقه ای روابط 
خودمان را برقرار کردیم. سال گذشته در حوزه سامت با بحران 
مواجه بودیم و دیپلماسی ســامت یکی از دستاوردهای وزارت 
خارجه اســت و این وزارتخانه نه در حوزه واکسن بلکه در حوزه 
تولید واکسن و خدمات، در همه این ها در کنار ملت بوده است و 

هر کجا نیازی بوده، وزارت خارجه حاضر بوده است.
خطیــب زاده بیان کرد: وزارت امور خارجه تاش می کند وظایف 
خودش را با همین دیپلما ت ها و جوانان که فرزندان ملت هستند 

با دقت جلو ببرد.

  رفت و برگشت پیام ها بین ایران و آمریکا از طریق مورا 
انجام می شود

 وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره تصمیم ایران برای مذاکرات 
برجام و نشــانه ای دریافت نکردیم که آمریکا نمی خواهد پاســخ 
ایــران را بدهد و ادعــای برخی رســانه های آمریکایی مبنی بر 
اینکه واشــنگتن بنا ندارد پاســخ ایران را بدهد و آیا این پیام را 
از طریــق مورا دریافت کرده اید؟ بیان کرد:  روابط ما در چارچوب 
گفت وگوهایــی که در وین انجام می شــود با اتحادیــه اروپا به 
صورت عادی انجام می شــود و رفت و برگشت پیام ها بین تهران 
و واشنگتن از طریق آقای انریکه مورا هماهنگ کننده گفت وگوها 

انجام می شود.

 منتظر عمل مسئووالنه تر هیأت حاکمه و معرفی آنهایی 
هستیم که این تحریک و اقدام را انجام دادند

وی تصریح کرد: ما به طور جدی وضعیت اماکن دیپلماتیک مان 
در افغانستان و اتباع و دیپلما ت های ایرانی را پیگیری می کنیم و 
منتظر عمل مسئووالنه تر هیأت حاکمه و معرفی آنهایی هستیم 
که این تحریک و اقدام را انجام دادند. همه باید هوشــیار باشیم 
چون برخی می خواهند بر موج دروغین احساســی سوار شوند و 

روابط دو ملت را دچار سوء تفاهم های جدی کنند.

 موضوعــات باقیمانده بین ایــران و آمریکا بیش از یک 
موضوع است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره علت توقف مذاکرات و این که 
آیا تروریســتی اعام کردن سپاه از سوی آمریکا باعث این توقف 
شده است؟ اظهار داشت: موضوعات باقیمانده بین ایران و آمریکا 
بیش از یک موضوع است. اول از همه تأکید می کنم که پیام هایی 
که از طریــق آقای مورا طی چند هفته گذشــته، قبل و بعد از 
سفرش به تهران انجام شده با راه حل های حداقلی که باید اتفاق 
بیفتد تا توافقی را اعام کرد فاصله دارد. واشنگتن مسؤول عقب 
افتادن های مدام در پاســخ مناسب است.خطیب زاده اضافه کرد: 
صرف دادن پاسخ کفایت نمی کند باید حداقل ها برای دو موضوع 
رعایت شــود. اول از همه تمامی عناصر و اجزای فشار حداکثری 
و کارزار فشــار حداکثری باید از بین برود. آمریکا نمی تواند تمام 
انرژی و وقت همه ما را صرف این کند که بخشی از اجزای فشار 
حداکثــری و میراث ترامپ را حفظ کند چــه در مذاکرات برای 

خودش فکر کند به صورت دروغین اهرم درست کرده و چه فکر 
کند در آینده می تواند اهرمی داشــته باشد. هر دو این تصورات 

باطل است. اجزای این فشار حداکثری باید کا از بین برود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: نکته دوم این است که زنجیره 
انتفــاع اقتصادی ملت ایران از برجــام باید به صورت کامل دیده 

شود. 
وی گفت: آنچه بین ما و آمریکا االن باقیمانده است در هر دو این 
قسمت ها دچار نقص است. همچنان مطمئن نیستیم و طرف های 
اروپایی هم کــه با ما به صورت جــدی کار کردند و می کنند و 
روابط ما به صــورت دقیق و صمیمی با آنها ادامه دارد، می دانند 
که اطمینان از اینکه انتفاع از چرخه اقتصادی ایران کامل شــود 
الزمه اش این است که نکاتی که بین ما و آمریکا باقیمانده است، 

حل شود. 

 جو وین همچنان آماده توافق است
خطیب زاده همچنین در پاســخ به ســؤالی مبنــی بر این که آیا 
می توان گفت جو حاکم بر مذاکرات وین منفی است؟ خاطرنشان 
کرد: جو وین منفی نیست، چون ایران و ۱+۴ همه کارهای خود 
را انجام دادند و منتظر پاســخ مناســب و پاسخی که واشنگتن 
بتواند نگرانی ها را در دو حوزه ای که گفتم مرتفع کند، هســتند. 
هماهنگ کننده برجام وظیفه خودش را به خوبی انجام می دهد. 
جمهوری اسامی ایران در مقاطعی که سختی در مذاکرات پیش 
آمده بیشــترین ابتکار را داشــته و االن هم با ابتکارات مختلفی 
تاش کردیم بتوانیم اطمینان الزم برای بازگشــت صادقانه - به 
معنای حقوقی خودش واال بســیاری در داخل و خارج معتقدند 
آمریکا بارها نشــان داده به آن چه متعهد بوده، پایبند نیســت - 
آمریکا و اجرای تعهدات توســط آنها حاصل شود.وی ادامه داد: 
به نظر می آید واشــنگتن سیاست تاخیر را در پیش گرفته و هر 
روزی آمریکا به چند موضوع باقیمانده پاسخ درست دهد به وین 

برمی گردیم. جو وین همچنان مناسب امضای برجام است.

  ایران نقشه دوم و سومش را از روز اول داشته/ اقتصاد را 
منوط و مشروط به گفت وگوها در وین نکرده ایم 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این سؤال با بیان این که 
تا چه  زمانی قرار اســت منتظر پاسخ آمریکا بمانیم؟ و همچنین 
توافقات و گفت وگوهای ایران با اروپا در خصوص خودروســازی 
اظهار داشت: جمهوری اســامی ایران نقشه دوم و سومش را از 
روز اول داشته و اقتصاد خودش را منوط و مشروط به گفت وگوها 
در وین نکرده است.وی ادامه داد: روشن است رفع تحریم موضوع 
مهمی اســت و وزارت امور خارجه به عنوان ماموریت اصلی برای 
رفع تحریم با تمام جدیت وارد شــده اســت. ولی واقعیت است 
که خنثی ســازی تحریم ها از جملــه ماموریت های اصلی دولت 
و وزارت امــور خارجه بوده اســت. وزارت خارجه همزمان که در 
حوزه رفع تحریم ها کار را جلو برده براســاس نقشــه های دوم و 
ســوم خودش موضوع خنثی ســازی تحریم ها و اقتصاد تاب آور 
نسبت به تحریم ها را به عنوان مفهوم مقوم در سیاست خارجی و 
دیپلماسی اقتصادی خودش دنبال کرده است. دیپلماسی تاب آور 
نسبت به تحریم، مفهوم مقوم و محوری بوده که وزارت خارجه در 
چند ماه گذشــته پیگیری کرده و این تاب آوری را در حوزه های 

مختلف مشاهده کردید.

 منتظر آمریکا و گفت وگوهای وین نبودیم
خطیب زاده تصریح کرد: نه منتظر آمریکا و نه گفت وگوهای وین 
نبودیم.وی افزود: اگر منظور شما این است که آمریکا با سیاست 
تاخیر تــا کجا می تواند با ایران و ۱+۴ رفتــار کند، ایران و ۴+۱ 
در چارچــوب گفت وگوهای قبلی روابط خود را ادامه می دهند و 
ایران هم هیچکدام از فعالیت های هسته ای خود را متوقف نکرده 
است.سخنگوی وزارت خارجه درباره این که آیا تا صد سال منتظر 
می مانید؟ گفت: خیر  تا صد ســال منتظــر نمی مانیم، مطمئن 

باشید. 

 درباره موضوع سوریه پرونده اختالفی روشنی داریم
خطیب زاده در پاســخ به ســؤال دیگری اظهار داشــت: روابط 
جمهوری اســامی ایران و ترکیه راهبردی چند الیه و بسیار با 
ثبات و تاریخی بوده اســت. البته درباره موضوع ســوریه پرونده 
اختافی روشنی داریم و از مسیر آستانه سعی کردیم به بازگشت 
آرامش به ســوریه کمک کنیم و ایران و ترکیه و روسیه از مسیر 
آستانه توانســتند اختافات خود را مدیریت کنند.وی ادامه داد: 
آنچه برای ما روشــن اســت تمامیت ارضی کشورهای منطقه و 
مرزهای بین المللی سوریه و عراق باید براساس حقوق بین الملل 
محترم شمرده شود و بعید می دانم این موضوعی باشد که کسی 

درباره آن اختاف نظر داشته باشد.

 برجام سال هاست که برای ما کار نمی کند
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره این که مرور 
زمــان ارزش توافق در وین را پایین تر می آورد؟ اظهار داشــت: 
واقعیت این است که برجام سال هاست که برای ما کار نمی کند. 
یعنی این کــه منافع اقتصادی ملت ایران نادیده گرفته شــده و 
ادامه دادن این وضعیت، سؤال اساسی درباره این که ارزش انتفاع 
اقتصادی مردم ایران از برجام چیست را بیشتر می کند. به جهت 
این که کشور مســؤولی هســتیم و آنچه امضا می کنیم محترم 
می شماریم، مادامی که طرف های مقابل محترم بشمرند وظایف 
خودشــان را تا امروز در برجام بودیم البته تعهدات خودمان را در 

چارچوب برجام کاهش دادیم.
به گزارش فارس، خطیب زاده ادامه داد: حداقل بخشــی از ۴+۱ 
پایبندی خودشــان را به بخش هایی از برجام را داشتند و ما هم 
متناسب با آن پایبندی را به برجام داشتیم. باید ببینیم در آینده 

چه اتفاقی می افتد.

 درباره مرزهای شرقی نگرانی های جدی داشتیم
خطیب زاده در پاســخ به ســؤال دیگری درباره تحوالت اخیر در 
پاکستان و نگرانی های امنیتی به وجود آمده از جمله در مرزهای 
شرقی در کشــور و تحرک گروه های تروریســتی در این مرزها 
اظهار داشــت: درباره مرزهای شرقی نگرانی های جدی داشتیم و 
این که مقامات مرزی ما با مقامات پاکستان و افغانستان گفت وگو 
می کنند در همین راستاست. البته اشراف اطاعاتی و نظامی ما 
نسبت به این مرزها وجود داشــته و البته دولت دوست و ارتش 
پاکســتان و هیأت حاکمه را متوجه این موضوع کردیم که برای 

روابط دو کشور مهم و حیاتی است که مرزها با ثبات باشد.

 سند برنامه جامع همکاری 2۵ ساله ایران و چین
وی درباره برنامه جامع همکاری ۲۵ ســاله ایران و چین گفت: با 
ســفر امیرعبداللهیان و اعام وزیر خارجه چین و ایران این سند 
وارد فاز اجرایی شــد و در بخش هــای مختلف این برنامه جامع 
که هیــأت بلندپایه ای همراه وزیر خارجه بود توانســتند درباره 

موضوعات مختلف به برنامه عملیاتی برای همکاری برسند.

 هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان به مسؤولیت قطعی 
خود عمل کند

ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی همچنین درباره دستگیری 
چند نفر بعد از گلباران ســفارت ایران در کابل اظهار داشــت: از 
هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان می خواهیم که به مسؤولیت 
قطعی خودش عمل کند و اجازه ندهد بر موج ایران هراســی و یا 
موج های احساسی، اقداماتی علیه ایران صورت بگیرد. برخی اخبار 
را شنیده ایم و انتظار ما این است که رفتار مسؤوالنه ای را از سوی 
هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان در خصوص اماکن دیپلماتیک 

و اتباع افغانستانی ببینیم.

آمادگی داریم هر زمان عربستان به نکات مکتوب ما پاسخ 
دقیق بدهد نشستی را داشته باشیم 

به گزارش فارس، وی درباره سفر فؤاد حسین وزیر خارجه عراق 
به تهران هم اظهار داشت: در سفر فؤاد حسین درباره تردد اتباع 
و تردد با خودروهای شــخصی گفت وگوهایی انجام شده و طرف 
عراقی برخی دســتورالعمل ها و پروتکل  های بهداشتی و مقررات 
را اعام می کند که باید انجام شــود و ما آمادگی داریم در اسرع 
وقــت انجام شود.ســخنگوی وزارت خارجه دربــاره گفت وگوی 
امیرعبداللهیــان و فؤاد حســین در خصوص مذاکــرات ایران و 
عربستان نیز اظهار داشــت: درباره ایران و عربستان گفت وگویی 
انجام شــد و آمادگی داریم هر زمان عربســتان سعودی آمادگی 
داشته باشــد به نکات مکتوب ما پاســخ دقیق بدهد، می توانیم 
نشستی را داشته باشیم.وی همچنین درباره شیوع مجدد ویروس 
کرونا در چین و اظهارات آیت اهلل رئیســی برای ارسال کمک های 
ایران به چین گفت که در پکن و تهران آمادگی خود را به دوستان 
در چین اعام کردیم و اظهار داشــت: در موج اول کرونا در چین 
این آمادگــی را اعام کردیم. چین در کنار ایران بود و ما هم در 
کنار چین هستیم برای مقابله با این ویروس، اگر نیازمند کمک 
و یاری ما باشند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی 
گفت که در صورت حصول توافق بازگشــت به وین در ســطح 
وزراست و اظهار داشــت: ما هنوز متنی را توافق نکردیم و شاید 
هر تغییری در لحظه آخر صورت بگیرد، ولی فعا دســتورکار در 

همین چارچوب است.

 به حسن نیت همه اعتقاد داریم ولی باید اجازه دهند سوء 
برداشتی صورت نگیرد

سخنگوی وزارت خارجه درباره متنی که برخی از نمایندگان ادعا 
می کنند نسخه توافق وین است نیز بیان کرد: وزارت امور خارجه 
براساس رویه قطعی خود در حفظ محرمانگی کلیه شئونی که به 
منافع مردم ایران مربوط است اقدامات خود را انجام است. درباره 

آنچه استناد شده است نمی توانم اظهارنظر کنم.
وی ادامــه داد: همه اجــازه بدهند در چارچــوب حرفه ای و در 
چارچوبی که نظام جمهوری اسامی تعیین کرده کار جلو برود. 
شــورای عالی امنیت ملی به شمول روســای قوا از جمله رئیس 
مجلس و وزرای و شــخصیت های حقیقی و حقوقی که در قانون 
اساســی آمده راهبری مذاکــرات را دارد. کمیته ای اســت که 
شخصیت هایی در آن هستند و درباره موضوع هسته ای اعام نظر 
می کنند و خطوط را تعیین می کنند و وزارت خارجه اجرا می کند.

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: امیرعبداللهیان در نشست ها 
با کمیســیون امنیت ملی یا دیگر نماینــدگان در مجلس کلیه 
موضوعات به صورت غیرهیجانی و غیر رســانه ای پاســخ دادند 
و همــه عزیزان در جریان هســتند و به دوســتان دیگر توصیه 
می کنم تــاش کنند کمک کنند منافع ملت ایران در چارچوب 

سیاست های کلی نظام پیاده شود.
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گزیده خبر
بر اساس آمار بانک مرکزی اعالم شد؛

رکوردشکنی اضافه برداشت بانک ها از 
بانک مرکزی 

نقدینگی کل کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته به ۴۶۲۴ هزار میلیارد 
تومان رســید که نسبت به ماه مشابه ســال ۱۳۹۹، ۳۹.۷۲ افزایش داشته 
است.به گزارش اقتصادآنالین، رشد نقدینگی بهمن ماه سال ۱۳۹۹ برابر با 
۳۹.۲۲ درصد گزارش شده بود که نشان می دهد همچنان رشد نقدینگی در 
ســطح باالیی قرار دارد.باید توجه داشت که میانگین رشد نقدینگی از سال 
۱۳۸۵ برابر با ۲۸ درصد بوده است.پایه پولی نیز در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ به 
حدود ۵۸۱ هزار میلیارد تومان رســید که نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹، 
رشــد ۳۳.۱۷ درصدی را نشان می دهد.رشــد پایه پولی در بهمن ماه سال 
۱۳۹۹ برابر با ۳۲.۷۶ درصد بوده  که حاکی از عدم کنترل رشــد پایه پولی 
است.نکته مثبت اطالعات منتشر شده این است که خالص بدهی دولت به 
بانک مرکزی بیش ترین اثر را در کاهش رشد پایه پولی داشته ؛ به بیان دیگر 
رشــد پایه پولی از محل استقراض مســتقیم دولت از بانک مرکزی کنترل 
شده  است.با این وجود در پایان بهمن ماه، بدهی بانک ها به بانک مرکزی با 
رشد ۵۸.۸ درصدی نســبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹، به حدود ۱۸۶ هزار 
میلیارد تومان رســیده  که باالترین رشــد بدهی بانک ها از بهمن ماه سال 
۱۳۹۰ محسوب می شود.از یکسو کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و 
از سوی دیگر، افزایش قابل توجه بدهی بانک ها به بانک مرکزی، این فرضیه 
را که دولت به جای استقراض مستقیم روی به استقراض غیر مستقیم آورده 
تقویت می کند.نکته قابل توجه دیگــر، افزایش خالص دارایی های خارجی 
بانک مرکزی است، به گونه ای که این رقم با رشد حدود ۲۵ درصدی نسبت 

به ماه مشابه سال گذشته به بیش از ۵۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مطابق آمار بانک مرکزی؛
افزایش ۳۹ درصدی صادرات ایران در ۱۱ 

ماهه سال ۱۴۰۰ 
مطابق اعالم بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه ســال ۱۴۰۰، بدهی خارجی کشور با 
کاهش ۱.۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۸میلیارد و ۸۸۵میلیون 
دالر رسیدبه گزارش اقتصادآنالین بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، 
آخرین آمار واردات ایران در بهمن ماه ســال ۱۴۰۰، ۳هزار و ۶۵۶هزارتن به ارزش 
۵میلیارد و ۱۰۴میلیون دالر بوده است.همچنین در بهمن ماه سال ۱۳۹۹، میزان 
واردات به کشور معادل ۲هزار و ۵۶۹هزار تن به ارزش ۳میلیارد و ۶۸۲میلیون دالر 
بوده است و در سال ۱۴۰۰ کاهش ۳۸درصدی را از لحاظ ارزش تجربه کرده است.

