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تهران- ایرنا- رئیس جمهور با ابراز نارضایتی از افزایش قیمت کاالهای اساسی در روزهای اخیر، به دستگاه های نظارتی دستور داد تا پشت پرده این گرانی ها 
را بررســی و دالیل آن را شناســایی کنند و به وزیران اقتصادی دولت نیز تأکید کرد اقدامات الزم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها را در دستور کار قرار 
دهند.به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل »سیدابراهیم رئیسی« دیروز چهارشنبه در نشست هیأت دولت، بر ضرورت تقویت نظارت ها به منظور جلوگیری از 
نوسان قیمت کاالها در بازار تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آنها را ناامید کنند.رئیس جمهور گرانی 

بی قاعده را غیرقابل توجیه دانست و تصریح کرد: تغییر هرگونه قیمت کاال، نیازمند....

www.sobh-eqtesad.ir

دستور رئیس جمهور به دستگاه های نظارتی: 
پشت پرده گرانی ها شناسایی شود

info@sobh-eqtesad.ir

معاون درمان وزارت بهداشت اعالم کرد
احتمال افزایش مختصر کرونا در 

اردیبهشت 
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این که با توجه به شرایط فعلی، 
فعال بروز موج ســهمگین کرونایی دیگــری را پیش بینی نمی کنیم، 
اگرچه که افزایش مختصری خواهیم داشــت، گفت: متاسفانه تامین 
اجتماعی تا امروز حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهی به بیمارستان ها 
دارد و هنوز پرداخت نکرده اســت.دکتر سعید کریمی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره وضعیت کرونا و بیمارستان ها، گفت: از نظر کرونا شرایط 
بهتر شــده اســت. البته به دلیل تعطیالت نوروزی و سفرها و دید و 
بازدیدهایی که انجام شــد، میزان مراجعین سرپایی به بیمارستان ها 
مقداری باال رفته اســت. به طوری که در روز ۲۹ اســفند ماه تعداد 
مراجعین ســرپایی به بیمارستان ها، حدود ۱۰ هزار نفر بود، اما امروز 
بین ۱۷ تا ۱۸ هزار تا اســت و مقداری در مراجعات سرپایی افزایش 

داشته ایم.

فعال بروز موج سهمگین کرونا پیش بینی نمی شود
وی افزود: در عین حال خوشــبختانه میزان بســتری خیلی افزایش 
جدی نداشته اســت. بســتری موجود روی تخت های بیمارستانی، 
بســتری در آی ســی یو و میزان مرگ ومیر کاهش یافته است. زیرا از 
موج ســهمگین اُمیکرون فاصله گرفته ایــم. در عین حال باتوجه به 
شرایط فعلی، فعال بروز موج سهمگین دیگری را پیش بینی نمی کنیم؛ 
اگرچه که افزایش مختصر را داریم. البته همه این موارد به شــرطی 
است که ســوش و گونه مهاجم دیگری نیاید. در این صورت طی دو 
سه ماه آینده و تا ابتدای تابستان، پیش بینی به این صورت است که به 
نظر می آید یک افزایش مختصری در اردیبهشت ماه داشته باشیم، اما 
طبق نظر کمیته علمی موج سهمگینی بعید است که رخ دهد.کریمی 
با بیان اینکه بنابراین بر اساس پیش بینی ها در صورت عدم بروز سوش 
جدید پیک دیگری فعال نخواهیم داشت، اما افزایش مختصری را به 
دلیل عدم رعایت ها شاهد خواهیم بود، گفت: این پیش بینی باتوجه به 
اطالعاتی است که در حال حاضر در اختیار داریم و اگر شرایط تغییر 
نکند.معاون درمان وزارت بهداشــت تاکید کرد: مردم حتما دز سوم 
واکســن کرونا را تزریق کنند. زیرا بســیار موثر است و در عین حال 

پروتکل های بهداشتی را هم رعایت کنند.

بدهی هشت ماهه تامین اجتماعی به بیمارستان های وزارت 
بهداشت

وی درباره وضعیت درآمد اختصاصی بیمارســتان ها نیز گفت: بحث 
درآمدی بیمارســتان های در موج پنجم به شدت اُفت کرده بود. زیرا 
در آن موج اعمال الکتیو بیمارســتان ها تعطیل شــده بود. ما سعی 
کردیم در موج اُمیکرون شرایط بیمارستان ها را مدیریت کنیم. به هر 
حال قرار نیســت به دلیل کرونا، همه خدمات بیمارستان برای کرونا 
باشــد و بقیه خدمات تعطیل شود و مردم به دلیل بیماری های دیگر 
آسیب ببینند. در موج ششم شرایط را مدیریت کردیم و در عین حال 
کــه مبتالیان به کرونا به طور کامل  پذیرش شــدند و ارائه خدمت 
برایشان انجام شد و در عین حال تخت، دارو و خدمات برای بیماران 
کرونایی وجود داشت، در عین حال اعمال و بستری های الکتیو و غیر 
اورژانس مان هم برقرار بود.کریمی ادامه داد: البته از آنجایی که مردم 
مقداری از محیط بیمارستان در روزهای اوج کرونا می ترسیدند، درآمد 
اختصاصی بیمارستان ها کماکان کاهش یافته است، اما به آن شدتی 
که در موج پنجم و قبل از آن وجود داشت، نیست و شرایط مقداری 
بهتر می شود. امیدواریم با افزایش تعرفه های پزشکی مقداری شرایط 
جبران شــود. در عین حال از نظر بودجه ای هم شــدیدا در مضیقه 
هستیم. عمده درآمد بیمارستان ها مربوط به درآمد اختصاصی است 
که بیمه ها باید بپردازند، اما متاسفانه تامین اجتماعی تا امروز حدود ۸ 
هزار میلیارد تومان بدهی به بیمارستان ها دارد و هنوز پرداخت نکرده 
اســت. یعنی حدود هفت تا هشت ماه است که پول بیمارستان ها را 

پرداخت نکرده است.

هشدار سازمان تامین اجتماعی 
درخصوص کالهبرداری از بیمه شدگان

صدور هیچ گونه کارتی )کارت هوشمند درمان، کارت طالیی و…( در 
دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار ندارد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد: هر نوع تماس 
تلفنــی یا مراجعه حضوری افراد و یا نمایندگان شــرکت هایی تحت 
عنوان همکار و یا نماینده ســازمان تأمیــن اجتماعی برای تقاضای 
وجه در قبال ارائه کارت هوشمند درمان، بیمه تکمیلی و هر خدمت 
بیمــه ای و درمانی قطعاً کالهبرداری اســت و در حال حاضر، صدور 
هیچ گونه کارتی )با عنوان کارت سالمت و…( در دستور کار سازمان 
تأمین اجتماعی قرار ندارد.علیرغم هشــدارهای مکرر سازمان تأمین 
اجتماعی و تأکید این سازمان مبنی بر اینکه هیچگاه تماسی از سوی 
این ســازمان برای دریافت وجه در قبال خدماتی از قبیل ارائه کارت 
هوشــمند درمان، کارت طالیی و… با بیمه شــدگان و بازنشستگان 
انجام نمی شــود، متأسفانه شاهد فریب برخی از بازنشستگان و بیمه 
شدگان توســط افراد کاله بردار هستیم.بیمه شدگان و بازنشستگان 
توجه داشــته باشند که در مواردی کالهبرداران پس از دسترسی به 
برخی اطالعات افراد از قبیل نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشــانی و 
شــماره تلفن افراد و یا شــعبه محل بیمه پردازی اقدام به تماس و 
مراجعه می کنند و الزم اســت که عموم مردم و بویژه بیمه شدگان 
و بازنشســتگان به صرف مشــاهده برخی اطالعات و یا ظاهر موجه 
افراد فریب نخورند و در صورت مواجه با هر نوع درخواست مشکوک، 
بالفاصله موضوع را به پلیس اطالع دهند.بار دیگر از بیمه شــدگان و 
بازنشستگان عزیز سازمان تأمین اجتماعی درخواست می شود، توجه 
داشته باشند که الکترونیکی شدن نسخه نویسی و حذف دفترچه های 
تأمین اجتماعی به هیچ عنوان منجر به دریافت وجه از بیمه شدگان 

و بازنشستگان به منظور ارائه کارت نخواهد شد.

