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پرسیده شود، ولی در جلسه اخیر هم اندیشی مجلس و دولت این گالیه مطرح شد....

www.sobh-eqtesad.ir

زنگنه:
هیچکس درباره عدم تحقق برنامه های کالن کشور پاسخگو نیست

info@sobh-eqtesad.ir

تأثیر افزایش فروش نفت بر اقتصاد 
کشور چگونه است؟

بــا توجه به افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی، انتظار می رود تأثیر آن در 
متغیرهای اقتصاد کالن و معیشت مردم احساس شود، اما چرا تاکنون این 
اتفاق رخ نداده است؟به گزارش خبرنگار مهر، افزایش درآمدهای نفتی و غیر 
نفتی یکی از مهمترین اتفاقات اقتصادی دولت سیزدهم از زمان شروع به کار 
بوده است. به گفته جواد اوجی، وزارت نفت توانسته است ده درصد بیشتر از 
تکالیف بودجه ای خود درآمد نفتی محقق کند. به عبارتی در بودجه ۱۴۰۰ 
حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی شــده بود که سهم 
دولت از آن ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بوده اســت. در صورتی که ده درصد 
بیش از آن محقق شده باشد، درآمد نفتی دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰ 
هزار میلیارد تومان بوده اســت.این در حالی است که در چهار ماه ابتدایی 
امسال، صرفاً بالغ بر ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت 
و فرآورده های نفتی حاصل شــده که حــدوداً ۹ درصد رقم مصوب بودجه 
بــرای این دوره زمانی بود. افزایش درآمدهای نفتــی اوالً متأثر از اقدامات 
وزارت نفت برای افزایش فروش نفت و ثانیاً افزایش بی ســابقه قیمت نفت 
بوده اســت.با این حال همچنان این ســوال وجود دارد که با وجود افزایش 
درآمدهای نفتی چرا هنوز تأثیر آن در سفره مردم مشهود نیست که در این 

گزارش به پاسخ به این سوال پرداخته می شود:

1( تأخیر در تأثیر درآمدهای نفتی
اولیــن نکته ای کــه باید به آن توجه کرد این اســت که حتــی اگر تمام 
درآمدهای نفتی وصول شــود، باز هم به دلیل فرایندهای مالی مدتی طول 
می کشد تا درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شود. همچنین برای تزریق ارز 
به اقتصاد، خارج از روال بودجه نیاز به گرفتن مجوز است.به گفته غالمرضا 
مصباحی مقدم، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گرچه فروش نفت 
افزایش یافته است، اما به طور معمول منابع مالی ناشی از این فروش با تأخیر 
به دست فروشنده می رسد، حتی اگر فروش به صورت نقدی باشد. معموالً در 

قراردادهای بلندمدت و میان مدت این مسئله رعایت می شود.

2( تأثیر در کاهش تورم و رشد اقتصادی
دولت ســیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که تورم موجود رکورد 
باالترین تورم پس از انقالب را شکسته بود. مهمترین دلیل این تورم کسری 
بودجه گسترده دولت و افزایش نقدینگی بدون حساب بود.طبق برآورد مرکز 
پژوهش های مجلس، بودجه ســال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان 
کسری داشته است. هرچند دولتی های سابق اصرار داشتند تمام علت این 
امر را به تحریم ها برگردانند ولی کارشناسان معتقدند افزایش خارج از قاعده 
مخارج دولت در سال پایانی علت عمده این کسری بودجه بود.می توان گفت 
مهمترین تأثیر درآمدهای نفتی، کم شــدن ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد 
نفتی که به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی محقق شده است، از ۴۷۰ هزار 

میلیارد تومان کسری پیش بینی شده است.

ساکتان تورم ۵۷ درصدی؛ ناقدان تورم نزولی
رهگیری و رصد هزینه های دولت در سال گذشته که به طور عمده متکی بر 
رشــد درآمدهای اخیر بوده نشان می دهد که این درآمدها کجا هزینه شده 
اســت. در واقع دولت از محل این افزایش درآمدها که نســبت به سال ها و 
دولت قبل رشد چند برابری نشان می دهد، توانست ضمن تسویه بدهی های 
دولت گذشته بودجه ۱۴۰۰ را هم تراز کند.یکی از هزینه هایی که از محل 
این افزایش درآمدها انجام شــد، تســویه نقدی تنخــواه ۵۴ هزار میلیارد 
تومانی دولت قبل بود که در چهار ماه نخســت سال گذشته به طور کامل 
هزینه شــده بود و دولت سیزدهم باید نســبت به تسویه آن اقدام می کرد 
و در روزهای پایانی اســفند تسویه شد.در ســال آینده نیز بندی در قانون 
بودجه بدین منظور آورده شــده اســت تا مازاد درآمد نفتی صرف تسویه 
اوراق خزانه شــود.مجموع این اقدامات موجب روند کاهشی تورم نقطه به 
نقطه در ماه های پایانی ســال اخیر شد. همچنین نرخ کل تورم برای سال 
۱۴۰۰، ۴۰.۲ اعالم شــده است، رقمی که تقریباً با پیش بینی بانک جهانی 
برابر اســت. یکسان بودن این ارقام این سوال را به وجود می آورد که چرا با 
وجود بهبود متغیرهای کالن، مثل کسری بودجه و کاهش نقدینگی، هنوز 
هم عدم تنظیم بازار و افزایش قیمت برخی محصوالت موجب تثبیت تورم 
شده است.در موضوع رشد اقتصادی بهمن ماه گزارش عملکرد شش ماهه 
اقتصاد کشــور از طرف مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد. در پایان این 
گزارش پیش بینی شد در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۲.۸ درصد باشد. 
این میزان برای رشــد بدون نفت ۱.۶ درصد است. صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشــد اقتصادی ایران را در 
سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پیش بینی کرده اند.با این وجود بانک 
جهانی در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را برای اقتصاد 
ایران پیش بینی کرد. این در حالی است که در گزارش مهرماه بانک جهانی 
ایــن پیش بینی تنها ۲.۴ درصد بود. همچنیــن در گزارش هفته های اخیر 

مرکز آمار، رشد اقتصادی نه ماهه اقتصاد ۵.۱ درصد ذکر شد.

3( پاسخ به یک پرسش؛ تأثیر پول نفت چگونه باید باشد؟
در سال های گذشته به وضوح وابستگی شدید درآمدهای نفتی به متغیرهای 
اقتصاد کالن و معیشت مردم مشاهده شد؛ به طوری که در سال های گذشته 
که درآمدهای نفتی به علت تحریم ها به حداقل خود رسیده بود، تورم هم در 
اوج خودنمایی می کرد. الزم به ذکر است بر اساس گفته محمد باقر نوبخت، 
رئیس ســابق سازمان برنامه و بودجه در ســال ۹۹ تنها ۱.۲ میلیارد دالر 
درآمد نفتی محقق شده است.رهبری نیز در سخنرانی خود، مثل سابق بر 
این موضوع تأکید ویژه ای کردند و از نفت به عنوان مخدری که سال هاست 
اقتصاد ایران را معتاد کرده نام بردند.کارشناســان نیز اعتقاد دارند تفکری 
که فکر می کند باید نفت فروخت تا مخارج روزانه کشــور تأمین شود و به 
عبارتی پول نفت باید ســر سفره بیاید، سال هاست در اقتصاد ایران جریان 
دارد و موجب عقب افتادگی و وابستگی به تحریم ها شده است.ضمن اینکه 
تجربه کشــورهای دنیا ثابت کرده است، تزریق یکباره درآمدهای نفتی در 
اقتصاد کشــور می تواند موجب تحریک انگیزه های اقتصادی برای واردات و 
در پی آن صنعت زدایی و افزایش تورم شــود. پدیده ای که از آن به بیماری 
هلندی در اقتصاد تعبیر می شود.در این راستا نیز دولت اقداماتی انجام داده 
اســت. جواد اوجی، وزیر نفت در این باره می گوید: در دولت سیزدهم بیش 
از ۵۵ قــرارداد و تفاهم نامه امضا کردیم، ۱۶.۵ میلیارد دالر با شــرکت های 
داخلی و خارجی امضا شــده کــه هم در بحث توســعه میدان ها نفتی و 
گازی مشــترک، هم بحث جمع آوری گازهای مشعل بوده است.وی اضافه 
می کنــد: عمده تأمین مالی قراردادهای توســعه میدان ها از محل عایدات 
همان میدان خواهد بود و هلدینگ هــای بزرگ، میدان ها نفتی و گازی را 
توسعه می دهند و سرمایه گذاری که انجام دادند از محل تولید نفت، میعانات 
گازی و گاز مســتهلک خواهد شد. بخش دیگری از تأمین مالی نیز توسط 
کنسرسیوم های بانکی به صورت فاینانس و تسهیالت است و بخشی نیز از 
منابع داخلی پروژه ها تأمین خواهد شد.بنابراین هرچند به طور قطع افزایش 
درآمدهای نفتی تأثیر مثبتی بر شاخص های اقتصادی از جمله تورم و رشد 
اقتصادی دارد، ولی باید توجه کرد مســیر تنظیم بازار و اصالح قیمت ها از 
مســیر دیگری است و با ارزپاشی قطعاً مشــکلی حل نخواهد شد. پیشتر 

خبرگزاری مهر در گزارشی به این موضوع به طور مفصل تری پرداخت.

نگــــاه

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران هشدار داد
مراقب تورهای جعلی جام جهانی قطر 

باشید!
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران نسبت به تبلیغ برخی از تورهای 
جام جهانی قطر هشــدار و اعالم کرد هیچ پروازی برای جام جهانی 
قطر از سوی این شرکت به دفتر خدمات مسافرتی »یابکس« واگذار 
نشده و تبلیغ این تور با پرواز »هما« صحت ندارد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از روابط عمومی »هما«، اخیراً مشاهده شده است دفتر خدمات 
مســافرتی یابکس )ماکان سفر جهان( اقدام به تبلیغ پکیج های ویژه 
جام جهانی قطر کرده و از هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« 
به عنوان شرکت هواپیمایی این تور مسافرتی نام برده است.هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران »هما«، ضمن رد این موضوع اعالم کرد هیچ 
پروازی برای جام جهانی قطر از ســوی این شرکت به دفتر خدمات 
مسافرتی »یابکس« واگذار نشده است و تبلیغ این تور با پرواز »هما« 
صحت ندارد.گفتنی است در صورت مشــاهده فروش تورهای ویژه 
جام جهانی قطر  با استفاده از نام هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
»هما«، بــا تبلیغ کنندگان از طریق مراجع قانونــی برخورد خواهد 
شد.هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما »، تاکنون برای فروش 
بلیت های مسیر دوحه قطر با هیچ دفتر خدمات مسافرتی مذاکره ای 
نداشته و از هموطنان درخواست می شود در صورت مشاهده چنین 
تورهایی حتماً از صحت آن اطمینان حاصل کرده و در صورت هرگونه 
شکایت از طریق سازمان هواپیمایی کشوری اقدام شود.عالقه مندان 
حضور در بازی های جام جهانی قطر می توانند برای اطمینان از صحت 
فروش تورهای ویژه جام جهانی قطر با پرواز »هما« با شــماره تلفن 

۴۶۶۲۱۸۸۸ مرکز فروش تلفنی »هما » تماس حاصل کنند.

هشدار بانک گلدمن ساکس درباره 
احتمال رکود اقتصادی آمریکا

گلدمن ســاکس احتمال رکود اقتصادی آمریکا در دو سال آینده را 
۳۵ درصد پیش بینی کرده اســت.به گزارش خبرنگار بین الملل ایِبنا 
به نقل از راشاتودی، یان هاتزیوس، اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس، 
در گزارشی تحقیقاتی نوشت که فدرال رزرو در تشدید سیاست های 
پولی برای کاهش تورم بدون رکود در ایاالت متحده، به اندازه کافی 
با دردسر روبرو خواهد شد. این تحلیلگر احتمال انقباض اقتصادی را 
در حدود ۳۵ درصد در دو ســال آینده پیش بینی می کند.بر اساس 
این گزارش، چالــش اصلی این تنظیم کننده، کاهش اختالف میان 
عرضه باالی شغل و نیروی کار کم است. فدرال رزرو باید با سخت تر 
کردن شــرایط مالی به اندازه کافی برای کاهش فرصت های شــغلی 
بدون افزایش شــدید بیکاری، رشد دستمزدها را با سرعتی مطابق با 
هدف تورم ۲ درصدی خود کاهش دهد. هاتزیوس گفت ممکن است 
رسیدن به نتیجه بی دردسر دشوار باشد، زیرا کاهش بزرگ در شکاف 
شغلی-کارگر در ایاالت متحده تنها در طول تاریخ در دوران رکود رخ 
داده است. این الگوهای تاریخی نشان می دهد که ظاهرا فدرال رزرو 
با مسیر سختی روبرو است.با این حال، به گفته این اقتصاددان ارشد، 
رکود اجتناب ناپذیر نیســت زیرا نرمالیزاســیون پساکرونا در عرضه 
نیروی کار و قیمت کاالهای بادوام به فدرال رزرو کمک خواهد کرد. 
او گفت که کشورهای گروه ۱۰ اقتصاد پیشرفته هم چنین مسیری 

در پیش رو دارند. 

یکی از پیش نیازهای مهم ثبــات بازار ارز و کنترل تورم، تثبیت 
حکمرانی ریال از طریق رصد جریان وجوه ریالی و ارزی اســت.

به گزارش خبرنگار ایِبنا، حجم نقدینگی کشور در اوایل دهه ۹۰ 
نقدینگی کشــور کمتر از ۰.۵ میلیون میلیــارد تومان بود که با 
سرعت رشد متوسط سالیانه ۲۵ تا ۳۰ درصد و جهش ۹ برابری 
به ۴.۵ در انتهای این دهه رســید. ایــن حجم عظیم نقدینگی 
مانند ســیلی است که به هر گوشه اقتصاد سرک می کشد، آنجا 
را نابود می کند. ســرگردانی نقدینگی و گره نخوردنش با توسعه 
اقتصادی، موجب شــده مابه ازایی در تولید کشور نداشته باشد 
تا جایی که متوســط رشــد اقتصادی در دهه ۹۰ حدود صفر یا 
کمی بیش از آن بوده است.این حجم عظیم نقدینگی دست چه 
افراد حقیقی و حقوقی یا نهاد و دســتگاهی است؟ چرا به جای 
تولید، با واسطه گری در بازارهای طال، ملک، خودرو، ارز و ... پیوند 
می خورد؟ و خروجی ماشــین چاپ پول بانکی با چه سازوکاری 
و از چه مســیرهایی در اقتصاد ما جابجا می شود و سیل تورم به 
راه می اندازد؟ پاسخ به این سواالت چندان آسان نیست، چرا که 

اساسا سازوکار شفافی برای ردیابی این پول ها وجود ندارد!

فعالیت های مالی رها شده
نبود اشــراف بر تراکنش های ریز و درشت در اقتصاد ما آشفتگی 
عجیبی بوجود آورده و زمینه فســادهای زیــادی را فراهم آورده 
اســت. برای مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی 
ســال های اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی 
در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش 
۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.انجام تراکنش های تجاری و 
فعالیت های حقوقی با حساب های شخصی که رهگیری آن دشوار 
است، سوءاستفاده از حساب های کودکان یا افراد فوت شده برای 
تأمین مالی فعالیت های خالف قانون، فروش ارز صادراتی خارج 
از ضوابط بانک مرکزی و موارد متعدد دیگر همگی از نمونه های 
فعالیت های اقتصادی غیرقانونی است که در سایه ساختار نظارتی 
ضعیف و غیرهوشمند به دور از چشمان حاکمیت در جریان است 

و بازارهای ملک، طال، ارز و ... را به هم می ریزد.

دردسر شبه پول ها
کارشناسان یکی از ریشه های نوسانات بازارهای مختلف، تورم و 
کاهش ارزش پول ملی را جوالن شبه پول های جایگزین پول ملی 
همچون طال، ارز، برخی انواع چک و ... می دانند که بدون نظارت 
حاکمیتی در اقتصاد ســرگردان هستند و یک اقتصاد زیرزمینی 
حجیم را شــکل می دهند.محمدرضا یــزدی زاده؛ اقتصاددان و 
عضو سابق شــورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در این زمینه 
به ایِبنا می گوید: شــبه پول هایی که جانشین پول ملی شده اند، 
باعث کاهش ارزش پول ملی هســتند. این ها ربطی به نقدینگی 
ندارند هرچند عامل تحریک اولیه آن ها می تواند نقدینگی باشد، 
ولی وقتی در اقتصاد به ســمتی می رویم که به عنوان مثال چک 
حاملــی داریم که بارها و بارهــا در اقتصاد گردش می کند بدون 
اینکه در نقدینگی ثبت شــود، یا در کشور ما طال و ارز جایگزین 
پولی ملی شــده اند که االن دقیقا کار شبه پول را انجام می دهند. 
این ها تاثیر در افزایش نقدینگی دارد ولی در حجم نقدینگی لحاظ 

نمی شود و ربطی هم به خلق پول توسط بانک ها ندارد؛ در حقیقت 
یک سیستم اضافی است که به عنوان یک شبه پول ایجاد کردیم 
و مبادالت اقتصاد زیرزمینی را تســهیل می کند. یعنی اگر بانک 
مرکزی بخواهد به سمت کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی 
برود، این استراتژی تا زمانی که جایگزین هایی را برای پول ملی 

داریم، صد درصد موفق نخواهد بود.

ناترازی ارزی
از ســوی دیگر حسن حسن خانی؛ کارشــناس اقتصادی معتقد 
است عالوه بر مدیریت شبه پول ها برای کنترل تورم، باید به تراز 
منابع ارزی کشور و تنظیم دخل و خرج ارزی هم توجه شود. وی 
در گفتگو بــا ایِبنا تأکید می کند: اگر تورم را صرفا پولی ببینیم، 
مدیریت شبه پول ها کامال اثرگذار است اما معتقدیم در کشور ما 
وجوه غیرپولی تورم نیز بارز است.این کارشناس می افزاید: طبیعتا 
وقتی شوک ناشی از تحریم خارجی داشته باشید، به فاصله ۲ تا 
۳ ماه بعد به تورم نیز شــوک وارد می شود بنابراین همه مواردی 
همچون کنترل و جلوگیری از رشد بی ضابطه شبه پول روی تورم 
اثرگذار خواهد بود، اما ســهم اثرگذاری آن صد درصد نیست. در 
کنار کنترل گردش پول و ضابطه مندی آن حتما باید تراز ارزی را 

هم مد نظر قرار بدهیم.

حکمرانی ریال
یکی از بسترهای مهم برای غلبه بر آشفتگی نظام مالی، تثبیت 
حکمرانی ریال اســت. مجموعه اقدامات حاکمیت برای استفاده 
از ظرفیت هــای نظــام پرداخــت ریالی و اطالعــات موجود در 
تراکنش های بانکی برای اداره کشور را حکمرانی ریال می گویند.

مرکــز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی در یک گزارش 
کارشناســی، برقراری حکمرانی ریال را مستلزم ایجاد و تکمیل 
زیرســاخت های اطالعاتی، قوانین و قواعد در نظام های بانکی، 
مالیاتی و مبارزه با پولشــویی می داند که به حاکمیت این امکان 

را می دهد که:
• اوالً، تراکنــش های خــارج از نظام بانکی )انجــام معامالت با 

اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک( را محدود کند.
• ثانیاً، در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطالعات هویتی، مکانی 

و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد.
• ثالثاً، در ارتباط با تراکنش های با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند 

هدف از انجام تراکنش چه بوده است.
• رابعاً، بتواند با اســتفاده از اطالعات به دست آمده، حقوق عامه، 
اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه )اعم 
از پولشــویی و تأمین مالی اقدامات تروریســتی( و جلوگیری از 

اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.

رویکرد جدید حاکمیت
خوشــبختانه در ســال های اخیر تالش های خوبی برای ایجاد 
حکمرانی ریال بویژه در حوزه قانونگذاری صورت گرفته است که با 
رصد جریان وجوه، از التهاب آفرینی پول های ناشناس در بازارهای 
مختلف جلوگیری کند. قانون اصــالح قانون صدور چک، قانون 
پایانه  های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان، اصالح قانون مبارزه با 

پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل شفافیت تراکنش 
های اشخاص، نمونه هایی از تحوالت قانونی و مقرراتی اخیر در 
حکمرانی ریال هســتند. البته موارد دیگری مانند استقرار نظام 
مالیات بر مجموع درآمد شخصی )PIT( هم در این زمینه مطرح 
است که باید به سرعت قانونمند و عملیاتی شود.بانک مرکزی هم 
در این ســال ها به این موضوعات توجه ویژه داشته و برنامه های 
خوبی را در تکمیل ســاختار جدید در پیش گرفته اســت. علی 
صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به نقش حاکمیت 
ریال در مبارزه با پولشــویی، تأکید می کند: »با هدایت منابع به 
بخش مولد کشور، فعالیت های بانکی نیز تحت رصد قرار خواهد 
گرفت. براســاس موضوع مهم »حکمرانی ریال«، شاهد شفافیت 
فعالیت های اقتصادی و رصد جریان وجوه در کشور خواهیم بود 
که بر این اساس فعالیت های سفته بازانه مشمول مالیات خواهند 

شد«.