بر این اساس واردات به کشــور در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰، به ۳۶هزار و ۷۷۷هزارتن 
به ارزش ۴۶میلیارد و ۵۷۷میلیون دالر رسیده ست.مقایسه آمارها نشان می دهد تا 
پایان بهمن ماه ســال ۱۳۹۹، واردات به کشور به ۳۰هزار و ۸۱۸هزار تن به ارزش 
۳۴میلیارد و ۳۲۱میلیون دالر رســیده بود که در سال ۱۴۰۰ رشد ۳۵درصدی را 
نشان می دهد.صادرات از کشور نیز در بهمن ماه ۱۴۰۰ معادل۱۲هزار و ۲۳۳هزارتن 
به ارزش ۴میلیارد و ۷۵۳میلیون دالر بوده و در ۱۱ماهه ســال ۱۴۰۰ در مجموع 
۱۱۲هزار و ۶۵۸هزارتن صادرات به ارزش ۴۳میلیارد و ۵۱۷میلیون دالر بوده است.

همچنین در بهمن ماه ســال ۱۳۹۹، ۸هزار و ۵۴۹ هزارتن صادرات از کشــور به 
ارزش ۳میلیارد و ۱۳۵میلیون دالر انجام شــده بود.تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۹، 
نیز ۱۰۳هزار و ۹۰ هزارتن صادرات به کشــور به ارزش ۳۱میلیارد و ۱۹۸میلیون 
دالر صورت گرفته بود که در مدت مشــابه سال ۱۴۰۰، رشد ۳۹درصدی را نشان 
می دهد.همچنین این گزارش نشــان می دهد تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰، کل 
بدهی خارجی ایران به ۸میلیارد و ۸۸۵میلیون دالر رسیده است که نسبت به بهمن 
ماه سال  ۱۳۹۹ که کل بدهی خارجی ایران ۹میلیارد و ۱۸میلیون دالر بوده است، 

 مذاکره با شرکت های خارجی ادامه دارد

آغاز ساخت ۲میلیون واحد نهضت ملی مسکن تا مرداد
رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی از آغاز ساخت ۲میلیون 
واحد نهضت ملی مســکن تا مرداد خبر داد و گفت: مذاکره با 
شرکت های خارجی برای ورود به ساخت وساز مسکن هنوز به 
نتیجه نرسیده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در 
غیاب رسانه ها و در نشست با مدیران راه و شهرسازی استان ها 
با اشــاره به اینکه جلسات حضوری ماهانه و جلسات هفتگی 
ویدئوکنفرانســی با مدیران کل راه و شهرســازی استان ها در 
خصــوص میزان پیشــرفت پروژه های نهضت ملی مســکن 
انجام می شــود، اظهار کرد: یکی از اهداف مهم دولت و قانون 
مجلس اجرای طرح نهضت ملی مسکن است که خوشبختانه 
گزارش هایی که مدیران کل راه و شهرسازی در خصوص تأمین 
زمین و پیشــرفت پروژه ها ارایه کردند حاکی از آن است که 
روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن روند مناسبی است.وی 
افزود: برنامه وزارت راه و شهرســازی اجرای طرح نهضت ملی 
مســکن در دو بخش دومیلیونی است تا بتوان در پایان دولت 
ســیزدهم وعده دولت را در خصوص مسکن به مرحله عمل 
رساند. امروز نیز با مدیران کل راه و شهرسازی توافق کردیم که 
حداکثر تا مردادماه عملیات اجرایی شــدن ساخت ۲ میلیون 

واحد مســکونی در سراسر کشور آغاز شــود.وی با ابراز اینکه 
»هم اکنون ســاخت حدود یک میلیون واحد مســکونی طرح 
نهضت ملی مســکن آغاز شده اســت که در مراحل مختلف 
از فونداســیون تا مراحل نازک کاری هستند«، اعالم کرد: در 
برنامه است تا از مردادماه به بعد افتتاح پروژه های طرح نهضت 
ملی مســکن در دســتور کار قرار بگیرد. به زودی تا مردادماه  
۲میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن  شروع شده 
در کشــور خواهیم داشت، با این کار در دو بخش دومیلیونی 
موفق خواهیم شــد در دولت ســیزدهم به تعهدات خود در 
خصوص ســاخت مسکن عمل کنیم.وزیر راه و شهرسازی در 
پاســخ به ُکند بودن مراحل ساخت طرح نهضت ملی مسکن، 
تصریح کرد: اجرای طرح نهضت ملی مســکن روند مناسبی 
دارد و به رغم آنکه ســوابق ساخت مسکن  مهر در کشور بوده 
است، ما در دولت سیزدهم و کمتر از ۸ ماه حدود یک میلیون 
واحد مسکونی را در دست اجرا داریم.وی در خصوص نتیجه 
مذاکراتی که با ســایر کشــورها انجام شــد نیز توضیح داد: 
مذاکرات با کشورهای دیگر در دست اجراست. این مذاکرات 
بیشتر برای آوردن کارخانه جات صنعتی سازی است که هنوز 

به نتیجه نهایی نرسیده ایم.

رئیس سازمان خصوصی سازی اخرین 
وضعیت عرضه بلــوک های مدیریتی 
سهام شــرکت های فرهنگی _ورزشی 

استقالل و پرسپولیس را اعالم کرد.
حسین قربانزاده در گفت و گو با ایسنا، 
با اشــاره به فراخوان عرضه بلوکهای 
مدیریتی سهام استقالل و پرسپولیس 
که اوایل فروردین ماه توســط سازمان 
خصوصی سازی اعالم شد، اظهار کرد: 
مذاکراتی با شــرکت های مختلف در 
این راستا درحال انجام است.وی به این 
سوال که کدام شرکت ها متقاضی بوده 
اند، پاسخ داد: نام شرکت ها قابل اعالم 
نیســت اما درحال حاضــر در مرحله 

مذاکره پیش از مزایده قرار داریم.

فرایند عرضه سهام دو باشگاه در 
چه مرحله ای قرار دارد؟

بر اساس این گزارش، فرایند واگذاری 
ســرخابی ها باالخره و پــس از وعده 
های طــول و دراز، زمســتان ســال 
گذشــته انجام شــد و بر این اساس 
پذیره نویسی تعداد یک میلیارد و ۲۳۶ 

میلیــون و ۹۹ هزار و ۶۵۶  ســهم از 
ســهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی 
اســتقالل ایران )سهامی عام( در نماد 
معامالتی )اســتقاللح ۱( و تعداد یک 
میلیارد و ۳۴ میلیــون و ۸۴۰ هزار و 
۵۶۷ ســهم از ســهام جدید شرکت 
فرهنگی ورزشی پرسپولیس )سهامی 
عام( در نماد معامالتی )پرسپولیســح 
۱( ناشی از ســلب حق تقدم به روش 

ثبت سفارش در تابلو نارنجی بازار پایه 
فرابورس ایران، از ۱۵ اســفندماه آغاز 
شــده بود ســرانجام در ۲۸ اسفند به 
پایان رسید.طبق آمار در پذیره نویسی 
پرســپولیس ۳۲۰ هزار نفر مشارکت 
کردند. ۲۶۱ میلیارد تومان از ســهام 
این باشــگاه توسط حقوقی ها و بیش 
از ۸۸ میلیارد تومان نیز توسط حقیقی 
ها خریداری شد. همچنین ۲۸۶ هزار 

نفر در پذریه نویسی استقالل شرکت 
کردنــد کــه ۲۸۰ میلیــارد تومان از 
ســهام این باشگاه توسط حقوقی ها و 
۷۹ میلیارد تومان توســط حقیقی ها 
خریداری شــد.بر این اساس و حدود 
یک هفته پس از اتمام پذیره نویسی، 
سازمان خصوصی سازی در فراخوانی از 
متقاضیان بالقوه برای خرید بلوک های 
مدیریتی استقالل و پرسپولیس دعوت 
و اعالم کرد در جهت تحقق گام بعدی 
فرآیند خصوصی سازی این دو باشگاه 
و واگذاری سهام مدیریتی آنها؛ سازمان 
خصوصی سازی در نظر دارد نسبت به 
عرضه رقابتی بلوکهای مدیریتی سهام 
شــرکت های مذکور از طریق فرابورس 
اقدام کند.زمان عرضه ســهام این دو 
باشگاه هنوز مشــخص نیست. چراکه 
افزایش سرمایه ان ها باید مراحل اداری 
ثبت در اداره ثبت شــرکت هها را طی 
کند و پس از آن گشایش نماد این دو 
سهم صورت خواهد گرفت. این فرایند 
که بایــد از طرف دو باشــگاه صورت 

بگیرد ۴ تا ۶ ماه زمان میبرد.

عرضه بلوک های مدیریتی 
سرخابی ها به کجا رسید؟

کارشناس اقتصاد مســکن اظهار داشت: به طور قطع 
دولــت چنین منابعی برای اجــرای پروژه نهضت ملی 
ندارد مگر اینکه مســکن مهر تکرار و از خط اعتباری 
بانک مرکزی اســتفاده شود که به طور قطع این اقدام 
همراه بــا افزایش نرخ تــورم خواهد بــود و تورم ۴۰ 
درصدی امروز را به ۷۰ درصد می رساند.فردین یزدانی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی درباره پیش بینی ها از 
بازار اجاره در فصل جابه جایی مستاجران اظهار داشت: 
دولت ســیزدهم برنامه  موثری برای مستاجران و بازار 
اجاره ندارد. اساسا دولت در بخش مسکن تمرکز خود 
را بــر روی طرح نهضت ملی معطوف کــرده  و از ابتدا 
هم مشــخص بود که این طرح تنها یک شعار است و 
در ســطح و مقیاس ساخت یک میلیون واحد در سال 
شدنی نیست.وی ادامه داد: ساخت ساالنه یک میلیون 
واحد مســکونی شعاری بود که داده شــد اما در اجرا 
تمام واحدهــا طبق برنامه به این مرحله نرســیدند و 
تعداد محدودی از واحدها به مرحله رســیدند.     این 
کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: واقعیت این است 
که نه شــرایط اقتصادی کشــور اجازه می دهد که این 
طرح محقق شــود و نه اینکه دولت توان اجرای چنین 
پــروژه ای در این مقیاس را دارد، مگر اینکه تنها تعداد 
محدودی از این آمار به اجرا برســد.   یزدانی با شاره به 
تامیــن منابع مالی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی از بانک ها 

برای ســاخت یک میلیون مسکن در سال گفت: منابع 
۳۶۰ هزار میلیارد تومانــی از محل بانک ها را مجلس 
با قانون جهش تولید مســکن مصوب کرده بدون آنکه 
توجهی به توان بانک ها برای پرداخت داشــته باشد یا 
اینکه آیا اساسا مشــکل مسکن کشور با تولید مسکن 
برطرف می شود؟  وی افزود: به طور قطع دولت چنین 
منابعی برای اجرای پروژه نهضت ملی ندارد مگر اینکه 
مســکن مهر تکــرار و از خط اعتبــاری بانک مرکزی 
استفاده شود که به طور قطع این اقدام همراه با افزایش 
نرخ تورم خواهد بود و تورم ۴۰ درصدی امروز را به ۷۰ 
درصد می رساند.این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: 
اگر دولت بخواهد بانک ها وادار به پرداخت تســهیالت 
مسکن کند، میزان ارایه تســهیالت بانک ها به کسب 
و کار و صنایــع کاهش پیــدا می کند و این خود عامل 
کاهش اشــتغال خواهد بود.  یزدانی با اشاره به ضعیت 
بازار اجاره گفت: پارادایم اجاره داری هم در برنامه و فکر 
مســئوالن جایی ندارد که بخواهند در این زمینه هم 
اقدامی انجام دهند و از ماه های منتهی ســال گذشته 
هم شــاهد افزایش نرخ اجاره بودیم و قطعا با افزایش 
تقاضا برای اجاره و رونق بازار اجاره، نرخ اجاره افزایش 
می یابد.وی با بیان اینکه عامل اصلی افزایش اجاره بهای 
ملک اســت، اظهار داشت: با افزایش قیمت ملک، نرخ 
اجاره هم متناســب با میزان قیمت ملک افزایش پیدا 

می کند البته باید توجه داشــت که افزایش نرخ اجاره 
نســبت به افزایش بهای ملک، با تاخیر اعمال می شود 
برای مثال در ســال ۹۸ که قیمت مسکن تا ۸۰ درصد 
افزایش یافت، نرخ اجاره تا این حد باال نرفت بلکه با یک 
وقفه زمانی نرخ اجاره ها افزایش پیدا کرد.این کارشناس 
اقتصاد مسکن ادامه داد: هر چند نرخ تورم ماهانه یک 
بازار قابل قضاوت نیست و ممکن است شرایط خاصی 
باعث افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ اجاره در یک ماه 
شده باشد اما  آنچه مشخص است اینکه نرخ تورم اجاره 
باالتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود البته نرخ افزایش 
قیمت مسکن بعید است که باالتر از نرخ تورم عمومی 
حرکت کند.  یزدانی گفت: ایــن افزایش نرخ اجاره به 
دلیــل کمبود عرضه و در پاســخ به عقب ماندگی های 
افزایش بهای ملک است.  وی با بیان اینکه تعیین سقف 
اجاره بها نتوانست بازار اجاره را کنترل کند، تاکید کرد: 
دلیل اینکه تعیین سقف اجاره بها نتواست بازار را کنترل 
کند، بسیار ســاده است. در این شــرایط مالک واحد 
مسکونی یا از اجاره واحد خود منصرف می شود که این 
خود عامل کمبود عرضه خواهد شد یا اینکه زیر بار این 
میــزان اجاره بها نمی روند. تا زمانی که اجاره بها درصد 
بازده اقتصادی داشته نباشــد، مالکان واحد خود را به 
اجاره نمی گذارند یا از مقررات پیروی نمی کنند بنابراین 

تعیین نرخ دستوری جواب نداده و نخواهد داد.