تارنمای آمریکایی:
  ایران ۲۲ میلیارد دالر نفت به چین 

صادر کرده است
تهران – ایرنا - تارنمای راستگرای واشنگتن فری بیکن خبر داد که ایران از سال ۲۰۲۱ تاکنون 
۲۲ میلیارد دالر نفت به چین صادر کرده اســت.به گزارش ایرنا، این پایگاه خبری آمریکایی 
نوشت که ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ به طور میانگین روزانه ۸۲۹ هزار و ۲۶۰ بشکه 
نفت به چین صادر کرده اســت.این تارنمای جمهوریخواه افزود که از زمان کنار رفتن دولت 
ترامــپ تاکنون در کل ۳۳۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۵۲۰ بشــکه نفت ایران به ارزش تقریبی 
۲۲ میلیارد دالر به غول اقتصادی شرق آسیا صادر شده است.این تارنما همچنین مدعی شد 
که این صادرات نفت با استفاده از ۱۸۲ فروند نفتکش تحت مالکیت و پرچم کشورهای دیگر 
انجام شده اســت.با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با وجود عدم تغییر در شرایط تحریمی 
ایران، صادرات نفت بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.افزایش صادرات نفت، افزایش 
درآمدهای نفتی را به دنبال داشــته و آنگونه که جواد اوجی وزیر نفت اعالم کرده باعث شده 
تا وزارت نفت بیش از تعهدات خود در بودجه سال گذشته، منابع مالی به دولت تزریق کند.
اوجی در گفت و گو با ایرنا با اشــاره به اینکه در عمر ۷ ماهه وزارت نفت دولت ســیزدهم تا 
کنون ۱۶.۵ میلیارد دالر قرارداد جدید به امضا رسیده، گفت: این قراردادها چند برابر قرارداد 

ایران با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بود که به نتیجه نرسید.

مرگ ۳۳ بیمار دیگر بر اثر کرونا
تهران - ایرنا- در طول ۲۴ ســاعت گذشــته، ۳۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به ۱۴۸ میلیون و ۱۳ هزار و ۲۱۷ ُدز رسید.به 
گزارش ایرنا از وبدا، تا دیروز ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هزار و ۳۵۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناســایی شد که ۳۱۱ نفر از آنها 
بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۸۶۱ نفر رسید. 
تا کنون ۶ میلیون ۹۳۰ هزار و ۵۰۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص 
شــده اند.یک هزار و ۳۷۶ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارســتانها تحت مراقبت قــرار دارند و تا کنون ۵۰ میلیــون و ۱۹۵ هزار و ۶۳۲ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۳ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار و ۷۱۱ نفر رسید.
تا کنون ۶۴ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۸۲۴ نفر ُدز اول، ۵۷ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۸۵۸ نفر ُدز دوم 
و ۲۶ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۵۳۵ نفر، ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن 
های تزریق شده در کشور به ۱۴۸ میلیون و ۱۳ هزار و ۲۱۷ ُدز رسید.در شبانه روز گذشته 
۵۷ هزار و ۲۷۰ ُدز واکســن کرونا در کشــور تزریق شده است.در حال حاضر ۳۴ شهرستان 
در وضعیت قرمز، ۶۹ شهرســتان در وضعیت نارنجی، ۲۹۱ شهرستان در وضعیت زرد و ۵۴ 
شهرســتان در وضعیت آبی قرار دارند.  به گزارش ایرنا، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه مشاهده سویه امیکرون کرونا در ایران را تایید کرد.محققان 
 ۱.۱.۵۲۹.B آفریقــای جنوبی این گونه  جدید ویروس کرونا را شناســایی کردند که با عنوان
شناخته می شود و دارای جهش های چندگانه است. سازمان بهداشت جهانی، این گونه جدید 
را به عنوان یک گونه نگران کننده معرفی و بر اساس ترتیب الفبای یونانی، آن را »امیکرون« 
نام گذاری کرده است.کرونا تاکنون چهار جهش ژنتیکی خطرناک شامل آلفا، بتا، گاما و دلتا 
داشــته و امیکرون جدیدترین نسخه جهش یافته این ویروس است.  به گفته علیرضا ناجی 
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با توجه به روند 
نزولی شیوع کرونا و سویه امیکرون، اکنون بهترین فرصت است که مردم برای واکسیناسیون 
به ویژه دز یادآور اقدام کنند و نباید این فرصت طالیی واکسیناســیون را از دست بدهیم.وی 
معتقد است، دز سوم برای عموم مردم و دز چهارم برای افراد خاص دارای بیماری های خاص، 
یک دوره طالیی است و مشخص نیست در آینده چه وضعیتی داشته باشیم چون امکان شیوع 
واریانت های جدید در جهان و اپیدمی شدن آن در ایران هم وجود دارد پس کسانی که هنوز 

واکسن نزده اند برای جلوگیری از بیماری شدید حتما از این دوران طالیی استفاده کنند.

رییس سازمان برنامه و بودجه؛

زمان دقیق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص نیست
 مهلت سه ماهه برای ثبت دالرهای خانگی

حمل و نگهداری ارز غیرقانونی شد

نفت ایران 112 دالر و تولید بیش 2.54 میلیون 
بشکه شد

قانــون اصالحی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تعیین مصادیق قاچاق ارز، برای عرضه، حمل یا نگهداری این 
ارزها مجازات های سنگینی در نظر گرفته است.به گزارش خبرنگار ایِبنا، قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز بیستم فروردین ماه ۱۴۰۱ از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی برای اجرا به دولت ابالغ گردید. بر اساس 
اصالحات صورت گرفته در ویرایش جدید، وضعیت نقل و انتقال ارز، دارایی ارزی مجاز افراد و همینطور مصادیق 
قاچاق ارز و مجازات های آن دســتخوش تغییراتی شــده است.طبق آنچه مجلس شورای اسالمی تصویب کرده، 

»ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور« ....

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد:

فرارهای مالیاتی با تمرکز بر تراکنش های 
بانکی شناسایی می شود

واریز یارانه ۱۵۰ هزار تومانی برای جاماندگان 
سهام عدالت

در دیدار رمضانی مسووالن و کارگزاران نظام؛

رهبر انقالب: کشور مطلقًا معطل مذاکرات نشود
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فرمانده نیروی زمینی سپاه:
دشمن توان اقدام علیه ایران را ندارد