در مسیر حکمرانی ریال
مهــران محرمیان؛ معاون فناوری های نویــن بانک مرکزی هم با 
اشــاره به موضــوع حکمرانی ریال در گفتگو بــا ایِبنا اظهار کرد: 
هوشمندسازی سامانه های نظارتی در نظام بانکی شفافیت گردش 
ریال را به دنبال خواهد داشت. در مسیر حکمرانی ریال، پروژه های 
متعددی تعریف شده که با تاکید رئیس کل بانک مرکزی به طور 
کامل دسته بندی شده و با تمرکز بیشتری در راستای تحقق هدف 
نهایــی در حال برنامه ریزی و اجرا اســت.وی افزود: هم اکنون ۹۲ 
ســامانه در بانک مرکزی در حال اجرا است و هدف از اجرای همه 
این سامانه ها، تقویت و افزایش شفافیت در نظام اقتصادی و تحقق 
اهداف حاکمیت کالن کشور است.معاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی پروژه »نهاب« )نظام هویت ســنجی الکترونیکی بانکی( را 
نمونه کامل تحقق داده محوری در شبکه بانکی دانست و »سمات« 
)سامانه متمرکز الکترونیکی اطالعات تسهیالت و تعهدات( را یک 
ابزار مهم نظارت بانک مرکزی برای پایش میزان رشــد تسهیالت 
اعطایی هر بانک و همچنین جلوگیری از انحراف در تســهیالت 
عنوان کرد.محرمیان همچنین گفت: با پیاده سازی سامانه »پیچک« 
یا همان »صیاد« نظارت خوبی بر گردش پول در اقتصاد با استفاده 
از ابزار چک بوجود آمده است که یکی از مهم ترین فوائد آن اشراف 
مالیاتــی و جلوگیری از فرار مالیاتی اســت و در آینده نزدیک نیز 
با عملیاتی شدن سامانه »چکاد« یا همان چک امن الکترونیکی، 
ضرورت گردش چک های کاغذی برطرف می شود و این ابزار کامال 

الکترونیکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نظارت هوشمند
در مسیر تحقق حکمرانی ریال و هوشمندسازی نظارت ها، سایر 
دستگاه ها نیز در کنار بانک مرکزی قرار گرفته اند. به عنوان مثال 
دی مــاه ۱۴۰۰ وزارتخانه های اقتصاد و صمــت به همراه بانک 
مرکزی، تأمین مالی زنجیره ای تولید را کلید زدند و همین چند 
روز قبل با تفاهم وزارت صمت و بانک مرکزی، قرار شد از ابتدای 
اردیبهشت ماه متقاضیان دریافت تسهیالت مرتبط با تامین مالی 
زنجیره تولید در هفت استان و در پنج صنعت منتخب، الزاما باید 

دارای صورتحساب الکترونیکی باشند. 

ثبات بازار ارز با تحقق حکمرانی ریال

وزیر اقتصاد:

رفتار پلیسی در اقتصاد تأثیر مطلوب ندارد
وزیر نفت

درآمد 1۵0 میلیارد دالری با کاهش 
۵0 درصدی مصرف سوخت

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی؛

تمام کارتخوان ها تا پایان فروردین ساماندهی می شوند

وزیر نفت گفت: سالیانه ۸۰ میلیارد دالر یارانه سوخت پرداخت می شود و اگر این مصرف سوخت کشور را نصف 
کنیم، می توان ســاالنه ۱۵۰ میلیارد دالر به دولت تحویل داد.به گزارش ایسنا، جواد اوجی - وزیر نفت در آیین 
امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت نفت و شــهرداری تهران با تاکید بر اینکه روزانه ۹۵ میلیون لیتر مصرف 
بنزین کشــور است، تصریح کرد: قیمت بنزین اکنون در جهان به ۹۰ سنت رسیده است، با صرفه جویی در این 
زمینه و افزایش صادرات درآمد بزرگی به کشور وارد می شود.وزیر نفت با بیان اینکه امیدواریم امروز با امضای این 
تفاهم نامه و اســتفاده از توان شرکت های دانش بنیان، مصرف انرژی کاهش یابد و این انرژی با صادرات و تزریق 

به زنجیره ارزش درآمد بیشتری.....

صادرات ۴ محصول کشاورزی ممنوع شد

در جلسه اتاق بازرگانی تهران صورت گرفت:

واکنش خوانساری به گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان

سخنگوی دولت خبر داد

 منابع آزاد شده صرف تسویه بدهی های 
دولت گذشته می شود

4

3

۵

۵

3

2

2



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 31 فروردین 1401  18 رمضان 1443  20 آوریل 2022سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4888  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

سفیر کشورمان در کی یف خبر داد
از سرگیری فعالیت سفارت ایران در اوکراین

سفیر جمهوری اسالمی ایران در اوکراین از آغاز دوباره فعالیت سفارت کشورمان 
در کی یف خبر داد.به گزارش ایسنا، منوچهر مرادی سفیر کشورمان در اوکراین 
در توییتی نوشت:«ســفارت جمهوری اســالمی ایران در اوکراین از ۱۸  آوریل 
فعالیت مجدد خود را در شــهر کی یف آغاز نموده اســت. فعالیت سفارت طی 
روزهای پس از جنگ، چه در داخل اوکراین و چه با استقرار موقت در مولداوی 
هرگز متوقف نشــد و اکنون همکاران در محل ســفارت در کی یف آماده ارائه 
خدمت به هموطنان عزیز هستند«.پیش از این سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
اوکراین  اعالم کرده بود که با توجه به عدم امکان ادامه فعالیت سفارت در شهر 
کی یف، تصمیم به استقرار موقت در شهر کیشینف پایتخت مولداوی گرفته شد 
این انتخاب هم به دلیل نزدیکی این کشــور به اوکراین است و هم به دلیل این 
که سفیر جمهوری اسالمی ایران در اوکراین همزمان سفیر اکردیته در جمهوری 

مولداوی است.

الهیان:
معطل مذاکرات بمانیم اقتصاد کشور دچار 

رکود می شود
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: اگر معطل 
مذاکرات بمانیم اقتصاد کشــور دچار رکود می شود و 
فرصت ها از دســت می روند، درحالیکه توجه به داخل 
و نگاه به پتانسیل های کشور فرصت های زیادی را احیا 
می کند.زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شــورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با بیانات اخیر مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه معطل مذاکرات نمانید گفت: در هشت سال گذشته دولت 
آقای روحانی بنا را بر این گذاشت که تمام توان خود را به سمت مذاکرات ببرد، 
لذا در این هشــت ســال اقتصاد کشور دچار آسیب و رکود شــد.وی ادامه داد: 
همانطور که شــاهد بودیم در دو دوره قبــل، از ظرفیت های داخلی غافل مانده 
بودیم اما امروز در کشور جوانان متخصص، پرنشاط و تحصیل کرده ای داریم که 
این ظرفیت را دارند تا در همه حوزه ها ورود کنند و چالش ها و مشکالت کشور 
را با دست با کفایت خود برطرف کنند و به سرانجام برسانند.الهیان تصریح کرد: 
در برخی رشته های تخصصی کشور میزان متخصصان و نیروی کار کشور ما در 
حد آمریکایی است که سیصد میلیون جمعیت دارد و قاعدتاً باید این ظرفیت و 
تخصص جوانان به کار گرفته شود، چراکه توجه به پتانسیل های مختلف داخلی 
می تواند ما را در بســیاری از زمینه ها بی نیاز کند.عضو کمیســیون امنیت ملی 
مجلس عنوان کرد: حکمت تدبیرهای مقام معظم رهبری در این حوزه به همین 
علت است، اینکه امروز شعار سال بر تولید دانش بنیان تاکید دارد نشان می دهد 
که نگاه رهبر انقالب نیز به ســمت استفاده نیروی جوان و متخصصین داخلی 
است که از توان آنها در جهت تولید کمک گرفته شود و از این پتانسیل در جهت 
پیشــرفت اقتصادی حمایت صورت بگیرد.وی تاکید کرد: قطعاً رویکرد حرکت 
در مسیر تولید دانش بنیان ما را از غرب بی نیاز خواهد کرد و می تواند در مسیر 
خنثی سازی تحریم ها نیز بسیار مؤثر باشد.الهیان خاطرنشان کرد: البته عملکرد 
دولت یازدهم تا به امروز در همین راســتا بوده است که اقتصاد کشور را معطل 
مذاکرات و برجام نگذارد و همچنین توجه ویژه به ظرفیت های داخلی در دستور 
کار دولت جدید بوده اســت. این مسیر یعنی توجه ویژه به ظرفیت های داخلی 
به ما کمک می کند به نقطه ای برســیم که تحریم ها را خنثی کنیم و در مرتبه 
بعدی حتی نسبت به رفع آنها بی نیاز شویم.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
عنوان کرد: اگر باز هم معطل مذاکرات بمانیم اقتصاد کشــور دچار رکود خواهد 
شــد و فرصت ها از دســت خواهد رفت. این در حالی است که توجه به داخل و 
نگاه به پتانسیل های کشور فرصت های زیادی را احیا خواهد کرد.وی متذکر شد: 
تجربه گذشته نشان می دهد مذاکرات با غرب و آمریکا دستاورد جدیدی برای ما 
نخواهد داشت، بنابراین نباید بیش از این معطل نتایج مذاکرات بمانیم البته روند 
گفتگوها با اذن مقام معظم رهبری ادامه خواهد داشت که امید داریم نتایج خوبی 
برای ما رقم بخورد اما همه اینها نباید منجر به این شود که پیشرفت اقتصادی 

کشور را به مذاکرات وابسته کنیم یا گره بزنیم.

قالیباف در صحن مجلس:
تحقیق و تفحص ها باید مؤثر باشد

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: تحقیق و تفحص ها 
باید با دقت انجام شود و مؤثر باشد.به گزارش خبرنگار 
مهر، محمدرضا صباغیان در جلســه علنی دیروز )سه 
شنبه ۳۰ فروردین( مجلس شورای اسالمی طی تذکر 
شفاهی اظهار داشت: پس از آنکه تحقیق و تفحصی در 
مجلس به اتمام می رسد و گزارش آن به قوه قضائیه ارسال می شود، نمایندگان 
نمی دانند آن تحقیق و تفحص ها به کجا می رسد.وی بیان کرد: باید گزارشی از 
نتایج تحقیق و تفحص ها در صحن مجلس مطرح شود تا نمایندگان در جریان 
جزئیات آن قرار گیرند، آئین نامه داخلی مجلس باید به نحوی اصالح شــود که 
نتایج تحقیق و تفحص ها برای نمایندگان مشــخص شود.محمدباقر قالیباف در 
پاســخ به این تذکر گفت: یکی از ابزارهای نظارتی ما تحقیق و تفحص است اما 
باید با دقت و به صورت مؤثر پیگیری شود و تحقیق و تفحص ها باید مؤثر باشند.

وی متذکر شد: بنده مطالعه کردم و بر اساس آن می گویم که تحقیق و تفحص ها 
در دوره های قبلی مجلس خروجی نداشت. حوزه معاونت نظارت مجلس باید یک 
بررســی درباره تحقیق و تفحص های مجلس در دوره های قبل و در دوره فعلی 

تهیه کند و گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شود.

سخنگوی دولت خبر داد

منابعآزادشدهصرفتسویهبدهیهایدولتگذشتهمیشود
ســخنگوی دولت بابیان اینکه در پروژه میانکاله فرمان رئیس 
جمهــور بر زمین نماند، تصریح کرد: کلنگ زنی پروژه متوقف 
شــده اســت و در دولت مردمی اقدامی در این زمینه صورت 
نمی گیرد.به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت در ابتدای نشست 
خبری خود با بیان اینکه طرح هایی در دست بررسی در دفتر 
دولت اســت، اظهار کرد: از جمله این طرح ها طرح حمایت از 
کارآفرینان و تولیدکنندگان است که شامل بخشودگی مالیاتی 
نیز هســت.وی یادآور شــد: پابه پای طرح های تقویت دانش 
آفرینی از ســوی بخش های مختلف این مساله در دولت هم 
در دست بررسی است.بهادری جهرمی تاکید کرد: طرح وزارت 
بهداشــت هم پس از وزارت جهاد کشــاورزی در حوزه دانش 
بنیان در کمیسیون تخصصی دولت با قید فوریت مورد بررسی 

قرار می گیرد.

وزرای دولت بدون انقطاع در حال تعامل با نمایندگان 
هستند

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به برگزاری جلسه اخیر میان 
دولت و مجلس اظهار کرد: دولت و مجلس در چارچوب وظایف 
خود تعامالت سازنده دارند. دو روز پیش جلسه صمیمی دولت 
با مجلس بــود. وزرای دولت بدون انقطــاع در حال تعامل با 
نمایندگان هســتند. نگاه مشــترک یافتن راهــکار برای حل 
مشکالت مردم از جمله در زمینه گرانی است. امید می رود در 
همین رفت و آمدها گام های مثبتی در راستای حل مشکالت 

مردم به ویژه گرانی برداشت.

حل بحران کم آبی اولویت دولت است
وی در پاســخ به پرسشی درباره بحران کم آبی و برنامه دولت 
برای بهبود این وضعیت در کشــور تاکید کرد: حل بحران کم 
آبی اولویت دولت اســت. در قانون ۱۴۰۱ در تبصره ۸ به این 
مشکل به صورت ویژه پرداخته شده است. مدیریت بحران کم 
آبی نیازمند تعامل مردم و دســتگاه ها برای مدیریت مصرف 
است. ۹ جلســه به ریاســت معاون اول در این زمینه برگزار 
شــده   و ۴ جلســه ویژه زاینده رود برگزار شده است.بهادری 
جهرمی یادآور شــد: طرح شیرین سازی انتقال آب دریا اصلی 
ترین طرح است، پیشرفت های فیزیکی قابل قبولی هم داشته 
اســت. همزمان برای تامین آب شرب به تامین آب صنعت و 
کشاورزی هم توجه می شود.سخنگوی دولت با اشاره به اجرای 
طرح اضطراری آبرسانی در اصفهان، گفت: طرح اضطراری آب 
رسانی به اســتان اصفهان پیشرفت باالی ۹۵ درصدی داشته 
است و در خوزستان با پیشرفت باالی ۴۰ درصدی همراه بوده 
اســت. طرح انتقال آب دریا برای تامین آب صنایع به یزد نیز 

پیشرفت بیشتر از ۶۰ درصدی داشته است.

ایــران و قطر در ۷0 زمینه بــرای جام جهانی همکایر 
می کنند

وی در پاسخ به پرسشی در زمینه اقدامات دولت برای استفاده 
از فرصــت برگزاری جــام جهانی فوتبال در قطــر در زمینه 
گردشگری در ایران، اظهار کرد: پس از سفر رییس جمهوری 
به قطر، تا کنون دو جلســه در این زمینه برگزار شــده است. 
تکالیف دستگاه های مختلف احصاء و ابالغ شده است.بهادری 
جهرمــی با بیان اینکه ۷۰ زمینه همکاری بین ایران و قطر در 
زمینه جام جهانی در دستور کار است، یادآور شد: سفر دو روزه 
ای هم وزیر حمل و نقل قطر به ایران داشت. سه سند در حوزه 
حمل و نقل هوایی امضا شــده است. در حوزه دریانوردی هم 
برای کاال و هم حمل مسافران تصمیماتی صورت گرفته است. 
با پیگیری معاون اول رئیس جمهوری بهره برداری مناسب از 

جام جهانی خواهیم داشت.

40 هزار ایرانی امسال به حج تمتع می روند
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت 
حج تمتع امسال و سهمیه ایران تصریح کرد: امسال زائران حج 
تمتع کاهش داشته و تا یک میلیون نفر است که سهمیه ایران 
حدود ۵ درصد اســت که تقریبا ۴۰ هزار نفر خواهد بود.  در 
شورای عالی هم بحث تدابیر برای ارزان شدن سفر در دستور 
کار اســت. با توجه به افزایش نرخ ارز تمام تالش ها برای این 

مساله انجام می شود.

عادی سازی برخی کشورهای عربی اسالمی سرکوبگری 
صهیونیست ها را تقویت کرد

وی در پاســخ به پرسشــی در زمینه درگیری هــای اخیر در 
فلسطین اشغالی و موضع جمهوری اسالمی تاکید کرد: عادی 
سازی برخی کشــورهای عربی اســالمی زمینه سرکوبگری 
صهیونیستی ها را تقویت کرده است. وزارت امور خارجه تماس 
هایی با حماس داشــته و رایزنی هایی با وزرای خارجه برخی 

کشورهای اسالمی شده است.بهادری جهرمی یادآور شد: نامه 
ای هم به دبیر کل همکاری اســالمی ارسال شده و خواستار 

محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی شده ایم.

وزرا به صورت جهادی در حال اجرای برنامه های خود 
هستند

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه گمانه زنی هایی 
برای استیضاح برخی وزرا از سوی مجلس تصریح کرد: نظارت 
حق طبیعی مجلس اســت. در حیــن تعامل دولت و مجلس 
اختالف نظر کارشناســی هم امری طبیعی است. تمام وزرا به 
صورت جهادی در حال اجرای برنامه های خود هستند. برخی 
اقدامات نیازمند زمان بلندمدت تری برای به نتیجه رســیدن 
اســت.وی افزود: ارزیابی عملکرد مدیران در دستور کار دولت 
بوده و هست. اخیرا هم ارزیابی عملکرد وزرا هم به خودشان و 

هم به رییس جمهور داده شده است.

عوامل گرانی روشن است
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه علت طرح موضوع 
مبارزه با دســت های پشت پرده گرانی از سوی رییس جمهوری، 
تاکید کرد: عوامل گرانی روشن است. مثال حجم نقدینگی ۴ هزار 
میلیارد که  به دولت به ارث رســید تورم زا اســت و آثار آن بلند 
مدت است. بودجه ۱۴۰۱ احکامی دارد که آثار تورمی به جای می 
گذارد همانند اصالح ارز ۴۲۰۰ و احکامی از این دست.سخنگوی 
دولت یادآور شــد: کسری های بودجه از سال قبل نیز تاثیرگذار 
اســت. در خصوص جلسه چهارشنبه دولت در کنار مباحث ناظر 
به گرانی در خصوص اقدامات ســودجویانه بیان شده که به طور 
خــاص در بازار میوه و تره بار بــود که در واکنش به این گزارش 
رئیــس جمهور خطاب کردند که در کنــار کنترل تورم از عامل 
اخیر که اقدامات ســوداگران اســت نباید غافل بود و پشت پرده 

آنها باید بررسی شود.

بنا به تاکید رئیس جمهور بانیان وضع موجود نمی توانند 
حل کننده مشکالت باشند

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه وضعیت ابقای 
مدیران دولت قبلی در ساختار اجرایی کشور اظهار کرد: رئیس 
جمهور تاکید دارند بانیان وضع موجود نمی توانند حل کننده 
مشکالت باشــند. کســانی که کارایی الزم را خواهند داشت 
می توانند ابقا شــوند و در غیر این صورت نمی توانند با دولت 
همکاری داشته باشند.وی افزود: اخیرا دستوری از سوی رئیس 
جمهور به معاونت اجرایی صادر شد که کارگروهی تشکیل شود 

برای مدیرانی که تعیین تکلیف نشده اند.

فرمان رئیس جمهــور در مورد پروژه میانکاله بر زمین 
نماند

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه وضعیت پروژه 
میانکاله تصریح کرد: در خصوص پروژه میانکاله فرمان رئیس 
جمهور بر زمین نماند. کلنگ زنی پروژه متوقف شده است و در 

دولت مردمی اقدامی در این زمینه صورت نمی گیرد.

10 هزار میلیارد تومان بدهی ماهانه از دولت گذشته به 
این دولت به ارث رسیده است

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی دیگر در زمینه آزادسازی 
منابع بلوکه شده ایران نیز تاکید کرد: برخی منابع بلوکه شده، 
آزاد ســازی آنها یکی از اقدامات دولت اســت. دولت اغماضی 

در جهــت صیانت از حقوق مردم نخواهد داشــت. منابع آزاد 
شــده صرف تسویه بدهی های گذشــته که به دولت به ارث 
رسیده است، می شــود.وی ادامه داد: ماهانه ۱۰ هزار میلیارد 
تومان بدهی از دولت گذشته در این دولت پرداخت می شود. 
همزمان میزان سرمایه گذاری عمرانی دولت نیز افزایش یافته 
از این منابع اســت و واردات کاالهای اساسی هم از این منابع 

تامین می شود.

مدیریت مصرف برق نیازمند عزم همگانی است
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه مدیریت مصرف 
برق در فصول گرم سال، اظهار کرد: در سالهای گذشته در ایام 
اوج مصرف گاز و برق با قطعی رو به رو بودیم با مدیریت خوب 
وزارت نفت با هیچگونه قطعــی گاز در بخش خانگی روبه رو 
نبودیم. در حوزه وزارت نیرو نیز در زمینه برق شــاهد همین 
وضعیت بودیم و قطعی نداشــتیم.بهادری جهرمی تاکید کرد: 
مدیریت مصرف برق نیازمند عزم همگانی است اما دولت برنامه 
متعددی برای به کارآوردن نیروگاه های جدید و تقویت نیروگاه 

ها داشته است.

سازمان بنادر برای الیروبی خلیج گرگان آغاز به کار کرد
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه اقدامات رییس جمهوری در 
ســفر به استان گرگان، گفت: در سفر رئیس جمهور به استان 
گرگان در خصوص الیروبی آشــوراده دستور دادند که تعیین 
تکلیف شــود. در حوزه طبیعت گردی آشوراده مشخص شد 
مشــکلی در این زمینه نیست. در حوزه الیروبی خلیج گرگان 
هم سازمان بنادر آغاز  به کار کرد. پیمانکار تعیین شده و با اخذ 

مجوز از سازمان محیط زیست در دستور کار است.

دولت مجوزی بــرای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو 
صادر نکرده است

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه افزایش قیمت 
کارخانه ای خودرو یادآور شــد: دولت مجــوزی برای افزایش 
قیمت کارخانه ای خودرو صادر نکرده است. مشکالت صنعت 
خودرو ریشــه ای است. افزایش تولید مورد تاکید دولت است. 
کاهش تعداد خودروهای در پارکینگ مانده یکی دیگر از برنامه 
های دولت در زمینه خودرو بوده اســت.بهادری جهرمی ادامه 
داد: همچنین گارانتی ها افزایش یافته است که این اقدامات از 
موارد ۸ بندی دستور رئیس جمهور برای صنعت خودرو است. 
۱۸۰ هزار خودرو در پارکینگ دو خودروســاز بود که امروز به 

زیر ۵۰ هزار تا کاهش یافته است.

مودیان مالیاتی از 4 میلیون نفر به ۶ میلیون نفر رسیده 
اند

وی در پاســخ به پرسشی در زمینه اصالح نظام مالیاتی کشور 
گفت: سال گذشــته ۳۰۱ هزار میلیارد تومان از محل وصول 
مالیات واریــز نقدی به خزانه صورت گرفته اســت. ۴۰ هزار 
میلیارد تومان هــم از مالیات ارزش افزوده به شــهرداری ها 
صورت گرفته است.سخنگوی دولت تاکید کرد: افزایش مالیات 
از مودیان جدید صورت گرفته است. مودیان از ۴ میلیون نفر 
به ۶ میلیون نفر رسیده اند که شامل مودیان فراری بوده است.