تورم 70 درصدی اجرای نهضت ملی مسکن با اعتبارات بانک مرکزی

نرخ افزایش اجاره بها باالتر از نرخ تورم

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر نقدینگی از ۴.۵ هزار هزار تومان 
عبور کرده و نرخ رشد نقدینگی هم ۴۰ درصد است و اگر حتی در مدت زمان کوتاه با 
عملکرد موثر میزان نرخ افزایش نرخ رشد نقدینگی به ۲۰ درصد برسد باز هم قطعا از 
عدد ۵ هزار هزار میلیارد تومان تا پایان امســال عبور خواهیم کرد و در بهترین حالت 
نرخ نقدینگی به ۵.۵ هزار هزار میلیارد تومان می رســد.کامران ندری در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره افزایش آهنگ رشد نرخ نقدینگی اظهار داشت: اگر منظور 
از نرخ نقدینگی M۲ به معنای مجموع اسکناس و مسکوکات و سپرده هایی که شبکه 
بانکی خلق می کند، باشــد باید توجه داشته باشیم که در همه جای دنیا اقتصاددان ها 
به این نتیجه رسیدند که M۲  یک متغیر درون زا است و دولت نمی تواند از بیرون رشد 
نقدینگی را کنترل و در واقع هیچ مقام و سیاست گذاری پولی در دنیا نمی تواند حجم 
نقدینگی را کنترل کند.استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق ادامه داد:  اقتصاددان ها از دهه 

۷۰ -۸۰ میالدی به این نتیجه رسیدند که مهار یا کنترل رشد نقدینگی توسط مقام 
پولی و بانک مرکزی امکان پذیر نیست چراکه رشد نقدینگی براساس نیازهایی که در 
درون اقتصاد تعریف می شود به صورت درون زا تعیین می شود و مقام پولی نمی تواند 
به صورت مستقیم رشد نقدینگی را تعیین یا مهار کند.این کارشناس اقتصادی تاکید 
کرد: اما سیاست گذاران امروز ایران هنوز در دهه های ۵۰- ۶۰ میالدی سیر می کنند. 
در آن دوره اعتقاد بر این بود که کنترل رشــد نقدینگی امکان پذیر اســت و قواعدی 
برای مهار رشــد نقدینگی تعریف کردند از جمله اینکه اعالم شد رشد نقدینگی باید 
به گونه ای کنترل شود که بیشتر از رشد درآمد اسمی نباشد و اگر هدف رساندن نرخ 
تورم به صفر است باید نرخ رشد نقدینگی برابر تولید واقعی باشد. این درحالی است که 
اقتصاددان در دنیای امروز معتقدند کنترل رشد نقدینگی به صورت مستقم امکان پذیر 
نیست چراکه این رفتار مردم و نیازهایی که در اقتصاد تعریف می شود، رشد نقدینگی را 

تعیین می کند به همین دلیل ابزار سیاست خود را تغییر دادند اما در ایران اقتصاددان 
ها هنوز باروهای دهه ۵۰ میالدی را دارند.  ندری گفت: امروز در دنیا برای کنترل رشد 
نقدینگی متغیر ابزار نرخ بهره است و برای مثال هدف بانک مرکزی آمریکا دیگر به طور 
مستقیم کنترل نرخ نقدینگی نیست بلکه سیاست کنترل سود بانکی را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی به معنای M۲ به طور مستقیم قابل کنترل نیست اما 
می توان به عنوان هدف میانی تعریف کرد، ادامه داد: برای مثال باید سیاســت اینگونه 
تعریف شــود که نرخ بهره برای کاهش رشد نرخ نقدینگی افزایش یابد و به طور قطع 
رشد نقدینگی به خودی خود نمی تواند ابزار باشد و امکان این که دولت بتواند نرخ رشد 
نقدینگی را به صورت مستقیم کنترل کند بسیار پایین است.این کارشناس اقتصادی با 
اشاره به اقداماتی که برای مهار رشد نقدینگی انجام شده، اظهار داشت: آخرین اقدام در 
این رابطه در دولت قبل و دروان مدیریت همتی در بانک مرکزی انجام شد و برای رشد 
ترازنامه بانکی محدودیت تعیین کردند. می دانیم که بخش عمده M۲ به بدهی بانک ها 
اختصاص پیدا می کند و اگر بانک ها ترازنامه خود از یک حدی بســط ندهند به دنبال 
آن بدهی ها آنها بسط پیدا نخواهد کرد. در همان زمان بخشنامه ای ابالغ شد مبنی بر 
اینکه اعتبارات بانک ها از یک حدی بیشتر نشود که همان بخشنامه در دولت سیزدهم 

در حال اجرا است.ندری افزود: اما همانطور که گفتم عامل درون زا رشد نقدینگی باید 
کنترل شــود که یکی از این عوامل کسری بودجه دولت است چراکه وقتی دولت ها با 
کســری بودجه مواجه می شــوند، از مجلس مجوزی تحت عنوان تبصره های تکلیفی 
می گیرند و ترازنامه بانک ها را منبسط کنند. بنابراین اگر هدف کنترل رشد نقدینگی را 
دنبال می کنیم باید دولت باید هزینه های خود را کنترل کند تا با کسری بودجه مواجه 
نشد که تحقق این موارد در اقتصاد ایران بسیار سخت است.وی گفت: اگر این دست از 
اصالحات ساختاری انجام نشود در نهایت به صورت بسیار محدود می توان با مدیریت 
نرخ بهره رشــد نقدینگی و تورم را مهار و کنترل کرد اما در ایران به دلیل بی ســوادی 
اقتصادی که شایع است، احتمال این امکان هم پایین است چراکه با نظرات عجیب و 
غریبی درباره نرخ بهره مواجه هستیم و گفته می شود در هر شرایطی هر چه نرخ بهره 
پایین تر باشــد برای اقتصاد بهتر است.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این در حالی 
است که شــاهد آن هستیم یکی از عامل اصلی افزایش نرخ تورم ترکیه به ۶۰ درصد 
پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی است یا اینکه شاهد آن بودیم، بانک مرکزی روسیه 
وقتی با تحریم ها مواجه شد به سرعت نرخ بهره را به بیش از دو برابر رساند وهدف آن 

از این اقدام جلوگیری از افزایش نرخ تورم بوده  است.

قطعا امسال نقدینگی از ۵ هزار هزار میلیارد تومان عبور می کند

کنترل رشد نقدینگی به صورت مستقیم امکان پذیر نیست
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درپی افزایش قیمت نفت، کاهش حاشــیه سود 
پاالیش و قرنطینه های کرونایی، چین در مارس 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد نفت 
کمتــری پاالیش کرد و تولیــدش به پایین ترین 
میزان از اکتبر نزول کرد.به گزارش ایسنا، دیتای 
اداره ملی آمار چین نشان داد حجم پاالیش نفت، 
ماه میالدی گذشته به ۵۸.۵۹ میلیون تن معادل 
۱۳.۸ میلیون بشــکه در روز رسید. در حالی که 
میزان تولید این کشــور در مارس ســال ۲۰۲۱ 

حدود ۱۴.۰۸ میلیون بشــکه در روز و در فاصله 
ژانویه تا فوریه امســال ۱۳.۹۸ میلیون بشکه در 

روز بود.
قیمت جهانی نفت در پی حمله نظامی روســیه 
به اوکراین و نگرانی ها نســبت به کمبود عرضه، 
اوایل مــارس به حدود ۱۴۰ دالر در هر بشــکه 
صعــود کرده بــود. این افزایش قیمت، حاشــیه 
پاالیش را ضعیف کرد.تولید چین در ســه ماهه 
نخست ســال میالدی جاری در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته ۱.۵ درصد کاهش یافت و به  
۱۷۱.۴۴ میلیون تن معادل ۱۳.۹۱ میلیون بشکه 
در روز رســید.تحلیلگران می گویند حاشیه سود 
پاالیشگاههای چینی از ۲۰۰۰ یوان )۳۱۴ دالر( 
در هــر تن در فوریه، به نزدیــک صفر در مارس 
رسید.آمار شــرکت مشاوره »سوبالیم« نشان داد 
پاالیشگاه های خصوصی چین در پایان مارس، با 
۵۲.۱۵ درصد ظرفیت فعالیت کردند در حالی که 
ابتدای همین ماه با ظرفیت ۶۰.۹۳ کار می کردند. 

نرخ فعالیت در پاالیشــگاه های دولتی هم کاهش 
داشــت و حدود ۴۶۰ هزار بشکه در روز ظرفیت 
برای کارهای تعمیراتی از خط تولید خارج شــد. 
تولیــد کمتر نفــت در پی اعمــال قرنطینه های 
گســترده در شــهرهای چین از جمله شانگهای 
برای جلوگیری از شــیوع مــوج جدید ویروس 
کرونا، روی داد.با کاهش مصرف ســوخت تحت 
تاثیر قرنطینه های کرونایی، پاالیشگاه های چینی 

تولیدشان را در آوریل هم پایین تر خواهند برد.

گزیده خبر

مهندس آرش آریانژاد:
مالقات عمومی و تکریم ارباب رجوع یعنی ارج 

نهادن به حق و حقوق مردم
در راســتای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع ، جلســه مالقات عمومی مهندس 
آرش آریانژاد با شــهروندان برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای کردســتان، مدیر عامل این شــرکت با اشــاره به اهمیت و ضرورت 
برپایی جلســات مالقات مردمی با مراجعه کنندگان گفت: این دیدارها بصورت 
مســتمر با شــهروندان برگزار می گردد و اکنون ما نیز پیرو این سنت پسندیده 
روزهای دوشــنبه هر هفته میزبان شهروندان، کســبه، صنعتگران و سایر هم 
استانی های گرامی، جهت رسیدگی به مشکالت آنها هستیم .مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای کردستان افزود: تمامی مدیران و مسئوالن حوزه های مختلف این 
شــرکت در همه روزهای هفته درب اتاقشان به روی ارباب رجوعان باز است و 
ملزم به پاسخگویی به مشکالت و مطالبات مراجعه کنندگان هستند اما با توجه 
به پیچیدگی برخی مشــکالت، جلسه مالقات مردمی برگزار می شود تا فرصتی 

برای دیدار چهره به چهره با شهروندان فراهم گردد.

سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد؛
هموار شدن مسیر توسعه متوازن با گسترش 

زیر ساختهای انرژی در مازندران
سرپرســت شــرکت گاز مازندران در بازدید از شهرک 
صنعتی بهشــهر عنوان کرد: نقش توسعه شبکه های 
گازرســانی و ایجاد زیرساختهای انتقال انرژی در رونق 
تولید صنایع یک واقعّیت انکار ناپذیر است."قاسم مایلی 
رســتمی" سرپرست شرکت گاز مازندران، و "غالمرضا 
شــریعتی" نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اســالمی و رئیس اداره گاز 
بهشهر از توسعه گازرسانی به شهرک صنعتی بهشهر بازدید کردند.مایلی رستمی 
با اشــاره به نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: با توجه 
به اینکه شــهرک های صنعتی مهمترین بستر و زیرساخت جذب سرمایه گذار 
در بخش صنعت و تولید محســوب می شــوند، رویکرد شــرکت گاز استان در 
خصوص تقویت و حمایت از واحدهای صنعتی و ســرمایه گذاران با گازرسانی 
به شهرکهای صنعتی موجود در اســتان و تعامل و همکاری بین بخش دولتی 

و خصوصی می باشد.

گازرسانی به ۴۹ روستا  و دو شهر در دست 
اجراست

در حال حاضــر پروژه خط انتقال گاز به شهرســتان 
بندرلنگه، گازرســانی به ۴۹ روستا و دو شهر در دست 
اجرا و بیش از ۴۵۰ روســتا و ۱۲ شــهر نیز در مرحله 
مطالعه ، طراحی و پیمانســپاری شــرکت گاز استان 
هرمزگان قرار گرفته اســت.به گــزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان هرمزگان، فواد حمزوی، مدیرعامل، در این خصوص افزود: در 
حال حاضر، پروژه خط انتقال گاز به شهرستان بندرلنگه، گازرسانی به ۴۹  روستا 
از جمله ۳۴ روســتا در شهرستان بندرعباس که شامل ۲۸  روستا در  دهستان 
ایســین و تازیان و  ۶ روستا در دهستان گچین ) گچین باال، گچین پایین، مغ 
احمد باال، مغ احمد پایین، دمیلو و َکلَمَتلی (،  ۶روستای محور کوهیج-هرنگ 
شهرســتان بســتک)خلوص، فاریاب، گتاو، هرنگ، کوخرد و نهند(، ۴ روستای 
آل کندی، دهنگ، بیگلرآباد و تدرویه در شهرســتان بستک، ۵ روستای گهکم، 
علی آباد، مبارک حســینی، طاشکوئیه و ســید جوذر شهرستان حاجی آباد و 
همچنین دو شهر کوهیج و تازیان در دست اجراست که روند عملیاتی شدن آنها 
از پیشرفت مطلوبی برخوردار است و با به ثمر رسیدن این پروژه های گازرسانی، 
بیش از ۲۲ هزار و ۵۲۵ خانوار روســتایی و شــهری از نعمت گاز طبیعی بهره 

مند خواهند شد.

تحقق دستاوردهای نفت ستاره خلیج فارس با 
رهبری مهندس دادور

نماینده ولــی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس گفت: دســتاوردهای 
امروز نفت ســتاره خلیج فارس محقق نمی شد مگر با همت کارکنان و صبوری 
خانواده هایشان که در این راه رهبری مهندس دادور را همراهی کردند.به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس، حجت االسالم 
عبــادی زاده با حضور در ضیافت افطاری خانواده بزرگ ســتاره خلیج فارس با 
آرزوی قبولــی طاعات و عبادات مؤمنــان روزه دار در این ماه پر خیر و برکت و 
تبریک والدت با سعادت امام حسن مجتبی )ع( بیان کرد: از تالش ها و زحمات 
برادر بزرگوار مهندس دادور تشــکر دارم. مهنــدس دادور دو خصیصه دارند در 
ابتدا انســانی متواضع هستند و در دل نیروهای شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
به خوبی جا کرده اند که این به دلیل خصلت های اخالقی ایشــان اســت و در 
طول دوران خدمت خود در مجموعه نفت ســتاره خلیج فارس که پیش تر یک 
نام بود، تحولی را ایجاد کرده اند که این نشــان از عمل گرا بودنشــان است.وی 
ادامه داد: مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان از این اقدامات تجلیل کرده اند و 
به عنوان یک الگوی موفق به ویژه در صنعت نفت این موفقیت ها را مثال زده اند.

حجت االســالم عبادی زاده افزود: دســتاوردهای امروز نفت ستاره خلیج فارس 
محقق نمی شــد مگر با همت کارکنان و صبوری خانواده هایشان که در این راه 

با رهبری مهندس دادور همراهی کردند و این تحوالتی را که شاهد هستیم .

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:
سهم 12 همتی ارتقاء بهره وری 
در رشد 7.8 درصدی اقتصاد 

آذربایجان شرقی
آذربایجــان شــرقی – شــیعه نواز: 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شرقی گفت: برای دستیابی 
به رشد اقتصادی حدود ۷.۸ درصدی 
مورد نظر استان به سرمایه  ۳۰ همتی 
نیــاز داریم کــه ۴۰ درصد آن یعنی حــدود ۱۲ همت باید از 
طریق ارتقاء بهره وری حاصل شود.محمد فرشکاران در دومین 
جلسه ارتقاء بهره وری سازمان اظهار کرد: موضوع بهره وری از 
سال قبل به طور جدی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی 
دنبال می شود و در برنامه های ۵ ساله نیز سهم سه درصد بهره 
وری در GDP همواره مطرح بوده اســت.وی افزود: در ســال 
۱۴۰۱ بحث ارتقاء بهــره وری به صورت موثرتری مورد توجه 
قــرار گرفته؛ به طوری که به میــزان ۴۰ درصد از منابع مورد 
نیاز رشــد ۸ درصدی اقتصاد کشور باید از همین طریق تامین 
شود.فرشکاران یادآور شد: در استان آذربایجان شرقی نیز برای 
دستیابی به رشــد اقتصادی حدود ۷.۸ درصدی مورد نظر به 

سرمایه ۳۰ همتی نیاز داریم.

بیش از ۴800 تن نخاله ساختمانی 
طی 12 ماه جمع آوری شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ بندرعباس طی ۱۲ 
ماه گذشته واحد خدمات شهری منطقه نسبت به جمع آوری 
بیش از  ۴۸۰۰ تن از نخاله های ساختمانی که درمحدوده شهر، 
معابر و حاشیه انها رها شــده اقدام کرده اند.در راستای تامین 
نیازهای شهروندان همه روزه شاهد ساخت و ساز و اجرای پروژه 
های گوناگون عمرانی هستیم که اجرای این پروژه ها و ساخت 
وســازها و جایگزینی بافت جدید ســبب تولید مقادیر زیادی 
خاک ، نخاله و ضایعات ساختمانی می گردد.  براساس آمارهای 
موجــود روزانه میانگین ۱۳ تن خاک و ضایعات ســاختمانی 
تولید شــده که تخلیه این مواد در مجاورت مناطق مسکونی، 
مسیلها، کانالها و حاشیه جاده ها و کمربندی نه تنها خسارتهای 
زیســت محیطی بسیاری بوجود می آورد بلکه هزینه ایی برای 

ساماندهی و پاکسازی منطقه برای شهرداری ایجاد می نماید.

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد

تراز منفی صنعت برق به ۱۰۰۰۰ مگاوات رسید
سخنگوی صنعت برق گفت: تراز منفی تولید و مصرف امسال 
با تالش های صورت گرفته به ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات کاهش 
یافته اســت، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 
داریم.مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه بر اساس برآوردهای صورت گرفته، نیاز مصرف برق در 
تابستان امسال به ۷۰ هزار مگاوات خواهد رسید که این میزان 
نسبت به پیک سال گذشته ۴.۴۶ درصد رشد نشان می دهد، 
اظهار کرد: ۱۰۰ برنامه عملیاتی برای جبران ناترازی تولید و 
مصرف برق تدوین شده که این برنامه ها در چهار محور شامل 
برنامه ریزی و اقدامات تامین برق، مدیریت مصرف و تقاضا، 
آمادگی شبکه سراسری برق و برنامه ریزی و مدیریت، تدوین 
و ابالغ شــده اســت.وی با بیان اینکه برای مدیریت مصرف 
برنامه هایی لحاظ شده که می توان به مدیریت برق صنایع با 
همکاری وزارت صمت، تعدیل روشــنایی معابر و جمع آوری 
رمز ارزها، کاهش ۵۰ درصــدی مصرف برق ادارات و نصب 
کنتورهای هوشــمند، مدیریت چاه های کشاورزی، استفاده 
از مولدهای برق صنایع و اقدامات فرهنگی و اطالع رســانی 
اشــاره کرد.ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه تاکنون با 
بیش از ۴۷۸ هزار مشــترک دیمانــدی صنعتی به منظور 
همکاری در برنامه های پیک بار تفاهم نامه منعقد شده است، 

گفت:علی رغم اقدامات انجام شــده برای ایجاد تراز نیازمند 
واردات هستیم.

وی ادامــه داد: برای این منظور قراردادهایی با کشــورهای 
ترکمنســتان و ارمنســتان منعقد شــده و بزودی از کشور 
آذربایجان هم واردات خواهیم داشت که در مجموع می توان 
حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات برق وارد کنیم.سخنگوی صنعت 
برق با بیان اینکه حدود ۶۰۰۰ مگاوات مجموع نیروگاه های 
جدید و یا ارتقای ظرفیت تولید نیروگاه های قدیمی است که 
می توانند با به روز شــدن و نصب تجهیزات، تولید بیشتری 
داشته باشــند؛ اما همچنان ناترازی برق وجود دارد، گفت: 
عــالوه  بر این برنامه ریزی های دیگری نیز برای اســتفاده از 
نیروگاه های برق آبی انجام شــده و با وجود اینکه ۱۰ درصد 
از ظرفیت این نیروگاه ها به دلیل خشکسالی بی سابقه نسبت 
به سال گذشته کاهش یافته است، همچنان از این نیروگاه ها 
بــرای تامین برق کمک خواهیــم گرفت.به گفته وی عالوه 
بر برنامه ریزی های انجام شــده در بخــش تولید، در بخش 
مصرف هم از طریق برنامه های تشویقی تدارک دیده شده در 
راستای صرفه جویی مصرف برق در تمامی بخش های صنعت، 
کشــاورزی، خانگی و اداری و هماهنگی انجام شده با وزارت 

صمت، بخشی از ناترازی ها جبران خواهد شد.

قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه تحت تاثیر رشــد نگرانی ها نسبت به کمبود عرضه جهانی با عمیق شدن بحران اوکراین، افزایش 
یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت یک دالر و ۵۰ سنت معادل ۱.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۱۳ دالر و ۲۰ سنت در هر 
بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۹۸ سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش، به ۱۰۷ دالر و ۹۳ سنت در هر بشکه 
رسید.در آستانه تعطیالت عید پاک آخر هفته گذشته، هر دو قرارداد پنج شنبه گذشته تحت تاثیر چشم انداز احتمال اقدام اتحادیه اروپا  
برای ممنوعیت واردات نفت روسیه، بیش از ۲.۵ درصد رشد کرده بودند.دولتهای اتحادیه اروپا هفته گذشته اعالم کردند کمیسیون اروپا 
در حال طراحی پیشــنهادهایی برای ممنوعیت نفت روســیه است اما دیپلمات ها اظهار کردند که آلمان از تحریم فوری حمایت نمی کند.این اظهارات پیش از افزایش تنش ها 
در تعطیالت آخر هفته در اوکراین بود. سربازان اوکراینی روز یکشنبه با وجود اولتیماتوم روسیه برای زمین گذاشتن سالح در بندر ماریوپول، مقاومت کردند. مسکو اعالم کرد 
نیروهای روسیه تقریبا محاصره این شهر را کامل کرده اند و هیچ نشانی از آتش بس دیده نمی شود.آژانس بین المللی انرژی )IEA( هفته گذشته هشدار داد حدود سه میلیون 
بشکه در روز نفت روسیه ممکن است از ماه مه به بعد به دلیل تحریمها یا بایکوت از سوی خریداران، از بازار حذف شود.طبق گزارش خبرگزاری اینترفکس، تولید نفت روسیه 
در آوریل همچنان کاهش داشت و ۷.۵ درصد در نیمه اول ماه نسبت به مارس کاهش یافت.کازوهیکو سایتو، تحلیلگر ارشد شرکت فوجیتومی سکیوریتیز در این باره گفت: 
بازار نفت احتماال هفته جاری با توجه به افزایش محدود عرضه تولیدکنندگان بزرگ، روند افزایشی خواهد داشت. افزایش قیمت نفت کوره آمریکا هم عامل صعود اخیر قیمتها 

بوده است زیرا انتظار می رود با افزایش تقاضای صادرات به اروپا، کمبود عرضه در بازار نفت آمریکا تشدید شود.

پاکستان که دیگر توان مالی برای خرید زغال سنگ یا گاز طبیعی از خارج برای نیروگاه های خود را ندارد، برق مصرف کنندگان خانگی و 
صنایع را قطع می کند.به گزارش ایسنا، با وقوع جنگ در اوکراین که ماه گذشته افزایش قیمت زغال سنگ و گاز طبیعی را تشدید کرد، 
پاکستان برای خرید سوخت از بازار معامالت نقدی به مشکل برخورده است. هزینه های انرژی پاکستان در ۹ ماه منتهی به فوریه نسبت 
به مدت مشابه سال میالدی گذشته، بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده و به ۱۵ میلیارد دالر رسیده است و این کشور قادر نیست برای 
خرید بیشــتر هزینه کند.مفتاح اســماعیل که به عنوان وزیر دارایی از سوی شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان انتخاب شده است، در 

توییتر اعالم کرد حدود ۳۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق به دلیل کمبود سوخت تا ۱۳ آوریل تعطیل شد. ظرفیت مشابه به دلیل مشکالت فنی از شبکه حذف شده است. به گفته 
طاهر عباس، مدیر تحقیقات شرکت عارف حبیب در کراچی، بیش از ۷۰۰۰ مگاوات، معادل یک پنجم از ظرفیت تولید برق پاکستان است.کمبود برق، چالش اقتصادی دشواری 
که پیش روی نخست وزیر جدید پاکستان است را پیچیده تر می کند. این کشور نسبتا فقیر که به واردات انرژی وابستگی زیادی دارد، از افزایش هزینه های سوخت به شدت 
آسیب دیده است.تامین کنندگان LNG بلندمدت پاکستان، چندین محموله ای که قرار بود طی چند ماه گذشته تحویل داده شود را به دلیل محدودیت عرضه لغو کردند. این 
کشور روز یکشنبه مناقصه ای برای خرید شش محموله LNG از بازار نقدی منتشر کرد اما این مناقصه ممکن است برای دولت صدها میلیون دالر هزینه داشته باشد.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، سمیع اهلل طارق، مدیر تحقیقات شرکت »سرمایه گذاری پاکستان کویت« گفت: وضعیت پاکستان در کوتاه مدت تغییر نخواهد کرد زیرا وضعیت جهانی به 

همین منوال است. قطع های برق اجباری برای مدیریت کمبود برق وجود خواهد داشت.

بی پولی پاکستان را به خاموشی فرو می بردقیمت نفت اوج بیشتری گرفت

سقوط تولید 
پاالیشگاهی چین 
به پایین ترین 
رکورد ۵ ماهه
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گزیده خبر

 ۵۳ قلم کاال، دارای شناسه و کد
 رهگیری می شوند

طرح رهگیری قطعات یدکی و مصرفی وسائل نقلیه وارد فاز دوم شد/ ۵۳ قلم 
کاال، دارای شناســه و کد رهگیری می شوند.طرح رهگیری قطعات یدکی و 
مصرفی وسائل نقلیه با تعیین ۵۳ قلم کاال وارد فاز دوم شد.اتاق اصناف ایران 
در اطالعیه ای به آگاهی عموم مشتریان قطعات یدکی و مصرفی وسائل نقلیه 
می رســاند: منع فروش »باتری« و »کمک فنر خودرو« بدون کد رهگیری از 
۱۳ فروردین ۱۴۰۱ اجرایی و بدین واسطه اولین فاز از طرح رهگیری قطعات 
یدکی و مصرفی وسائل نقلیه اجرایی شد.این طرح که به موجب پیشگیری از 
قاچاق کاال و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی می شود، اکنون 
وارد فاز دوم شــده است و به موجب آن ۵۳ قلم کاالیی که فهرست آن ها در 

ادامه می آید، نیز باید دارای شناسه و کد رهگیری شوند.

ذوب آهن اصفهان و شرکت عمران فوالد 
شهر در مسیر هم افزایی و تعامل بیشتر

حمیدرضا شیروانی مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید فوالدشهر، ضمن 
حضــور در ذوب آهن اصفهان، با مهندس ایرج رخصتی سرپرســت مدیریت 
عامل این شرکت دیدار و گفتگو کرد .مهندس رخصتی در این دیدار، تعامل 
و همکاری شرکت عمران فوالد شهر با ذوب آهن را شایسته قدردانی دانست 
و گفت: برخی مسائل فی مابین از جمله تعیین تکلیف مالکیت در چند مورد 
باقی مانده اســت که با توجه به دیدگاه مثبت و سازنده طرفین به زودی حل 
می شــود .وی افزود: فوالدشــهر توســط ذوب آهن ایجاد شد و هنوز هم به 
این شــهر خدمات می دهیم که در حوزه مســئولیت اجتماعی شرکت است 
.سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن با اشــاره به برخورداری این شرکت از 
فضای ســبز ریشه دار به وسعت بیش از ۱۶هزار هکتار گفت: دانش و توانایی 
در حوزه فضای سبز موجود در این شرکت می تواند در فوالدشهر برای توسعه 
فضای ســبز به کار رود .مهندس رخصتی یکی از زمینه های اصلی همکاری 
بین ذوب آهن و شرکت عمران فوالد شهر را در حوزه ساخت مسکن دانست 
و گفت: با توجه به فعالیت ذوب آهن برای تامین مسکن کارکنان، تعامل در 

این زمینه بسیار موثر و ضروری است .

مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو:
 تمامی قطعات ایساکو دارای کد 

اصالت کاال هستند
بــا توجه به تاکید وزیر صمت در خصوص مبارزه بــا کاالی قاچاق و تقلبی، 
شرکت ایســاکو طرح تشــخیص اصالت قطعات را به صورت ویژه پی گیری 
می کند.ایکوپرس- مدیرعامل شــرکت خدمات پــس از فروش ایران خودرو، 
در حاشــیه بازدید ســرزده از فروشگاه های مجاز سطح شــهر تهران که به 
منظور اطمینان از فروش قطعات اصلی ایســاکو در بســته بندی مخصوص و 
بررسی برچسب قیمت برخی محصوالت صورت گرفت، گفت: شرکت ایساکو 
همواره بر خرید قطعات اصل تاکید کرده و اقداماتی که برای استعالم اصالت 
محصــوالت خود در نظر گرفته بــود را همچنان با جدیت پی گیری می  کند. 
بابک سالجقه افزود: در شرایط کنونی با حجم قطعات تقلبی در بازار، ایساکو 
نمیتواند به تنهایی جلوی تقلب را بگیرد، اما با ارایه ابزار و راهکارها این قابلیت 
را ایجاد می کند که مردم خودشــان بتوانند تفــاوت کاالی تقلبی و اصلی را 
تشــخیص داده و کاالی اصل را بخرند. وی گفت: خرید قطعات از فروشگاه ها 
و  نمایندگی های مجاز ایســاکو، اولین توصیه این مجموعه برای جلوگیری از 

خرید قطعات غیراصلی و تقلبی است. 

مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا اعالم کرد:
اعطاي اختیارات کامل به مدیران عامل 

زیرمجموعه سایپا
آماده باش مدیران سایپا براي تولید ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاري/ 
مدیران سایپا از مدیریت کارخانه اي خارج شوند،مدیرعامل گروه خودروسازي 
سایپا از مدیران گروه این مجموعه خواست که براي تولید ۶۵۰ هزار دستگاه 
خودرو براي ســال جاري آماده شــوند و تمام هم و غم خود را براي تحقق و 
اجرایي شدن 8 فرمان ابالغ شده رئیس جمهور بگذارند.به گزارش سایپانیوز، 
محمدعلي تیموري در نشست با مدیران گروه خودروسازي سایپا از تک تک 
آنها خواست که در راستاي تحقق 8 فرمان ابالغ شده از سوي رئیس جمهور، 
آماده شوند و برنامه ریزي مناسبي داشته باشند تا در سال جاري، تولید هدف 
گذاري شــده، محقق شــود.او با بیان اینکه تا پایان سال جاري خودروسازان 
بایســتي یک میلیون و ۶۵۰ هزار دســتگاه خودرو تولید کنند و تحقق عدد 
کمتر قابل قبول نیست، گفت: ضرورت دارد مدیران گروه خودروسازي سایپا 
در تولید ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو که سهم این مجموعه است به طور کامل 
مشارکت داشته باشند و برنامه ها به گونه اي تنظیم شود که رشد تولید بیشتر 

از هدف گذاري یاد شده باشد. 

مدیر فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه مطرح کرد:
بهره گیری هوشمندانه فوالد مبارکه از 

فرصت طالیی تولید
مدیر فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه با 
اشاره به بهره گیری هوشمندانه فوالد مبارکه از فرصت 
طالیی تولید گفت: فوالد مبارکه عزم خود برای تحقق 
شعار سال را از آغازین روزهای قرن جدید جزم کرده 
و در تالش اســت تا بتواند تولید خــود را با افزایش 

قابل قبولی نسبت به ظرفیت مشابه سال ها و ماه های قبل ادامه دهد. خوشدل پور 
با اشاره به نتایج حاصل شده از کاهش محدودیت های انرژی به صنایع فوالدی 
در ابتدای سال جاری تصریح کرد: در چنین شرایطی فوالد مبارکه موفق شد 
حداکثر توان خــود برای تولید را به کار گیرد و بــا برنامه ریزی های منظم و 
بهره گیری از توان متخصصان خود موفق به رکوردشکنی های متعدد گردید.وی 
عنوان داشــت: به عنوان مثال، در ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه شاهد 
ثبت ۳ رکورد در ایام تعطیالت نوروزی امســال بودیم و در ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم نیز شاهد ۳ رکورد پیاپی طی ۳ روز متوالی بودیم که این 
امر نشان از ظرفیت و بهره وری باالی این مجموعه و همچنین تولیدی فراتر از 
ظرفیت های اسمی تجهیزات دارد.مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: باید توجه داشت که هر ذوب، یک پاتیل و ظرف 
2۰۰ تنی است که تولید مذاب، انتقال و در نهایت تولید تختال و ارسال آن به 

ناحیه نورد گرم را شامل می شود.

پرونده عوارض صادراتی روی میز نمایندگان 
مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشنامه 
وزارت صمت مبنی بر وضع یک دفعه ای عوارض بر 
محصوالت صادرات محور، در مجلس پیگیری می 
شود.محمد رضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم با بیان اینکه هرگونه 
تصمیم تاثیرگذار بر حوزه صادرات کشــور خارج از 
ضوابط قانونی توســط مجلس قابل پیگیری است، 
گفت: اگــر وزارت صمت در تفســیر قانون بودجه 
مشکلی دارد می تواند از مجلس توضیح بخواهد؛ مبنای مجلس در وضع مالیات برای 
جلوگیری از خام فروشی بوده چونکه ارزش افزوده نظام اقتصادی ما را به خارج از کشور 
منتقل نکند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: اگر بنا به تعیین عوارض هم 
باشد وزارت صمت باید در بازه زمانی مشخصی و نه یک دفعه ای آن را اعمال می کرد.

پورابراهیمی تاکید کرد: وضع عوارض به غیر از مالیات بر محصوالت معدنی صادراتی 
نیازمند بررسی های کارشناسی است و مجلس پیگیر آن خواهد شد.

معاون وزیر صمت در نشست خبری مطرح کرد:

رشد ۱۴۰ درصدی صادرات به ترکیه
معاون وزیر و   رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران با اشاره 
به تراز تجاری در سال گذشــته و رشد صادرات غیرنفتی گفت: 
در ســال ۱۴۰۰، صادرات غیر نفتی کشــور ۴8 میلیارد دالر و 
واردات۵۳ میلیــارد بود و تراز تجاری به بیــش از ۱۰۳ میلیارد 
دالر رسید.به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا پیمان پاک با اشاره 
به رشد صادرات به بازار کشورهای همسایه، از رشد ۶۵ درصدی 
صادرات به عمان و  رشد۱۴۰ درصدی صادرات به ترکیه خبر داد.

پیمان پاک با اشــاره به فرصت های جدید صادراتی ایجاد شده بر 
اســاس تغییرات و بحران های جهانی و رشد صادرات به بازارهای 
جدید، از رشد ۷۰ درصدی صادرات به اندونزی، رشد ۱۵۰صادرات 
به غنا و رشد ۵۰۰درصدی صادرات به آفریقای جنوبی خبر داد.

معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به 
رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: در سال ۹۹، میزان 
صادرات خدمات فنی و مهندســی، ۴8۰میلیون دالر بود که در 
ســال ۱۴۰۰ این میزان به بیش از 2.۳میلیارد دالر رســید و در 
سال ۱۴۰۱ نیز افزایش صادرات این بخش به واسطه قراردادهای 
جدید ادامه خواهد داشت.معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران با اشاره به احیای اداره کل خدمات فنی و مهندسی 
گفت: بیش از  2۰ میلیارد دالر هدفگذاری صادرات خدمات فنی 
و مهندســی صورت گرفته که اگر منابع صندوق توســعه ملی و 
همراهی ســایر دستگاه ها لحاظ شود ، امسال ۵ یا ۶ میلیارد دالر 

صادرات این بخش را خواهیم داشت.
پیمان پاک افزود: تالش داریم پروژه های جذاب اقتصادی در این 
بخش را معرفی می کنیم و  از شرکت ها در زمینه مسائل تضمینی 

و  حقوقی حمایت کنیم.

فعال کردن کریدورهای تجاری
معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به 
فعال شــدن کریدورهای تجاری از جمله کریدور شمال-جنوب 
و  شــرق به غرب بــا همراهی وزارت امور خارجــه و وزارت راه و 
شهرســازی گفت: به واسطه فعال شــدن این کریدورها و  ایجاد 
فرصت های تجارت خارجی، در آمد کشــور از این بخش در سال 

گذشته 2.۵برابر شد که الزم است همچنان افزایش یابد.

مانع زدایی از تجارت خارجی
معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران با اشاره 

بــه اقدامات صورت گرفته در زمینه رفــع موانع تجارت خارجی 
گفت: در زمینه برگشــت ارز، گمرکات، حمایت از تجار در خارج 
از کشور، حضور فعال تر وزارت امور خارجه، روادید و پشتیبانی ها، 
محور قــرار دادن مســائل تجارت خارجی در کمیســیون های 
مشترک،  موافقت نامه های تجاری و قوانین و مقررات، تسهیالتی 
صورت گرفت و تالش شــد حمایت از تجارت خارجی در بحث 
کالن سیاست های کشــور مورد توجه و حمایت ویژه قرار گیرد.