کرمان- فرمانــده نیروی زمینی 
بواسطه  گفت:  پاســداران  سپاه 
حاج قاسم به یک مرز بازدارندگی 
خاص رســیده ایم که دشمنان 
دیگــر آن توان و قدرت را ندارند 
که بتوانند اقدامی علیه جمهوری 
اســامی انجام دهند.به گزارش 
محمد  ســردار  مهر،  خبرنــگار 
پاکپور صبــح دیــروز در گلزار 
شــهدای کرمان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همرزمان و حتی نیروهایی 
که تربیت شده حاج قاسم سلیمانی هستند همچون گذشته و زمان حیات 
ســردار سلیمانی، آمادگی کامل برای دفع هر گونه تهدید را دارند.وی ادامه 
داد: این آمادگی بعد از شــهادت حاج قاسم دیده شد و دنیا هم این مساله 
را امتحان کرده اســت.فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: خون و 
شخصیت ســردار سلیمانی آنقدر بزرگ است که همه سران آمریکا هم که 
کشته شوند تقاص خون حاج قاسم پس داده نمی شود.سردار پاکپور گفت: 
آنقدر خون حاج قاسم بزرگ است که ما باید با شیوه های دیگر تقاص خون 
این شهید را بگیریم.وی با اشاره به حرکت کوبنده سپاه بعد از شهادت حاج 
قاسم روی عین االسد گفت: شاهد حرکت هایی از سوی رژیم صهیونیستی و 
بعضاً آمریکا بودیم و در برخی کشورها اتفاقاتی افتاد که پاسخ های کوبنده ای 
از سوی ایران دریافت کردند.فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: بعد 
از شهادت حاج قاســم به یک مرز بازدارندگی خاص رسیدیم که دشمنان 
دیگر آن توان و قدرت را ندارند که بتوانند اقدامی علیه جمهوری اســامی 
انجام دهند.وی بیان کرد: یک معادله تعریف شــده که دشمن آن را درک 
کرده است؛ اگر این معادله رعایت نشود حتماً دشمن ضربه سنگینی خواهد 
خورد.وی اضافه کرد: ما این معادله را ادامه خواهیم داد، فرزندان، ســربازان 
و همرزمان حاج قاسم حتماً با الهام از فداکاری های سردار سلیمانی در برابر 
هر گونه توطئه ای ایستادگی خواهند کرد. اطمینان دارم دنیا هم این مسئله 
را درک کرده است.فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران صبح دیروز با حضور 

در گلزار شهدای کرمان به مقام شهید سلیمانی ادای احترام کرد.

طغیانی:
»شفافیت« باعث پاسخگویی می شود

نماینده مــردم اصفهان در مجلــس گفت: برکات 
طرح شــفافیت از زیان های جزئی آن بسیار بیشتر 
اســت و باعث تصمیمات محکم تر می شود چرا که 
مرحله بعد از شــفافیت پاسخگویی است و موجب 
پاسخ گویی نیز می شود.مهدی طغیانی نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با طرح 
شفافیت آرای نمایندگان که بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته است، 
گفت: اصل ماجرا این اســت که پیش از ایــن، تعدادی از نمایندگان توجیه 
نبودند کــه این طرح می تواند به مردم و مجلس کمک جدی کند، بنابراین 
قرار شد کمیسیون آئین نامه در جلسه غیرعلنی که قبل از بودجه برگزار شد 
نمایندگانــی که مخالف بودند یا قانع نشــده بودند را دعوت کند و جزئیات 
بیشتری را برای آنها توضیح دهد و آنها را توجیه کند.وی تصریح کرد: همه 
تاش خود را کرده ایم و این تاش را ادامه می دهیم تا بتوانیم تعداد بیشتری 
از نمایندگان را با طرح شــفافیت آرا همراه کنیم.نماینده مردم اصفهان در 
مجلس تاکید کرد: برکات و فواید این طرح بســیار بیشتر از زیان های جزئی 
اســت که ممکن است در پی داشته باشد. شفافیت که باشد تصمیماتی که 
اتخاذ می شــوند محکم تر هستند چرا که مرحله بعد از شفافیت پاسخگویی 
است و موجب پاسخ گویی نیز می شود.طغیانی اظهار کرد: همچنین با تصویب 
و اجرای شفافیت، بحث های تخصصی در سطح جامعه ارتقا پیدا خواهند کرد؛ 
چراکه پخش و بازتاب مذاکرات کمیسیون های مجلس تأثیر بسزایی بر این 
موضوع می گذارد.وی بیان کرد: رئیس مجلس شورای ساالمی نیز با این طرح 
همراه است. باید کمک کنیم بدنه مجلس نیز با طرح شفافیت آرا همراه شوند 
و خود ما نیز در این زمینه تاش می کنیم.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
در پاسخ به این سوال که این امید وجود دارد که شفافیت باالخره این بار در 
مجلس تصویب شود؟، گفت: بله؛ امید زیادی داریم و به نظر می رسد این بار 

شفافیت تصویب خواهد شد.

امیر هادیان:
رژه هوایی ارتش اعالم آمادگی در 
پاسخگویی به هرگونه تهدید است

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه 
پیام پرواز جنگنده هــای نیروی هوایی ارتش، پیام 
اقتدار ملی اســت، گفت: رژه هوایی روز ارتش، در 
پاسخگویی به هرگونه تهدید در هر سطحی است.به 
گزارش خبرگزاری مهر، امیر مهدی هادیان جانشین 
فرمانده نیروی هوایی ارتــش در جمع فرماندهان، خلبانان و کارکنان فنی 
شــرکت کننده در رژه هوایی روز ارتش جمهوری اســامی ایران در پایگاه 
هوایی شهید لشگری مهرآباد گفت: آمادگی و توان رزمی ارتش باعث افتخار 
و غرور و مایه امید و دلگرمی ملت عزیز ایران اســامی و مایه ناامیدی برای 
دشــمنان است.وی افزود: امروز ارتش ســرافراز جمهوری اسامی ایران به 
عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های قدرت ملی و در کنار سایر نیروهای مسلح 
در اوج قدرت و آمادگی قرار داشــته و در تأمین امنیت پایدار جایگاه ممتاز 
و خاص دارد.امیر هادیان خاطر نشــان کرد: رژه هوایی روز ارتش جمهوری 
اســامی ایران به نوعی ارائه توانمندی رزمی ارتش و اعام آمادگی رزم در 
پاسخگویی به هرگونه تهدید و در هر سطحی است.وی اظهار کرد: رزمندگان 
ارتش با رشــادت و فداکاری های ماندگار در دوران درخشــان دفاع مقدس 
و نیز بعد از جنگ تحمیلی با ارتقای مســتمر قــدرت بازدارندگی خود در 
مقابل دشمنان و نقش آفرینی فعال در حوزه های جنگ نرم، مقابله با بیماری 
کرونا و مشــارکت فعال و مؤثر در عرصه های مختلف امدادی و مردم یاری 
درســتی حســن اعتماد امام )ره( و حقانیت ارتش را اثبات کردند.جانشین 
نیروی هوایی ارتش، اقتدار دفاعی امروز کشور را وامدار پیشکسوتان سرافراز 
و شهدایی دانســت که عزت و افتخار را برای ارتش و نظام مقدس اسامی 
رقم زدند و تأکید کرد: عنایت، حمایت و رضایت فرماندهی معظم کل قوا از 
ارتش و این پرچم افتخار و ســرافرازی که امروز در دست ماست مسؤلیت و 

انگیزه ما را مضاعف می کند.

گزیده خبر
در جلسه هیأت دولت صورت گرفت؛

دستور رئیس جمهور به دستگاه های 
نظارتی: پشت پرده گرانی ها شناسایی شود

تهــران- ایرنا- رئیس جمهــور با ابراز نارضایتــی از افزایش قیمت کاالهای 
اساسی در روزهای اخیر، به دستگاه های نظارتی دستور داد تا پشت پرده این 
گرانی ها را بررسی و دالیل آن را شناسایی کنند و به وزیران اقتصادی دولت 
نیز تأکید کرد اقدامات الزم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها را در دستور 
کار قرار دهند.به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل »ســیدابراهیم رئیسی« 
دیروز چهارشــنبه در نشســت هیأت دولت، بر ضــرورت تقویت نظارت ها 
به منظور جلوگیری از نوسان قیمت کاالها در بازار تأکید کرد و گفت: نباید 
اجازه داد برخی افراد با گرانفروشــی و ســوداگری به مردم اجحاف و آنها را 
ناامید کنند.رئیس جمهور گرانی بی قاعده را غیرقابل توجیه دانست و تصریح 
کرد: تغییر هرگونه قیمت کاال، نیازمند بررســی همه جوانب و اطاع رسانی 
مناسب به مردم است و اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد 
به صورت ناگهانی قیمت کاالی خود را افزایش دهد، غیرقابل پذیرش است.

آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بیانات روز گذشته 
مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، دولت را ملزم به اجرای فرامین 
ایشان دانست و تأکید کرد: همه مسئوالن اجرایی باید تاش کنند با اقدامات 
به موقع و کارآمد، مردم را امیدوار کنند.وی این نکته را هم متذکر شــد که 
هر کاری که باعث ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه شود، نباید صورت گیرد 
و این مسأله باید بیش از همه مورد توجه همکاران دولت باشد.رئیس جمهور 
به ضرورت جلوگیری از واردات کاالهای دارای مشــابه داخلی به کشور هم 
گریــزی زد و گفت: واردات بی رویه به طور قطع به تولید آســیب می زند و 
اقتصاد ملی را تضعیف می کند.آیت اهلل رئیســی در ادامه به گایه بسیاری از 
شــرکت های دانش بنیان از واردات کاالهایی که امکان تولید آنها در کشور 
وجود دارد اشــاره کرد و به دســتگاه های دولتی اکیداً دستور داد که تحت 
هیچ شرایطی کاالیی که مشــابه داخلی دارد را وارد نکنند. رئیس جمهور، 
حتی یک ســاعت تعلل در اجرای این دستور را غیرقابل پذیرش خواند و از 
دستگاه های اجرایی خواست روند جلوگیری از واردات کاالهای غیرضروری 
و دارای مشــابه داخلی را پیگیری کنند.آیت اهلل رئیســی در پایان با اشاره 
به ضرورت توجه ویژه به موضوع اشــتغال زایی و رفع بیکاری گفت: امضای 
تفاهم نامه بین دستگاه ها، برای ایجاد اشتغال کافی نیست؛ بلکه این کار آغاز 
حرکت اجرایی برای اشتغال زایی است که باید با اقدامات مؤثر تکمیل شود.

در دیدار رمضانی مسووالن و کارگزاران نظام؛

رهبر انقالب: کشور مطلقًا معطل مذاکرات نشود
تهران - ایرنا - رهبر معظم انقاب اسامی با اشاره به جهت گیری 
خوب دیپلماســی کشور تأکید کردند: مســووالن مطلقاً معّطل 
مساله هسته ای نشوند و بر اساس واقعیات کشور به برنامه ریزی و 
اقدام برای حل مشــکات بپردازند.به گزارش گروه سیاسی ایرنا، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای عصر روز )سه شنبه( در دیدار مسئوالن 
و کارگزاران نظام همه مسائل کشور را قطعاً قابل حل خواندند و 
با تبیین ابعاد مختلف شــعار سال، تأکید کردند: منظومه قدرت 
جمهوری اســامی و دســتاوردهای گوناگون آن در بخش های 
مختلف، ایران را به الگویی جذاب برای ملتها تبدیل کرده است و 
ناامید کردن مردم و القای حّس بن بســت، جفا به مردم و انقاب 
است.ایشان با تمجید از بیداری و تحرکات جوانان فلسطینی در 
سرزمین های اشــغالی گفتند: این تحرکات نشان داد فلسطین 
برخــاف تاش امریــکا و پیروانش زنده اســت و به فضل الهی 
پیروزی نهایی از آن مردم فلســطین خواهد بود.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در ابتدای سخنانشــان و در بیان توصیه های معنوی، با 
اســتناد به آیات قرآنی و ادعیه، استغفار را همراه با نیت صادقانه، 
موجب صفا و طهارت روحی و جلب رحمت الهی در زندگی فردی 
و همچنیــن در میدان های ملی و عرصه هــای بزرگ اجتماعی 
خواندند.ایشــان، اســتغفار را، هم از ارتکاب عمل ممنوع و هم از 
عمل نکردن به وظایف و ترک فعل، ضروری دانســتند و گفتند: 
خیلی از ما مسووالن به علل مختلف به ترک فعل و انجام ندادن 
وظایف مبتا هستیم که خداوند در این باره انسان را سخت گیرانه 
مورد مؤاخذه قرار می دهد.حضرت آیت اهلل خامنه ای مسوولیت در 
نظام اسامی را به معنای مورد سؤال بودن برشمردند و افزودند: 
در نظام های سیاسی جهان مسئوالن مورد سؤال مردم هستند اما 
در نظام اســامی مســئوالن عاوه بر مردم، در معرض سوال و 
مؤاخذه مهمتر و ســنگین تِر خداوند نیز هستند.ایشــان با ابراز 
خرسندی از حضور گسترده جوانان در مجموعه مدیریتی نظام، 
همه مسئوالن را به مراقبت کامل از دو آسیب مهم یعنی »غرور« 
و »انفعــال« فراخواندند و افزودند: غرور به خاطر پســت و مقام، 
موفقیت هــا، َغّره شــدن به لطف پروردگار و هر منشــأ دیگری، 
»طلیعه شکست« و »مقدمه سقوط درونی و اجتماعی و کاری« 
انســان خواهد بود و با ایجاد توهم و بزرگ بینی، فرد مسئول را از 
مردم دور می کند.رهبر انقاب اســامی آسیب دوم را »انفعال« 
برشــمردند و گفتند: انفعال به معنای احساس بن بست در امور، 
نقطه مقابل غرور و خطرناک اســت که دشــمنان تاش دارند با 
روش های گوناگون آن را در جامعه و در میان مسئوالن القاء کنند 
که البته بر اساس وعده تخلف ناپذیر الهی، راه مقابله با این طراحی 
دشــمن، »صبر« و »تقوا« اســت. صبر یعنی خسته نشدن و از 
میدان خارج نشدن، و تقوا نیز یعنی مراقب حرکت خود و دشمن 
بودن.رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه دایره تقوا وسیع است 
و در حــوزه های مختلف از جمله اقتصاد، دیپلماســی و امنیت، 
معنای خاص خود را دارد، گفتند: امروز ناامید کردن مردم و القای 
حس بن بســت در جامعه، جفا به مردم، کشــور و انقاب است.

ایشان با اشــاره به برخی شاخص های منفی در زمینه اقتصادی 
گفتند: مســائل و مشــکات وجود دارند اما قابل حل هستند و 
مبنای ارزیابی و قضاوت درباره شرایط کشور و موفقیت های آن، 
نباید فقط شاخص های اقتصادی باشد بلکه باید شاخص های دیگر 
را نیز در نظر گرفت و همه موارد را با هم ســنجید.رهبر انقاب 
اسامی افزودند: با وجود موارد منفی در اقتصاد، در همین حوزه 
نیز نشــانه های موفقیت وجود دارد که یــک نمونه آن تاب آوری 
اقتصاد کشــور برابر تحریم های بی ســابقه است.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، رســیدن به خودکفایی در برخی موارد از جمله تولید 
شــش نوع واکسن کرونا، بدهی خارجی نزدیک به صفر کشور، و 
پیشرفت های علمی و صنعتی و فناوری در حوزه های مختلف را 
نشانه های دیگر موفقیت برشمردند و خاطرنشان کردند: یک نمونه 
دیگر از موفقیت ها، پیش رفتــن صحیح و رواِن جریان مدیریت 
کشــور است و برخاف برخی کشــورهای دیگر و با وجود همه 
دشمنی ها، مدیریت کشور به صورت قانونی و بدون نیاز به اقدامات 