دولت با ورود قانونی مهاجران موافق است
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسش ایسنا در زمینه  برنامه های 
دولت برای بهبــود وضعیت مهاجران افغانســتانی در ایران، 

تاکید کرد: مســاله مهاجران مســاله روی میز وزارت کشور 
اســت. مهاجران افغانســتانی هم به صورت قانونی هستند و 
هم غیرقانونی و برخی که قصد ورود غیرقانونی داشــته اند تا 
حد ممکن شناسایی می شوند. سازمان ملی مهاجرین نیز در 
حال شکل گیری است.وی افزود: ایران همیشه حجم گسترده 
مهاجران را میزبانی کرده اســت و انتظار می رود مراجع بین 
المللی هم تکالیف خود را به ویژه در شــرایط تحریم داشــته 

باشند. البته که دولت با ورود قانونی مهاجران موافق است.

کسری بودجه به حداقل رسیده است
ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسشــی در زمینه برنامه های 
دولت برای جلوگیری از کاهــش ارزش پول ملی تاکید کرد: 
ســه عامل کاهش ارزش پول ملی با جدیت مقابله می شود. 
کســری بودجه به حداقل رسیده اســت. نظم دهی و انضباط 
بانکها نیز در دستور کار است. ناترازی ارزی نیز در حال جبران 
اســت. موفقیت های خوبی داشتیم و این رویه به عنوان برنامه 

مهم دولت تداوم دارد.

دستگاه دیپلماسی، تعامل چندجانبه برای حل بحران 
گرد و غبار دارد

بهادری جهرمی همچنین در پاســخ به پرسشی درباره مسئله 
ورود ریزگردها به ایران اظهار کرد: ریزگردها مساله دامنه داری 
است. برنامه های داخلی و بین المللی در این زمینه در دستور 
کار اســت. سازمان محیط زیســت برنامه ۱۰ ساله را طراحی 
کرده اند که در ستاد ملی گرد و غبار در حال پیگیری است.وی 
افزود: در حوزه منشاء خارجی نیز با کشورهای منطقه ای هم 
رایزنی ها آغاز شده است. دستگاه دیپلماسی، تعامل چندجانبه 
برای حل و مدیریت این بحران دارد.سخنگوی دولت در پاسخ 
به پرسشی درباره به نتیجه رسیدن دعوای شرکت گاز ایران با 
فرانسه اظهار کرد: دعوای شرکت گاز ایران و فرانسوی دعوای 
چندساله بود که به نتیجه رسید. معادل ۲۷ میلیون دالر ادعای 
شرکت فرانسوی بود و ادعای ایران معادل ۱۳ میلیون دالر بود. 
نتیجه این رای به نفع کشــورمان صادر شد که نتیجه آن رد 
مبلغ ادعایی آنها بــود و در مجموع ۱ و نیم میلیون پرداخت 

نهایی به ایران انجام می گیرد.

برنامه دولت برای به وضعیت بازار
بهادری جهرمی همچنین با اشاره به وضعیت بازار و برنامه های 
دولت برای بهبود آن، تصریح کــرد: با همکاری خوب وزارت 
صمت، جهادکشــاورزی، وزارت کشــور و دادگستری نظارت 
موثری بر حوزه بازار صورت گرفته اســت. بیش از ۲۰ جلسه 
تنظیم بازار برگزار شــده اســت . در هفت مــاه اخیر منتهی 
به ۱۴۰۰ صد و بیســت هزار گشــت تعزیرات بوده است. در 
تعطیالت نوروز دو هزار گشت در روز از سوی تعزیرات صورت 

گرفته است.

اجرای برنامه جامع همــکاری ایران و چین ارتباطی با 
مذاکرات وین ندارد

وی در پاســخ به پرسشی درباره برنامه جامع همکاری ایران و 
چین یادآور شــد: برنامه جامع همکاری ایران و چین نیازمند 
توافق نامه های آتی است. اجرای این برنامه به صورت رسمی 
در دی ماه گذشــته از دو طرف مورد تاکید قرار گرفت. اجرای 
آن ارتباطی با مذاکرات وین ندارد در هر صورت اقدام با برنامه 
های مختلف اجرا خواهد شد. نهادهای مختلف در حال مذاکره 

در این زمینه هستند.

ارز ترجیحی دارو حذف نشده است
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره موضوع حذف ارز 
ترجیحی دارو اظهار کرد: ارز ترجیحی دارو حذف نشده است. 
دلیل برخی مشکالت، کمبود تخصیص در دولت قبل بود که 
در دولت مردمی با افزایش رو به رو شــد. در ابتدای امســال 
یعنی در یک دوازدهم ســال، یک میلیــارد دالر برای دارو به 
وزارت بهداشــت  پرداخت شد. پیش بینی می شود در حوزه 
دارو امسال مشکلی نباشد.بهادری جهرمی افزود: همگانی شدن 
بیمه یکی از برنامه های مهم دولت در ۱۴۰۱ اســت. در نیمه 
دوم ۱۴۰۰ کمبودهای دارویی یک چهارم مدت زمان مشــابه 
سال قبل از آن بود. در حوزه تورم نیز نرخ تورم دارو نسبت به 

نیمه دوم ۹۹ نصف شد.

طرف ایرانی میز را ترک نکرده است
ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد ایران در 
مذاکرات برجام تاکید کرد: رویکرد ایران در خصوص مذاکرات 
ثابت بوده است. طرف ایرانی میز را ترک نکرده است. ایران اهل 

برهم زدن میز مذاکرات نبوده است.

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس گفت: اگر حکم یک برنامه کالن محقق نشود، هیچ کس جوابگو نیست و مهم ترین عاملی که باعث شده برنامه در کشور جایگاه الزم را 
نداشته باشد همین عدم پاسخگویی است.به گزارش خبرنگار مهر محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در گفتگو با برنامه »رویداد« رادیو گفتگو 
با اشــاره به تأخیر دولت در تدوین برنامه توســعه هفتم گفت: این برنامه در بهار ۱۴۰۱ باید آغاز می شد که یک سال نیز فرآیند تدوین آن طول می کشد. مجلس انتظار داشت 
دولت این مسئله را در اولویت کاری قرار دهد.زنگنه تصریح کرد: دالیل تاخیر در ارائه برنامه هفتم باید از دوستان و مسئوالنی دولتی پرسیده شود، ولی در جلسه اخیر هم اندیشی 
مجلس و دولت این گالیه مطرح شد و رئیس جمهور اعالم کرد سند تحول دولت سیزدهم را آماده کرده که سند مفصلی است و بخشی از برنامه هفتم توسعه را بر همین پایه خواهند نوشت.عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس با بیان اینکه آماده شــدن ســند تحول دولت بخشــی از مسیر تدوین برنامه هفتم توسعه است، عنوان کرد: برنامه هفتم بر اساس سند تحول دولت تنظیم می شود. متأسفانه با تأخیر از سوی دولت 
مواجه شده ایم که البته این موضوع مسبوق به سابقه است.وی تاکید کرد: از آنجا که ارائه و تدوین برخی از این برنامه های کالن با اولین سال روی کار آمدن دولت ها مصادف می شود و عماًل تأخیرهای این چنینی را 
شاهد هستیم.زنگنه پیش بینی کرد برنامه هفتم توسعه یک سال دیگر تمدید شود و تا سال ۱۴۰۲ در دستور کار باقی بماند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: تا آنجا که اطالع داریم 
مجموعه ای در مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری مأمور تدوین برنامه هفتم هستند و مرکز پژوهش های مجلس نیز این رویکردها را تنظیم می کند ولی سرعت آن پایین است.وی متذکر شد: دولت باید ارائه 
برنامه هفتم توسعه را اولویت خود بداند؛ در حقیقت دولت قبل از آنکه بخواهد سند تحول را در دستور کار قرار دهد، باید آن را در قالب برنامه هفتم به مجلس ارائه می داد تا مسیرش هموارتر شود و سریع تر پیش 

رود. پیش بینی می شود مجلس تا اواخر بهار صبر کند و اگر باز هم دولت اهتمامی برای ارائه برنامه هفتم توسعه نداشت، مجلس خود اقدام به ارائه طرح خواهد کرد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز ارتش تاکید کرد: وحدت ارتش 
و ســپاه دشمن را ســرخورده ومتزلزل و از تالش های مذبوحانه خویش، مأیوس و ناامید نموده 
است.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار محّمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه 

در پیامی فرا رسیدن ۲۹ فروردین ماه، روز ارتش جمهوری اسالمی ایران را به فرمانده نیروی زمینی ارتش تبریک گفت. در پیام سردار 
سرتیپ پاسدار محّمد پاکپور خاطر نشان شده است: بیست و نهم فروردین ماه، یادآور حماسه ماندگار جان برکفان نیروی زمینی مکتبی، 
فداکار و پرافتخار ارتش جمهوری اسالمی ایران در عرصه های نبرد، مجاهدت و ایثار است که دوشادوش سایر رزمندگان نیروهای مّسلح، 
شجاعانه، با سلحشوری و نقش آفرینی  تعیین کننده در برابر دشمنان پلید و قسم خورده این سرزمین، چونان خورشیدی در آسمان 
پرفروغ جهاد و شهادت و دفاع از کیان و اقتدار ایران عزیز اسالمی، خوش درخشیدند و برگ های زرینی در تاریخ پرافتخار دفاع مقّدس 

و صحنه های شکوه مند حراست از امنّیت و تمامّیت ارضی این مرز و بوم رقم زدند.

زنگنه:

هیچکس درباره عدم تحقق برنامه های کالن کشور پاسخگو نیست
سردار پاکپور:  

اتحاد ارتش و سپاه دشمن را مایوس و 
ناامید کرده است



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 31 فروردین 1401  18 رمضان 1443  20 آوریل 2022اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4888  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی؛

تمام کارتخوان ها تا پایان فروردین 
ساماندهی می شوند

رئیس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امور مالیاتی گفت: از ۱۳ میلیون دستگاه 
کارتخوان، ۷ میلیون ابزار پرداخت تاکنون ساماندهی شده، ۳ میلیون غیرفعال 
شده و تعداد ۳ میلیون باقی مانده که تا پایان فروردین تعیین تکلیف می شوند.

به گزاش اقتصاد آنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد برزگری گفت: 
مرحله دوم این قانون، تفکیک حســاب های شخصی و تجاری است که متولی 
این امر بانک مرکزی است و باید زمان آغاز این مرحله را اعالم کند که به نظر 

می رسد این مرحله از اردیبهشت آغاز شود.
به گفته او، یکی از مهم ترین مراحل که پیشــنیاز اجرای این قانون محســوب 
می شــود، اجرای سراسری کدینگ کاال و خدمات است. یعنی باید به هر کاال یا 
خدمت یک شناســه یا کد استاندارد تخصیص داده شود و سازوکار سامانه ها با 
این کدهاســت. وزارت صمت، اتاق بازرگانی و اصناف از دستگاه های دخیل در 
این مرحله از قانون هســتند و به عنوان بهره بردار پیگیر اجرای آن ها هستیم.

او گفت: موازی با ســاماندهی ابزار های پرداخت، تفکیک حساب های شخصی و 
تجاری و تخصیص شناسه کاال و خدمت، در حال آماده سازی سامانه های مربوط 
به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی هستیم. سامانه هایی همچون؛ سامانه جمع 
آوری، سامانه کارپوشه، سامانه قرارداد ها و ... که مجموعه آن ها سامانه مودیان را 
تشکیل می دهد. زمان بندی ما برای اجرای آزمایشی این قانون همان مهر امسال 

است. حتی شاید برای برخی از مودیان، این زمان جلوتر هم بیاید.

در سال ۱۴۰۱؛
 حقوق نمایندگان مجلس

 ۱۰ درصد افزایش یافت
عضو کمیسیون بودجه مجلس از تصویب افزایش ۱۰ درصدی حقوق نمایندگان 
در ســال ۱۴۰۱ در نشســت امروز این کمیسیون با هیات رئیسه مجلس خبر 
داد.به گزارش فارس، بهروز محبی نجم آبادی نماینده مردم ســبزوار در مجلس 
شــورای اسالمی، با اشاره به جلسه مشــترک امروز اعضای کمیسیون برنامه و 
بودجه با اعضای هیأت رییسه مجلس برای بررسی و تصویب حقوق نمایندگان 
در سال ۱۴۰۱ و هزینه های اداره دفاتر )هزینه های نمایندگی( اظهار داشت: در 
نشســت امروز چون در رابطه با جزئیات سرفصل ها اختالف نظر وجود داشت، 
فقط ۱۰ درصد افزایش حقوق نمایندگان برای ســال جدید به تصویب رسید و 
مابقی ســرفصل ها به کمیته تخصصی کمیسیون ارجاع شد تا در آنجا بررسی 
و مجددا در جلسه بعدی طرح شــود.وی افزود: مسأله اضافه کاری نمایندگان 
در کمیته تخصصی بررســی می شود تا سازوکار محاسبه و پرداخت آن به طور 
شفاف مشخص شــود؛ چراکه نمایندگان دائما در حوزه های انتخابیه در حال 
تردد هســتند و این فعالیت ها معموال در حق الزحمه آنها دیده نمی شود.عضو 
کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشــان کرد: برای هزینه 
اداره دفاتر نمایندگان )هزینه های نمایندگی( نیز پیشــنهاد ۱۰ درصد افزایش 
برای سال جدید مطرح شد، اما جمع بندی نشد و قرار شد در کمیته تخصصی 
کمیسیون این سرفصل نیز بررسی بیشتر شود؛ چراکه افزایش هزینه های آب، 
برق و گاز و حقوق کارکنان دفاتر و اجاره بها بیش از این ارقام بوده است.محبی 
نجم آبادی خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه احــکام مالی مجلس حداکثر تا 
پایان اردیبهشت ماه باید نهایی شود، این موارد باقی مانده نیز به زودی تعیین 

تکلیف خواهد شد.

چین نیامد، خودمان می سازیم
پس از آن که نتیجه ی مشــخصی از مذاکره با شرکت های چینی برای مسکن سازی در 
ایران حاصل نشد، قرار است مسئوالن وزارت راه و شهرسازی با معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری تمهیداتی را به منظور استفاده از توان شرکت های دانش بنیان داخلی 
برای صنعت ســاختمان به کار گیرند.به گزارش ایســنا، چند هفته ای است که موضوع 
مذاکره با شــرکت های چینی برای ورود به پروژه نهضت ملی مسکن در ایران مسکوت 
مانده اســت. این در حالی اســت که وزارت راه و شهرســازی از سال گذشته استفاده 
از ظرفیت شــرکت های خارجی برای ارتقای ســطح تکنولوژی صنعت ساختمان را در 
دســتور کار قرار داد و اعــالم کرد که مذاکراتی با برخی شــرکت های خارجی صورت 
داده اســت. اواخر سال گذشــته نیز محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی 
به ایســنا گفت که مذاکره با چینی ها از دستور کار خارج نشده و ادامه دارد.در این بین 
بعضی شرکت های دولتی رایزنی های را با شرکت های ترک و چینی آغاز کردند. روز ۲۲ 
اسفندماه ۱۴۰۰ یاســر امامی ـ مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در یک 
نشســت خبری اظهار کرد: امروز با یک شرکت بزرگ ترکیه ای که قبال در ایران سابقه 
فعالیت نداشــته مذاکره کردیم و آمادگی دارد در پروژه های مســکونی ایران مشارکت 
کند.اشــاره امامی به عدم حضور شرکت ترک در ایران از آن جهت بود که تصور می شد 
شــرکت مذکور، همان شرکتی است که در شهرهای جدید پردیس و پرند، مسکن مهر 
ساخته است.شنیده ها حاکی از آن است به دالیلی مثل تحریم و نبود صرفه  اقتصادی، 
طرف چینی تمایل چندانی برای حضور در ایران نشــان نمی دهد. درخصوص مذاکره با 
شــرکت های ترک نیز اطالع رسانی چندانی صورت نگرفته و به نظر نمی رسد توافقی تا 
کنون صورت گرفته باشــد.وزارت راه و شهرسازی از اوایل فعالیت دولت سیزدهم اعالم 
کرد که همزمان با رایزنی با شــرکت های خارجی، از توان شرکت های ایرانی نیز غافل 
نیست. در این زمینه اعالم شد موضوع صنعتی سازی به فراخوان گذاشته شده و از ۵۸۶ 
شــرکت داخلی که تاییدیه فنی دارند خواسته شده تا در طرح نهضت ملی مسکن سه 
مشخصه کیفیت، ســرعت اجرا و کاهش قیمت تمام شده را در دستور کار قرار دهند؛ 
جلســات مشترکی بین مسئوالن وزارت راه و شهرســازی با برخی شرکت های داخلی 
برگزار شــده و یکی از مهمترین دســتور کارهای این وزارتخانه در سال جدید ارتقای 
فناوری ســاخت است.به تازگی هم رییس کمیســیون عمران مجلس با تاکید بر لزوم 
اســتفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان با هدف ارتقای کیفیت ساخت و ساز گفته 
اســت: این موضوع را در جلسه با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مطرح کردیم و 
وی قول داد تا هفته آینده با وزارت راه و شهرسازی جلسه ای برگزار و برنامه جامعی را 

تدوین کرده و به کمیسیون عمران گزارش دهند.

 چقدر گوشی باالی ۶۰۰ دالر وارد
 ایران شده است؟

واردات گوشی تلفن همراه باالی ۶۰۰ دالر به ۱.۳ میلیارد دالر رسیده است، سهم آنها از 
ارزش کل واردات گوشی، بیش از ۳۲ درصد و از نظر تعداد تنها ۶.۲ درصد است.گزارشی 
که فرود عســگری- معاون امور گمرکی گمرک ایران- به ایسنا اعالم کرده است نشان 
می دهد که در ســال گذشته در مجموع ۴.۲ میلیارد دالر گوشی از مبادی رسمی وارد 
ایران شده است که تعداد آن بیش از ۱۷.۷ میلیون دستگاه به وزن بالغ بر ۶.۸ میلیون 
دالر بوده است.همچنین از ۴.۲ میلیارد دالر واردات صورت گرفته، بیش از ۱.۳ میلیارد 
دالر به گوشــی های باالی ۶۰۰ دالر اختصاص  دارد که ۳۲.۲ درصد ارزش کل واردات 
گوشــی را دربرمی گیرد.این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی های باالی ۶۰۰ دالر 
فقط ۶.۲ درصد از کل سهم داشته است؛ به طوری که در سال گذشته از مجموع ۱۷.۷ 
میلیون دستگاه وارد شــده ۱.۱ میلیون دستگاه برای باالی ۶۰۰ دالر بوده است.اما در 
مورد گوشی های با ارزش کمتر از ۶۰۰ دالر، ۱۶.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۸ درصد 
واردات صورت گرفته که سهم آن از ارز صرف شده برای واردات گوشی ۶۷.۸ درصد و از 

نظر تعداد ۹۳.۷ درصد بوده است.

وزیر اقتصاد:

رفتار پلیسی در اقتصاد تأثیر مطلوب ندارد
وزیــر اقتصاد درباره حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اینکه با چه گام 
هــای تدریجــی و از چه مقوالت و محصوالتی اجرای این سیاســت 
در پیش گرفته شــود هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی اســت.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، »سید 
خاندوزی« در دیدار با اعضا و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی، تعاون و اصناف درباره حذف تدریجی و گام به گام ارز 
۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل 
محافل است، ماه هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع 
را توضیح دهم، وقت مبســوطی نیاز اســت، اما همین قدر بگویم که 
حتماً در ســال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد 
بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شــد.وی با تأکید 
بر اینکه در ســال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطر نشان کرد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ 
وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشــت، اما اینکه با چه 
گام های تدریجی و از چه مقوالت و محصوالتی اجرای این سیاســت 
در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر 
جانبی اتخاذ شــود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، 

هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.

پیش بینی پذیر بودن اقتصاد اولویت دولت
عضو کابینه دولت ســیزدهم با اشــاره به اهمیت موضوع پیش بینی 
پذیری در اقتصاد گفت: سیاســت ما در وزارت اقتصاد این اســت که 
به نوبه خودمان کمک کنیم که مسئله پیش بینی پذیری در اقتصاد 
کشور تحقق پیدا کند.وی در ادامه گفت: می پذیرم که در مواردی این 
پیش بینی پذیری نقض شده و خدشه دار شده، اما همچنان بر اولویت 
این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت 
پیگیری می کنیم.وزیر اقتصاد با اشــاره بــه موضوع عوارض صادراتی 
گفت: در موضوع عوارض صادراتی هم مشکل اخیر روسیه پیش آمد 
و در زمینه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقالم دیگر، کشــور دچار 
مسئله شد و همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند، از روسیه که درگیر 
جنگ و تحریم است تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول 
یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفه های گمرکی صادر کرد و 

حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.

اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات باعث پیشرفت شد
وی با بیــان اینکه اقدامات دولت در حوزه رفــع موانع صادرات یک 

پیشرفت است، خاطر نشان کرد: دوست دارم شما هم این موضوع را 
اذعان کنید که در دولت  فعلی به جای اینکه مثل دولت های گذشته 
ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شــما را که چند سال تالش 
کرده و توانســته اید در آن بازارها اعتمــاد و اعتبار جلب کنید را کاًل 
بی اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ 
ترتیبی نباید رخ دهد.خاندوزی با اشاره به اینکه با وضع عوارض همین 
کار را می تــوان کرد، افزود: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده 
و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشــه دار کنیم.وزیر اقتصاد در 
ادامه به مصوبه افزایش دســتمزدها اشــاره کرد و گفت: در خصوص 
موضوع دســتمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می شــد، شاهد 
مصوبه سازگارتری با شــرایط اقتصاد کالن باشیم.وی درباره نرخ ارز 
گمرکــی و قیمت برخی از نهاده ها و انرژی اشــاره کرد و افزود: برای 
اینکه مجموع فشــارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم متعادل کنیم 
که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی 
دولت تدبیر می شــود که گام اول در این زمینه چه باید باشــد، چه 
زمانی شــروع شــود و به چه ترتیبی جبران شــود و پس از آن گام 
دوم چند ماه بعد برداشته شود.خاندوزی درباره موضوع قیمت گذاری 
ها نیز گفت: ضابطه مندی در میــزان افزایش قیمت های متعارف به 
معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تأکید است و افزایش 
قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشــد را نمی توان نفی کرد.وی 

توضیح داد: برای مثال نمی توان قیمت نهاده ها را افزایش داد، اما انتظار 
داشت، قیمت محصوالت نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب 
قیمت ها باشیم.وزیر اقتصاد افزود: این تحول باید در یک سقف و کف 
مشخصی رخ دهد، مثاًل افزایش قیمت ها وقتی در خصوص ارز مربوط 
به یک کاالی خاص چند برابر شــود قیمت نهایی این کاال چند برابر 
نشــود، یا اگر نرخ ارز مورد محاســبه گمرک بناست که ETS باشد از 
طرف دیگر دولت هم اصــرار دارد که حتماً تعرفه ها باید پایین بیاید 
تا قیمت مواد اولیه و ماشــین آالت دچار شوک خیلی باالیی نشوند.