پیمان پاک با تاکید بر هماهنگی بین دستگاه ها در زمینه تجارت 
خارجی، گفت: قوانین برای حمایت از سایر بخش های اقتصادی 
نبایــد در تعارض با تجارت خارجی باشــد و هماهنگی الزم بین 
سیاســت های تنظیم بازار داخلی و سیاست های توسعه تجارت 
خارجی صورت بگیرد که خوشــبختانه با رویکرد دولت، در این 

مسیر پیش خواهیم رفت.

توسعه صادرات کاالها با ارزش افزوده بیشتر
معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به 
توسعه صادرات کاالها با ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی و 
توسعه و  تکمیل زنجیره ارزش گفت: در این زمینه تالش کردیم 
با تغییر ادبیات صادراتی  به بازارهای هدف نفوذ کنیم و در تجارت 
 B2C با کشورها، با استفاده از فرصت  پلتفرم ها و اپلیکیشن های
و و ارتباط با شبکه های توزیع و خرده فروشی ها که ارزش افزوده 
بیشتری تولید می کند، سود صادرات را بیشتر کنیم. پیمان پاک با 

تاکید بر تولید صادرات محور گفت: اگر تولید برای صادرات باشد، 
بازار داخل کمتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و تالش کردیم در 
حوزه هایی که مزیت داریم، رویکرد صادرات محور داشته باشیم و 

به این شکل نباشد که صرفا مازاد مصرف صادر شود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه 
برخی محصوالت در داخل کشور بازار ندارد اما در کشورهای دیگر 
کاالی استراتژیک محسوب می شــود، گفت: از همین رو تالش 
کردیم تغییر رویکرد داشــته باشیم و زنجیره های تامین و تولید 
برای صادرات تکمیل شود.پیمان پاک با تاکید بر کنسرسیوم سازی 
و همکاری با آی تی ســی با توجه به ایــن رویکرد گفت: تغییر 
جهت دهی تولید به ســمت تولید صادرات محور با حمایت های 
دولتــی، آینده پژوهی و تحقیقــات و تحلیل بــازار با همراهی 

بخش های مختلف تولیدی در این زمینه دنبال می شود.

استفاده از فرصت های تجاری در کشورهای اطراف
معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به 
استفاده از فرصت های تجاری در کشورهای اطراف گفت: در حوزه 
اوراسیا، با حمایت نهادهای باالدستی برای ایجاد جهش صادراتی 

اقدامات مناسبی طی ماه های گذشته صورت گرفت.
پیمان پاک افزود: در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز با توجه به 
فضای سیاسی خوبی که ایجاد شده، فرصت مناسبی برای توسعه 
صادرات فراهم اســت. در حوزه کشورهای آفریقا نیز فرصت های 

تجاری زیادی وجود داشــت که مغفول واقع شــده بود و تالش 
کردیم با فعال کــردن اداره کل آفریقا، برنامه ریزی جامعی برای 

جهش صادراتی داشته باشیم.

استقاده از ظرفیت بخش خصوصی
معاون وزیر و رئیس کل ســازمان  توســعه تجارت ایران با تاکید 
بر مشــورت با بخش خصوصی در تدوین سیاســت های تجارت 
خارجــی گفت: تالش کردیــم در تصمیم گیری ها از راهکارهای 
بخش خصوصی و ظرفیت اتاق های مشــترک اســتفاده کنیم و 
تجربه بســیار خوبی در این زمینه در همکاری با اتاق مشــترک 
عمان و قطر داشتیم.پیمان پاک افزود: در سال ۱۴۰۱ به همکاری 
با این بخش ســر و ســامان خواهیم داد و بسیاری از امور واگذار 
می شــود.معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با 
اشاره به سیاســت های حمایت از تولید دانش بنیان گفت: تالش 
داریم در سال ۱۴۰۱ مشوق های صادراتی را به سمت شرکت های 
دانش بنیان سوق دهیم.پیمان پاک با تاکید بر استفاده از شیوه های 
نواورانه در تجارت خارجی گفت: توســعه فعالیت های تجاری در 
 B2B فضای مجازی، توسعه صنایع خالق، استفاده از سامانه های
و  فعالیت در حوزه رمزارز و متاورس و گذار از  تجارت ســنتی به 
تجارت مدرن در این مسیر دنبال می شود.معاون وزیر و   رئیس کل 
سازمان توسعه تجارت ایران  گفت: توافق چندجانبه ما با روسیه 
کشــورهای بالروس مثل ازبکستان و قزقیزســتان و قزاقستان 
برای احیای کریدور شــمال به جنوب است که یک کریدور فوق 
اســتراتژیک است. پیمان پاک در پاســخ به سوالی مبنی بر سفر 
تجارت ایرانی از سوی این سازمان به روسیه گفت: ما پیش بینی 
می کردیم که جنگ اوکراین و روســیه زمان بر خواهد شــد، به 
همین دلیــل از روز اول این اتفاق روی آن متمرکز شــدیم. در 
گام اول می دانستیم که مشکالت تجارت ما مشکالت فرابخشی 
اســت که افزایش تجارت مــا در حوزه هایی مثل گمرک مثل و 
مسائل مختلفی تا لجستیک و کشتیرانی و حتی کاالهای تولیدی 
و مســایل تنظیم بازار، می تواند تاثیرپذیر باشد. به همین دلیل 
کارگروهی با تمرکز بر حوزه اوراســیا را هم تشکیل دادیم.معاون 
وزیر و   رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران در افزود: اولین 
مســاله مهم ما بحث امنیت غذایی بود که در یک نشست مهم 
درخصوص تامین اقالم مهم مثل روغن، گندم و جو که تاثیرپذیر 

از جنگ اوکراین و روسیه بود و قطعا دچار مشکل می شدند. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: قرعه کشی خودرو یک نوع التاری 
است که هرکسی برنده می شود یک پول 
اضافه ای از تفاوت قیمت کارخانه تا بازار 
به دست می آورد که در مشروع بودن آن هم شک و شبهه وجود دارد.علی جدی درباره 
گرانــی دوباره قیمت خودرو در بازار و ادامه وضعیت فروش آن به صورت قرعه کشــی 
به خبرنگار ایلنا گفت: تا زمانی که عرضه و تقاضای خودرو در کشور به تعادل نرسد و 
تولید افزایش پیدا نکند، نه قرعه کشــی حذف و نه قیمت حاشیه بازار کم می شود، در 
واقع هیچ کدام از این مسائل حل نمی شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در 
ادامه با تاکید بر نقش دولت در خصوص خودرو اظهار کرد: دولت باید در این خصوص 
تصمیم گیری کند و تاکنون آنچه وظیفه مجلس بوده از جمله تصویب طرح، در بودجه 

آورده ایم. عمال مجلس وظیفه خود را در این خصوص انجام داده و باقی آن را دولت و 
مجمع تشخیص باید تصمیم گیری کنند.وی افزود: در غیر این صورت، وقتی شما ۱۰ 
کاال دارید که متقاضی برای آن 2۰ نفراســت، خود به خود قیمت ها باال خواهد رفت. 
در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزارخودرو در ســال نیاز داریم، وقتی یک میلیون 
هم در سال تولید نداریم، این تقاضا هرسال انباشته می شود و وضعیت فعلی را بوجود 
می آورد که مجبور هســتند برای آن قرعه کشــی کنند. برای مثال ۱۰۰ هزار خودرو 
می خواهند بفروشند که برای آن چند هزار نفر ثبت نام می کنند که این موضوع خودش 
باعث افزایش قیمت خودرو می شود.جدی با بیان اینکه دولت گفته است، تنها راه حل 
این مشــکل این است که قیمت خودرو را با حاشیه بازار یکی کنیم، تصریح کرد: چه 
کسی گفته که با این کار مشکل خودرو حل خواهد شد؟ چه تضمینی وجود دارد که 
خودروسازان قیمت را با حاشیه بازار یکی کنند و دوباره قیمت های حاشیه بازار باالتر 

نرود. اگر ۱۰۰ هزار تومان به قیمت کارخانه خودرو اضافه  شود، 2۰۰ هزار تومان قیمت 
حاشــیه بازار باالتر می رود. لذا باید این مشــکل ریشه ای حل شود. تا زمانی که تولید 
افزایش پیدا نکند، این مشــکل حل نخواهد شــد.این نماینده مجلس در ادامه درباره 
روند قرعه کشی خودرو از سوی خودروسازان داخلی گفت: قرعه کشی خودرو یک نوع 
التاری است که هر کسی برنده می شود یک پول اضافه ای از تفاوت قیمت کارخانه تا 
بازار به دســت می آورد که در مشروع بودن آن هم شک و شبهه وجود دارد.وی افزود: 
مجلس طرح واردات و افزایش تولید را داده اســت که تا زمانی بازار به تعادل نرســد، 
افزایش تولید هم ممکن است قیمت ها را تغییر ندهد. خودروسازان می گویند که زیان 
انباشته دارند و زیرقیمت تمام شده، خودرو را به بازار می دهند و هر چه افزایش تولید 
داشته باشند به همان میزان ضرر می کنند. یعنی انگیزه ای برای افزایش تولید ندارند و 
می گویند قیمت را باال ببرید و باالخره این اختالف قیمتی که در بازار وجود دارد آنها را 
هم تحریک می کند و می خواهند از این سود برخوردار شوند.عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس درباره وضعیت استیضاح وزیر صمت گفت: این موضوع در هیات رئیسه 
مجلس در دست بررسی است و آنها باید در این مورد تصمیم گیری کنند. درجلسه ای 

که در کمیسیون با وزیر داریم در این خصوص تصمیم گیری می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛

استیضاح وزیر صمت در دست بررسی است

اداره كل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاري مورد ذيل الذكر از طريق مزايده عمومي به افراد حقيقي و حقوقي 
توسط سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به نشانيhttps://setadiran.ir به شرح زير اقدام نمايد. مزايده گران موظفند 
براي شركت در مزايده نسبت به ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي اقدام نمايند. الزم به ذكر است 

كليه مراحل برگزاري مايد از دريافت اسناد تا انتخاب برنده از طريق سايت مزبور انجام ميگردد.

تذكر 1: شركت كنندگان در مزايده مي بايست در بخش ثبت قيمت در سامانه .... نسبت به درج قيمت كل پيشنهادي اقدام نمايند. 
بديهي است در غير اين صورت پيشنهاد ارائه شده مورد قبول واقع نمي گردد.

تذكر 2: وزن نهايي درختان و شاخه هاي خشك مطابق توزين صورت گرفته توسط باسكول مشخص و به تناسب نسبت به اصالح 
مبلغ تا ميزان 25درصد مبلغ كل قرارداد اقدام خواهد گرديد.

1. اعتبار اين پيشنهاد از تاريخ بازگشايي پاكات قيمت به مدت 6 ماه مي باشد.
2. ماليات بر ارزش افزوده بر عهده خريدار مي باشد.

3. محل تحويل درختان و شاخه هاي خشك به خريدار، بارانداز سيستان واقع در اصفهان، ايستگاه راه آهن سيستان مي باشد.
4. محل باسكول موضوع قرارداد توسط فروشنده تعيين مي گردد.

5. هزينه برشكاري، بارگيري و حمل و نقل به عهده خريدار مي باشد.
6. مهلت دريافت اسناد: حداكثر تا ساعت 13 ظهر روز سه شنبه مورخ 1401/02/06

7. مهلت تحويل پيشنهاد: حداكثر تا ساعت 13 ظهر روز سه شنبه مورخ 1401/02/20
8. زمان بازديد: از تاريخ 1401/02/01 تا تاريخ 1401/02/04 از ساعت 9 الي 11

مــورخ 1401/02/21  روز چهارشــنبه  پيشــنهادها: ســاعت 10  قرائــت  و  مزايــده  تشــكيل جلســه  و محــل  زمــان   .9 
به نشاني: اصفهان- اول بزرگراه شهيد دستجردي- مقابل سپاهان شهر- دفتر مديريت اداره كل راه آهن اصفهان

10. مزايده فوق از طريق پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات  https://iets.mporg.ir  اطالع  رساني مي گردد.

مبلغ سپرده شركت در مزايدهمدتمحل اجراء موضوع مزايده

49/200/000 رياليک ماهبارانداز سيستانفروش 40 تن درختان و شاخه های خشک

آگهي تجديد مزايده عمومي شماره )43/1400/1/م( وزارت راه و شهرسازي     
شركت راه آهن جمهوري اسالمي اريان )سهامي خاص(                                                     

اداره كل راه آهن اصفهان      

اداره کل راه آهن اصفهان شناسه آگهی : 1304124

نوبت اول
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گزیده خبر

امکان استعالم چک های صیادی بر روی 
 دستگاه های کیوسک و خودپرداز

 بانک سینا
در راستای تکمیل سبد محصوالت و خدمات، امکان ثبت، تایید و استعالم 
چک های صیادی از طریق دســتگاه های کیوســک و خودپردازهای بانک 
سینا فراهم شــد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ در راستای گسترش 
خدمات بانکداری الکترونیک و سهولت دسترسی به خدمات سامانه صیاد، 
مشتریان می توانند برای انجام امور ثبت، تایید/عدم تایید و انتقال چک های 
صیادی، از طریق دستگاه های خود پرداز و کیوسک این بانک استفاده کنند. 
بر این اســاس مشــتریان پس از وارد نمودن کارت بانکی و رمز اول خود با 
استفاده از گزینه چک صیادی به خدمات مذکور دسترسی خواهند داشت. 
طبق قانون جدید چک، تمامی چک ها برای نقل و انتقال باید در ســامانه 
صیاد ثبت شوند تا اعتبار یافته و قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.گفتنی 
است تمامی مشتریان با استفاده از همراه بانک و اینترنت بانک سینا نیز می 
توانند مراحل مربوط به فرآیند ثبت، تایید، انتقال و اســتعالم چک را انجام 
دهند.با این سامانه ها امکان انجام خدمات متنوع بانکی دیگر شامل انتقال 
وجه، خرید شــارژ، پرداخت قبوض، مشاهده حساب، مدیریت کارت و نظیر 

آن امکان پذیر است.

شرایط اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج در بانک مسکن اعالم شد

رییس اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک مســکن، شــرایط و فرآیند 
اعطای تسهیالت قرض الحســنه ازدواج در بانک را تشریح کرد،فروغ جان 
آقایی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، با اشاره به 
شــرایط اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج گفت: این تسهیالت به زوج 
هایــی که تاریخ عقد آنها بعد از 01/01/1397 باشــد و تاکنون وام ازدواج 
دریافت نکرده اند، پرداخت می شــود. ســن متقاضیان نیز نباید از 50 سال 
بیشتر باشد.وی افزود: سقف تسهیالت مذکور برای هریک از متقاضیان مبلغ 
120 میلیــون تومان و با دوره بازپرداخت 10 ســاله بوده و برای زوج های 
زیر 25 ســال و زوجه های زیر 23 ســال 150 میلیون تومان است.رییس 
اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک مسکن،خاطر نشان کرد: همچنین 
سقف تسهیالت قرض الحســنه ازدواج جهت افراد مندرج در مفاد ماده 50 
قانون خدمات ایثارگران 2 برابر است.جان آقایی در خصوص مراحل پرداخت 
تســهیالت اظهار داشــت: پس از ثبت نام متقاضیان در سامانه ازدواج بانک 
مرکزی و معرفی آنها به بانک مسکن در صف انتظار با اولویت تاریخ ثبت نام، 
تعیین شــعبه می شوند و پس از آن، پیامک اطالع رسانی جهت مراجعه به 

شعبه به متقاضیان ارسال خواهد شد.

 تعداد مخاطبین بانک ایران زمین، 
در مدار رشد

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، با اشاره به حرکت رو به رشد مخاطبین 
و مشــتریان بانک ایران زمین گفت: در عصر دیجیتال تعریف مشــتری و 
مخاطب دچار تغییر شده است و مدیریت تجربه مشتری به یک استراتژی 
حائز اهمیت تبدیل شــده است.به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، 
سید محمد حسین استاد مدیر امور روابط عمومی این بانک، تجربه مشتریان 
در عصر دیجیتال را حائز اهمیت دانســت و اظهار داشت: با رشد تکنولوژی 
مفهوم ارتباطات چه به لحاظ نحــوه و چه به لحاظ اثر گذاری آن در ادامه 
فعالیت شرکت ها و سازمان ها دچار تغییر شده است. مشتری امروز برخالف 
گذشته به دلیل استفاده از فضای آنالین همواره با شما مرتبط و همراه است.

استاد افزود: مخاطبین ما در شبکه های اجتماعی در یک سال گذشته 15 
برابر شده اند و این یعنی اینکه ما باید با تجربه مشتری همراه باشیم. و تجربه 
جدیدی از ارائه خدمات، ســرویس ها، پاسخگویی و پشتیبانی به مشتریان 
ارائــه کنیم.مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، همراهی بیســت و چهار 
ساعته با مشتریان را مزیت رقابتی این بانک دانست و افزود: ما سعی کرده 
ایم در کنار مشتریان باشــیم. اگر مشتری مایل است از طریق شبکه های 
اجتماعی با ما ارتباط بگیرد یا با تلفن با کارشناسان ما ارتباط داشته باشید، 

این امکان امروز فراهم است.