خارج از روال، دســت به دســت شده است.ایشــان گفتند: این 
دستاوردها و موارد دیگر همچون گسترش عمق راهبردی و نفوذ 
معنوی ایران در منطقه، جمهوری اسامی را به یک نمونه جذاب 
تبدیل کرده اســت.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: دشــمن 
براســاس طمع ورزی هــای خود، حرف های یــأس آوری را بیان 
می کند که قبًا هم از اینگونه مطالب بیان می شــد اما نادرستی 
همه آن مطالب بعدها به اثبات رسید مانند سخنان صدام هنگام 
آغاز جنگ تحمیلی و وعده فتح یک هفته ای تهران و یا ســخنان 
چند سال قبل یک دلقک امریکایی که گفته بود کریسمس را در 
تهران جشن می گیریم.رهبر انقاب اسامی تأکید کردند: اینکه 
آمریکایی های مغرور صریحاً اعتراف می کنند که فشار حداکثری 
علیه ایران شکست خفت بار خورده، موضوع بسیار مهمی است که 
نباید فراموش شود.رهبر انقاب در بخش دیگری از سخنان شان و 
در بیان نکاتی درباره شــعار سال، با اشاره به بعضی دیدگاه های 
مطرح شــده درباره ناســازگاری دو خصوصیِت »دانش بنیانی« و 
»اشــتغال آفرینی« گفتند: این حرف درست است که با پیشرفِت 
فناوری، نیاز به نیروی انسانی کمتر می شود اما این مطلب درباره 
شرایط کشور ما که ظرفیت های تعطیل یا نیمه تعطیل زیادی در 
بخش های پایین دســت دارد صادق نیست و با دانش بنیان کردن 
تولید در این بخش ها، فرصت های شغلی نیز چند برابر می شود.

ایشــان نتیجه تولید دانش بنیان را ارتقاء نیروی انسانی شاغل و 
به کارگیری جوانان تحصیل کرده خواندند و افزودند: متأســفانه 
درصد باالیی از دانش آموختگان کشور در عرصه های غیر مرتبط 
با رشته تحصیلی خود شاغل هستند که با گسترش شرکت های 
دانش بنیان، کیفیت نیروی انسانی دستگاه ها نیز ارتقاء می یابد و 
نخبگان از روی آوردن به مشــاغل کم ارزش بی نیاز می شــوند. 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، معاونت علمــی را موظف به تعیین 
ضوابط کیفی و شــاخص های دقیق برای پذیرش شــرکت های 
دانش بنیان دانستند و خاطرنشان کردند: افزایش تعداد شرکت ها 
کافی نیســت و در این زمینه باید شــاخص های حیاتی دیگری 
همچون نوآوری، کاهش ارزبری، اشتغال آفرینی، قابلیت صادرات و 
رقابت پذیــری نیز مورد نظر قــرار بگیرد.رهبر انقاب با تأکید بر 
اینکه توسعه شرکت های دانش بنیان باید بر اساس اولویت ها و با 
نیازسنجی بر مبنای گره گشــایی از مسائل کشور باشد، گفتند: 
شرکت های دانش بنیان در بخش هایی همچون بخش کشاورزی 
توسعه یابند که امنیت اقتصادی کشــور وابسته به آن ها است، 
ظرفیت جذب نیروهای متخصص و غیرشاغل در آن ها باال است 
و یا بخش هایی مانند نفت و گاز و معادن که با خام فروشی، منابع 
ارزشمند کشور را بدون ارزش افزوده صادر می کنند.ایشان در این 
زمینه افزودند: متأسفانه مواد خام در کشور با قیمت ارزان صادر، 
و محصول نهایی با قیمت گران وارد می شود در حالی که با تولید 
دانش بنیــان باید این روند اصاح و محصول نهایی تولید و صادر 
شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با تأکید بر حمایت دولت 

از شرکت های دانش بنیان، گفتند: دولت بزرگ ترین مصرف کننده 
در کشــور اســت و مصــداق کامل حمایــت واقعــی دولت از 
دانش بنیان ها، جلوگیری از واردات بی رویه اســت.رهبر انقاب، 
تدوین برنامه هفتم توسعه را ضروری خواندند و افزودند: این برنامه 
قرار بود ســال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که نشد اما 
امســال دولت و مجلــس همت کنند تا برنامه هفتم بر اســاس 
سیاست های کلی نظام، تدوین و تصویب شود.ایشان مردمی بودن 
و مهمتــر از آن مردمی ماندن را از ویژگی های الزِم هر مســوول 
نظام اسامی خواندند و گفتند: دیدن یا شنیدن واقعیات در میدان 
و یا از منابع مورد وثوق، زمینه ساز برنامه ریزی و اقدامات صحیح 
خواهد بود.حضرت آیت اهلل خامنــه ای در همین زمینه افزودند: 
گاهی مردم عادی نکاتی را به مســئول می گویند که از مشاوران 
کارکشته و نزدیک هم شنیده نمی شود.ایشان با ابراز ناخرسندی 
از اجرا نشــدن سیاســتهای کلی اصل ۴۴ تأکید کردند: دولت 
می تواند با تحقق این سیاست ها، اقتصاد کشور را بر دوش مردم 
قرار دهد و خود به سیاستگذاری، نظارت و هدایت بپردازد تا حل 
مشــکات شتاب بگیرد.رهبر انقاب با اشــاره به کشورهایی که 
بدون نفت از رشد اقتصادی برخوردارند، افزودند: نفت حدود صد 
سال اســت که همچون ماده ای مخدر، اعتیاد سختی در کشور 
ایجاد کرده که باید حتماً عاج شود.ایشــان اقتصاِد بدون نفت را 
هدفــی بلندمدت خواندنــد و افزودنــد: حداقــل دو دولت در 
مسوولیت های هشت ساله باید همت کنند تا این مشکل به سامان 
برسد البته اگر همان روزی که اقتصاد بدون نفت را مطرح کردیم 
اجرای آن شروع می شد امروز کشور وضع متفاوتی داشت.حضرت 
آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه احتماالتی که دربــاره برخی 
گشــایش های ارزی مطرح می شــود، گفتند: مراقب باشیم اگر 
احتماالً گشایشی ایجاد شد، درآمدها صرف واردات بی رویه نشود 
و به مســائل زیربنایی از جمله حمل و نقل جــاده ای و ریلی، 
شرکت های دانش بنیان، نوســازی صنایع، راه های ارتباطی با 
کشورهای همسایه و حل مشــکل مهم آب اختصاص یابد که 
خوشبختانه دولت در مساله آب کارهای خوبی آغاز کرده اما حل 
این مشکل به پول نیاز دارد.رهبر انقاب شورای اقتصادی سران 
قوا را فرصتی مهم برای تصمیم گیری های الزم دانستند و گفتند: 
این شورا در دولت قبل و با چند دستور کار مهم از جمله اصاح 
ســاختار بودجه، حل مساله بانکی و مدیریت مقابله با تحریم ها 
تشکیل شد که سه قوه با همکاری و صمیمیت کاملی که دارند 
باید از این ظرفیت استفاده کنند.رهبر انقاب مساله فرهنگ را 
بسیار مهم و نیازمند مجاهدت هوشمندانه برشمردند و گفتند: 
مراکز رســمی فرهنگی و همچنین فعاالن فرهنگی که به یاری 
خدا در سطح گسترده مشغول فعالیتند، فرهنگ و علم را کامًا 
جدی بگیرند و با چشمان باز به فعالیت شبانه روزی و مجاهدانه 
در این زمینــه بپردازند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به 
جهت گیری خوب دیپلماســی کشــور تأکید کردند: مسووالن 