وی ادامــه داد: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش 
تعرفه ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر 
از ۴ درصد نمی تواند باشد )آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه 
مجلس یا مصوبه شــورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین تر 
از نرخ مصوب قانونی باشــد(، این خواهد بــود که اثر خود را بر روی 

قیمت ها خواهد گذاشت.

رفتار پلیسی در اقتصاد تأثیر مطلوب ندارد
خانــدوزی با تأکید بر اینکه رفتار پلیســی در عرصه اقتصاد در بلند 
مدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشــت، گفت: قائل به این هستیم که 
در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی تواند کنترل کننده قیمت کاالها 
و محصوالت در بازارها باشــد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از 

طریــق ایجاد پیش بینی پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در 
عرضه را ایجاد کنیم.وی تاکید کرد: زمانی که اطمینان الزم در بازارها 
ایجاد شود دیگر لزومی ندارد که به جای یک ظرف روغن مورد نیاز ۴ 
قوطی بگیریم و در خانه انبار کنیم و حتماً فراوانی محصوالت و کاالها 
در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهد کرد.وزیر اقتصاد با اشــاره به 
تالش در زمینه انتشــار و عرضه اوراق سلف نفتی نیز گفت: دولت در 
این زمینه بسیار جدیت دارد و با همکاری وزارت نفت درصدد هستیم 

که بتوان از این ظرفیت نیز استفاده کرد.

توقع نداشته باشند که چشم هایمان را ببندیم
وی درباره انتشــار لیســت بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما 
در وزارت اقتصاد و بانک های دولتی این اســت که بدهی های قطعی 
مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین قسط 
آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می گویند ما 
در مســیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر این طور باشد این تخطی 
از توافقی اســت که با بانک ها در این زمینه شده است، اما باید توجه 
کرد که اصل این اقدام بــه ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ های 
بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب 
کاماًل اقتصادی و عقالیی تبدیل می کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی 
است.خاندوزی ادامه داد: اگر از این گونه ابزارها استفاده نشود و برای 
بدحساب ها حداقل به جهت هزینه اعتباری یک ریسک اعتباری ایجاد 
نشــود، بخش قابل توجهی از منابع بانک ها به صورت استمهال های 
صوری خواهد بود، افزود: در مواقع بســیاری گفته می شــود که این 
آمارها، عدد ســازی است و منجر به انتقال اطالعات غلط به دولت و 
سیاست گذار، تحلیلگر و پژوهشگر می شود و بخشی از این مشکالت 
را با اجرای همین سیاســت می توان رفع کرد.وی با طرح این پرسش 
که در کجای دنیا این میزان بدحسابی های بلند مدت می توان داشت، 
گفت: در کدام کشور دیگری در دنیا بدحسابی های بلندمدت می توانیم 
داشــته باشــیم و بعد بگوییم، من به جهت اینکــه کار تولیدی و یا 
صادراتی می کنم، بنابراین می توانم به لحاظ اعتباری بد حساب باشم، 
اصاًل امروز سو رفتار شما در خیابان ها و پشت چراغ قرمزها، روی نرخ 
سود بانکی شما و حتی مالیات شما نیز تأثیر می گذارد و آن جاهایی 
که نظام های ریتینگ و رتبه بندی های پیشرفته ای دارند، این موضوع 
اتفاق می افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم و ادعاهایی شــبیه به آن 
شرایط نیز نداریم.وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما خیلی با استانداردهای 
روز دنیا در زمینه رتبه بندی و اعتبار سنجی فعاالن اقتصادی فاصله 

داریــم، گفت: دولــت و مجلس در ارتباط با مــاده ۲۰ تا کنون چند 
فرصت تعیین کرد و مثاًل بــه بدهکاران کالن گفتند، بیایید تا پایان 
شــهریور ماه فالن ســال، این درصد از اصل بدهی معوق تان را پس 
بدهید و برای پرداخت مابقی، با شما همکاری خواهیم کرد اما اتفاقی 
رخ نداد!وی افزود: انتظار نداشته باشید به عنوان سیاستگذار اقتصادی 
در مقابل کسانی که می گویند ما جزو فعاالن و خوشنامان و سرآمدان 
اقتصاد کشور هستیم، اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل 
استمهال و یا تقسیط برنمی آییم، بی تفاوت عمل کنم.خاندوزی یادآور 
شد: فراموش نکنیم، حداقل باید ۱۸ ماه از عدم پرداخت آخرین قسط 
افراد گذشته باشد تا در لیست بدهکاران بزرگ وارد شوند.وی تصریح 
کرد: این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم هایمان را به روی 
این موضوع ببندیم.وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از مدیران عامل بانک ها 
با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را 
هم اعالم کنیم و من به او گفتم، حتماً این کار را بکنید، چون دولت 
هــم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانک ها و پیمانکاران احســاس 

مسئولیت کند.

اشتباهات معرفی بدهکاران بانکی اصالح می شود
وی تصریح کرد: اگر در جزئیات انتشــار فهرســت بدهکاران بزرگ 
اجحاف و اشــتباهی رخ داده اســت، حتماً به بنده منتقل کنید و از 
همکاران بانکی خواهم خواســت آنها را اصالح کنند.خاندوزی افزود: 
به همین دلیل هم بود کــه در گام اول، تعمداً گفتیم برای آنچه که 
به حوزه ارزی مربوط می شــود، اصاًل عدد نگذارید؛ چراکه همه اعداد 
قابل مناقشه اند؛ حسابرسان یک عدد؛ دولت یک عدد و بانک مرکزی 
هم عددی دیگر را می گوید، چون حســاب و کتاب ها و محاسبه نرخ 
ارز از منظر هر کدام متفاوت است.وزیر اقتصاد تأکید کرد: ما با انتشار 
این فهرســت باید کاری کنیم که انگیزه و انرژی منفی ناشی از عدم 
تقارن شــاخص های کالن اقتصاد را با ایجاد انگیزه مثبت برای خوش 

حساب ها جبران کنیم.

تداوم کاهش مالیات تولیدکنندگان
وی با اشــاره به کاهش پنج درصدی بــار مالیاتی تولیدکنندگان در 
بودجه امسال، گفت: به عنوان وزیر اقتصاد از هم اکنون به شما وعده 
می دهم، روند کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان را در سال ۱۴۰۲ نیز 
ادامه خواهیم داد، ولو اینکه منجر به کاهش درآمدهای دولت شــود.

خاندوزی اظهار داشت: ما در بحث هایمان بر سر این موضوع در دولت 
نیز تأکید داشــتیم که بگذاریم اقتصــاد و تولید رونق بگیرد و بعد ما 
فرصت برای گرفتن مالیات خواهیم داشــت چرا که اگر بخواهیم اول 
به فکر کســب درآمد برای دولت باشیم، قاعدتاً درآمدهای بلند مدت 
خود را از دســت خواهیم داد.وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه باید بلند 
مدت فکر کنیم، گفت: من برای امســال نیز به سازمان امور مالیاتی 
گفته ام که عمدتاً بر گره های قبلی و معوقات باقی مانده از ســال های 
پیشین تمرکز کنند.وی در پایان تصریح کرد: ما وظیفه خود می دانیم 
به فعاالن بزرگ اقتصادی و خادمان عرصه صادرات و اشتغال، به طور 

ویژه کمک کرده و مسیر را باز کنیم
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گزیده خبر

مدیر عامل برق منطقه ای مازندران و گلستان:
80 درصد بار مصرفی برق در مازندران و 

گلستان خانگی است
دکتر کوروش موســوی تاکامی، مدیر عامل شرکت 
بــرق منطقه ای مازندران و گلســتان، در جلســه 
مدیریت مصرف و بررســی چالش های گذر از پیک 
تابســتان 1401 که به صورت ویدئــو کنفرانس با 
حضــور آقای مهندس کردی، مدیر عامل شــرکت 
توانیر و با حضور مدیران عامل شــرکت های برق منطقه ای کشــور برگزار 
شــد، گفت: بهتر اســت ضمن لحاظ پارامترهای فنی؛ شرایط آب و هوایی، 
تعرفه ها، رشد بارهای غیرمتعادف سالیانه و میزان تولید در مناطق، میزان 
مشارکت در  مدیریت بار تعریف شود.وی، 80 درصد بار مصرفی در مازندران 

و گلستان را خانگی دانست.

بررسی وضعیت بازسازی تصفیه خانه فاضالب بندرعباس در نشست 
مدیرعامل آبفا و دادستانی؛

وضعیت فاضالب بندرعباس به سرانجام 
خوبی می رسد

در نشســت مشــترک مدیرعامل آبفــای هرمزگان و 
دادســتان مرکز استان، مسائل و مشکالت حوزه آب و 
فاضالب بررسی و در خصوص انتقال پساب فاضالب به 
صنایع غرب بندرعباس و حل مشــکل آب روستائیان 
بحث و تبادل نظر شد.عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل 
آب و فاضالب هرمزگان با قدردانی از حساســیت های دادســتانی در خصوص 
وضعیت آب و فاضالب اســتان هرمــزگان از برنامه ریزی آبفا بــرای رفع این 
مشکالت خبر داد.وی افزود: رفع مشکل فاضالب بندرعباس که خواسته عمومی 
مردم برای اســتفاده از جاذبه های دریاســت، با حمایت استاندار به عنوان یک 
اولویت در دستور کار آبفا قرار گرفته و امیدواریم با حساسیت های ایجاد شده، 

این مشکل نیز به سرانجام خوبی برسد.

در راستای صیانت و حفاظت از منابع آب 
مهندس آرش آریانژاد با حاج ماموستا فایق 

رستمی دیدار و گفتگو کرد
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان در دیدار با امام جمعه شهرستان 
سننــــدج و نماینده مجلس خبرگان رهبری گزارش از اقدامات این شرکت 
در حوزه های مختلف ارائه نمود.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای کردستان، در جریان این دیدار که در دفتر  امام جمعه سنندج برگزار شد 
حاج ماموستا فایق رستمی، ضمن قدردانی از تالش های جهادی مجموعه 
شــرکت آب منطقه ای کردستان، اظهار داشــت: خوشبختانه کردستان از 
پتانسیل خوبی در زمینه آبهای سطحی و زیرزمینی برخوردار است که باید 
برنامه ریزی مناســبی برای کنترل و مدیریت آن بعمل آید.نماینده مجلس 
خبرگان رهبری در کردستان، افزود: ان شاءاهلل با پیگیری های مجموعه آب 
منطقه ای و سایر مدیران مربوطه استان، بهره مندی حداکثری مردم استان از 

اجرای پروژه های آبی کردستان، بزودی محقق گردد.

برگزاری نشست تخصصی گذر موفق از 
پیک بار تابستان در بخش کشاورزی

نشست تخصصی گذر موفق از پیک بار تابستان با محوریت مدیریت مصرف 
در بخش کشاورزی با حضور مدیران عامل شرکت های توزیع برق، شرکت آب 
و فاضالب استان زنجان، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، در 
این نشست تخصصی، پیام جوادی، مدیرعامل این شرکت با اشاره به نزدیک 
شــدن به ماههای گرم ســال و افزایش مصرف برق در ســطح کشور و لزوم 
مشــارکت همگانی در صرفه جویی مصرف برق گفت: ناترازی تولید و مصرف 

انرژی، به خصوص در برق کشور، مدیریت بیش از پیش مصرف را می طلبد.

برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیرعامل 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فــرآورده های نفتی 
ایران در بزرگترین پاالیشــگاه میعانات گازی جهان 
برگزار شــد.با اتکا به جوانان بــه خودکفایی بنزین 
دست یافتیم.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره 
خلیــج فارس، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران در این آیین بیان کرد: پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
در اولیــن روزی که من در آن به عنوان مجری طرح حضور پیدا کردم جز 
خاک چیز دیگری در آن پیدا نمی شد. در ابتدا اقدامات مشخصی برای راه 
اندازی این پاالیشگاه مشخص نبود که نهایتاً این پروژه با اعتماد به نیروهای 

داخلی جوان امروز به نتیجه نشسته است.

سقوط قیمت گاز اروپا به پایین ترین رکورد از 
زمان حمله روسیه

قیمت گاز طبیعی اروپا در پی گرم 
تر شدن هوا و عدم اجرای مکانیزم 
پرداخت روبل از ســوی کرملین تا 
ماه آینده، روند نزولی خود را کاهش 
داد و بــه پایین ترین رکورد از زمان 
حمله نظامی روســیه بــه اوکراین 
سقوط کرد.به گزارش ایسنا، بهای 
معامــالت گاز هلند که قیمت پایه 
گاز در اروپاست، حداکثر 1۲ درصد 
کاهش یافت و به 84 یورو به ازای هر مگاوات ســاعت رســید که پایین ترین حد از 
زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در ۲4 فوریه بود. بهای این معامالت 14 آوریل 
یک روز پیش از تعطیالت عید پاک، با ۹.۲ درصد کاهش بســته شده بود.بازار روی 
صادرات گاز از روســیه متمرکز شــده که بزرگترین تامین کننده گاز اروپاست. به 
خصوص پس از این که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه ماه گذشته دستور 
داد خریداران کشورهای غیردوســت باید پول خرید گاز را به روبل پرداخت کنند. 
یافته های وکیالن اتحادیه اروپا نشان می دهد که این مکانیزم پرداخت، تحریمهای 
اتحادیه اروپا را نقض می کند.دیمیتری پســکوف، ســخنگوی کرملین گفت: اروپا 
هنوز فرصت دارد پول صادرات گاز روسیه را به روبل پرداخت کند و زمان پرداخت 
محموله های آوریل در ماه مه می رسد. با این حال وی توضیح نداد که آیا مشتریان 
موافقــت کرده اند که پول گاز را به روبل پرداخت کنند یا حســابهایی که مقرر بود 
افتتاح کنند را ایجاد کرده اند یا خیر.گرمای باالتر از حد میانگین در جنوب شــرقی 
اروپا هفته آینده به نقاط دیگر این منطقه خواهد رســید. این وضعیت از فشار روی 
تقاضا برای گاز طبیعی خواهد کاست.حتی پیش از جنگ در اوکراین، اروپا با کمبود 
انرژی دســت و پنجه نرم می کرد و با آســیا برای دریافت محموله های LNG رقابت 
می کرد. قیمت معامالت نقدی LNG در شمال شرقی آسیا تحت تاثیر قرنطینه های 
کرونایی که تقاضا را ضعیف کرده اند، مالیم تر شــده اند.ادموند سیائو، تحلیلگر گاز و 
LNG شــرکت مشــاوره FGE اظهار کرد: با مالیم شدن عوامل بنیادین کوتاه مدت، 
قیمت گاز پایین تر آمده است. از بین رفتن تقاضا و گرایش به سوی سوختهای دیگر، 
از فشار روی قیمتهای گاز اروپایی کاسته است اما رقابت از سوی آسیا دیده می شود. 
معامله گران در این فکر هســتند که آسیا چه واکنشی به قرنطینه های چین خواهد 
داشت و چه برنامه ای برای ذخیره سازی دوباره گاز پیش از زمستان دارد.با این حال 
انتظار می رود جریان گاز طبیعی روسیه از طریق اوکراین پس از کاهش سفارشهای 
خرید پیش از عید پاک، پایین تر از حد ظرفیت باشــد. شــرکت گازپروم اعالم کرد 
صادرات این شرکت مطابق با درخواســت های مشتریانش است.ارتش روسیه شب 
گذشته جنوب و شرق اوکراین را گلوله باران کرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین، اعالم کرد مســکو عملیات نظامی جدیدی را با هدف تصرف شرق منطقه 
دونباس آغاز کرده اســت.بر اساس گزارش بلومبرگ، بهای معامالت گاز هلند برای 
ماه آتی ســاعت ۹ و ۵۲ دقیقه صبح روز سه شنبه به وقت آمستردام، با ۳.8 درصد 
کاهش، ۹۲ یورو به ازای هر مگاوات ســاعت معامله شد. بهای معامالت گاز انگلیس 

۳.۵ درصد کاهش داشت.

وزیر نفت

درآمد ١٥٠ میلیارد دالری با کاهش ٥٠ درصدی مصرف سوخت
وزیر نفت گفت: ســالیانه 80 میلیارد دالر یارانه سوخت پرداخت 
می شــود و اگر این مصرف سوخت کشور را نصف کنیم، می توان 
ســاالنه 1۵0 میلیارد دالر به دولت تحویل داد.به گزارش ایسنا، 
جواد اوجی - وزیر نفت در آیین امضای تفاهم نامه همکاری بین 
وزارت نفت و شهرداری تهران با تاکید بر اینکه روزانه ۹۵ میلیون 
لیتر مصرف بنزین کشور است، تصریح کرد: قیمت بنزین اکنون 
در جهان به ۹0 سنت رسیده است، با صرفه جویی در این زمینه 
و افزایش صادرات درآمد بزرگی به کشور وارد می شود.وزیر نفت 
با بیان اینکه امیدواریم امروز با امضای این تفاهم نامه و اســتفاده 
از توان شــرکت های دانش بنیان، مصرف انــرژی کاهش یابد و 
این انرژی با صادرات و تزریق به زنجیره ارزش درآمد بیشــتری 
برای کشــور به دنبال داشته باشد.وی با بیان اینکه سال گذشته 
مجموع درآمد صنعت نفت از محل صادرات نفت، میعانات گازی، 
فرآورده های نفتی و غیره 4۳ میلیارد دالر بوده است، اظهار کرد: 
امروز ظرفیت پاالیشی کشور در بنزین و گازوییل با میزان مصرف 
نزدیک اســت.او افزود: یکی از وظایف وزارت نفت موضوع تولید 
است تا امنیت انرژی کشور را تامین کنیم، ظرفیت سرمایه گذاری 
در این صنعت روز به روز بیشتر می شود زیرا با روند مصرف، تامین 
تولید مشکل خواهد شد.وزیر نفت با بیان اینکه سال گذشته 8۵0 
میلیون متر مکعب تزریق گاز شیرین به شبکه انجام شده است، 
تاکید کرد: به دلیل باال بودن مصرف انرژی با کسری ۲۵0 میلیون 
متر مکعب گاز مواجه بودیم و صنایع با محدودیت مواجه شدند.

وی با بیان اینکه 80 میلیارد دالر در مدت هشــت سال در حوزه 
گاز باید سرمایه گذاری شود تا به ظرفیت 1.4 میلیارد مترمکعب 
تولید گاز برسیم، گفت: بسیاری از صنایع مصرف سوخت بهینه ای 
ندارند و ارزش افزوده آنها پایین است. میانگین بازدهی نیروگاه ها 
در کشــور ۳۷ درصد بوده درحالی که این عدد در جهان حدود 
48 درصد اســت.به گفته وزیر نفت، تالش های خوبی در زمینه 

تأمین گاز شــده اســت،  طبق پیش بینی ها برای تحقق هدف 
تولید روزانه یک میلیــارد و 400 میلیون مترمکعب گاز باید در 
سال های آینده 80 میلیارد دالر سرمایه گذاری کنیم، در صورت 
نبود سرمایه گذاری کافی مجبور به واردات خواهیم بود.وزیر نفت 
در زمینه صنعت پاالیش نفت نیز تصریح کرد: ساالنه حدود 10 
تا 1۲ درصد مصرف ســوخت مایع کشور افزایش می یابد، از این 
رو هم زمان که باید به فکر افزایش ظرفیت پاالیشی کشور باشیم، 
ضروری اســت از اجرای طرح های بهینه سازی مصرف در کشور 
به ویــژه در بخش های خانگی و صنعتی غافل نباشــیم.اوجی با 
بیان اینکه وزارت نفت مهار شــدن مصرف انرژی را وظیفه خود 
می داند، زیرا ســاالنه 80 میلیارد دالر یارانه ســوخت در کشور 
پرداخت می شــود، گفت: صنعت نفت پارســال در مجموع 4۳ 
میلیارد دالر درآمد داشــته است، اگر مصرف سوخت کشور را در 
بخش های مختلف نصف کنیم، می توان ساالنه 1۵0 میلیارد دالر 

به دولت تحویل داد.وی گفت: روزانه ۹۲ میلیون لیتر ســوخت 
مایع در کشــور مصرف می شــود که در صورت اجرای طرح های 
بهینه سازی مصرف سوخت می تواند درآمد خوبی از محل صادرات 
این محصوالت نصیب کشــور شود.وزیر نفت با اشاره به همکاری 
وزارتخانه هــای نفت و کشــور در زمینه تهاتر نفــت با اتوبوس 
به منظور توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی کشور، افزود: همکاران 
من در شــرکت ملی نفت ایران در حال تدوین قرارداد مربوط به 
این بخش هستند و امیدواریم با اجرایی شدن این قرارداد کاهش 
زیادی در بخش ترافیک و آلودگی هوا داشته باشیم.اوجی با بیان 
اینکه پارسال یک لیتر سوخت نفت کوره در صنایع و نیروگاه های 
تهران اســتفاده نشــد، گفت: بهینه ســازی مصرف سوخت در 
بخش موتورخانه های بخش خانگی، گازســوز کردن خودروهای 
عمومی )هزینه هر خودرو بــرای وزارت نفت 1۲ میلیون تومان 
اســت( و موارد بسیار دیگر در دســتور کار ما قرار دارد.با توجه 

به اجرای تدابیر و منویات مقام معظم رهبری، مســتفاد از ماده 
1۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور 
)مصوب 1۳۹4( و قانون اصالح الگوی مصرف، برنامه پنج ســاله 
ششم توسعه، سیاست های اقتصاد مقاومتی، مصوبه های شورای 
اقتصاد، مصوبه های شورای عالی انرژی و سیاست های کلی اصالح 
الگوی مصرف و سیاســت های دولت ســیزدهم مبنی بر توسعه 
ظرفیت ها، ایجاد هم افزایی و تحقق اقتصاد دانش بنیان با مشارکت 
دستگاه ها، وزارت نفت و شهرداری تهران صبح امروز )سه شنبه، 
۳0 فروردین ماه( در زمینه بهینه ســازی مصرف انرژی با حضور 
جواد اوجی، وزیر نفت و علیرضا زاکانی، شهردار تهران تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند.بر اساس این تفاهم نامه که با هدف توسعه 
و فراهــم کردن زمینــه همکاری های وزارت نفت و شــهرداری 
تهران و همســو با گســترش بهره گیری از ظرفیت های موجود 
امضا شــد، دو طرف به اجرایی ســازی اهدافی همچون »اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصالح الگوی مصرف«، »دستیابی 
به اهداف سند چشم انداز در افق 1404«، »همکاری در تدوین و 
پیاده سازی الزام ها، استانداردها، مقررات ملی و طرح های جامع به 
منظور کاهش مصرف سوخت و آالینده ها«، »تشریک مساعی در 
زمینه پژوهش، نظارت، اجرا، سرمایه گذاری و راهبری مجموعه ای 
از طرح ها و پژوهش های کاهش مصرف سوخت و آالیندگی های 
محیــط  زیســت«، »ارتقای شــاخص های بهــره وری انرژی در 
حوزه های حمل ونقل، ساختمان و صنایع مرتبط«، »توسعه شبکه 
همکاری فناورانه برای هم افزایی و پرهیز از موازی کاری با حمایت 
از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها«، »کمک به اجرای ماده 
1۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« 
و »همکاری با هدف فرهنگ سازی، اطالع رسانی، آموزش و تبلیغ 
و ترویــج درباره اصالح الگوی مصرف انرژی )ذیل ماده ۶۷ قانون 

اصالح الگوی مصرف(« متعهد شدند.