مدیرعامل بانک کارآفرین در جریان برگزاری مجمع شعب عنوان کرد:
فعالیت بخش ارزی گسترش می یابد

هفتمین مجمع پایش عملکرد شعب بانک کارآفرین با معرفی ده شعبه برتر 
برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر احمد بهاروندی 
مدیرعامل بانک کارآفرین در جریان برگزاری هفتمین مجمع پایش عملکرد 
شــعب بانک ابراز امیدواری کرد کــه با تالش و جدیت همکاران در مجامع 
آینده شاهد کسب رتبه های باالتر باشــیم.وی با اشاره به شرایط اقتصادی 
حاکم بر کشــور، به بیان چند نکته در خصوص اقتصاد و جریان نقدینگی 
در سال 1401 پرداخت و گفت: سیاست انقباضی حاکم در زمستان 1400 
منجر به ایجاد رقابت ناسالم نرخی میان بانک ها برای جذب سپرده و ایجاد 
شــکاف نقدینگی در ترازنامه آن ها شده اســت.بهاروندی ادامه داد: موضوع 
حذف ارز ترجیحی و حرکت دولت به این سمت تقاضا برای ریال را افزایش 
خواهد داد و شرکت های که تاپیش از این غذا و دارو را با ارز ترجیحی وارد 

می کردند برای خرید ارز نیمایی نیاز به ریال بیشتری خواهند داشت.

آغاز فروش اوراق گواهی سپرده 
مدت دار ویژه سرمایه گذاری)عام( 

در بانک پارسیان
فروش اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه ســرمایه گذاری 
)عــام( با نرخ ســود علی الحســاب ســاالنه 18 درصد در 
بانک پارســیان آغاز شــد.بر اســاس این گــزارش، مقاطع 
پرداخت ســود ماهانه و مدت سررســید این اوراق یک ساله 
بوده و نرخ بازخرید قبل از سررســید آن توســط بانک 10 
درصد ساالنه تعیین شده است .متقاضـــی خرید اوراق باید 
مشتری بانک پارســـیان بوده و واجد شرایط عمومی افتتاح 
ســپرده ســرمایه گذاری نزد بانک پارســیان باشند.الزم به 
ذکر اســت، دوره فروش اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه 
ســرمایه گذاری)عام( بانک پارســیان تا 28 اسفندماه سال 
جاری ادامه دارد.گفتنی اســت، متقاضیان خرید این اوراق 
می توانند به شــعب بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه 

کنند.

تأکید مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهر ایران بر ایجاد 

الگوی جدید قرض الحسنه
دکتر »سید ســعید شمسی نژاد« با اشــاره به انتظار دولت 
و حاکمیت از بانکداری قرض الحســنه، بر حرکت به سمت 
بانکداری دیجیتال و ایجاد الگوی جدید قرض الحسنه تأکید 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
مراســم تقدیر از »علیرضا پورحســین« مدیر سابق شعب 
اســتان آذربایجان غربــی و معارفه »شــهاب تدین« مدیر 
جدید شعب اســتان آذربایجان غربی با حضور دکتر »سید 
سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
»احمدرضا کریمی« مشــاور مدیرعامل و »یوسف نجدی« 
مدیر امور اســتان های بانک برگزار شد.در این مراسم که با 
حضور رؤسا و معاونان شــعب و رؤسای دوایر استان همراه 
بود، حکم تدین به وی اعطا و از زحمات پورحســین تقدیر 
شد.دکتر شمســی نژاد در این مراســم آمار عملکرد استان 
آذربایجان غربی را نشــانه تالش بی وقفه و در خور تحسین 
همکاران اســتان دانست و افزود: شــاخص های عملکردی 
از همــه جهات مثبــت و قابل تقدیر اســت.وی در ادامه با 
اشاره به افزایش سقف تســهیالت قرض الحسنه بانک های 
قرض الحســنه گفت: زمان تحول و جوانگرایی فرا رســیده 
و باید شــاهد تحوالت مثبت باشیم.شمسی نژاد در ادامه با 
اشاره به انتظار دولت و حاکمیت از بانکداری قرض الحسنه، 
بر حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و ایجاد الگوی جدید 
قرض الحســنه تأکید کرد.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایــران با تأکید بر خدمات غیر حضوری و توســعه و تقویت 
تکنولــوژی و فن آوری دیجیتال اعالم کرد: این رویه به هیچ 
عنوان به معنای تعدیل نیروی انســانی نیســت و حتی در 

برخی حوزه ها جذب نیرو نیز خواهیم داشت.

گزارش از نبش خیابان سیزدهم

عبور از کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی با دامنه نوسان جدید
بازار ســهام امروز با آغاز اعمال دامنه نوسان ۶ درصدی برای 
بازار اولی ها شــاهد عبور شــاخص بورس پــس از مدت ها از 
کانال مقاومتی خود بــود هرچند که در نیمه دوم بازار امروز 
بر عرضه ها افزوده شد.به گزارش خبرنگار مهر، دیروز دوشنبه 
29 فروردین ماه 1401 شــاخص کل قیمــت و بازده نقدی 
بورس تهران بــا افزایش 2۶.۶۶1 واحدی به رقم یک میلیون 
و 501 هزار واحد رســید. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش 
۶.788 واحدی عدد ۶ هزار و 788 واحد را به نمایش گذاشت.

شــاخص بازار اول اما با 21.283و احــد افزایش به رقم یک 
میلیون و 1۶3 هزار واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز 
با 48.2۶2 واحد افزایش، عدد 2 میلیون و 827 هزار واحد را 
تجربه کرد. در بورس تهران امروز 12 میلیارد و 449 میلیون 
سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۶42 هزار و 40۶ نوبت داد 
و ســتد شد که ارزشــی بالغ بر ۶ هزار و 9۶5 میلیارد تومان 
را در برداشــت.در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با 311 
واحــد افزایش به رقم 20 هزار و 704 واحد دســت یافت. در 
ایــن بازار، طی روز جاری 5 میلیارد و 554 میلیون ســهم و 
اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از 1.829 میلیارد تومان 
معامله شد که از این رقم مبلغ 180 هزار میلیارد تومان ناشی 
از عملیــات بازار باز بانک مرکــزی بود.اصلی ترین نمادهای 
تأثیر گذار بر رشد شــاخص کل بورس تهران امروز شستا با 

1.795 واحد، گســترش نفت و گاز پارسیان با 1.۶87 واحد 
و تاپیکــو با 1.281 واحد افزایش بودند در مقابل اما نمادهای 
معامالتی شــرکت های فرآوری معدنی اپال کانی پارس با 44 
واحد، گروه صنعتی پاکشو با 35 واحد و سرمایه گذاری بهمن 
با 28 واحد کاهش، باالترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل 
بورس تهران را به خود اختصاص دادند.به گزارش مهر، دیروز 

بازار سهام در نخستین روز از اجرای دامنه نوسان ۶ درصدی 
برای ســهم های بازار اولی، شــاهد عبور قدرتمند از محدوده 
مقاومتــی یک میلیون 500 هزار واحدی بود. بازاری جذاب و 
شاداب با لیدری گروه پاالیشی ها و محصوالت پتروشیمیایی 
در حالی امروز رقم خورد که شستا نیز باالترین حجم معامالت 
در دامنه نوســان قیمتی مثبت را به نام خود ثبت کرد.با این 

همه در دقایق پایانی بازار غلبه فروشندگان بر خریداران سهام 
روی دامنه نوســان مثبت قیمتی باعث شــد تا از اوج گیری 
نماگرها اندکی کاســته شــود.روند معامالت متعادل و رو به 
مثبــت در اغلب نمادهای معامالتــی بویژه در هلدینگ های 
چند رشــته ای در حالی امروز دنبال شد که بازار سهام امروز 
نظاره گر ورود پول بیــش از 170 میلیارد تومانی حقیقی ها 
به بــازار بودیم.در پیرامون بازار نیز دیــروز اظهار نظر وزارت 
امور خارجه درباره آخرین مذاکرات برای دســتیابی به منابع 
مســدود کشور و همچنین تکاپوی بانک مرکزی برای فروش 
باالی اوراق بدهی اسالمی در فرابورس قابل تأمل بود.در گروه 
خودرویی ها نیز پس از تکذیب تصمیم ساتا برای خرید سهام 
برخی شرکت های خودرویی شاید متعادل شدن روند معامالت 
این گروه و افزایش عرضه ها بودیم هر چند که همچنان جمع 
آوری سهام در نمادهایی همچون سایپا برای حقیقی ها جذاب 
اســت.در بازارهای جهانی نیز همچنان چشم انداز قیمت ها 
برای کارگزاران با توجه به تداوم مناقشــه روسیه و اوکراین، 
بــا دورنمای تورمی و افزایش قیمت کامودیتی ها و نفت خام 
مواجه اســت.در مجموع بازار سهام امروز بازاری پر هیجان و 
شــاداب بود که همزمان با افزایش دامنه نوسان یک درصدی 
قیمت ســهام تالش می کرد تا خود را در برابر شرایط جدید، 

همسان و البته همچنان محتاطانه گام بردارد.

ارزش بیت کوین به بهبودی نزدیک می شود زیرا نهنگ ها مقادیر زیادی بیت کوین انباشت می کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از کریپتو، 
به زودی افزایش قیمت بیت کوین می تواند ضرر دو هفته گذشته سرمایه گذاران را جبران کند البته بهبود قیمت بیت کوین به یک شرط 
رخ می دهد.همبستگی باالی بیت کوین با سهام فناوری و  اس اندپی500 یکی از دالیل اصلی کاهش قیمت اخیر بوده است. جالب توجه 
این است، طرفداران بر این باورند که قیمت بیت کوین اکنون در موقعیتی قرار دارد که از افت قیمت خود بهبود یابد زیرا سرمایه گذاران 
بزرگ کیف پول دارایی خریداری می کنند.نهنگ ها از طریق افت اخیر شــروع به انباشت بیت کوین کرده اند. همانطور که سرمایه گذاران 
بزرگ کیف پول بیت کوین بیشتری را به سبد خود اضافه می کنند، عرضه دارایی در صرافی ها کاهش می یابد در عین حال، کاهش عرضه بیت کوین در گردش مشاهده می شود 
و افزایش تقاضا برای بیت کوین و خروج گسترده مبادالت دو دلیل اصلی افزایش قیمت خواهند بود.شایان ذکر است، تحلیلگران روند قیمت بیت کوین را ارزیابی کرده و هدف 
صعودی را 47 هزار دالر تعیین کردند.البته قیمت بیت کوین توانست تا پایان عید پاک باالی سطح حمایت 47 هزار دالر ثابت بماند و تحلیلگران به این نتیجه رسیده اند که 
اکنون خطر تسلیم شدن بیت کوین کمتر است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1.85 تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 
1.93 درصد کمتر شده است.در حال حاضر 40.91 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین 12 سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران 
بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 2009 معامالت اولیه آن شکل گرفت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته 59.92 میلیارد دالر است که 20.99 درصد 

افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر 7.0۶ میلیارد دالر است که 11.79 درصد از کل حجم 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. 

بدهی خارجی ایران در پایان بهمن ماه سال گذشته،  به رقم 8 میلیارد و 885 میلیون دالر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 
1399 معادل 1.4 درصد کم شده است.به گزارش ایسنا، گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می دهد که 

میزان بدهی های خارجی کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته به رقم 8 میلیارد و 885 میلیون دالر رسیده است.
میزان بدهی های کوتاه مدت کشور دو میلیارد و 59۶ میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز شش میلیارد و 289 میلیون 
دالر اعالم شــده اســت.از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران معادل هفت میلیارد و 831 میلیون یورو است که پنج 

میلیارد و 543 میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده و دو میلیارد و 288 میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه مدت است.این در حالی 
است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان بهمن ماه سال 1399 معادل 9 میلیارد و 18 میلیون دالر بوده و میزان بدهی های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و 938 
میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز هفت میلیارد و 80 میلیون دالر اعالم شده است.  البته این شاخص در پایان سال 1399 نیز معادل 9 میلیارد و 142 
میلیون دالر بوده و میزان بدهی های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و 9۶۶ میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز هفت میلیارد و 17۶ میلیون دالر بوده است.  
بنابراین، میزان بدهی های خارجی کشور در پایان بهمن ماه سال  گذشته نسبت به مدت مشابه در سال 1399 و پایان سال 1399 به ترتیب با 1.4 و 2.8 درصد کاهش 
مواجه شده است.  گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیالت دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و 

نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می گیرد.

آخرینوضعیتبدهیهایخارجیایرانبیتکوینصعودیمیشود؟

در یک طرح عظیم ملی
28هزار کارمند جدید بانک سپه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شدند

پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: طرح ملی ادغام بانک ها به منظور اصالح و ساماندهی شبکه بانکی از سال 1397 آغاز و پس از تصویب در فروردین ماه سال 1398 به بانک سپه ابالغ شد.به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه: در همین راستا و در جهت یکسان سازی قوانین و مقررات اداری، همسان سازی حقوق و مزایای کلیه کارکنان بانک سپه در دستور کار و اولویت 
بانک سپه قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات متعدد با سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذی صالح، »آیین نامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی 
کارکنان بانک سپه« در تاریخ 1400.12.22 به تصویب هیأت عالی راهبری ادغام بانک ها رسید.در این طرح عظیم ملی، بالغ بر 28 هزار نفر  به کارکنان و 3000 شعبه به واحدهای بانک 
سپه افزوده شد و بدین ترتیب، مجموع پرسنل بانک سپه به بیش از 45 هزار نفر رسید.شایان ذکر است، بالغ بر 88  درصد از پرسنل جدید، با تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری 

از افزایش حقوق برخوردار شدند.
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گزیده خبر

اوکراین پرسشنامه عضویت در اتحادیه 
اروپا را تکمیل کرد

معاون زلنســکی گفت، کی یف پرسشنامه ای را که نقطه آغازین برای اتحادیه 
اروپــا درباره تصمیم گیری درخصوص عضویت اوکراین اســت، تکمیل کرده 
است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اورزوال فون درالین، رئیس 
کمیسیون اروپا این پرسشنامه را در جریان سفرش به کی یف در هشتم آوریل 
سال جاری میالدی به ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین تحویل 
داد و متعهد به آغاز رسیدگی سریع به درخواست این کشور برای عضویت در 
اتحادیه اروپا در پی حمله روســیه شده است.معاون زلنسکی همچنین گفت: 
من می توانم بگویم که این ســند توســط دولت اوکراین تکمیل شده است. 
حاال نوبت کمیسیون اروپاســت که باید توصیه ای در مورد انطباق اوکراین با 
معیارهای الزم برای عضویت صادر کند.این مقام اوکراینی ادامه داد: ما انتظار 
داریم که چنین توصیه ای مثبت باشد و بتواند راه را برای عضویت اوکراین در 
اتحادیه اروپا هموار کند. اوکراین انتظار دارد که وضعیت یک کشــور کاندیدا 
برای پیوســتن به اتحادیه را در جریان نشست ژوئن ۲۰۲۲ شورای اروپایی به 
دست بیاورد.وی افزود: ما باید مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کنیم 
و وقتی که مذاکرات انجام شــد، می توانیم دربــاره عضویت کامل اوکراین در 
این اتحادیه صحبت کنیم.شورای اروپایی ۲۳ و ۲۴ ژوئن سال جاری میالدی 

نشست برگزار می کند.

مارین لوپن به اختالس متهم شد
دفتر مبارزه با فســاد مالی اتحادیه اروپــا، »مارین لوپن« و پدرش را به همراه 
شماری از اعضای حزب این نامزد ریاست جمهوری فرانسه، به اختالس ۶۲۰ 
هزار یورویی متهم کرده است.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، این 
دفتر مبارزه با فساد مالی در گزارشی، مارین لوپن، کاندیدای ریاست جمهوری 
جناح راست افراطی فرانسه، شماری از اعضای حزب او و همچنین پدر لوپن را 
به اختالس متهم کرده اســت.در این گزارش آمده است، لوپن و هم حزبی های 
او هنــگام عضویــت در پارلمان اروپا، مبلغی معادل ۶۲۰ هــزار یورو را صرف 
مصارف حزبی کرده اند. در این میان لوپن شخصا به اختالس ۱۳۷ هزار یورویی 
متهم شده است.بحث استفاده لوپن از وجوه عمومی اتحادیه اروپا برای مصارف 
شخصی و حزبی از سال ۲۰۱۸ مطرح بوده اما انتشار این گزارش درست یک 
هفته قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه می تواند بر 
کارزار انتخاباتی او تاثیرگذار باشــد.وکیل ماریــن لوپن اظهار کرد: »او )لوپن( 
بــه چنین اتهامی اعتراض دارد. او معترض اســت که به جزئیات این گزارش 
دسترسی ندارد. من متعجب نشدم زیرا متاسفانه این اتهام ساختگی است.«در 
حالی که کمتر از ۱۰ روز تا زمان برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
فرانســه با هدف تعیین برنده نهایی این رقابت باقی مانده، نظرسنجی ها نشان 
می دهند که امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری کنونی فرانســه از حزب میانه رو 

کمی از رقیب راست افراطی اش یعنی لوپن جلوتر است.