مطلقاً معّطل مساله هسته ای نشوند و بر اساس واقعیات کشور به 
برنامه ریزی و اقدام برای حل مشکات بپردازند.ایشان مسووالن 
مذاکرات را، انقابی، متدیّن و پر جّد و جهد خواندند و افزودند: 
وزیر امور خارجه و مسئوالن مذاکره کننده گزارش های دقیقی را 
به مراکز داخلی می دهند. نقد و اظهار نظر درباره عملکرد آنها 
هم ایرادی ندارد به شرط اینکه از سوءظن و بدبینی به دور باشد 
و همچنانکــه بارها گفتــه ام موجب تضعیــف عناصر میدان و 
ناامیدی مردم نشــود.رهبر انقاب با ابراز خرسندی از مقاومت 
هیأت مذاکره کننــده در مقابل زورگویی هــا و زیاده خواهی ها 
گفتند: طرف مقابل که بدعهدی کرد و از برجام خارج شد االن 
احســاس درماندگی و بن بست می کند اما نظام اسامی که با 
اتکای به مردم از مشکات زیادی عبور کرده، از این مرحله هم 
عبور خواهد کرد.رهبر انقاب در بخش دیگری از سخنانشان با 
تمجید از بیداری، تحّرک و تاش جوانان فلسطینی در سرزمین 
هــای ۱۹۴۸ و در مرکز ســرزمین های اشــغالی افزودند: این 
تحرکات نشــان داد فلسطین برخاف تاش امریکا و پیروانش 
زنده اســت و هرگز به فراموشی ســپرده نخواهد شد و با ادامه 
تحــرکات جاری و به فضــل الهی پیروزی نهایــی از آِن مردم 
فلســطین خواهد بود.حضرت آیت اهلل خامنــه ای همچنین با 
تمجید از شــجاعت مردم مظلوم یمن در توصیه ای دلسوزانه و 
خیرخواهانه به مسئوالن سعودی گفتند: چرا به جنگی که می 
دانید احتمال پیروزی در آن را ندارید ادامه می دهید؟ راهی پیدا 
کنید و خود را از این معرکه خارج کنید.ایشان آتش بس اخیر در 
یمن را خیلی خوب خواندند و افزودند: اگر این توافق به معنای 
واقعی کلمه اجرا شــود می تواند ادامه یابد و بدون تردید مردم 
یمن به برکت هّمت، شــجاعت و ابتکار عمل خود و رهبرانشان 
پیروزند و خداوند هم به این مردم مظلوم کمک خواهد کرد.رهبر 
انقاب در توصیه های پایانی به مسئوالن کشور گفتند: فرصت 
مســوولیت بسیار زودگذر است و هر ســاعِت آن را قدر بدانید.

توصیه دوم رهبر انقاب پرهیز از اقدامات نمایشــی بود.ایشان 
همچنین افزودند: تعارض منافع که همه در مذّمت آن ســخن 
می گویند، فقط در عرصه اقتصاد نیست و اگر در موضوعی میان 
توجه مردم به ما و رعایت مصالح عمومی کشــور تعارضی پیش 
آید، باید منفعت خود را نادیده بگیریم و به مصالح عمومی توجه 
کنیم.توصیــه به دولت و مجلس بــرای رعایت خطوط فاصل و 
عمــل کردن در حیطه وظایف و اختیارات، آخرین توصیه رهبر 
انقاب به مســووالن کشــور بود.در ابتدای ایــن دیدار، حجت 
االسام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، گفتمان 
دولت را گفتمان انقاب اســامی با تأکید بر مؤلفه های مردمی 
بودن، عدالت خواهی و تحول گرایی برشمرد و گفت: سند تحول 
دولت با همفکری جمع زیادی از صاحبنظران آماده و منتشــر 
شد.رئیس جمهور، »اقدام و عمل« را مهمتر از »برنامه« دانست و 
افزود: با تأمین گسترده واکسن و همکاری آحاد مردم، با تغییر 
محسوس شرایط، کســب و کارها مجدداً رونق گرفت و امسال 
سفرهای نوروزی جهش زیادی داشت.رئیسی مواجهه خردمندانه 
با مساله کسری بودجه ۱۴۰۰ را از دیگر اقدامات دولت در هشت 
ماه گذشته دانست و گفت: در این مدت تاش کردیم با افزایش 
تولید نفت و گاز و افزایش صــادرات نفتی و همچنین افزایش 
درآمدهای مالیاتی، از کسری بودجه و خلق پوِل منجر به تورم 
جلوگیری شود.رئیس جمهور افزایش اختیارات استانی و تکمیل 
پروژه های نیمه تمام را از دیگر برنامه های دولت خواند و گفت: 
مهار تورم از دســتور کارهای اصلی دولت است و گزارش های 
مراکز آماری نشان می دهد که رشد صعودی تورم متوقف، و روند 
نزولی آن آغاز شــده است.رئیســی ایجاد شفافیت و برخورد با 
بسترهای فســادزا را جزو اقدامات و برنامه های اساسی دولت 
برشــمرد و گفت: مصوبات سفرهای اســتانی با اعتبارات و در 
زمان بندی مشخص در حال اجرا است.رئیسی اقدامات فرهنگی 
و برنامه ریزی برای کاهش آسیبهای اجتماعی را از دیگر اقدامات 

دولت خواند.

بهادری جهرمی:
صدور روادید متقاضیان سفر به ایران در 

جریان جام جهانی ۲۰۲۲ رایگان شد
ســخنگوی دولت گفت: با مصوبه امروز دولت صدور روادید متقاضیان سفر 
بــه ایران در جریان رویداد  جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، رایگان شــد.به گزارش 
ایسنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:» یکی 
دیگــر از توافقات ســفر قطر رئیس جمهور،اجرایی شــد. بــا مصوبه امروز 
دولت)۲۴/۰۱/۱۴۰۱( صدور روادید متقاضیان ســفر بــه ایران در جریان 
رویداد  جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، رایگان شــد.این مصوبه می تواند در جذب 
و تشویق سفر گردشگران جام جهانی به ایران و رونق صنعت گردشگری در 

کشور نقش مؤثری داشته باشد.«
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گزیده خبر

رییس سازمان برنامه و بودجه؛
زمان دقیق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص 

نیست
رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور 
مســاعد باشــد، می توان به تدریج حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کرد و در حال 
حاضر برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمان و تاریخ مشــخصی را نمی توان تعیین 
کرد.به گــزارش اقتصادآنالین به نقل از خانه ملت، مســعود میرکاظمی رییس 
سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دولت از چه زمانی اقدام 
به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد کرد، گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
اختیار حذف و یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت قرار داده شده است و از 
سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان 
سال از آن استفاده کرد.وی ادامه داد: بنابراین هر زمان شرایط و فضای اقتصادی 
کشور مساعد باشد، می توان بتدریج این موضوع را عملیاتی کرد و در حال حاضر 
برای حذف ارز ترجیحی زمان و تاریخ مشــخصی را نمی توان تعیین کرد.رییس 
ســازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چرا با توجه به 
اینکه هنوز ارز ترجیحی حذف نشده است، شاهد افزایش قیمت کاالها بویژه در 
مورد گوشت قرمز و مرغ در کشور هستیم، اظهار کرد: قیمت ها روی نرخ گوشت 
قرمز و مرغ تغییری نکرده است، برخی هزینه ها و قیمت تمام شده مواد غذایی 
به نرخ مواد اولیه بســتگی ندارد و عوامل دیگری نیز در این میان موثر هستند و 

برای این تاثیرات باید یارانه پرداخت شود و یا اجازه داد، قیمت ها اصالح شود.