سخنگوی صنعت برق گفت: با توجه به برنامه های گسترده ای که در احداث ظرفیت تولید نیروگاه های جدید و ارتقاء تولید نیروگاه های موجود و همچنین اجرای طرح های مدیریت مصرف 
در تابستان تدوین شده است، ان شاءاهلل بدون خاموشی تابستان را پشت سر خواهیم گذاشت.به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، »مصطفی رجبی مشهدی«، سخنگوی صنعت 
برق با اشاره به برنامه های تدوین شده به منظور مدیریت اوج بار امسال گفت: با بهره گیری از تجارب تابستان و زمستان سال 1400، یکصد برنامه عملیاتی برای مدیریت اوج بار تابستان 
امسال تدوین شده است.وی افزود: با توجه به برنامه های گسترده ای که در احداث ظرفیت تولید نیروگاه های جدید و ارتقاء تولید نیروگاه های موجود و همچنین اجرای طرح های مدیریت 
مصرف در تابستان تدوین شده است، ان شاءاهلل بدون خاموشی تابستان را پشت سر خواهیم گذاشت و انتشار جدول خاموشی های ناشی از کمبود تولید در دستور کار صنعت برق قرار ندارد.سخنگوی صنعت برق با بیان این 
که در سال 1400، تقاضای مصرف برق رشدی حدود 8 درصد را تجربه کرد، خاطرنشان ساخت: وزارت نیرو 100 برنامه عملیاتی را برای عبور موفق از تابستان 1401 برنامه ریزی کرده که از ابتدای دولت سیزدهم نیز در 
حال پیگیری است.رجبی مشهدی تصریح کرد: با تمهیدات اندیشیده شده و تعامل خوب با وزارت صنایع، برای مدیریت بار اوج مصرف در تابستان امسال، کاماًل آماده ایم و با پشتوانه برنامه های تدوین شده، ناترازی های تولید 
و مصرف جبران خواهد شد و انتشار جدول خاموشی ها در دستور کار نیست.مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران خاطرنشان کرد: با وجود همه مشکالت، گام های بلندی برای افزایش ظرفیت تولید برداشته شده است 
که با وجود مسیر دشوار، چشم انداز روشنی را فراهم می کند.رجبی مشهدی گفت:  عالوه بر توجه به توسعه تولید، افزایش توسعه زیرساخت های شبکه هم در دستور کار است که می تواند پتانسیل خوبی برای شبکه برق ایجاد 
و پایداری شبکه را افزایش دهد.رجبی مشهدی گفت: در حال حاضر هیچ خاموشی در کشور ناشی از کمبود تولید و یا محدودیت انتقال برق نداریم. چنانچه خاموشی گزارش شده باشد ناشی از حوادث بر روی شبکه های برق 

است که اجتناب ناپذیر است.وی افزود: با توسعه و ارتقاء نیروگاه ها و شبکه های برق و همچنین مدیریت مصرف، به گونه ای برنامه ریزی شده است تا در تابستان کمترین میزان محدودیت را داشته باشیم.

قیمــت بعضی از گریدهای نفتی خاورمیانه پس از این که خریداران محموله های ارزان این 
منطقه را خریداری کردند، افزایش یافت.به گزارش ایســنا، معامله گران به بلومبرگ گفتند: 
اختالف قیمت نقدی محموله های نفت موربان ابوظبی که قرار است در ژوئن بارگیری شود، 
در کمتر از یک هفته بیش از یک دالر در هر بشــکه افزایش یافت. قیمت این گرید نفتی 
به همراه گریدهای نفتی دیگر مانند آپرزاکوم و داس اخیرا به کف قیمت رســیدند و برای 

خریداران جذابیت بیشــتری پیدا کردند.پاالیشــگاه ها در کره جنوبی، تایلند و ژاپن همگی نفت موربان را برای بارگیری در ژوئن 
خریداری کردند و شــرکت آمریکایی ماراتون پترولیوم هم این گرید نفتی را خریداری کرد. با این حال نگرانی هایی در خصوص 
تقاضای چین برای نفت به دلیل شیوع دوباره ویروس کرونا و اجرای قرنطینه های گسترده در این کشور وجود دارد.قیمتهای نفت 
پس از دوره پرنوســان معامالت در اواســط مارس که تحت تاثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین شکل گرفت و باعث شد بعضی 
از پاالیشــگاه ها خریدشان را به دلیل نوسانهای شــدید قیمت متوقف کنند، آرام شده اند. گریدهای نفتی خاورمیانه در مقایسه با 
گریدهای نفتی آمریکا و دریای شــمال ارزان تر هســتند.بر اســاس گزارش بلومبرگ، نفت ارزان تر، حاشیه سود پاالیش را برای 

پاالیشگاه ها که در حال بهبود از بدترین دوران پاندمی هستند، تقویت می کند.

سخنگوی صنعت برق: 

نفت خاورمیانه گران تر شدانتشار جدول خاموشی ها در دستور کار صنعت برق نیست

شرکت برق منطقه ای غرب در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع خرید 37 دستگاه ترانسفورماتور جریان )CT( 230 کیلو ولت و  6 دستگاه 
ترانس جریان 63 کیلو ولت ســاخت داخل کشور به شــماره 2001001132000002 از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد مناقصه و ســایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شــد. الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت در ستاد، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند مدارک ارسالی خارج از ستاد فاقد اعتبار می باشد.
الزمات: دارا بودن پروانه معتبر بهره برداری و مجوز تولید از وزارت صمت و بارگزاری آن در ستاد الزامی است.

مبلغ برآورد مناقصه : 147/245/664/314 )یکصد و چهل و هفت میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون و ششصد و شصت و چهارهزار و سیصد و چهارده 
ریال(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه: 6/844/913/286 )شش میلیارد و هشتصد و چهل و چهار میلیون و نهصد و سیزده هزار و دویست و هشتاد و شش 
ریال( مطابق با انواع تضمین های قابل قبول مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شــماره 123402 / ت 50659 ه مورخ 94/9/22 هیات محترم 

وزیران
برنامه زمانبندی فرآیند مناقصه:

1- تاریخ انتشار فراخوان از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 1401/2/5 می باشد.
2- آخرین مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( از ساعت 10 روز دوشنبه تاریخ 1041/2/5 لغایت 

ساعت 14 روز شنبه تاریخ 1401/2/10
3- مهلت زمانی بارگذاری اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ 1401/2/24

4- آخرین مهلت زمانی تحویل ضمانت نامه شرکت در فرآیند مناقصه به صورت فیزیکی: تا ساعت 9 روز یکشنبه تاریخ 1401/2/25
5- زمان گشایش پاکت های مناقصه گران از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 1401/2/25

اعتبار پیشنهادها: پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت 180 روز از تاریخ آخرین مهلت بارگذاری پیشنهاد مناقصه گران معتبر باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
شرکت برق منطقه ای غرب واقع در کرمانشاه- 22 بهمن- میدان گالیول- طبقه دوم- اداره قراردادها- تلفن 5 – 38232001 )083( داخلی 2269 و مستقیم 

38227249 – 083 و مجری اصالح و بهینه سازی داخلی 2462
اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در ستاد و پاسخگویی به مشکالت سامانه ای: مرکز تماس 1456 )بدون پیش شماره(

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره 4011/4 شماره ستاد 2001001132000002 تجدید مناقصه های شماره 4001/67 شماره 

ستاد 2000001132000075 ، 4001/46 شماره ستاد 2000001132000068  

نوبت اول

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای عربم الف: 187

وزارت نیرو
شرکت ربق منطقه ای رغب )سهامی خاص(
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کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: وقتی ما این قرعه کشی 
را برای خودرو می گذاریم، سیگنالی به بازار می دهیم که تقاضا 
برای خودرو زیاد اســت و من نمی توانم پاسخگوی این تقاضا 
باشــم، بنابراین قرعه کشی می گذارم و این موضوع قدرت بازار 
سیاه یا بازار آزاد و فرصت دالل ها را بیشتر می کند که دستشان 
باز باشد و قیمت بازار را بیشتر افزایش دهند.بابک صدرایی در 
گفت وگو با ایلنا درباره قرعه کشــی خودرو در کشور و تبعات 
آن در بــازار گفت: وقتی برای هر پدیده  یــا کاالی اقتصادی 

محدودیت ایجاد می کنید و می گویید قرعه کشی می کنیم که 
برای مثال بین 300 تا 400 هزار نفر 20 تا 30 هزارنفر انتخاب 
می شــوند، عمال این کار حرص و ولعی را ایجاد و برای آن کاال 
ارزش افــزوده ایجاد می کند. چون عمال می گوید انقدر تقاضا 
وجــود دارد در حالیکه ما می توانیم پاســخگوی این تعداد از 
متقاضیان باشــیم.وی افزود: با این کار خودروسازان عمال به 
بازار آزاد ســیگنالی می دهند که من نســبت به تقاضایی که 
وجــود دارد، عرضه کمتــری دارم پس بازار ســیاه یا رانت یا 
بلک مارکت بــرای آن محصول ایجاد می کنند. این از تبعاتی 
اســت که قرعه کشی برای خودرو می تواند ایجاد کند.صدرایی 
بــا تاکید براینکه باید نیاز واقعی خودرو در بازار برآورد شــود 
که در کشورساالنه چند دستگاه است؟ ادامه داد: سال گذشته 
900 هزارخودرو تولید کردیم، در حالیکه نیاز واقعی ما با این 
شرایط اقتصادی اگر خیلی خوشبینانه در نظر بگیریم، بین یک 

میلیون تا یک میلیون و دویســت خودرو در سال است. حال 
چرا وقتی خودروســازان اعالم ثبت نام می کنند، 5 میلیون یا 
10 میلیون نفــر برای خوردو ثبت نام می کنند؟وی افزود: یک 
عده که ســیاهی لشکرهستند و می خواهند شانس خود را در 
ایــن زمینه امتحان کنند و نیاز واقعــی به خودرو ندارند. عده 
دیگر هم افرادی هســتند که با این وضعیت اقتصادی که در 
کشــور وجود دارد، چاره ای جز ثبت نــام ندارند و فرش زیرپا، 
طال و پس اندازش و غیره را می فروشــد و ثبت نام می کند که 
اگر خودرو به نامش درآمد در بازار آزاد دوبرابر قیمت بفروشد.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه تقاضای کنونی 
خودرو، تقاضای واقعی نیست، تصریح کرد: این تقاضا می تواند 
هشــدار دهد که وضعیت اقتصادی مردم به قدری با مشــکل 
مواجه است که به جای اینکه پول ها در تولید، سرمایه گذاری و 
در حرکت هایی  که بتوان با یک سرمایه اندک اشتغال و کاری 

انجام شود و حتی تولید کوچکی شکل بگیرد، به سمت داللی و 
بازار واسطه گری آن هم خودرو می رود.صدرایی تاکید کرد: پس 
نیاز واقعی بازار یک بحث است و بحث دیگر اینکه وقتی ما این 
قرعه کشی را برای خودرو می گذاریم، سیگنالی به بازار می دهیم 
که تقاضا برای خودرو زیاد است و من نمی توانم پاسخگوی این 
تقاضا باشم، بنابراین قرعه کشی می گذارم و این موضوع قدرت 
بازار ســیاه یا بازار آزاد و فرصت دالل ها را بیشــتر می کند که 
دستشان باز باشد و قیمت بازار را بیشتر افزایش دهند.وی در 
ادامه درباره راهکار بهبود قیمت خودرو در بازار گفت: تا زمانی 
که موج گرانی در کشــور در راه است، تا زمانی که قیمت دالر 
شیب صعودی دارد و اخبار می گوید که امسال حدود 30 تا 40 
درصد به حقوق ها اضافه می شود و بعضی پیش بینی می کنند 
که حداقل 50 درصد گرانی باید در راه باشــد، گرانی با شیب 

تندی باال می  رود.

گزیده خبر

سرپرست مجتمع معدنی طالی موته خبر داد: 
پیشرفت تدوین طرح جامع طالی کشور از مرز 

۹۰ درصد گذشت
به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران،  شهاب الدین 
محمد راستانی با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به تجربه باالی مجتمع 
طالی موته در زنجیره تولید طال، ایمیدرو مسئولیت تهیه و تدوین طرح جامع 
طال را به عهده این مجتمع گذاشت.وی افزود: مجتمع طالی موته با انتخاب 2 
شرکت ایرانی، تهیه طرح جامع طال را در سال 99 آغاز کرد و اکنون در مراحل 
پایانی اســت. با اتمام طراحی و نیز راه اندازی سامانه تحت وب، طرح مذکور به 

اتمام می رسد و نقشه راه این صنعت برای اقدامات بعدی آماده می شود.

نشست صمیمی مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا با کارگران خطوط تولید
اعالم برنامه هاي تولید سال جاري به کارگران

مدیرعامل گروه خودروســازي سایپا در نشست دوستانه با کارگران مشکالت و 
چالش هاي آنها را شــنید و تاکید کرد که در سال جاري تمام بخش ها باید با 
تمام قوا و توان خود حرکت کنند تا بتوان سیاست ها و اهداف تعیین شده براي 
این مجموعه را محقق کرد. به گزارش سایپانیوز، محمدعلي تیموري شب گذشته 
در ضیافت افطار بــا کارگران در خط تولید، نقطه نظرات و چالش هاي که این 
گروه در مســیر تولید دارد را شنید و دستور حل مشکالت را صادر کرد.در این 
میان از کارگران خطوط تولید خواســته شد که با تمام ظرفیت، قوا و توان خود 
حرکت کنند تا بتوان سیاست ها و اهداف تعیین شده دولت سیزدهم براي این 

مجموعه را محقق کرد.

فوالد هرمزگان حامی ایتام آسیب پذیر
در آیین تجلیل از خیرین، حامیان و نیکو کاران برتر از مدیرعامل فوالد هرمزگان 
بــرای انجام فعالیت های خیرخواهانه تجلیل شــد. در آیین تجلیل از خیرین، 
حامیان و نیکــو کاران برتر که با حضور حجت االســالم دکتر عبادی نماینده 
ولی فقیه در اســتان هرمزگان،  مهدی دوســتی استاندار هرمزگان و جمعی از 
مدیران این استان در ســالن یاس برگزار شد ، استاندار هرمزگان با اهدای لوح 
از دکتــر معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمــزگان برای حمایت های بی دریغ از 
فعالیت های خیرخواهانه و حمایت از ایتام تحت حمایت کمیته امداد اســتان 

هرمزگان تقدیر کرد. 

ارائه رویکردهای علمی دارالقرآن  الکریم 
اصفهان در نمایشگاه قرآن و عترت

به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان، 
حجت االسالم والمسلمین احمد زادهوش با اشاره به برگزاری نمایشگاه قرآن و 
عترت و تاثیر ویژه آن بر ارتقای روحیه معنوی در ســطح جامعه گفت: موسسه 
دارالقرآن الکریم اســتان اصفهان که از موسســات برجسته و ممتاز حوزه نشر 
فرهنگ قرآن کریم به شــمار می رود و با پیشینه ای حدود 34 سال، منشأ آثار 
و خدمات ارزشــمند قرآنی در استان اصفهان بوده است، امسال نیز با حضور در 
نمایشــگاه قرآن و عترت، تالش می کند به ارتقای روحیه معنوی مردم اســتان 
کمک کند.وی با بیان اینکه برنامه های مختلفی توسط این موسسه برای اجرا در 

نمایشگاه قرآن و عترت پیش بینی شده است.

ارتقاء کیفیت خدمتگزاری به مردم در 
مخابرات منطقه گلستان

مدیر مخابرات منطقه گلستان در جلسه با رؤسای ادارات مخابرات بر ارتقا کیفیت 
خدمتگزاری به مردم تأکید کرد .دکتر غالمعلی شــهمرادی  که در جلســه با 
رؤسای ادارات مخابرات در ســطح استان سخن می گفت : با اشاره به عملکرد 
مطلوب مخابرات در سال گذشته ، بر ارتقاء کیفیت  خدمتگزاری به مردم تأکید 
کرد .مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اینکه حمایت بخش های ستادی 

از ادارات مخابرات در سطح شهرستانها ضرروی  است.

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی:
بزرگترین کارخانه تصفیه شکر کشور در 

آستانه بهره برداری است
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: رئیس سازمان صمت 
آذربایجان شرقی گفت: بزرگترین کارخانه تصفیه شکر 
کشــور با ظرفیــت روزانه 500 تن تــا 2 ماه دیگر در 
شهرک صنعتی اهر به بهره برداری می رسد.صابر پرنیان 
در حاشیه بازدید ســرزده استاندار آذربایجان شرقی از 

واحد تولیدی قند قانع واقع در شــهرک صنعتی اهر، اظهار کرد: مراحل اجرایی 
این واحد صنعتی با سرمایه گذاری 3 هزار و 110 میلیارد ریالی بخش خصوصی 
و پیشــرفت 90 درصدی در حال اتمام اســت.پرنیان ادامه داد: با بهره برداری از 
این واحد صنعتی زمینه اشتغال 400 نفر فراهم خواهد شد.رئیس سازمان صمت 
آذربایجان شرقی، گفت: ظرفیت این واحد صنعتی، تولید افزون بر 150 هزار تن 
شکر تصفیه شــده و ۶0 هزار تن قند کلوخه در سال است.شهرک صنعتی اهر 
یکی از شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی است که در چهار کیلومتری شهر 

اهر واقع شده  است.

 صادرات ۴ محصول کشاورزی 
ممنوع شد

بر اســاس نامه وزارت جهاد کشــاورزی به گمرک، صادرات چهار 
محصــول گوجه فرنگی، ســیب زمینی، بادمجــان و پیاز تا اطالع 
ثانوی ممنوع شد.به گزارش ایسنا در متن نامه عباس عسگرزاده به 
مقدسی_ رئیس گمرک جمهوری اسالمی ایران آمده است:احتراما 
با با توجه به تحوالت بازارهای جهانی ناشــی از جنگ روســیه و 
اوکرایــن و افزایش تقاضای جهانی برای مصــرف برخی کاالهای 
کشــاورزی، کاهش تعرفه وارداتی در کشورهای همسایه و ضرورت 
تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور، با عنایت به بند )9(مصوبه شماره 
3۸130/م/ص  تاریخ چهارم اسفند 1400 ستاد تنظیم بازار کشور و 
مفاد بند الف ماده یک قانون تمرکز خواهشمند است دستور فرمایید 
ممنوعیت صادرات محصوالت ســیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و 

بادمجان تا اطالع ثانوی به گمرکات اجرایی کشور ابالغ شود.

پس از کاهش 30 میلیون تنی تولید؛
صنعت فوالد چین در اغما

یک مقام رســمی چین گفت که کاهش تولید فوالد خام چین در 
ســال 2022، پس از کاهش حدود 30 میلیون تنی تولید در سال 
2021، ادامه خواهد داشت.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، 
بزرگ ترین تولیدکننده فوالد جهان در سال گذشته با کاهش تولید 
فوالد به 1.035 میلیارد تن از 1.0۶5 میلیارد تن در ســال 2021 
به هدف ســاالنه خود رســید که اولین کاهش ساالنه خود را در ۶ 
سال گذشــته به ثبت رساند.به نقل از رویترز، این صنعت از دولت 
انتظار دارد که کنترل های تولید را حفظ کند زیرا قصد دارد انتشار 
دی اکسیدکربن خود را تا ســال 2030 به اوج برساند. بخش آهن 
حــدود 15 درصد از کل تخلیه گازهــای گلخانه ای چین را تامین 
می کند.منگ وی، سخنگوی کمیســیون اصالحات و توسعه ملی 
چین در یک نشست اظهار کرد: کمیسیون توسعه و اصالحات ملی 
در حالــی که از بهبود بخش عرضه فوالد اطمینان حاصل می کند، 
الزامات مصرف انرژی و کنترل های محیطی را نیز به طور دقیق اجرا 
خواهد کرد. او هدف دقیقی برای کاهش تولید ارائه نکرد اما مناطق 

کلیدی مانند پکن، تیانجین وهبئی را معرفی کرد.