 افزایش تنش در روابط
 مسکو - تل آویو

تهران - ایرنا - در ادامه تنش میان روســیه و اسراییل بر سر موضوع اوکراین ، 
وزارت خارجه روســیه سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد.به گزارش عصر 
یکشنبه شــبکه الجزیره قطر ، این تصمیم روســیه در پی مواضع اخیر وزیر 
امور خارجه رژیم صهیونیستی اتخاذ شد که حمله به اوکراین را محکوم کرده 
بود.اســرائیل تا مدتی پس از آغاز یورش روسیه در اوکراین از نکوهش مسکو 
خودداری کرد. یائیر الپید، وزیر خارجه اســرائیل، گفته بود که روســیه عماًل 
همسایه شمالی اسرائیل است و حفظ منافع اسرائیل در قبال سوریه برای دولت 
اســرائیل اهمیت بیش تری دارد.با این حال، با ادامه یورش روسیه در اوکراین، 
یائیر الپید روز ۱۸ فروردین گفت که روسیه علیه غیرنظامیان مرتکب جنایت 
جنگی شده است.موضع رژیم صهیونیستی در خصوص حمله روسیه به اوکراین 
تا حدودی دوپهلو  هم بوده است . از یک سو به قطعنامه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد درباره محکومیت حمله به اوکراین و اخراج روسیه از شورای حقوق 
بشر سازمان ملل متحد رای مثبت داد اما از سوی دیگر اعالم کرد که به تحریم 
های غرب علیه روسیه نخواهد پیوست.یائیر الپید، وزیر خارجه اسرائیل، اخیرا 
در اظهاراتی گفت روسیه مرتکب جنایت جنگی شده و رای اسرائیل در شورای 
حقوق بشــر سازمان ملل همگام با بســیاری از کشورهای غربی باعث تعلیق 
روسیه از این شورا شد.روسیه اظهارات الپید و رای اسرائیل در آن شورا را »مایه 
تاسف« نامیده است.روســیه هم در اقدامی بی سابقه جزئیاتی از آخرین حمله 
جنگنده های اســرائیلی در سوریه را منتشر کرده و هم زمان با نکوهش شدید 
اسرائیل بر سر رویدادهای اخیر مسجداالقصی، گفته است که اسرائیل غزه را به 
زندانی بزرگ برای فلسطینیان تبدیل کرده است.روسیه نوشت که اسرائیل از 
وضعیت ایجاد شده در اوکراین برای منحرف کردن افکار عمومی بین المللی در 
قضیه فلسطینی که یکی از قدیمی ترین نزاع های حل نشده جهان است، سوء 
استفاده می کند.روسیه افزود که بر خالف قطعنامه های متعدد شورای امنیت و 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولت های اسرائیل به اشغالگری پیشرونده و 
ضمیمه کردن اراضی فلسطینی ادامه داده و بیش از دو و نیم میلیون فلسطینی 
را در کرانــه باختری به صورت نقاطی که با جهان خــارج ارتباط ندارند، رها 
کرده اند.روسیه هچنین در مورد غزه نوشته است که اسرائیل این باریکه را عماًل 
به زندانی باز برای دو میلیون ســاکنین آن تبدیل کرده که ۱۴ سال است در 
شــرایط حصر دریایی، هوایی و زمینی نگاهداری می شوند.اسرائیل از واکنش 
به این بیانیه سیاسی تند روســیه نیز خودداری کرده است. دفتر وزیر خارجه 

اسرائیل گفته است که سکوت بر واکنش ترجیح دارد.

خبرگــزاری آناتولــی بــه نقل از وزیــر دفاع 
ترکیه گــزارش داد کــه هواپیماهای جنگی، 
هلیکوپترهــا و پهپادهای ارتش این کشــور 
مواضع شــبه نظامیان کرد را در مناطق شمال 
عــراق هدف قرار داده اند.به گزارش ایســنا، به 
گفتــه »خلوصی آکار«، وزیــر دفاع ترکیه، در 
این عملیــات پناهگاه ها، تونل هــا و انبارهای 

مهمات شــبه نظامیان کــرد در مناطق متینا، 
زاپ و آواسین-باسیان مورد هدف قرار گرفتند.

وزیر دفاع ترکیه بدون اشــاره بــه آمار تلفات 
ناشــی از این عملیات، اظهار داشت: »عملیات 
ما تا این لحظه همانگونه که برنامه ریزی شده 
بــود، با موفقیت ادامه یافته اســت. همچنین 
اهدافی که برای مرحله اول تعیین شــده بود، 

به  دست آمده اســت.«آکار افزود: هدف از این 
عملیات »جلوگیری از حمالت تروریســتی« 
و »اطمینــان از امنیت مرزهای کشــور« بوده 
اســت. واحدهای توپخانه ارتــش ترکیه نیز از 
این عملیات پشــتیبانی کرده اند.این عملیات 
بخشی از کارزار نظامی ترکیه در عراق و سوریه 
علیه شبه نظامیان »حزب کارگران کردستان« 

 )YPG( »و »شــبه نظامیان کرد سوریه )PKK(
است که آنکارا هر دو را »گروه های تروریستی« 
می نامد.ترکیه به طور مرتب حمالت هوایی را 
در شــمال عراق انجام می دهد و کماندوهای 
خود را برای پشتیبانی از این حمالت به منطقه 
می فرســتد.حزب PKK از ســال ۱۹۸۴ وارد 

»مبارزه مسلحانه« با ترکیه شده است.

بیانیه آژانس انرژی اتمی:
هیچ پیشرفتی در امنیت هسته ای 

اوکراین رخ نداد
گروســی  رافائل  ایرنــا-  تهــران- 
انرژی  بین المللی  آژانــس  مدیرکل 
گفــت: اوکرایــن روز یکشــنبه به 
آژانس اطالع داد که در ۲۴ ســاعت 
گذشته هیچ پیشرفت مهم جدیدی 

در رابطه با ایمنی و امنیت هسته ای رخ نداده است.به گزارش 
ایرنا از وب ســایت آژانس بین المللی انرژی اتمی، با توجه به 
 ،)NPPs( ۱۵ رآکتور عملیاتی اوکرایــن در چهار نیروگاه اتمی
هفت رآکتور در زمان حاضر به شــبکه متصل هستند و هشت 
رآکتــور دیگر برای تعمیر و نگهداری منظم تعطیل شــده اند 
یا در حالــت ذخیره نگهداری می شوند.سیســتم های ایمنی 
همچنان در چهار نیروگاه اتمی )NPPs( فعال هســتند و آنها 
نیز همچنان برق خارج از ســایت را در دسترس دارند.آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در رابطــه با پادمان ها، اعالم کرد که 
وضعیت نسبت به آنچه قباًل گزارش شده بود، بدون تغییر باقی 
مانده اســت.آژانس هنوز از سیســتم های نظارتی خود که در 
نیروگاه هسته ای چرنوبیل نصب شده است، انتقال داده از راه 
دور را دریافــت نمی کند اما چنین داده هایی از دیگر نیروگاه 
های هســته ای در اوکراین به مقر آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی ارسال می شود.در ۱۳ فروردین سال جاری به دنبال عقب 
نشینی نیروهای روســیه، پرچم اوکراین بر فراز سایت هسته 
ای چرنوبیل برافراشته شد.شرکت ملی تولید انرژی هسته ای 
اوکرایــن با صدور بیانیه ای در این خصــوص اعالم کرد: دوم 
آوریل )۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۱( مقارن ساعت ۱۱:۰۰ صبح به 
وقت محلی پرچم اوکراین بر فراز چرنوبیل برافراشــته و سرود 
ملی اوکراین نواخته شــد.این بیانیه در ادامه می افزاید: کلیه 
کارکنان سایت هسته ای چرنوبیل، که تحت شرایط دشوار و از 
زمان اشــغال آن از ۲۴ فوریه )۵اسفند ۱۴۰۰( امنیت و امینی 
پرتوهای رادیو اکتیو این ســایت و محیط پیرامون آنرا تامین 

کردند، دراین مراسم حضور داشتند.

تاثیر جنگ اوکراین بر انتخابات فرانسه
تهران- ایرنا- بنیاد کارنگی اروپا با بررسی چگونگی تاثیر جنگ 
اوکراین بر انتخابات فرانسه، این مساله را نه تنها موثر بر تحوالت 
فرانسه بلکه تکان دهنده برای افکار عمومی این کشور می داند.

به گزارش ایرنا، موسسه کارنگی اروپا در گزارشی با استناد به یک 
نظر ســنجی در اوایل ماه آوریل نوشت که ۸۷ درصد فرانسوی 
ها در مورد جنگ اوکراین ابراز نگرانی کردند در حالیکه در یک 
نظر ســنجی دیگر در اواســط ماه مارس حدود یک سوم باور 
دارنــد که بحران اوکراین بر تصمیم آنها در انتخابات ریاســت 
جمهوری فرانسه تاثیر خواهد گذاشت.به نوشته این اندیشکده، 
در ابتدا بسیاری انتظار داشتند که وضعیت ژئوپلیتیکی به نفع 
امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه باشد. این اعتقاد وجود 
دارد کــه مقــام و تجربه مکرون در مواقع بحــران و اضطراب، 
اطمینان بخش اســت. اکثریت رای دهندگان )۵۹ درصد( در 
این نظرسنجی، وی را در مواجهه با این بحران »توانمند« می 
دانند اما چنین مســاله ای در مورد نامزدهای دیگر صدق نمی 
کند.چندین نفر از نامزدهای ریاســت جمهوری فرانسه مانند 
مارین لوپن از راست افراطی و اریک زمور یا ژان لوک مالنشون 
از چپ افراطی در گذشته موضع طرفداری از روسیه را داشتند.

بنیاد کارنگی اروپا در ادامه با اشاره به رقابت مکرون با لوپن در 
روز ۲۴ آوریل )۴ اردیبهشت( در دور دوم، افزود: »ظاهراً لوپن 
علیرغم نزدیکی طوالنی مدت سیاسی، ایدئولوژیکی و مالی خود 
با کاخ کرملین تحت تاثیر جنگ روسیه در اوکراین قرار نگرفته 
است. واقعیت این اســت که رای دهندگان به ندرت بر اساس 
مالحظات سیاست خارجی رای خود را به صندوق می اندازند. با 
اینحال بحران اوکراین در میان سه مشغله فعلی رای دهندگان 
فرانســوی قرار دارد، اما اولین مورد نیست )اولین مورد قدرت 
خرید اســت( و در واقع برجســتگی آن در هفته های گذشته 
کاهش یافته است. مهم تر از آن، به نظر می رسد که نگرانی های 

رای دهندگان نسبت به جنگ بیشتر به پیامدهای اقتصادی آن 
مربوط می شود تا تشدید هســته ای یا قاره ای. »لوپن در این 
زمینه مکرون را متهم کرده که از وضعیت مردم فرانسه غفلت 
کرده است. این سیاســتمدار راست گرا تالش کرده خود را به 
عنوان کاندیدایی که دغدغه اش قدرت خرید مردم است، نشان 
دهد و کمتر رادیکال و مناقشه برانگیز به نظر برسد. تفاوت بین 
او با زمور دیگر نامزد راست افراطی این است که لوپن با تحویل 
سالح به اوکراین مخالف است و زمور با استقبال از پناهندگان 
اوکراینی مخالفت کرده اســت. »این اندیشکده که به مسائل 
حوزه اروپا می پردازد، در ادامه به اظهارات سه نامزد فرانسوی 
درباره روســیه اشاره می کند: »مجموعه ای از اظهارات گذشته 
لوپن، زمور و مالنشــون درباره روسیه به طور گسترده در طول 

مبارزات انتخاباتی منتشر شده است. لوپن برای محکوم کردن 
جنگ دســت به انحراف زده، هرچند تغییر اساسی در دیدگاه 
سیاست خارجی خود نداده است. وی در برنامه خود همچنان 
متعهد می شود که پس از پایان جنگ، »اتحاد« با روسیه را در 
مورد مســائل امنیتی اروپا ایجاد کند. »»در مقابل هیچ یک از 
مخالفان مکرون به خاطر مساله روسیه به وی حمله نکردند اما 
به هر حال مکرون ســمت ریاست جمهوری را داشته و تالش 
های گذشته و حال او برای حفظ گفتگوی سیاسی با روسیه با 
انتقاد در بســیاری از بخش های اروپا مواجه بوده است. »بنیاد 
کارنگی اروپا دو دلیل اصلی را برای اینکه مکرون بخاطر روسیه 
مورد حمله قرار نگرفته، مطرح می کند: اول، دشمنی سیاسی 
با او به سه بخش تقسیم می شود. در مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۷، 

سوابق سیاست خارجی فرانســوا اوالند توسط همه نامزدهای 
اصلی مورد حمله قرار گرفت: فرانســوا فیون، لوپن و مالنشون 
همگی او را متهم کردند که از ایاالت متحده، ناتو و اتحادیه اروپا 
در بحران اوکراین در ســال ۲۰۱۴ تبعیت کرده و همچنین در 
برقراری گفت وگو با مسکو بر سر سوریه شکست خورده است. 
به عبارت دیگر، آنها اوالند را متهم می کردند که سنت سیاست 
خارجی گولیستی فرانسه را کنار گذاشته است.در مقابل مکرون 
با احترام ظاهری به ســنت گولیستی، به هیچ وجه تغییری در 
موقعیت فرانسه در اتحادیه اروپا یا ناتو ایجاد نکرد.در مجموع، 
در حالی که در سال ۲۰۱۷ نامزدهای مخالفی بودند که رییس 
جمهوری فعلی را به موضع ضد روسی متهم می کردند، در سال 
۲۰۲۲ مکرون به نامزدهای مخالف به دلیل طرفداری از روسیه 
حمله می کند.این اندیشکده اروپایی دلیل دوم را اینگونه ذکر 
می کند: مکرون بخاطر ابتکار روسیه مورد حمله قرار نگرفته، 
زیرا صرف نظر از چندین گزارش تحریف شــده در مطبوعات 
فرانســوی و خارجی، هرگز چرخش یا بازنشــانی در مواضع او 
وجود نداشــته است. پاسخ قاطعانه مکرون به تهاجم روسیه به 
اوکرایــن این را ثابت کرده اســت.بنیاد کارنگی اروپا در نتیجه 
گیری این گزارش نوشــت: در صورت انتخاب مجدد، مکرون 
احتماال موضع واکنش محکم و جمعی اروپایی در کنار باز نگه 
داشتن خط ارتباطی با مســکو را حفظ خواهد کرد. اگر لوپن 
پیروز شود، سیاست خارجی فرانسه در قبال روسیه تحت تأثیر 
قرار خواهد گرفت، اما متحول نخواهد شــد. فضای مانور برای 
لوپن محدود خواهد شــد چونکه طی ماه های گذشته شرایط 
ژئوپلیتیکی، مباحثه سیاســی داخلــی و موضع افکار عمومی 
تغییر کرده است.دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
مکــرون را با ۲۷.۸۶ درصد آرا و لو پــن را با ۲۳.۱۵ درصد به 

دور دوم رساند.

وزیر امور خارجه اوکراین با بیان اینکه به تازگی هیچگونه ارتباط دیپلماتیکی با روســیه در حد وزرای خارجه در جریان نبوده، 
وضعیت مرتبط با بندر ماریوپل را »وخیم« دانســت و گفت این احتماال »خط قرمز« در مســیر مذاکرات باشد.به گزارش ایسنا، 
دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین یکشنبه در مصاحبه با سی بی اس نیوز گفت: ماریوپل احتماال خط قرمز باشد.در تازه ترین 
تحوالت از اوکراین، سربازان اوکراینی مقابل اولتیماتوم روز یکشنبه روسیه برای تسلیم شدن در شهر بندری ماریوپل که در هم 
کوبیده شــده اســت، مقاومت کرده اند و این در حالیست که مســکو تاکید می کند که نیروهایش تقریبا به طور کامل این شهر را در اختیار گرفته اند و چنین چیزی 
می تواند بزرگترین پیشروی آنها در این جنگ باشد که امروز )دوشنبه( وارد پنجاه و چهارمین روز خود شد.   دنیز شمیهال، نخست وزیر اوکراین می گوید که نیروهای 
کشورش در ماریوپل با وجود اینکه روسیه از آنها خواسته تا سالح هایشان را زمین گذاشته و تسلیم شوند، همچنان مبارزه می کنند.همچنین وزیر امور خارجه اوکراین 
به ســی بی اس نیوز گفت: حقیقتا ما هیچ نوع تماســی با دیپلمات های روسی در هفته های اخیر در حد وزرای امور خارجه نداشته ایم. تنها سطح تماس، از طرف تیم 
مذاکره کننده اســت که از نمایندگان نهادهای مختلف و اعضای پارلمان تشکیل شده اســت. آنها در سطح کارشناسی به رایزنی های خودشان ادامه داده اند اما اصال 
مذاکراتی در سطح باال انجام نشده است.وزیر امور خارجه اوکراین همچنین پیش بینی کرد که طی هفته های آتی درگیری های سنگین در شرق کشورش تشدید شود. 

این مقام درباره احتمال سفر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به اوکراین گفت، کی یف از استقبال از او خشنود خواهد شد.

رئیس جمهوری پیشین آمریکا در پیام عید پاک، شدیدا به دموکرات ها و خصوصا به »دیوانگان چپ رادیکال« و دادستان کل نیویورک 
که او هم دموکرات است، تاخت و او را »نامزد ناکام پست فرمانداری« توصیف کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا صبح یکشنبه پیامی به مناسبت عید پاک از طریق کمیته اقدام سیاسی خودش موسوم به »آمریکا 
را نجات دهید« منتشر کرد.ترامپ با اشاره به خانم لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک گفت: »باشد که او، با وجود این حقیقت که دارد 
کسب و کارش را از نیویورک می برد، در حالی که هم زمان جرم، مرگ ومیر و ویرانی را در نیویورک نگه می دارد، سالم بماند!«دونالد ترامپ 

و این مقام دولتی به تازگی درگیری هایی داشته اند چرا که جیمز تالش می کرد تا این رئیس جمهوری پیشین آمریکا و فرزندانش را به ادای شهادت وادار کند. لتیشا جیمز و 
دفتر دادستان منطقه ای منهتن این مساله را مورد تحقیق قرار داده اند که آیا ترامپ به منظور فرار مالیاتی از ارزش امالکش کاسته و به وقت گرفتن وام، ارزش آنها را در اسناد 
افزایش داده یا خیر.  این رئیس پیشین کاخ سفید بارها با انتقاد از این تحقیقات تحت رهبری لتیشا جیمز، آن را با انگیزه سیاسی »شکار موهومات« دانسته است. ترامپ با 
تنظیم دادخواستی خواستار صدور حکم علیه این تحقیقات شده است.دونالد ترامپ همچنین یکشنبه در پیام دیگری مستقیما دموکرات ها را هدف گرفت و گفت: »دیوانگان 
چپ رادیکال هر آنچه در توان دارند، انجام می دهند تا کشورمان را نابود کنند. باشد که آنها موفق نشوند، اما با این حال شاد، سالمت، ثروتمند و خوب باشند!«در ماه های اخیر 
که ترامپ در حال تایید برخی نامزدها برای رقابت های آتی انتخابات میان دوره آمریکاست، رقابت در میدان جمهوری خواهان داغ شده و خود ترامپ هم که حضور انتخاباتی 

دوباره برای رقابت ۲۰۲۴ کاخ سفید را در دست بررسی دارد، طی هفته های اخیر به برنامه سفرهایش افزوده است.