واریز یارانه ۱۵۰ هزار تومانی برای جاماندگان 
سهام عدالت

به مناسبت ماه رمضان یارانه ای معادل ۱۵۰ هزار تومان برای هر نفر در روز جمعه 
)۲۶ فروردین ماه( واریز خواهد شــد، مشموالن این کمک، جاماندگان از سهام 
عدالت در چارچوب تعیین شــده خواهند بود.به گزارش ایسنا، یارانه جدید ۱۵۰ 
هزار تومانی به دستور رئیس جمهوری و در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر، 
در دستور کار قرار گرفته که به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر یک از اعضای 
خانواده است، جمعیت مشمول این یارانه  ۱۱ میلیون و ۳۸ هزار و ۵۲۰ سرپرست 
خانوار هستند.مشــموالن این طرح از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شناسایی شده اند که از بین دهک های اول تا چهارم به انضمام افراد تحت پوشش 
و مستمری بگیران ســازمان های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
بهزیستی کشور هستند که به هر دلیلی از سهام عدالت جامانده اند.این یارانه در 
حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و همچنین اجرای برنامه های کوتاه مدت و 
بلندمدت کاهش فقر مطلق در جامعه به ویژه حمایت از خانوارهای فاقد یا با درآمد 
کم این مبلغ پرداخت می شود و متفاوت از یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و 
همچنین یارانه معیشتی است.پیش از این نیز دولت دو مرحله دیگر یارانه نقدی 
مــازاد بر یارانه های معمول ماه پرداخته بــود که مرحله اول ۱۰۰ هزار تومان در 
بهمن ماه به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب و مرحله دوم در آستانه نوروز به مبلغ 
۱۵۰ هزار تومان بود.در مرحله قبل پرداخت یارانه ۱۵۰ هزار تومان مشــروط به 
سهام عدالت شد؛ به طوری که از بین ۶۷ میلیون نفر که در هر ماه یارانه معیشتی 
دریافت می کنند، بسته عیدی ۱۵۰  هزار تومانی دولت فقط به کسانی اختصاص 
پیدا کرد که  سهام عدالت دریافت نمی کردند، به عبارتی معیشتی بگیران به دو 
گروه تقسیم شدند؛ کسانی که سهام عدالت می گیرند و کسانی که این سهام را 
دریافت نمی کنند؛ در این بین گروه هدف افرادی بودند که سهام  عدالت دریافت 

نمی کنند ولی حتما در لیست یارانه معیشتی قرار داشتند.

ژتعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی
تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی

عضو کانون عالی شــوراهای اســالمی کار بر ضرورت تعییــن تکلیف نیروهای 
قراردادی و شرکتی تاکید کرد وگفت: اگر مجلس انقالبی بخواهد یک یادگاری و 
باقیات و صالحات از خود به جا بگذارد، همین تعیین تکلیف نیروهای قراردادی 
و شرکتی است که امیدواریم امســال به نتیجه برسد. وی همچنین از کارگران 
خواســت تا بدون پرداختی از سوی کارفرما برگه تسویه حساب امضا نکنند.علی 
اصالنی در گفت وگو با ایســنا،   اظهار کرد: سال گذشته اعضای شورای عالی کار 
در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۱ همکاری و همراهی موثری از خود نشان دادند 
و افزایش خوبی در مورد حقوق کارگران صورت گرفت که جای تقدیر اســت.وی 
با اشــاره به راه اندازی سامانه جامع روابط کار اظهار کرد: چند سال است وزارت 
کار بخشنامه کرده است که کارفرمایان قراردادهای نیروهای کار خود را در سامانه 
ثبــت کنند ولی چه تعداد از کارفرمایان این کار را انجام داده اند و چرا روی این 
موضوع نظارت نمی شــود؟عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار تصریح کرد: 
وقتی سامانه جامع روابط کار هست چرا از آن استفاده نکنیم؟ اگر نظارت شود و 
سامانه مورد استفاده قرار گیرد، ضمن شفاف سازی ۹۰ درصد شکایات در ادارات 
کار جمع می شود.اصالنی با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه 
حســاب کارگران اظهار کرد: این رأی یکی از آرای تاثیرگذار در تســویه حساب 
کارگر بود و به موجب آن دیوان عدالت اعالم کرد که تســویه حساب های خالی 
در هیات های تشخیص و حل اختالف بدون سند پذیرفته نشود.نماینده کارگران 
در شــورای حل اختالف افزود: قبال وقتی کارگر وارد مجموعه یا کارخانه ای می 
شد پیش از شروع کار با او قرارداد سفید امضا می بستند و اثر انگشت و امضا می 
گرفتند؛ وقتی که بعد از دو ماه یا سه ماه اخراج می شد جرات نمی کرد از کارفرما 
شکایت کند چون اسناد به امضا و اثرانگشت او بود اما با رأی دیوان، جلوی سوء 
استفاده از کارگران گرفته شد و ما در شورای حل اختالف برگه تسویه حساب را از 
کارفرمایان قبول می کنیم ولی سند پرداخت می خواهیم. خوشبختانه با این رأی 
دیگر هیچ کارفرمایی نمی تواند برگه ســفید امضا از نیروی کار بگیرد و یا کارگر 
را وادار کند بدون پرداخت،  برگه تسویه را امضا کند.رئیس کانون شورای اسالمی 
کار البرز درعین حال بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی تاکید 
کرد و گفت: اگر مجلس انقالبی بخواهد یک یادگاری و باقیات و صالحات از خود 
به جا بگذارد، همین تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی است.وی گفت: 
بســیاری از نیروهای قراردادی با سابقه در دستگاهها و مجموعه ها مشغول کار 
هستند ولی هنوز تعیین تکلیف نشده اند لذا از دولت می خواهیم که با همراهی 
مجلس، نیروهای قراردادی و شرکتی را تبدیل وضعیت و تعیین تکلیف کنند.این 
مقام مسئول کارگری متذکر شد: برخی نیروها در شهرداری ها مشغول کارند که 
قرارداد خدماتی هستند. کسی فضای سبزی را گرفته و نیروهایش در حال فعالیت 
هستند و مشــکلی در مورد آنها وجود ندارد ولی یکسری شرکتهای تامین نیرو 
هستند که برای تامین فرضا ۱۰۰ نفر در یک مجموعه قرارداد می بندند ولی این 
نیروهای شرکتی از کمترین مزایا و حقوق قانونی برخوردار نیستند و باید تبدیل 
وضعیت شوند.اصالنی تصریح کرد: دسته دیگر نیروهایی هستند که سالهای سال 
است در یک شغل مستمر به شکل قراردادی مشغول فعالیت هستند ولی هنوز 
تبدیل وضعیت نشده اند؛ انتظار ما این است که در شغل هایی که مستمر هستند 
قرارداد دائم با نیروی کار بسته شود و امیدواریم که امسال تعیین تکلیف نیروهای 

قراردادی و شرکتی به نتیجه برسد.