در جلسه اتاق بازرگانی تهران صورت گرفت:

واکنش خوانساری به گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان
رییس اتاق بازرگانی تهران در خصوص بحث گم شــدن 1500 
میلیــارد تومان در اتاق گفت: نمی دانم ایــن ارقام با چه اهدافی 
منتشــر می شــوند ولی ضربه آن قطعا به دولــت و نظام خواهد 
بود. یکی از شــرکت های نامبرده شرکت چادرملو است که گفته 
شــده 90 میلیارد تومان بــه اتاق ایــران داده و درصورت مالی 
ســایت اتاق نیســت، در حالیکه 3 میلیارد و دویست تومان کال 
پرداخت چادرملو به اتاق بوده اســت.به گــزارش خبرنگار ایلنا، 
مسعودخوانســاری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در سی و سومین 
نشست هیات نمایندگان تهران که صبح امروز برگزار شد، گفت: 
در بحث رشــد اقتصادی طبق آخرین گزارش بانک مرکزی رشد 
9 دهم درصدی بانفت و 3.4 دهم درصدی بدون نفت را داشتیم. 
سال گذشــته مرکز آمار ایران این رقم را به ترتیب 5.1 درصد و 
3.۸ درصد اعالم کرده که نســبت به سال های گذشته وضعیت 
بهتری دارد.وی افزود: بر اســاس گــزارش بانگ جهانی در طی 
دهه گذشــته ایران با کرونا و تحریم مواجه بوده که آمار نشــان 
دهنده آن اســت که به آرامی از رکود خارج می شــود. این آمار، 
رشــد اقتصادی 3.۷ درصدی و تــورم 3۷.۶ درصد را اعالم کرده 
اســت.رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیــان اینکه مرکز آمار تورم 
ســال 1400 را 2/40 درصد اعالم کرد که با وجود تالش دولت 
با کاهش 5 درصدی تورم هنوز در ســال 1400 تورم باالی 40 

درصدی داشــته ایم. در کل ما 5 ســال با تورم باالی 40 درصد 
مواجه بوده ایم؛ یکی سال های 1320 تا 22 که جنگ جهانی دوم 
اتفاق افتاد و دیگری ســال 13۷0 که سیاست تعدیل عامل تورم 
باالی 40 درصدی شد و سال 1400 که تورم به باالی 40 درصد 

رسید.وی افزود: در سال 2022 در اکثر کشورها تورم اتفاق افتاده 
که این آمار در آمریکا ۸.5، آلمان ۷.3، انگلیس ۷ درصد و منطقه 
یورو ۷.5 درصد گزارش شــده که تورم آمریکا و کشورهای دیگر 
در طول سالیان اخیر بی سابقه بوده است.وی افزود: سازمان بانک 

جهانی همچنین گزارشی درباره جنگ اوکراین منتشر کرده که 
باعث تاثیر در اقتصاد جهانی از جمله افزایش قیمت غذا و انرژی 
داشــته و تقاضای وارداتی جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. این 
تحریم ها عالوه بر روسیه بر شرکای تجاری روسیه هم تاثیرگذار 
خواهد بود. همچنین تاثیر این تحریم ها سبب رکود اقتصادهای 
خواهد شد. در نتیجه اثر جنگ در سال 2022 بر اقتصاد می تواند 
بسیار بیشتر از اثر واقعی آن باشد.خوانساری در پایان سخنانش به 
بحثی در خصوص گم شــدن 1500 میلیارد تومان در اتاق اشاره 
کرد و گفت: نمی دانم این ارقام با چه اهدافی منتشر می شوند ولی 
ضربه آن قطعا به دولت و نظام خواهد بود. یکی از شــرکت های 
نامبرده شرکت چادرملو است که گفته شده 90 میلیارد تومان به 
اتاق ایران داده و درصورت مالی ســایت اتاق نیست، در حالیکه 
3 میلیارد و دویســت تومان کال پرداخــت چادرملو به اتاق بوده 
است. شرکت پتروشــیمی هم که اعالم شده ۷5 میلیارد تومان 
به اتاق پرداخت کرده در کل ۷22 میلیون پرداخت داشته است 
و در مورد بقیه شــرکت ها هم به همین صورت بوده اســت.وی 
افزود: باید دید چرا شفاف سازی در این خصوص انجام نمی شود 
و این مســائل پیگیری و تحقیق  نمی شوند تا افرادی که پشت 
این اخبار هستند را شناسایی کنند و نتوانند به راحتی به اهداف 

خود دست یابند.

به گفته عضــو هیئت مدیره 
اتحادیــه تولیدکننــدگان و 
فروشــندگان پوشاک بخش 
قابل توجه بازار داخل دست 
تولیدکنندگان نیســت، بلکه 
دســت شــبکه غیرقانونــی 
اســت.مجید  غیررســمی  و 
افتخاری در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان این که در شــب عید 1400 بخش قابل توجهی از فروش در 
اختیار شبکه غیر قانونی قرار گرفت، اظهار کرد: این شبکه غیر قانونی 
شــامل چند بخش است که تا به حال به این شکل نمود پیدا نکرده 
بود. بخش اول بساط گستران بودند به طوری که در پایان سال 1400 
دست فروشی تبدیل به بساط گستری شد و بستر پیاده روها و کنار 
خیابان از ساعت چهار عصر تا دو شب در اختیار بساط گستران بود. 
همین حاال هم  تعداد بساط گستران در خیابانهای جمهوری، هفتم 

تیر، ولیعصر و غیره به قدری زیاد شده که سهم قابل توجهی از بازار را 
گرفته اند. این در حالی است که در سالهای قبل، دست فروشان فقط 
یک هفته آخر سال اجازه فعالیت داشتند.وی همچنین از قطع شدن 
دستگاه های پوز بخشی از تولید کنندگان به دلیل تاخیر  در ثبت نام 
در سامانه امور مالیاتی خبر داد و گفت: البته علت این دیرکرد بیشتر 
مشکالت مربوط به سامانه بود. بنابراین عماًل در شبکه توزیع رسمی 
کشور اخالل ایجاد شد. در اصل 15 اسفند زمان مناسبی برای اجرای 
طرح یاد شده نبود.به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروشندگان پوشاک بخش دوم شبکه های فروش زیرزمینی شامل 
فروش های آنالین و مزون های خانگی بود که در آن ها هیچ کنترلی بر 
کاالی قاچاق نیست. حجم این شبکه ها نیز به قدری افزایش داشته 

که سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند.

چرا پوشاک ترکیه جذاب شد؟
افتخاری پدیده دیگری که در گذشــته نبــوده و حاال رونق گرفته 
را واردات مســافری عنــوان کرد و گفت: در حــال حاضر به راحتی 
پوشاک را از راه مسافری از ترکیه به کشور وارد می کنند و به صورت 
اینترنتی یا در مزون زهای زیرزمینی می فروشــند. طبق گزارش های 
ما به شــدت از مرزهای هوایی و زمینی پوشاک وارد کشور می شود.

بــه گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
پوشــاک دلیل اول رونق قاچاق پوشــاک از ترکیه این است که این 
کشور کلیه محدودیت های مربوط به کرونا را برای سفر برداشته است. 
عالوه بر این افت ارزش پول ملی این کشــور باعث شده قیمت تمام 
شده پوشاک ترکیه مناسب باشــد.افتخاری با بیان اینکه هر نفر به 

طور قانونی میتواند 30 کیلوگرم بار پوشاک به شکل مسافری با خود 
به کشــور وارد کند، گفت: همچنین واردکنندگان از رویه مسافری 
می توانند از ظرفیت بار ســایر مسافران هم استفاده کنند. به طوری 
که عده ای هزینه سفر تعدادی مســافر را پرداخت می کنند و سهم 
30 کیلو بار آن ها را اســتفاده می کنند. در این روش پرداخت هزینه 
ســفر در قبال واردات پوشــاک برای واردکنندگان به صرفه است. 
بنابرایــن با توجه به تعداد مســافران و پروازها، حجم ورود این مدل 
کاالی قاچاق نیز زیاد است.در این شرایط به گفته عضو هیئت مدیره 
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک بخش قابل توجه بازار 
داخل دســت تولیدکنندگان نیست، بلکه دست شبکه غیرقانونی و 

غیررسمی است.

خرید پوشاک در سفر تفریحی هم به حداقل رسید
وی افزود: با توجه به حجم باالی سفرها، بازار پوشاک باید در شهرهای 
توریســتی رونق داشت که شاهد این موضوع هم نبودیم. پس مردم 

حتی در ســبد تفریحی هم خرید پوشاک را حذف کرده بودند یا به 
حداقل رساندند.افتخاری  با بیان اینکه مجموعه شرایط حلقه را برای 
تولید تنگ می کند، اظهار کرد: عالوه بر پدیده بنگالدش، پدیده ترکیه 
هم اضافه شــده، چراکه واردات پوشاک ترکیه به دلیل کاهش ارزش 
پول ملی این کشــور توجیه اقتصادی دارد. در این میان بهای تمام 
شده کاالی ایرانی هم به صورتی دستوری با افزایش هزینه حامل های 
انرژی، دســتمزد و مالیات افزایش پیدا می کند. در این شرایط تولید 
دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشــت که باعث می شــود یا تعدیل 
نیرو صورت گیرد یا شاهد خروج از صنعت باشیم.عضو هیئت مدیره 
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه حمایت از 
تولید باید بیشتر در شبکه عرضه انجام شود، تصریح کرد: در شرایطی 
که قاچاق پوشاک تا این حد انجام می شود، اما ستاد مقابله با قاچاق 
کاال و ارز معتقد اســت قاچاق پوشاک از 2.۶ میلیارد به حدود 300 
میلیون دالر رســیده، یعنی نظارتی بر بخش توزیع نیست. از طرف 

دیگر مصرف کننده هم توان خرید ندارد.

عضو هیئت مدیره تولیدکنندگان پوشاک مطرح کرد

دستفروشی تبدیل به بساط گستری شد

 خودروسازان چگونه به بازار آزاد سیگنال می دهند؟

بازار سیاه خودرو از 
تبعات قرعه کشی است
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صعود بورس چه تاثیری روی ارزش سهام عدالت گذاشت؟
روند صعودی بازار ســرمایه باعث افزایش ارزش واقعی سهام عدالت نیز شده و درحالی که ارزش واقعی سهام ۲۹۲ هزار 
تومانی در اواسط فروردین ماه بیش از ۱۱ میلیون تومان بود، طبق آخرین امار به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش ایسنا، پس از آزادسازی سهام عدالت، مشموالن این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
کرده بودند، می توانند با مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزییات دارایی خود را مشاهده کنند. 
این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی می شود. برای مثال، ارزش واقعی سهام عدالت با 
ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۹، ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی که قیمت 
این سهام در ۱۶ تیرماه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود. سهامی که در روزهای نخستین 
آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت  ماه و خرداد ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.در این راستا، 
در یازدهم مهرماه ســال گذشته ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان و در ۲۸ آبان ماه حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشــت. اما روند نزولی در بورس باعث کاهش 
این ارزش شد. به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته، ۱۰ 
میلیون و ۳۵۱ هزار تومان قیمت داشت.در نهم فروردین ماه سال جدید ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار 
تومانی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با توجه به صعود بازار در روزهای گذشته، این رقم به حدود  ۱۲ میلیون و 
۲۷۵ هزار تومان رسیده است.البته همچنان امکان فروش این سهام برای مشموالن وجود ندارد و این افراد همچنان باید 

منتظر تصمیم مسئوالن برای تعیین تکلیف سهام عدالت باشند.

رئیس کل بانک مرکزی:
 دستورالعمل تسهیل وثایق وام های تا ۲۰۰ میلیون تومان 

به زودی ابالغ می شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: دســتورالعمل مربوط به تســهیل وثایق وام های خرد تا ســقف ۲۰۰ میلیون تومان مبتنی بر 
اعتبارسنجی نهایی شده و به زودی توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابالغ خواهد شد.به گزارش ایِبنا به نقل از روابط عمومی 
بانک مرکزی دکتر صالح آبادی در جمع خبرنگاران با بیان اقدامات انجام شده در خصوص تسهیل دسترسی مردم به شبکه بانکی 
و وثایق ســهل تر در مورد وام های خرد گفت: بر اساس دستورالعملی که به زودی ابالغ خواهد شد مواردی شامل قرارداد الزم 
االجرا، چک و ســفته وام گیرنده یا ضامن، سهام بورسی اعم از سهام عدالت و غیره، گواهی صندوق های سرمایه گذاری، اوراق 
بهادار، یارانه، سیم کارت دائمی به نام فرد، وثایق عینی مانند خودرو و طال و تایید افراد توسط شورای اسالمی روستا در مناطق 
روستایی مبتنی بر رتبه اعتباری افراد در وامهای خرد زیر ۲۰۰ میلیون تومان و در قالب عقود مختلف به عنوان وثیقه تسهیالت 
مورد قبول واقع خواهد شد.رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات انجام شده در خصوص گسترش دسترسی عموم به خدمات 
بانکی به صورت غیر حضوری، افزود: در خصوص تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی در راستای شمولیت مالی، امکان احراز 
هویت و افتتاح حساب غیر حضوری، آگاهی افراد از رتبه اعتباری، استفاده از سفته و امضای الکترونیک نیز فراهم شده است و 
بر این اساس مشتریان شبکه بانکی می  توانند با سهولت بیشتر و به صورت غیر حضوری از خدمات بانکی بهره مند شوند.رئیس 
شورای پول و اعتبار ادامه داد: در خصوص اعتبار سنجی این امکان وجود دارد که هر فرد از طریق شرکت اعتبارسنجی ایرانیان 

به رتبه اعتباری خود دست یابد. 

گزیده خبر

وب سرویس استعالم صورتحساب 
 الکترونیکی دربانک توسعه صادرات

 راه اندازی شد
وب ســرویس استعالم صورتحساب الکترونیکی و تســهیالت و خدمات بانکی 
مرتبط با ســامانه جامع تجارت در بانک توســعه صادرات ایران پیاده سازی و 
راه اندازی شــد.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صــادرات، این اقدام به 
دنبال الزام بخشنامه شــماره ۰۰/۲۹۵۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ بانک مرکزی، 
به منظور برقراری ارتباط سیستمی و ایجاد وب سرویس های الزم جهت تبادل 
اطالعات صورتحساب الکترونیکی و تسهیالت و خدمات مرتبط با سامانه جامع 
تجارت انجام شــده است.براساس این گزارش، استفاده از وب سرویس استعالم 
صورتحســاب الکترونیکی، این امکان را فراهم می سازد تا در زمان اعطای انواع 
تســهیالت و ارایه خدمات به مشــتریان گروههای کاالیی تعیین شده، صحت 
صورتحساب هایی که پیشتر در ســامانه جامع تجارت ثبت شده اند، از طریق 
استعالم، احراز شود.زین پس این بانک به منظور اعطای تسهیالت و ارایه خدمات 
در خصوص کاالهای مشــمول زمان بندی و فهرست گروه های کاالیی ابالغی 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرفاً نسبت به پذیرش صورتحساب های 
الکترونیکی به عنوان جایگزین صورتحســاب فیزیکی اقدام نموده و از دریافت 

صورتحساب فیزیکی خودداری خواهد کرد.

“وپاسار« نماد رشد و توسعه در بازار سرمایه
 بانک پاســارگاد از ســال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در ایران آغاز کرده اســت و از 
مردادماه سال ۱۳۹۰ با نماد »وپاسار« در فهرست بورس اوراق بهادار تهران قرار 
گرفته اســت و از ابتدای شروع فعالیت خود همواره عملکرد درخشانی در میان 
بانک های خصوصی ایران از خود نشان داده است.بانک پاسارگاد )نماد وپاسار( در 
۹ ماه اول سال۱۴۰۰ به سود خالص ۶،۶۳۶ میلیارد تومانی رسید )۱،۰۱۳ ریال 
به ازای هر سهم( که ۴۶درصد بیش از مدت مشابه گذشته بوده است.هم چنین 
ایــن بانک در این مدت، حــدود ۲۸،۷۱۶ میلیارد تومان درآمد از تســهیالت 
داشته که ۸۷درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته بوده است.هم چنین مبلغ 
۱۹،۷۳۰ میلیارد تومان بابت ســود سپرده ها پرداخت کرده است که ۷۶درصد 
بیش از مدت مشابه سال گذشــته بوده است.جمع درآمدهای عملیاتی ۹ماهه 
ســال جاری بانک پاســارگاد با افزایش ۳۰درصدی به ۱۰،۱۸۰ میلیارد تومان 
رسیده است.خالص سود سرمایه گذاری های بانک در این ۹ ماه حدود ۴۳ میلیارد 

تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.

مدیرعامل بانک مسکن در پیامی روز ارتش 
را تبریک گفت

مدیرعامل بانک مسکن در پیامی سالروز گرامیداشت ارتش جمهوری اسالمی 
را به غیورمردان نیروی های زمینی، هوایی،دریایی و پدافند هوایی ارتش تبریک 
و تهنیــت گفت.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن – هیبنا، دکتر محمود 
شایان،در پیامی ۲۹ فروردین ماه، سالروز گرامیداشت ارتش جمهوری اسالمی 
را تبریک گفت.وی در این پیام آورده است:دالور مردان ارتش جمهوری اسالمی 
ایــران در طول دوران انقالب اســالمی و به ویژه جنگ تحمیلی رشــادت ها و 
جان فشــانی های فراوانی از خود نشان داده اند که حاصل این حماسه آفرینی ها، 
موهبت امنیت و آرامش برای مردم ایران اسالمی است.مدیرعامل بانک مسکن 
افزود:این جان فشــانی ها در دل و ذهن مردم ایران به یادگار مانده و این همت 
عالی و ایثارگری خالصانه در تاریخ سراسر افتخار میهن عزیز اسالمی مان نقش 
بسته است.دکتر شــایان تاکید کرد:امروز ارتش والیتمدار و مکتبی با آمادگی 
تمام همچون دژی مســتحکم اقتدار وعزت را برای کشورمان به ارمغان آورده 
است و روز به روز درخشش های بیشتری را از بزرگ مردان ارتش در عرصه های 
مختلف شــاهد هســتیم.وی ادامه داد:ارتش انقالبی که به تعبیر مقام معظم 
رهبری، حزب اهلل و کلمه طیبه نامیده شــده، به ویژه در حوزه فناوری دفاعی 
نیز پیشــرو بوده و کارنامه درخشــانی در حوزه بازآماد و تهیه و تولید ادوات و 
تجهیزات نظامی دارد و خودکفایی در عرصه دفاعی را به خوبی عملیاتی کرده 
است.دکتر شایان اظهار داشت:۲۹ فروردین، سالروز گرامیداشت ارتش جمهوری 
اســالمی ایران را به همه غیورمردان نیروهای زمینی، هوایی،دریایی  و پدافند 
هوایــی ارتش تبریک و تهنیت می گویم و آرزوی توفیق و ســربلندی را برای 

همه این عزیزان دارم.

امکان ثبت، تایید و انتقال چک از طریق 
ارسال پیامک فراهم شد 

فرآیندهای مربوط به چک برای افرادی که دسترسی به گوشی هوشمند ندارند، 
از طریق ارســال پیامک امکان پذیر شد.مشتریانی که برای ثبت، تایید و انتقال 
چک جدید به گوشــی هوشــمند دسترســی ندارند، از این پس می توانند این 
فرآیندها را از طریق ارســال پیامک انجام دهند.به گزارش روابط عمومی بانک 
توســعه تعاون؛ طی یکسال اخیر موضوع چک های جدید در سطح گسترده ای 
اطالع رسانی شده و ارائه کنندگان و دریافت کنندگان چک های جدید ملزم به 
رعایت مراحل ثبت ، تایید و انتقال چک ها در سامانه های بانک مربوطه گردیده 
اند. با توجه به این که برخی مشتریان دسترسی به گوشی هوشمند ندارند، امکان 
ثبت، تایید و انتقال از طریق ارسال پیامک نیز فراهم گردیده است.بر این اساس 
مشــتریان بانک توســعه تعاون نیز می توانند با درج پیام به شرح ذیل و ارسال 
آن از طریق پیامک به شــماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ نســبت به ثبت چک صادره در 

سیستم اقدام نمایند.

رشد 79 درصدی صدور ضمانت نامه 
های ارزی در بانک ملی ایران

طی ســال گذشته و در مقایسه با سال پیش از آن، صدور ضمانت 
نامه های ارزی در بانک ملی ایران ۷۹ درصد رشــد را نشــان می 
دهد.۱۴۰۱به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، صدور ضمانت 
نامه های ارزی در حوزه صادرات و واردات کاال و تجارت بین الملل 
از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و استمرار در ارایه خدمات 
ضمانت نامه های ارزی باعث تســهیل امر بازرگانی بین الملل می 
شود.با وجود محدودیت های ناشی از تحریم و کاهش شدید روابط 
بانکی در ســطح بین الملل، بانک ملی ایران موفق شــد طی سال 
گذشــته رشد ۷۹ درصدی در صدور و رشد ۹۰ درصدی در وصول 

کارمزدهای ضمانت نامه های ارزی را تجربه کند.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی:
بانک تجارت، بانک  پیشرو در تامین 

مالی زنجیره تولید است
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، بانک  تجارت را 
بانکی پیشــرو در تامین مالی زنجیره تولید خواند و گفت: با توافق 
صورت گرفته با وزارت صمت بخشی از زنجیره های تولید از جمله 
خودرو، لوازم خانگی، پتروشیمی و صنایع غذایی که بخش عمده ای 
از آن هــا جزو بانک تجارت هســتند در اولویت این زنجیره تامین 
قرار گرفتند.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، حمید آذرمند 
همایش آگاهی رســانی پروژه تامین مالی زنجیره تامین )SCF( که 
از ســوی بانک تجارت برگزار شد، با اشاره به ضرورت تامین مالی 
زنجیره ای گفت: این روش تامین مالی سیاست رسمی و اعالم شده 
مراجع تصمیم گیــری و از اولویت های اصلی دولت و بانک مرکزی 
است و اگر بخواهیم به رشد اقتصادی پایدار برسیم چاره ای جز این 
روش تجربه شــده جهانی که آثارش در کشــورهای مختلف قابل 
مشــاهده اســت نداریم.وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ به لحاظ 
سیاســت گذاری و مقدمات انجــام کار، گام های خوبی برداشــته 
شــد.معاون مدیرعامل بانک تجارت در امــور اعتباری هم در این 
همایش، به بیان تاریخچــه مدیریت تامین مالی زنجیره تولید در 
جهان و آخرین وضعیت آن در کشــور پرداخت و گفت: از اواسط 
سال گذشته تقریبا هر هفته و هر ماه برنامه ها و اقداماتی انجام شد 
کــه همه واحدهای درگیر در این روش نقش خود را ایفا کنند، به 
این ترتیب که سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با همین روش 

انجام پذیرد. 