وزیر خارجه اوکراین: 

ترامپ، دموکرات ها را به صالبه کشیدماریوپل »خط قرمز« در مذاکرات است

جنگنده های ترکیه 
مواضع شبه نظامیان 
کرد در شمال عراق را 
هدف قرار دادند
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بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی، بینش های جدیدی را در مورد 
ابتال به کروناویروس ارائه می دهد.به گزارش ایســنا و به نقل از نیوز 
SARS-(»۲ مدیکال نت، ابتال به »کروناویروس سندروم حاد تنفسی

CoV-۲( که به بروز بیماری همه گیر کووید-۱۹ منجر شــده است، 
می تواند نشــانه های بالینی گوناگونی را ایجاد کند؛ از بیماری بدون 
عالمــت و خفیــف گرفته تــا پیامدهای بحرانی و حتی کشــنده. 
بیماری زایی کووید-۱۹ مســتقیما با تخریب ســلول های اپیتلیال 
ریه مرتبط اســت که می تواند به دلیل اثرات سیتوپاتیک ویروسی 
و همچنین، آسیب شناسی ایمنی باشد.بررسی پژوهشگران »دانشگاه 
کالیفرنیا، برکلی«)UC Berkeley( که پیشــتر روی افرادی انجام شد 
که بر اثر ابتال به کووید-۱۹ جان باختند، سه نشانه از عفونت بحرانی 
ناشــی از کروناویروس را گزارش کرد که ترومبوز شدید ریه، آسیب 
وسیع آلوئولی، و بدشکلی پنوموسیت ها را شامل می شد. مورد آخر 
که در اثر همجوشــی سلولی ایجاد می شــود، در ماکاک های آلوده 
به کروناویروس و عفونت های آزمایشــگاهی نیز گزارش شده است. 
بنابراین، همجوشی سلولی، نقش مهمی در بیماری زایی کروناویروس 
بــر عهــده دارد.پروتئین خوشــه ای کروناویروس، مســئول ایجاد 
همجوشــی سلولی است. پروتئین خوشــه ای پس از جدا شدن، به 
گیرنده »آنزیم ۲ مبدل آنژیوتانسین«)ACE۲( که روی سطح سلول 
قرار دارد، می پیوندد تا غشای ویروسی را با غشای پالسمایی سلول 
میزبان ادغام کند. پس از آن، آران ای ویروس برای تکثیر شدن، در 

سیتوپالسم سلول میزبان آزاد می شود.

رشــد و جایگزینی بافت غضروف آســیب دیده با کمک فناوری چاپ 
۴ بعدی همان چیزی اســت که اخیرا یک گروه از محققان »موسســه 
الیب نیتس برای مواد تعاملی« و »دانشــگاه فنی آخن« در تالش برای 
دستیابی آن هستند.به گزارش ایسنا و به نقل از آی او،  محققان اخیرا 
اظهار کرده اند جوهر زیســتی می تواند جایگزین غضروف انســان شود 
و در همین راســتا نیز در حال انجــام کارهایی برای اثبات این موضوع 
هستند. محققان دانشگاه فنی آخن برای توسعه جوهر زیستی که بتواند 
جایگزین غضروف انسان شود یک کمک مالی پنج ساله به مبلغ حدود 
 )Werner Siemens Foundation(۱۰ میلیون یورو از بنیاد ورنر زیمنــس
دریافت خواهند کرد تا طی پروژه »TriggerINK«)یک جوهر زیســتی 
با مواد خاص( را توســعه دهند.بدن انســان از تعداد بی شماری بافت با 
ســاختارهای متفاوت و گاهی بسیار پیچیده تشــکیل شده است. اگر 
این بافت ها آســیب ببینند، علم پزشــکی در بازگرداندن عملکرد آنها 
با چالش های بزرگی مواجه می شــود. اگرچــه روش هایی برای ترمیم 
غضروف در زانو وجود دارد، اما چنین راه هایی به راه حلی طوالنی مدت 
برای جایگزینی بافت آسیب دیده و بازیابی عملکرد آن منجر نمی شود.

هدف محققان این مطالعه توسعه یک فناوری جایگزین برای جایگزینی 
بافت اســت. »الرا د الپورت«، »اســتفان هــچ«، »آندریاس هرمان« و 
»ماتیاس وســلینگ« از محققان این مطالعه بودند. طی این پروژه که 
TriggerINK نام دارد از اصل نوآورانه چاپ ۴ بعدی استفاده می شود که 

برای آن نیز یک جوهر زیستی ویژه در حال طراحی است.چاپ ۴ بعدی 
فناوری توسعه یافته چاپ سه بعدی است. در چاپ سه بعدی استاندارد، 

الیه به الیه یک ماده اغلب روی هم قرار می گیرد.

نقش یک پروتئین در ابتال به 
کروناویروس

آیا جوهر زیستی می تواند 
جایگزین غضروف انسان شود؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پناه بردن غیرنظامیان به واگن های مترو برای در امان ماندن از حمالت 
موشکی روسیه در شهر »خارکیف« اوکراین/ رویترز

چرا فورد شلبی GT500 کانورتیبل تولید نمی شود؟
اگر منتظر فورد شــلبی GT5۰۰ S55۰ کانورتیبل هستید شاید بهتر باشد توجه خود را به مدل کوپه معطوف کنید. نمایندگان 
فورد در مصاحبه با رسانه ها تائید کرده اند خبری از GT5۰۰ کانورتیبل نخواهد بود. این تصمیم یک سنت شکنی محسوب می شود 
و البته نگرانی های فورد برای عدم تولید چنین خودرویی نیز قابل درک است. GT5۰۰ S55۰ موستانگ قوی ترین موستانگ تاریخ 
اســت اما برای رسیدن به چنین دستاوردی مجبور به قربانی کردن برخی چیزها بوده است. در آغاز باید گفت گیربکس دستی 
ســنتی ای که از همان ابتدا در موستانگ GT5۰۰ ها عرضه می شد دیگر ارائه نمی شود و بجای آن گیربکس ۸ سرعته دوکالچه 
ســاخت ترمک عرضه می شود که البته عملکرد بسیار ســریعی دارد.برای اطمینان از اینکه S55۰ فقط خودرویی سریع در خط 
مستقیم نیست، فورد چیزهایی همچون استحکام شاسی، تنظیمات سیستم تعلیق و ترمزهای قوی را در اولویت قرار داده است تا 
کلیت خودرو بتواند قدرت ۷۶۰ اسب بخاری نیروگاه ۸ سیلندر 5.۲ لیتری این خودرو را هندل کند. این سطح از توجه به جزئیات 
باعث شده است S55۰ موستانگ GT5۰۰ بجای کوپه ای دیترویتی شبیه سوپرکاری ایتالیایی به نظر برسد. اما متأسفانه برخالف 

اکثر سوپرکارهای ایتالیایی، فورد نسخه کانورتیبل این هیوال را تولید نخواهد کرد. 

فلسفه گنگ حضور تماشاگران در ورزشگاه ها
بازگشت تماشاگران به ورزشگاه ها یکی از اتفاقات خوب چند ماه اخیر برای فوتبال ایران بود اما نحوه مدیریت این موضوع توسط ستاد 
ملی کرونا و شــورای تامین، ســواالتی را برای فوتبال دوستان به وجود آورده است.به گزارش ایســنا، با فروکش ابتال به کرونا در ایران، 
ورزشــگاه های فوتبال دوباره شاهد حضور هواداران بودند. نحوه بازگشت تماشاگران اما، سواالت متعددی را به همراه داشت. سوای این 
ســواالت که چرا در این مدت که تمام تجمعات به جز فوتبال به حالت عادی برگشــته بودند یا آیا واقعا لزوم حضور بانوان، بازگشــت 
تماشاگران را به تاخیر انداخته بود، سوال جدیدی به وجود آمد که چرا حاال باید از ۳۰ درصد از ظرفیت ورزشگاه ها استفاده شود.براساس 
مصوبه ستاد ملی کرونا، شورای تامین هر استان تصمیم نهایی را راجع به حضور ۳۰ درصدی تماشاگران در ورزشگاه ها می گیرد. در نگاه 
اول تصور شد که قرار است ظرفیت ورزشگاه ها به دلیل پابرجا بودن کرونا، پلکانی پر شود اما نحوه مدیریت این موضوع در نخستین بازی 
با تماشــاگر و دیدارهای بعدی، این فرضیه را در هاله ای از ابهام قرار داد. دلیل ایجاد ابهام در این فرضیه، توزیع نشــدن ظرفیت ۳۰ 
درصدی در کل ورزشگاه است، چرا که یگان های برقراری امنیت براساس کاسه ورزشگاه و دسترسی های منتهی به آن، تصمیم 
گرفتند که تمام این ۳۰ درصد به صورت متمرکز در قســمتی از ورزشگاه مستقر شوند. به همین دلیل، سوالی به وجود می آید 
مبنی بر این که اگر قرار است که تماشاگران بدون رعایت فاصله و پروتکل بهداشتی در کنار هم مستقر شوند، پس چرا به جای 

۳۰ درصد، از تمام ظرفیت ورزشگاه ها استفاده نمی شود؟

کجاست بند؟ هک صحرا گرفت دیواهنپدید نیست اسیران عشق را خاهن
چنان ز فرقت آن آشنا بنالیدم

گاهن هک خسته شد جگر آشنا و بی نخست گفتمت: ای دل، هب دام آن سر زلف
مرو دلیر، هک بیرون نمی ربی داهن

گرم رسد هب دو زلف تو دست چون شاهنهچ سنگ غصه هک رب سر زنم حسودان را!
پدید نیست هک کامم ربآوری، یا هن ؟هب نقدم از همه آسایشی ربآوردی ر افتد گرت شبی هب سر کوی ما گذا

مکوب رد، هک کسی نیست اندرین خاهن

پیشنهاد

چهره روز

موزه معصومیت
اورهان پاموک نویســنده معاصر ترک و برنده جایزه 
نوبل ادبیات در ســال ۲۰۰۶ اســت کــه کتاب های 
بســیار زیبا و ارزشمندی را به نگارش درآورده است. 
کتاب های پاموک به بیش از ۶۰ زبان زنده دنیا ترجمه 
شده اند. کتاب موزه معصومیت او درباره عشق، روابط 
بین انســان ها، انتقاد از قشر مرفه جامعه و شکستن 
تابوهای ســنتی جامعــه ترکیه در گــذر از تفکرات 
سنتی به سمت مدرنیته اســت. داستان کتاب موزه 
معصومیت که نویســنده شش سال برای نوشتن آن 
وقت گذاشت از زبان »کمال« در قالب خاطره نویسی 
روایت می شــود. موزه معصومیت درباره عشقی پر از 
رنج اســت و با این جمله آغاز می شود:می دانستم که 
این لحظه شادترین لحظه زندگی ام است.کمال از خانواده ثروتمند و سرشناسی در شرف ازدواج با 
»سیبل« از خانواده های نامدار ترکیه است اما در یک روز زمانی که به قصد خرید یک هدیه برای 
نامزد خود به مغازه ای در استانبول مراجعه می کند، با »فسون« از بستگان دور خود مواجه می شود 
و این جرقه ای برای ایجاد یک عشق بزرگ می شود.در ادامه داستان، این دو رابطه پنهانی خود را 
آغاز می کنند. عشق پر التهابی که از نخستین سطور کتاب خود را نمایش می دهد.اگر می دانستم 
این لحظه شــادترین لحظه زندگی هم خواهد بود، هیچ وقت آن را از دســت نمی دادم. با آرامشی 
عمیق تمام وجودم از آن حس طالیی پر شد. شادمانی ای که شاید چند ثانیه طول کشید اما برای 
من به اندازه ساعت ها و سال ها گذشت. روز دوشنبه ۲۶ می ۱۹۷5 بود. چند لحظه مانده به ساعت 
سه انگار از گناه و جزا و پشیمانی نجات پیدا کردیم.کمال با تصور اینکه می تواند پس از ازدواج با 
سیبل همچنان فسون را در کنار خود داشته باشد با سیبل نامزد می کند، اما پس از شب نامزدی 
فسون به ناگهان ناپدید می شود و پس از آن کمال با یک سردرگمی و رنج بی نهایت در فراق فسون 
به سر می برد. احتماالً برای همه پیش آمده که با دیدن یک شی یا حتی گوش دادن به یک آهنگ 
یاد و خاطره ی واقعه یا شخصی در ذهن ما زنده می شود. این حس برای تک تک ما آشناست. این 
مفهوم بن مایه کتاب موزه معصومیت از اورهان پاموک شــده است. اشیا پیرامون ما، عنصر اصلی 
تشکیل دهنده این کتاب است و پاموک چندین بار آن را به عنوان یک کلید واژه اساسی در کتاب 
قرارداد است. برای مثال شروع رابطه فسون با کمال از طریق یک کیف و در حقیقت یک شی شروع 
می شود.فسون پس از آشنایی با کمان یک لنگه از گوشواره خود را گم می کند این گوشواره گمشده 
مظهر ناممکنی وصال کمال و فســون است. پس از آن فسون در بخش نامزدی کمال، به سیبل 
می گوید »اگه دلتون برای کسی که خیلی دوستش داری تنگ شده، کدوم رو ترجیح میدید؟ اینکه 

دوستاتون رو جمع کنید و روحش را احضار کنید، ....

سیروس ابراهیم زاده
ســیروس ابراهیم زاده )زاده ۱۳۱۶ در اردبیل( بازیگر 
ســینما، تلویزیــون و تئاتر ایــران اســت. او دارای 
کارشناسی ارشــد تئاتر از انگلســتان است. وی در 
ســال ۱۳۱۶ در اردبیل متولد شد. پس از تحصیالت 
مقدماتی در ایران در رشــته زبان و ادبیات انگلیسی 
از دانشــگاه تهــران جهت تحصیل در رشــته تئاتر 
عازم انگلســتان گردید؛ و همزمان در رشته موسیقی 
دانشــگاه بیرمنگام فارغ التحصیل گردید.در شهریور 
۱۳۹۶ در مراسم نکوداشــت های نوزدهمین جشن 
ســینمای ایران در تاالر ایوان شــمس، از سیروس 
ابراهیم زاده تجلیل شد. او فعالیتش را از سال ۱۳۴۶ 
در تلویزیون و رادیو شــروع کرد. بازی در فیلم حسن 
کچل به کارگردانی علی حاتمی نخستین تجربه سینمایی اوست. از جمله فعالیت های وی در تئاتر 

می توان به نمایش های »اتللو«، »جعفر خان از فرنگ برگشته«، »ملیحه« و اشاره کرد.

فرهنگ

جشــنواره بین المللــی مســتند ویزیــون دو ریل 
)چشــم اندازهای واقعیت( با معرفی برندگان ســال 
۲۰۲۲ به کار خود پایان داد.به گزارش ایسنا، پنجاه و 
سومین جشنواره بین المللی مستند »ویزیون دو ریل« 
از تاریخ از ۱۸ تا ۲۸ فروردین در شهر نیون سوئیس 
برگزار شد و در نهایت فیلم »مثل یک جزیره« ساخته 
»تیزان بوشــی« جایزه بزرگ هیــات داورن بخش 
مســابقه بین الملل مســتندهای بلند )جایزه نقدی 
۲۰ هزار فرانک( را به خود اختصاص داد و مســتند 
»Bitterbrush« به کارگردانی امیلی مهدویان به عنوان 
محصول آمریکا نیز برنده جایزه ویژه هیات داوران به 

همراه، جایزه نقدی ۱۰ هزار فرانک سوئیس شد. 
همچنین مستند »زندگی کاغذی من« ساخته ویدا دنا و محصول مشترک بلژیک، فرانسه و ایران 
هم که در بخش مســابقه بین الملل مستندهای بلند حضور داشت، جایزه بهترین ویژه بین ادیان 
)جایزه ای که به بهترین فیلمی تعلق می گیرد که پرسش های مهمی درباره زندگی و جهت گیری 
انســان مطرح می کند( را گرفت.جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان جشنواره »ویزیون دو ریل« 
هم به مستند »آتش عشق« به کارگردانی »سارا دوزا« محصول مشترک آمریکا و کانادا اختصاص 
یافت. جشنواره بین المللی »ویزیون و ریل« )چشم  اندازهای واقعیت( یکی از مهم ترین جشنواره ها 

در عرصه سینمای مستند در جهان محسوب می شود.

 2 سینماگر ایرانی برگزیده 
»ویزیون دو ریل« شدند
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