بانک جهانی پیش بینی کرد؛

کاهش چشم انداز رشد جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۲
بانک جهانی چشــم انداز رشد جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۲ 
را به دلیل حمله روســیه به اوکرایــن کاهش داد.به گزارش 
خبرنــگار بین الملل ایِبنا به نقل از فایننشــیال ریویو، بانک 
جهانی پیش بینی خود را برای رشــد اقتصاد جهانی در سال 
جاری به دلیل حمله روسیه به اوکراین کاهش داد و در حال 
برنامه ریزی یک بسته مالی بزرگ تر از بسته کووید-۱۹ برای 
کشــورها برای مقابله با بحران های مختلف و پیشــرو است. 
رئیس این بانک دیوید مالپاس در تماسی با خبرنگاران گفت: 
شــعبه واشــنگتن برآورد خود را برای رشد جهانی در سال 
۲۰۲۲ از پیش بینــی در ماه ژانویه معادل ۴.۱ درصد به ۳.۲ 
درصد کاهش داده اســت.وی گفت که این کاهش به دلیل 
کاهش چشــم انداز اروپا و آسیای مرکزی از جمله روسیه و 

اوکراین بوده است. پیش بینی جهانی برای امسال با رشد ۵.۷ 
درصد در ســال ۲۰۲۱ مقایسه می شود. رئیس بانک جهانی 
گفــت که انتظار دارد در هفته های آتی با هیئت مدیره بانک 
در مورد بسته جدید مربوط به بحران ۱۵ ماهه با ارزش ۱۷۰ 
میلیارد دالر برای ماه آوریل ۲۰۲۲ تا ماه ژوئن سال آینده و 
اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد دالر آن طی سه ماه آینده، گفتگو 
کند. وی گفت: این پاســخی جامع به این بحــران ادامه دار 
به شــمار می رود. اظهارات و برنامه های مالپاس در آســتانه 
نشست های بهاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که 
این هفته در واشنگتن برگزار می شود صورت گرفت که قرار 
است موضوع های امنیت غذایی، تورم، بدهی و شوک حمله 

روسیه به اوکراین را دربرگیرد.

قیمت طال امروز سه شــنبه پس از رســیدن به محدوده قیمت ۲۰۰۰ دالر در هر اونس ثابت ماند زیرا کاهش بازدهی خزانه داری 
آمریکا فشار ناشی از باالترین سطح دو ساله دالر را جبران کرد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال در ساعت ۶ و ۵ دقیقه صبح به 
وقت شرقی با ۲.۶۰ درصد کاهش به ۱۹۷۶ دالر و ۱۰ سنت رسید و نسبت به آخرین قیمت روز گذشته)۱۹۷۷ دالر و ۶۱ سنت( 
ثابت بود.در بازار معامالت آتی آمریکا نیز با ۰.۱۳ درصد کاهش به ۱۹۷۷ دالر و ۱۰ سنت رسید و آخرین قیمت در روز گذشته 
۱۹۷۹ دالر و ۳۰ سنت ثبت شده بود.روز گذشته، قیمت طال با ثبت قیمت ۱۹۹۸ دالر و ۱۰ سنت در هر اونس به باالترین قیمت 
در بیش از یک ماه گذشته رسید زیرا بحران اوکراین و نگرانی های تورمی باعث افزایش تقاضا برای شمش شد. همچنین، دالر نزدیک به باالترین حد خود در دو سال 
گذشته ثابت ماند زیرا سرمایه گذاران برای افزایش چندباره نیم درصدی نرخ از سوی فدرال رزرو آمریکا آماده شده بودند.جیمز بوالرد، رئیس بانک فدرال رزرو سنت 
لوئیس، در حالی که ادعای خود را برای افزایش نرخ بهره به ۳.۵ درصد تا پایان ســال برای کاهش نرخ تورم کنونی در ۴۰ ســال اخیر تکرار می کند، عنوان کرد که 
تورم ایاالت متحده بسیار زیاد است.شمش طال در مواقع بحران های سیاسی و اقتصادی و همچنین محافظ در برابر تورم به عنوان یک ذخیره امن ارزش در نظر گرفته 
می شود اما دالر ثابت باعث می شود طال با قیمت دالر برای سایر دارندگان ارز جذابیت کمتری داشته باشد. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه داری ایاالت متحده به باالترین 
سطح خود از دسامبر ۲۰۱۸ کاهش یافت و ضرر طالی با بازده صفر را محدود کرد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، نقره در ۲۵.۸۴ دالر در هر اونس ثابت بود، پالتین 

۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۰۱۲ دالر  و ۸۶ سنت رسید و پاالدیوم با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۴۳۶ دالر و سه سنت رسید.

دو ارز رمزنگاری محبوب )بیت کوین و اتریوم(، هفته ها در رکود بوده اند و دوباره به زیر ۴۰ هزار دالر و ۳۰۰۰ دالر سقوط کردند.
به گزارش ایســنا و به نقل از کریپتو، در هفته گذشــته، هر دو ارز دیجیتال تقریبا ۸ درصد سقوط کرده اند. آخرین سری کاهش 
قیمت ها را می توان به احتمال زیاد به صنعت ماینینگ نسبت داد که تحوالت متعددی را تجربه کرده و ممکن است فشار بیشتری 
بر قیمت ها وارد کند.هفته گذشــته، ماینرهای بیت کوین شــاهد کاهش بیش از یک درصدی در سختی استخراج بودند. سختی 
استخراج بیت کوین که میزان سختی استخراج را برای یک ماینر ردیابی می کند، قبال بر قیمت ارز دیجیتال پرچمدار تاثیر گذاشته 

است.در جوالی ۲۰۲۱ و در پی سرکوب صنعت کریپتو توسط چین، سختی استخراج بیت کوین تا ۲۸ درصد کاهش یافت. در آن زمان بیت کوین تقریبا ۳۴ هزار دالر 
قیمت داشــت و به زیر ۳۰ هزار دالر ســقوط کرد.عناوین اخیر استخراج بیت کوین تنها عامل کاهش قیمت رمزارز دیجیتال نیست. بازار گسترده تر ارزهای دیجیتال 
مدت هاســت که در جهت اشتباهی حرکت می کند. هفته گذشــته، بازار رمزارز تقریبا ۱۰ درصد کاهش یافت و ارزش کل بازار  به ۱.۸۴ تریلیون دالر کاهش یافت.

بازارهای سهام سنتی نیز دچار مشکل شده اند. در آغاز هفته گذشته، اس اند پی ۵۰۰ تقریبا ۲ درصد کاهش داشت. نزدک متمرکز بر فناوری نیز بیش از ۲ درصد از 
ارزش کل خود را از دست داد.نتایج تحقیقات قبلی نشان داده است که بازار کریپتو به ویژه بیت کوین از سهام سنتی پیروی می کند. قیمت بیت کوین در ماه گذشته 
بیش از هر زمان دیگری از اکتبر ۲۰۲۰ با اس اند پی مرتبط بود.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۹۰ تریلیون دالر برآورد می شود که این 

رقم نسبت به روز قبل ۲.۶۴ درصد بیشتر شده است.

بیت کوین دوباره سقوط می کند؟طال تا یک قدمی ۲۰۰۰ دالر رفت اما...
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گزیده خبر

مذاکره کننده ارشد اوکراین: 
مذاکرات با روسیه پیچیده تر شده است

مذاکره کننده ارشــد و مشاور رئیس جمهوری اوکراین 
تاکیــد کرد، به دنبــال »جنایات جنگی« روســیه در 
شــهرهای بوچا، ماریوپل و وولنوواها، روند مذاکرات با 
روســیه به منظور پایان دادن به جنگ پیچیده تر شده 
اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، 

میخائیلو پودولیاک، مذاکره کننده ارشــد و مشاور رئیس جمهوری اوکراین این 
اظهارات را در جریان مصاحبه با شبکه ۲۴ اوکراین مطرح کرد.وی گفت: با وجود 
آنکه اوکراین از روســیه خواسته تا یک کوریدور انسانی از ماریوپل به بردیانسک 
باز کند اما مســکو این درخواست را رد کرده اســت.میخائیلو پودولیاک افزود: 
گفت وگوی متمدنانه با روســیه ممکن نیست.براساس آمار سازمان ملل، از زمان 
آغاز  جنگ روسیه تاکنون دست کم ۲۰۷۲ غیرنظامی کشته و ۲۸۱۸ تن دیگر در 
اوکراین زخمی شده اند.آژانس آوارگان سازمان ملل نیز گزارش داده است که بیش 
از ۴.۹ میلیون اوکراینی به دیگر کشورها فرار کرده اند و بیش از هفت میلیون تن 

نیز در داخل کشور بی خانمان شده اند.

کاخ سفید:
 بایدن قصد سفر به کی یف ندارد

سخنگوی کاخ ســفید آب پاکی را روی دست اوکراین 
ریخــت و اعالم کرد که بایدن قصد ســفر به کی یف را 
ندارد اما از اعزام پنج هواپیمای حامل کمک های امنیتی 
به اوکراین خبر داد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در جلسه 

توجیهی گفت: پنج هواپیما حامل تســلیحات و کمک های امنیتی طی روزهای 
گذشته به اوکراین ارسال شده است. این برنامه بخشی از کمک های ۸۰۰ میلیون 
دالری آمریکا به اوکراین است.جن ساکی درخصوص برنامه های دولت جو بایدن، 
رئیــس جمهوری آمریکا برای اعزام یک مقام ارشــد آمریکایی به کی یف افزود: 
هیچ برنامه ای در رابطه با ســفر رئیس جمهور آمریکا بــه کی یف و مالقات او با 
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین وجود ندارد.آمریکا در بین ۳۰ کشوری 
که از اوکراین حمایت می کنند، بزرگترین تامین کننده کمک های نظامی به این 
کشــور محسوب می شود.واشــنگتن از زمان روی کار آمدن جو بایدن در ژانویه 
۲۰۲۱، بیش از ۳.۲ میلیارد دالر کمک امنیتی به اوکراین متعهد شــده اســت. 
طبق گزارش، از زمان آغاز »عملیات نظامی ویژه« روسیه در اوکراین در پایان در 
فوریه، تقریباً ۲.۶ میلیارد دالر از کل مبلغ مورد تایید قرار گرفته است. کمک های 
نظامی آمریکا شــامل تسلیحات کشنده مانند موشک های ضد هوایی استینگر، 
 ،۱۷-Mi سیستم های ضد زره جاولین، هویتزر و گلوله های توپخانه، هلیکوپترهای
سالح های کوچک و مهمات، پهپادها، دستگاه های رادار و سایر تجهیزات می شود.

ترامپ از روسیه و اوکراین خواست با توافق 
به جنگ پایان دهند
رئیس جمهوری پیشین آمریکا ســرانجام پس از آنکه 
چندین هفته از آغاز حمله روســیه به اوکراین گذشت، 
خواســتار پایان خشــونت در اوکراین شــد.به گزارش 
ایســنا، به نقــل از پایگاه خبری هیــل، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا که پیشــتر والدیمیر 

پوتین، رئیس جمهوری روسیه را به عنوان »باهوش« ستوده بود و بعدا تغییر عقیده 
داده و این اقدام را »نسل کشــی« خواند، دوشنبه در بیانیه ای گفت: این منطقی 
نیست که روسیه و اوکراین نمی نشینند و روی نوعی توافق کار نمی کنند!او گفت: 
اگر آنها به سرعت این کار را انجام ندهند، چیزی جز مرگ ومیر، ویرانی و کشتار 
در کار نخواهد بود.    رئیس جمهوری پیشین آمریکا همچنین گفت: این جنگی 
است که هرگز نباید اتفاق می افتاد، اما افتاد. راه حل آن هرگز به خوبی آنچه قبل 
از آغاز تیراندازی می شد، نخواهد بود اما راهکاری وجود دارد و این باید اکنون حل 
و فصل شــود، نه بعدا، وقتی که همه مرده باشند!صحبت های ترامپ در روزهای 
آغازین حمله روسیه به اوکراین انتقادهای بسیاری به دنبال داشت. او ماه گذشته 
در جریان یک گردهمایی گفت: آنها از من می پرسند که آیا پوتین باهوش است؟ 
بله، پوتین باهوش است. اینکه ۲۰۰ هزار نیرو در مرز قرار دهید، یک راه جهنمی 
برای مذاکره است. اشتباه بزرگی بود اما شبیه به یک مذاکره عالی بود. این برای 

او خیلی خوب پیش نرفت.  

گوگل مپ:
  تصاویر مکان های نظامی روسیه 

را منتشر نکردیم
گوگل، ادعای اوکراین مبنی بر شفاف شدن تصاویر پایگاه های نظامی و استراتژیک 
روســیه در نرم افزار »گوگل مــپ« را تکذیب کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری تاس، پیش تر گزارش هایی منتشر شد که نشان می داد شرکت گوگل 
تصاویر ثبت شــده خود از پایگاه های نظامی روسیه را بدون سانسور و تار کردن، 
در اختیار کاربران قرار داده است.یک سخنگوی گوگل در این باره گفت: ما هیچ 
تغییری در مورد تار کردن عکس های ماهواره ای خود از روســیه انجام نداده ایم.

این در حالیست که روزنامه دیلی استورم گزارش داده بود که گوگل این تصاویر 
را از حالت محرمانه خارج کرده اســت. در این گزارش آمده که تصاویر با کیفیت 
و سانسور نشده ای از زیرساخت های نظامی روسیه در اختیار کاربران گوگل مپ 
قرار داشته، از جمله ناو آدمیرال کوزنتسوف، انبار تسلیحات هسته ای و زمین های 

پرواز تمرینی.

یک منبع غربی مدعی شــد ایــران طی پیامی 
با واســطه به رژیــم صهیونیســتی، درباره بانک 
اهــداف این رژیم که می توانــد هدف قرار گرفته 
شــود، هشــدار داده اســت.به گزارش سرویس 
بین الملل خبرگزاری فارس، بعد از هشــدارهای 
اخیر مقامــات مختلف دولتی و نظامی جمهوری 
اســالمی ایران از جمله ریاست جمهوری، ارتش 
و ســپاه پاســداران انقالب اســالمی بــه رژیم 
صهیونیســتی درباره هرگونه ماجراجویی، منابع 
غربی مدعی پیام هشــدارآمیز تهــران به تل آویو 

شدند.حســاب توئیتری »اینتل اسکای« - که در 
زمینه تحلیل خطرات و ریســک های بین المللی، 
ردیابی پروازهای جهانی و اخبار ویژه بحران های 
مختلف فعالیت می کند - مدعی شــد ایران طی 
پیامی با واسطه به رژیم صهیونیستی، درباره بانک 
اهــداف این رژیم که می توانــد هدف قرار گرفته 
شود، هشــدار داده است.اینتل اسکای در توئیتی 
ادعا کرد:  »ایران از طریق واســطه های اروپایی به 
اسرائیل پیام داده و تصاویر مکان های ذخایر تمام 
تسلیحات بیولوژیک، شیمیایی و اتمی این رژیم را 

کــه می تواند در اولین درگیری نظامی هدف قرار 
داده شود، ارسال کرده است«.جزئیات بیشتری از 
این خبر ادعایی هنوز منتشــر نشده و مقام  های 
تهران یا تل آویو نیز فعال به آن واکنشــی نشــان 
نداده اند.الزم به ذکر اســت که پیش از این، آیت 
اهلل »سید ابراهیم رئیسی« رئیس جمهور ایران در 
روز دوشنبه طی سخنراین در مراسم روز ارتش با 
هشدار به تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه، 
تاکید کرد: رژیم صهیونیستی بداند کوچک ترین 
تحرک آنها از نیروهای مسلح ما مخفی نیست و 

اگر کوچک ترین حرکتی از ســوی آنها رخ دهد، 
مقصد نیروهای مسلح ما، مرکز رژیم صهیونیستی 
خواهد بود و قدرت نیروهای مسلح ما آنها را آرام 
نمی گذارد.ســپاه پاســداران انقالب اسالمی نیز 
طــی بیانیه آی در بیانیــه ای با محکومیت حمله 
جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به مسجد االقصی، 
ظهور انتفاضه نوین و حضور حماسی و شجاعانه 
نسل جوان فلسطین در میدان مقاومت و مبارزه 
را کابوس صهیونیســت ها و حامیان منطقه ای و 

فرامنطقه ای آنها دانست.

شهباز شریف از آیت اهلل رئیسی برای سفر به 
پاکستان دعوت کرد

تهران- ایرنا- محمد شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان با ابراز قدردانی از آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی جهت ارســال پیام تبریک، از رئیس جمهوری اسالمی ایران برای 
ســفر رسمی به پاکســتان دعوت کرد.به گزارش روز سه شنبه ایرنا، شهباز شریف برای 
دریافت پیام تبریک به مناســبت انتخاب خود به عنوان نخست وزیر پاکستان از رئیس 
جمهور ایران قدردانی کرد.سفارت پاکستان در تهران در حساب کاربری رسمی خود در 
توییتر اعالم کرد: نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرد که تهران و اسالم آباد در کنار 
یکدیگر به گسترش روابط نزدیک ۲ کشور همسایه اقدام کنند.شهباز شریف همچنین 
از آیت اهلل رئیســی رئیس جمهور ایران برای انجام سفر رسمی به پاکستان دعوت بعمل 
آورد.رئیس جمهور ایران هفته گذشته در پیامی انتخاب شهباز شریف را به عنوان نخست 
وزیر جدید پاکستان تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد مسیر پیش رو منجر به رسیدن 
همکاری های دو کشــور به ســطح مطلوب دو ملت بزرگ ایران و پاکستان شود.وی در 
این پیام تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره از جمله در دوره جدید آماده ارتقاء 

همکاری ها در تمامی ابعاد با جمهوری اسالمی پاکستان است.

  جاسوسی ۴ کشور از دفتر بوریس جانسون و 
وزارت خارجه انگلیس

براساس گزارش ها، دفتر نخست وزیری انگلیس هدف جاسوس افزاز پگاسوس متعلق به 
شرکت اســرائیلی ان اس او قرار گرفته است، اما این شرکت کما فی  السابق این اتهامات 
را »نادرســت« ارزیابی می کند.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، روز دوشنبه 
گزارش شد که به بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس گفته شده که دفترش »چندین« 
مرتبه با نرم افزار هکری پیچیده پگاســوس که می تواند تلفن همراه را به یک ابزار شنود 
از راه دور تبدیل کند، هدف گرفته شــده است.  در گزارش روز دوشنبه »سیتیزن لب« 
در دانشگاه تورنتو کانادا آمده است، امارات متحده عربی مظنون به سازمان دهی حمالتی 
با این جاسوس افزار اسرائیلی علیه دفتر نخست وزیری انگلیس در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ 
است.  این گزارش همچنین در ادامه تاکید کرد، همینطور حمالت مشکوکی علیه وزارت 
خارجه انگلیس در همین بازه زمانی دو ســاله، مرتبط با پگاســوس در کنترل امارات و 
همچنین هند، قبرس و اردن صورت گرفته اســت.متخصصان حوزه شناسایی حمالت 
دیجیتال، این مســاله را به اطالع دولت انگلیس رســانده اند. با این حال آنها نتوانستند 
شــخص خاصی که در دفتر نخست وزیری و وزارت خارجه انگلیس هدف حمله هکری 

قرار گرفته است، شناسایی کنند.

ادامه مانع تراشی های آمریکا در روند مذاکرات:

رسیدن به توافق بستگی به ایران دارد
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده که این که واشنگتن 
به توافق با تهران برســد، به خود ایران بســتگی دارد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه آمریکا، »ندپرایس«، 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری با خبرنگاران 
درباره توافق هســته ای وین و سرنوشــت مذاکرات هسته ای که 
در حــال حاضر متوقف مانده، گفت: »مــا از ابتدا به طور مداوم 
این را گفته ایم که آماده بازگشت به اجرای کامل برجام هستیم. 
ما همچنین برای تالش های دیپلماتیک گســترده تر برای حل و 
فصل مســائل خارج از برجام و همچنین پرونده هسته ای خاص 
آماده هستیم. مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه 
اروپا همچنان به انتقال پیام ها ادامه می دهد و در تالش اســت تا 
این مذاکرات را به نتیجه موفقیت آمیز برساند.«سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در ادامه گفت: »ما قرار نیست علنی مذاکره کنیم، 
اما چیزی که می توانیم بگوییم این است که اگر ایران خواهان لغو 
تحریم ها اســت که فراتر از برجام است، باید به نگرانی های ما که 
فراتر از برجام اســت رسیدگی کند. اگر آن ها نمی خواهند از این 
گفتگوها برای حل و فصل دیگر مســائل دوجانبه استفاده کنند، 
مطمئن هستیم که می توانیم خیلی سریع درباره برجام به تفاهم 
برسیم و شروع به اجرای مجدد خود توافق کنیم. این ایران است 
که باید این تصمیم را بگیرد. هر طرف و هر کســی که مستقیماً 
در این گفتگوها شــرکت داشته اســت، می داند که کدام طرف 
پیشــنهادهای سازنده را روی میز گذاشــته است، می داند کدام 
طرف مذاکره کرده و با حســن نیت انجام داده اســت، و می داند 

کدام طرف این مذاکرات را انجام نداده است.«

به گفته پرایس »ما همزمان هم برای سناریوهای بازگشت متقابل 
به برجام و هم ســناریوهای عدم بازگشت متقابل به برجام آماده 
هستیم، هرچند ما سناریوی اولی را ترجیح می دهیم و به نظر ما 
برجام و محدودیت های قابل راســتی آزمایی و دائمی که دوباره 

بر برنامه هســته ای ایران اعمال می کند، مهم است، اما اینکه ما 
بتوانیم به توافق برســیم یا نه، این سوال مربوط به ایران است و 
این موضوع به ایران بستگی دارد.«سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در عین حال به طرح ادعاهای بی اســاس خود درباره ایران هم 

پرداخت و مدعی شــد: »ایران کشــور اصلی حامی تروریسم در 
جهان اســت. حمایت این کشور از تروریسم امنیت بین المللی و 
شرکای ما را در سراسر منطقه و جاهای دیگر تهدید می کند. البته 
این شامل اسرائیل نیز می شود. تعهد واشنگتن به امنیت اسرائیل 
مقدس اســت. ما این را به طرق مختلف و با همکاری متحدان و 
شــرکای منطقه ای خود از جمله اسرائیل نشان داده ایم. ما از هر 
ابزار مناســب برای مقابله با نقش بی ثبات کننده سپاه در منطقه 
از جمله همکاری نزدیک با شــرکای خود در اســرائیل استفاده 
خواهیم کرد.«پرایس همچنیــن افزود: »ما نگرانی های زیادی با 
ایران داریم. البته در رأس این نگرانی ها، برنامه هسته ای و چالشی 
است که برنامه هسته ای ایران از سال ۲۰۱۸ تا کنون برای صلح 
و امنیت منطقه ای و بین المللی ایجاد کرده است. اما فراتر از آن، 
البته تمرکز ما بر آزادی شهروندان آمریکایی است و چهار شهروند 
آمریکایی وجود دارند که به ناحق در ایران بازداشــت هستند. ما 
به انجام هر کاری که می توانیم ادامه می دهیم تا مطمئن شــویم 
که این افراد در اسرع وقت به خانواده هایشان بازگردانده می شوند. 
ممکن است موارد دیگری نیز وجود داشته باشد که ما آنها را در 
اولویت قرار دهیم. اما در وهله اول، ما همیشــه ایمنی، امنیت و 
رفاه شــهروندان آمریکایی را در اولویت قرار می دهیم.«ادعاهای 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی بیان شده که این کشور 
با نقض تعهدات گذشــته خود و خروج از توافق هسته ای تالش 
داشته است تا شدیدترین تحریم ها علیه ایران را اجرا کند، هرچند 
به گفته خود مقامات آمریکایی سیاست فشارحداکثری علیه ایران 

با شکست مواجه شده است.

رئیس جمهور فرانســه با بیان این که فرانســه به گاز روسیه نیازی ندارد، گفت مذاکراتش را با پوتین 
متوقف کرده اســت.به گزارش ایسنا، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در مصاحبه با 
کانال 5 تلویزیون کشورش گفت که گفتگوی او با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از کشف 
»کشــتارهای دسته جمعی در اوکراین« متوقف شده اســت.ماکرون در این گفتگو گفت: از زمانی که 
کشــتارها در بوچا و ســایر شهرهای اوکراین را کشف کردیم، جنگ مسیر دیگری به خود گرفته است، بنابراین از آن زمان دیگر مستقیماً با 
پوتین صحبت نکرده ام، اما انجام این کار در آینده را رد نمی کنم.وی همچنین گفت که اروپا به گاز روســیه وابســته است، اما فرانسه »به آن 
نیازی ندارد«.این اظهارات ماکرون در حالی ایراد شده که وی برعکس همتای آمریکایی خود از استفاده از واژه »نسل کشی« برای رخدادهای 
اوکراین خودداری کرده است و متذکر شده که تعیین نسل کشی و استفاده از این واژه مختص وکال است نه سیاستمداران.ماکرون در پاسخ 
به سوالی درباره تعیین »خط قرمزها« برای روسیه در جنگ اوکراین گفت تعیین خطوط قرمزی که نباید از آن عبور شود یا چیزی مشابه آن 
می تواند به جنگ با روسیه منجر شود.وی افزود: تعیین خط قرمز به این معناست کهمشخص کنیم چگونه و کجا باید اقدام کرد. تعریف کردن 

»خط قرمز« به معنای همپیمان شدن با یک طرف درگیری و در نتیجه رفتن به جنگ با روسیه است.

سخنگوی آنتونیو گوترش گفت که دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار آتش بس انسانی فوری در اوکراین شده تا کمک های حیاتی منتقل شود و تخلیه 
صورت پذیرد.به گزارش ایســنا، به نقل از وب ســایت سازمان ملل،  این درخواست آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد پس از وقوع تازه ترین حمالت به 
شهرهای سراسر اوکراین از جمله لویو، دنیپرو، خارکیف و میکوالئیف مطرح شد که در نتیجه آنها تلفات غیرنظامی بیشمار و ویرانی بر جای مانده است.استفان 
دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد دوشنبه در نیویورک گفت، گوترش همچنین به شدت نگران ادامه وضعیت نابسامان انسانی در شهر محاصره شده ماریوپل 

است.دوجاریک در مقر سازمان ملل گفت: دبیرکل قویاً از همه طرف ها می خواهد که آتش بس فوری بشردوستانه را اجرا کنند چرا که عملکرد امن و ایمن کریدورهای بشردوستانه را ممکن می سازد، 
به تخلیه ساکنان غیرنظامی کمک می کند و همچنین کمک های بشردوستانه و پزشکی نجات بخش را امکان پذیر می کند.او با بیان اینکه سازمان ملل متحد آماده حمایت از چنین تالش هایی است، 
گفت: باید به مذاکرات واقعی فرصتی برای موفقیت و برقراری صلح دائم داده شود.  پیش از این کنفرانس مطبوعاتی، مارتین گریفیث، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل به خبرنگاران 
گفت چشم انداز برقراری آتش بس های انسانی در اوکراین در حال حاضر دیده نمی شود و ممکن است چند هفته زمان ببرد.گریفیث در گزارشی از سفرهایش به روسیه و اوکراین در اوایل همین 
ماه گفت که حین گفت وگو با مقامات ارشــد بر تمایالت ســازمان ملل برای توقف های انسانی و چگونگی ارتقای سیستم اطالع رسانی که اجازه عبور امن نیروهای امدادی و وسایل را بدهد، رایزنی 

کرد.او گفت: آشکار است که ما فعال آتش بس های انسانی که از طرف روسیه برقرار شود، نداریم. خیلی به جزئیات این پرداختم و آنها مدام قول می دانند با جزئیات آن پیشنهادها نزد من بازگردند.
گریفیث قرار است به زودی برای دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که کشورش میزبان مذاکرات روسیه و اوکراین بود، به ترکیه برود.

ماکرون: 

تماس هایم را با پوتین متوقف کردم
مقام سازمان ملل: 

فعال چشم اندازی برای آتش بس در اوکراین دیده نمی شود

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

 9. زمــان و محــل تشــكيل جلســه مزايــده و قرائــت پيشــنهادها: ســاعت 10 روز چهارشــنبه مــورخ 1401/02/21 
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 دوم

ادعای منابع غربی 
درباره هشدار 
ایران به رژیم 
صهونیستی
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مراقبت از مبتالیان به سرطان وابسته به درمان و داروهای پیچیده ای  
از جمله مــواد رادیواکتیو بوده و از درمان های گیاهی فاصله گرفته 
است، با این حال دانشمندان هشدار می دهند که هنوز نیاز به درک 
درمان هــای گیاهی برای حفظ داروهــای جدید و اطمینان از عدم 
اســتفاده بیش از حد از منابع گیاهی وجــود دارد. هنوز درس های 
زیادی وجــود دارد که طبیعت برای مقابله بــا بیماری ها می تواند 
به ما بیاموزد.به گزارش ایســنا و به نقــل از گاردین، »مالنی-جین 
 Kew(  محقق باغ  گیاه شناسی کیو ،)Melanie-Jayne Howes( »هاوز
Gardens( در لندن در این مورد مثالی می زند. او می گوید: یک داروی 
مؤثر ضد سرطان به نام پاکلیتاکسل )paclitaxel( از درخت سرخدار 
اقیانوس آرام )Pacific yew( ساخته شده است. با این وجود این دارو 
براســاس ماده ای شیمیایی ساخته شده که در مقادیر بسیار کم در 
درخت وجود دارد و برای تولید آن صدها درخت باید قطع شود. به 
همیــن دلیل در حال حاضر این درخت در معرض خطر قرار گرفته 
است.با این وجود گیاه شناسان راه  حلی ارائه کردند. »هاوز« می گوید: 
داروی مشــابهی با غلظت باالتر در این درخت پیدا شــده است که 
اکنون مورد اســتفاده قرار می گیرد و در نتیجه تولید پاکلیتاکسل 
آســیب  زیســت محیطی کمتری بر جای می گذارد. این دارو برای 
درمان ســرطان پســتان و تخمدان مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
تحقیقات اولیه و درک زیست شناســی گیاهــان تاثیری کلیدی بر 
درمان ســرطان گذاشته است.این نکته توســط پروفسور »سوزان 

شرت« )Susan Short( از دانشگاه »لیدز« )Leeds( تکرار شد.

پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدید خود، روش جدیدی را برای 
کشف سریع تر داروهای ضد سرطان ارائه داده اند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از آی او، دانشــمندان روش جدیدی را برای تسریع در کشف 
 University( »داروهای ضد سرطان توســعه داده اند. »دانشگاه باث
of Bath( در بیانیه ای مطبوعاتی نوشــت: این روش، مولکول هایی را 
شناســایی می کند که می توانند پروتئین های خطرناک را پیش از 
ایجاد آســیب های محرک بیماری و از طریق متوقف کردن تعامل 
آنها با DNA ســلول، خاموش کنند.این پلتفرم جدید کشــف دارو 
که »TBS« نام دارد، توســط دانشمندان »دانشگاه  باث« و »دانشگاه 
کنت« )University of Kent( انگلستان توسعه داده شده است و این 
قابلیت را دارد که به طور چشــمگیری به جســتجوی درمان برای 
ســرطان های کشنده ســرعت ببخشد. این پیشــرفت، پیامدهای 
گســترده تری نیز دارد؛ زیرا پروتئین های دخیل در سرطان، نقش 
اصلی را در بسیاری از بیماری های دیگر از جمله پوکی استخوان و 
بیماری های التهابی مانند روماتیسم مفصلی و پسوریازیس بر عهده 
دارند.پروفسور »جودی میسون« )Jody Mason(، پژوهشگر ارشد این 
پروژه گفت: شناســایی فرآیندهایی ماننــد TBS که می توانند روند 
یافتن داروهای جدید بیماری های حاد را برای دانشــمندان سرعت 
ببخشــند، یک مزیت بزرگ برای پژوهش به شــمار می رود.کشف 
دارو، روندی کند، پرهزینه و پیچیده اســت. پژوهشگران اغلب در 
جستجوی یافتن مولکول های دارویی هستند که می توانند به نواحی 
روی پروتئین های بیماری زا متصل شــوند، اما اتصال به محل هدف 

کافی نیست. 

گیاهان، کلید دستیابی به 
درمان های آینده سرطان

روش جدیدی برای کشف 
سریع تر داروهای ضد سرطان

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

موانع مقابل کاخ ریاست جمهوری سریالنکا که پس از تجمعات اعتراضی 
ضددولتی در شهر کلمبو سریالنکا، گذاشته شده است./ رویترز

جی ام سی هامر خریداران پورشه، آئودی و تسال را جذب می کند
جی ام سی هامر EV خودروی واقعاً چشمگیری است زیرا قوای محرکهٔ الکتریکی را با پرفورمنس مهیج، توانایی های آفرود فوق العاده 
و تکنولوژی های پیشرفته ای مثل سیستم خودران سوپر کروز ترکیب کرده است. این یک ترکیب برنده محسوب می شود و طبیعی 
است که نظر خریداران را به خود جلب کند تا جایی که مقامات جی ام سی گفته اند حدود ۲۳ درصد از کسانی که هامر را برای 
خرید رزرو کرده اند، خودروی الکتریکی لوکســی از تســال، پورشه یا آئودی دارند. قطعاً هیچ گاه مشتریان این برندهای لوکس با 
جی ام سی مشترک نبوده است که این پیروزی بزرگی برای برند جنرال موتورز محسوب می شود زیرا توانسته خریداران سطح باالی 
بازار که پول بیشتری برای خرید خودرو خرج می کنند را جذب کند.عالوه بر این، به نظر می رسد کسانی که هامر را رزرو کرده اند 
قصد دارند از پتانسیل کامل آن استفاده کنند زیرا ۸۰ درصد از آن ها گفته اند می خواهند از پیکاپ خود ساالنه برای یدک کشی، 
آفرود و ســفرهای برون شهری استفاده کنند درحالی که بیش از ۳۰ درصد این کارها را به صورت ماهانه انجام خواهند داد. هامر 
پیکاپ هم به خوبی می تواند به این نیازها پاسخ دهد زیرا ظرفیت یدک کشی آن ۳.۴ تن است و ۴۰ سانتی متر از زمین فاصله دارد 

که زوایای حمله، خروج و شکست به ترتیب ۴۹.۷ درجه، ۳۸.۴ درجه و ۳۲.۲ درجه را فراهم می کند.

انتقال تن هاگ به یونایتد نهایی شد
گاردین انتقال اریک تن هاگ به یونایتد را تمام شده دانسته است.به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، انتقال اریک تن هاگ سرمربی 
آژاکس به باشگاه لیگ برتری منچستریونایتد ظاهراً در حال شکل گیری است. طبق گزارش رسانه ها، »شیاطین سرخ« می خواهند این 
مربی هلندی را به عنوان جانشین رالف رانگنیک سرمربی موقت معرفی کنند. این مربی ۵۲ ساله قراردادی سه ساله امضا خواهد کرد.

مذاکرات با آژاکس آمستردام، جایی که این مربی ۵۲ ساله هلندی تاکنون در آن کار کرده است، در حال اتمام است. رالف رانگنیک تا 
پایان فصل به عنوان مربی موقت فعالیت خواهد کرد و پس از آن به عنوان مشاور یونایتد به کار خود ادامه خواهد داد. قرارداد او تا سال 
۲۰۲۴ اعتبار دارد.به گزارش روزنامه گاردین، تن هاگ با قراردادی سه ساله با گزینه تمدید قرارداد برای یک فصل دیگر، سرمربی یونایتد 
خواهد شد. عالوه بر این، آژاکس باید ۲ میلیون یورو از یونایتد دریافت کند. تن هاگ قباًل تعهد شفاهی خود را به سران یونایتد اطالع 
داده است. با این حال، انتظار نمی رود که قبل از بازی منچستریونایتد در لیگ برتر مقابل لیورپول، این خبر به صورت رسمی اعالم شود.

در حاشیه فینال جام حذفی هلند آژاکس روز یکشنبه با نتیجه ۲ بر یک مغلوب پی اس وی آیندهوون شد تا قهرمانی برای این تیم از 
دست برود. گری همسترا مدیر فنی آمستردام به ESPN گفت که باشگاه تمام تالش خود را خواهد کرد.

گرد مغان گرد و باداهی مغاهن
ات هب کجا می رسد حدیث زماهن؟ ره هچ هب جز عشق، باد دان و فساهنره هچ هب جز می، بالشناس و مصیبت گاهنباده رتا چیست؟ شربتیست موافق جام رتا کیست؟ همدمیست ی نو نشود حال عیش و روز نشاطت
جز هب می سالخوردهٔ کهناهن

می چو نباشد ، هن زلف باش و هن شاهنشاهنٔ زلف طرب می است حقیقت
چون هب سر کوی می فروش ربآیی

کیسه فرو رزی، کاهس خواه و چغاهن

پیشنهاد

چهره روز

فروغ زندگی
 Spark of کتاب فروغ زندگی از متن انگلیســی با عنوان
life ترجمه شده که نخستین بار در سال ۱۹۵۲ منتشر 
شــد. فروغ زندگی رمانی ضدجنگ است و رمانی که در 
آن اریش ماریا رمارک از امید و ناامیدی صحبت می کند.

اریش ماریا رمارک در سال ۱۸۹۸ در آلمان به دنیا آمد. 
جوانی او همزمان با جنگ جهانی اول بود و به زیر پرچم 
خوانده شــد تا در جبهه غرب نبرد کنــد. رمارک بین 
ســال های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۹ خانه ای در سوئیس بنا کرد 
و بــر آن بود موقتی در آن زندگی کنــد اما رژیم نازی 
کتاب هــای او را که ضد جنگ بــود، در آلمان توقیف و 
تابعیت او را لغو کرد. او  شاهد جنگ جهانی دوم نیز بود 
و در بیشتر آثارش سرباز حاضر در میدان جنگ را محور 
اصلی داستان هایش قرار داده است، کسی که وحشت هجوم وحشیانه جنگ را متحمل می شود. اریش 
ماریا رمارک در سال ۱۹۷۰ درگذشت.داستان کتاب در یک اردوگاه  کار اجباری در پایان جنگ جهانی 
دوم و در بخشی به نام اردوگاه کوچک اتفاق می افتد. زندانیانی که از شدت ضعف توان کار کردن ندارند، 
تا زمانی که مرگ آن ها را نجات دهد در این خوابگاه ها زندگی می کردند. این خوابگاه ها پر از اســکلت 
و پر از تسلیم شــدگان است. زندانیانی که دیگر نمی توانند نجات پیدا کنند؛ نه به این دلیل که چیزی 
برای خوردن ندارند و یا انقدر بیمار هستند که نمی توانند از جایشان تکان بخورند، بلکه به این دلیل که 
باورشان به نجات یافتن از دست رفته است.وقتی نیروهای متفقین به شهری که اردوگاه در آن قرار دارد 
حمله می کنند، اسکلت شماره ۵۰۹ اولین زندانی در اردوگاه کوچک است که به خودش اجازه می دهد 
باور کند ممکن اســت نجات پیدا کند و ما شــاهد آخرین تالش ها و جنگیدن ۵۰۹ برای زنده ماندن 

هستیم. در واقع ۵۰۹ شخصیت اصلی داستان است و خودش ترجیح می دهد.

افشین بختیار
افشــین بختیار فارغ التحصیل رشــته بــرق صنعتی از 
دانشگاه علم و صنعت است. ایشان که دارای درجه یک 
هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معادل دکتری 
می باشــد، حدود ۵۰ سال اســت که به کار عکاسی از 
موضوعات طبیعت، معمــاری، مردمی، صنعتی وهوایی 
از ایران و میراث فرهنگی و آثار باســتانی مشغول است. 
از ایشــان بیش از ۸۰ جلد کتاب نفیس ایران شناســی 
چاپ شده اســت. از ســاِل ۸۹ عضو موسسه هنرمندان 
پیشکسوت ایران است. وی بطور عمده در زمینه طبیعت 
معمــاری و زندگی اجتماعی به ویژه در ایران عکاســی 
می کند. او هم چنین به عکاســی صنعتی نیز می پردازد. 
وی هم چنین در بخش هایی از مســتند ایران به عنوان 
عکاس هوایی فعالیت داشت. تالیف بیش از ۸۰ جلد کتاب با موضوع معرفي ایران: پارسه، سفر به ایران، 
ایران ســرزمین افسانه ای، از پاسارگاد تا داراب، پرســپولیس، ایران و ایرانیان، هفت اقلیم، سیستان و 
بلوچستان، ایران سرای کهن، گیالن، چهارمحال بختیاری، شهر ایران، استان سمنان، هفت رنگ زندگی، 
ایران، انســان، طبیعت، زندگی، ایران گهواره تمدن، تخت جمشــید مهد تمدن پارسی، کرمانشاهان، 
آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، از هامون تا عمان، ایران بهشت زمین، هفت رنگ زندگی، به ایران 
خوش آمدید، فارس، تخت جمشید، یزد، استان هرمزگان، ایران سرزمین جاوید، کتاب های ۱۸ جلدی 
خورشــید ایران برای وزارت پژوهش آموزش و پرورش دربارهٔ اســتان های ایران، استان اصفهان و … • 
همکاری با برنامه تلویزیونی مســتند ایران به عنوان عکاس هوایی بیش از ۸۰ شهر ایران. • همکاری با 
سازمان پژوهش و کتاب های درسی مدارس. • همکاری با سازمان میراث فرهنگی ایران و بیشتر استان ها 

به عنوان عکاس معماری. 

فرهنگ

تهران- ایرنــا- فیلم »بتمن« با بیــش از ۷۵۰ میلیون 
دالر فروش، جایگاه خود را به عنوان پرفروش ترین فیلم 
جهان در ســال ۲۰۲۲ حفظ کــرد. به گزارش خبرنگار 
فرهنگی ایرنا از ددالین، فروش فیلم ســینمایی بتمن، 
محصول برادران وارنر پیکچرز و دی ســی فیلمز، از سه 
چهارم یک میلیارد دالر عبور کرد و این فیلم موفق شد 
جایگاه خود را به عنوان پرفروش ترین فیلم سال ۲۰۲۲ 
در گیشه آمریکای شــمالی و گیشه جهانی حفظ کند. 
بتمن در آمریکای شمالی ۳۶۵ میلیون دالر و در گیشه 
بین المللی ۳۸۶ میلیون و ۱۰۰ هزار دالر فروش کرده و 
بدین ترتیب مجموع فروش آن در گیشه جهانی به ۷۵۱ 

میلیون و ۱۰۰ هزار دالر رسید.
جف گلداســتاین، رئیس پخش داخلی استودیو برادران وارنر، در این باره گفت: واکنش خارق العاده ای 
که در ســینماهای کشــور شــاهد بودیم گواهی بر قدرت ماندگار این ابرقهرمان برجســته و اشتهای 
سینمادوســتان به تجربه فیلم های خوب روی پرده نقره ای است.۱۰ بازار بین المللی که بتمن در آن ها 
بیشترین فروش را کرده است، عبارتند از: انگلیس )۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر(، مکزیک )۳۰ میلیون و 
۷۰۰ هزار دالر(، استرالیا )۲۷ میلیون دالر(، فرانسه )۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر(،برزیل )۲۲ میلیون و 
۶۰۰ هزار دالر(، چین )۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر(، آلمان )۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر(، اسپانیا )۱۱ 
میلیون و ۸۰۰ هزار(، دالر ایتالیا )۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر( و ژاپن )۱۰ میلیون دالر(.بتمن در هفته 
اول اکران در ۷۴ بازار بین المللی، ۱۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر فروش کرد و به پرفروش ترین افتتاحیه 

بین المللی در سال ۲۰۲۲ و سومین افتتاحیه بزرگ بین المللی در دوران شیوع کرونا تبدیل شد.

بتمن همچنان در صدر؛ فروش 750 
میلیون دالری در گیشه جهانی
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