یک کارشناس بازار سرمایه:
 نه تنها اشتباهات گذشته خنثی نشده، بلکه 

در حال تکرار است!
یک کارشــناس بازار سرمایه با اشاره به بخشــنامه عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی 
گفت: در حالی که هدف در ســال جدید برگرداندن اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه 
بود، نه تنها اشــتباهات گذشته خنثی نشده، بلکه در حال تکرار است.فردین آقابزرگی در 
گفت وگو با ایسنا،   با بیان اینکه هدف اتاق های فکر در حوزه اقتصاد، بازار سرمایه و مسائل 
مرتبط با ســرمایه بازگشت سرمایه از خارج از کشــور به داخل کشور است، اظهار کرد: با 
انجام چنین اقداماتی نه تنها ســرمایه گذار داخلی دچار تردید می شود، بلکه ریسک های 
ســرمایه گذاری نیز افزایش پیدا می کند. در یک سال و نیم گذشته سه مرتبه شاهد اخذ 
چنین تصمیماتی بودیم.وی ادامه داد: عالوه بر بخشــنامه اخیر، وضع تعرفه صادراتی در 
محصوالت نیمه خام پتروشــیمی مانند اوره و آمونیاک و قیمت گازی که در بودجه برای 
صنایع تعریف شده بود حاکی از آن است که انسجام الزم برای درک منافع کالن کشور در 
راستای حمایت از تولید وجود ندارد. در حالی که شعار امسال تولید دانش بنیان و اشتغال 
افرینی است، با وضع چنین مقرراتی فقط تولید ضعیف می شود.این کارشناس بازار سرمایه 
تاکید کرد: این در حالی است که مالیات و عوارض زیادی را در حوزه داللی می توان اعمال 
کرد اما یا بانک اطالعاتی منسجم وجود ندارد یا اراده کافی نیست. این موضوعات باعث بروز 
بی اعتمادی در بازار سرمایه می شود. در حالی که همه اعتقاد داشتند سال ۱۴۰۱ اعتماد 
از دست رفته سهامداران به بازار سرمایه بر می گردد، با چنین تصمیماتی نه تنها اشتباهات 

گذشته خنثی نمی شود، بلکه اشتباهات هم تکرار می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛
دولت می تواند کاالها را با دالر نیمایی وارد کند

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: تاکنون هیچ تصمیمی برای حذف 
ارز ترجیجی برای کاالهای اساســی گرفته نشــده است.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از 
دانشجو، محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی درباره 
دالیل گرانی برخی اقالم خوراکی در هفته های گذشــته اظهارکرد: در چند روز گذشــته 
بسیاری از رسانه ها، دلیل اصلی گرانی برخی اقالم خوراکی را حذف ارز ترجیحی می دانند؛ 
امــا باید با صراحــت عرض کنم که در بودجه ســال ۱۴۰۱، موضوعی با عنوان حذف ارز 
ترجیحی وجود ندارد بلکه نحوه تخصیص ارز در اختیار دولت قرار گرفته اســت.وی افزود: 
روش جدیدی که دولت می تواند در زمینه تخصیص ارز ترجیحی در دستور کار قرار دهد 
این اســت که کاالها بر اساس نرخ نیمایی وارد کشور شوند اما باز توزیع ما به التفاوت آن 
برســد. در نهایت قیمت نهایی که به دســت مردم می رســد، به اندازه زمانی باشد که ارز 
ترجیحی برای کاالها در نظر گرفته می شد. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در الیحه بودجه 
امسال، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت این ما به تفاوت در نظر گرفته شده است. 

بسته های اینترنتی مقرون به صرفه حذف شد

اپراتورها: تخلفی نکردیم
در حالی که این روزها کاربران از حذف بســته های بلندمدت اپراتورهای همراه که 
برایشــان به صرفه بود ناراضی اند، اما اپراتورها معتقدند بسته هایشــان در محدوده 
حداقلــی و حداکثری مصوبه رگوالتوری قرار دارد و آنها تخلفی نکرده اند.به گزارش 
ایسنا، یکی از مواردی که در روزهای گذشته باعث تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی 
شده، تغییر در بسته های ارائه شده از سوی اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی 
است. موضوع افزایش قیمت اگرچه ازسوی شرکت پرمخاطبی مانند مخابرات تکذیب 
شده، اما به دنبال اعتراض کاربران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم 
کرد که پیرو افزایش تعرفه در بخشــی از بسته های اینترنت تعدادی از اپراتورهای 
ارتباطی، افزایش قیمت اینترنت را بررسی کرده تا چنانچه خارج از چارچوب قانونی 
باشــد، آن را اصالح و خاطیان را جریمه کند.البته در ماه های گذشته چندین بار از 
سوی مسووالن حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات به موضوع افزایش قیمت اینترنت 
اشاره شد. حتی عیسی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- گفت که اگرچه 
اپراتورها طبق قانون تا پایان ســال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشــتند، اما کارگروهی 
تعیین شــده تا مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشــور را برای سال ۱۴۰۱ 
بررسی کند؛ موضوعی که تا حد زیادی حتی برای کاربران، به معنای افزایش قیمت 
اینترنت در ســال جدید بود.همچنین در حالی که شرکت های ارائه دهنده خدمات 
اینترنتی در ســال های گذشــته همواره به ثابت ماندن تعرفه ها که امکان توسعه را 
سلب کرده و مشکالت درآمدی برایشــان ایجاد کرده، اشاره داشتند، چندی پیش 
کمیســیون اینترنت ســازمان نظام صنفی رایانه ای هم عنوان کرد که هزینه هایی 

مانند افزایش دســتمزد و افزایش نرخ ارز روی تعرفه ها اعمال نشده است و افزایش 
۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت تنها راه برای ادامه کار این شرکت هاست و به ضرورت 
تغییر تعرفه ها در فروردین ماه ۱۴۰۱ تاکید کرده بود.با وجود این، تغییر بســته های 
اینترنتی از سوی اپراتورها، نمایندگان مجلس را هم به واکنش وا داشت؛ تاجایی که 
ابراز کردند مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل بر اساس تکنولوژی های 
منسوخ گذشته  مخالف است. برخی از وزارت ارتباطات خواستند در رابطه با آنچه که 
آنها گران شدن بسته های اینترنتی تا ۶۰ درصد می خواندند پاسخ دهد و برخی حتی 
این موضوع را به طرح صیانت و محدودسازی مرتبط کردند که بسیاری از کاربران را 
هم شوکه کرده است.البته داستان تغییر در تعرفه های اینترنتی، دو سال پیش هم 
رخ داده بود؛ زمانی که اپراتورها به حذف برخی از بسته های پرمصرف از درگاه شان 
و نه افزایش تعرفه اقدام کرده بودند، اما همین موضوع هم واکنش رگوالتوری را به 
دنبال داشــت که اعالم کرد همین اقدام که از ســوی اپراتورهای غالب که بیش از 
۵۰ درصد ســهم بازار را در اختیار دارد، بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، 
تخلف است  و اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند.

رگوالتوری همچنین اعالم کرده بود که اپراتورها برای تعرفه هایشان یک سقف دارند 
و یک کف و اگر بخواهند کمتر از کف تعرفه خدمات بدهند، ضدرقابتی اســت و با 
آن برخورد می شود. سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت 
اینترنت برای سیم کارت های دائمی و ۱.۵ برابر ۴۲ هزار تومان برای سیم کارت های 
اعتباری است و اگر بخواهند باالتر از سقف تعرفه بدهند هم با آنها برخورد می شود.

رگوالتورها در حال حاضر با حذف بسته های بلندمدت،  بازار را به سمتی برده اند که 
مشــترک مجبور می شود نیازش را بر اساس بسته های موجود با قیمت خیلی باالتر 
تأمین کند. البته اپراتورها معتقدند تخلفی نکرده اند و فقط اقدام به حذف برخی از 
بسته هایشــان کرده اند و تعرفه آنها همچنان در محدوده کف و ســقف ارائه شده در 
مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد. اکنون باید دید بار 
دیگر رگوالتوری به استناد الزام به کسب تاییدیه از این سازمان، اپراتورها را جریمه 
می کند، یا اینکه کاربران دیگر قادر به انتخاب و اســتفاده از بسته های پرمخاطب و 

به صرفه نخواهند بود؟

تهران- ایرنا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در سال جدید بنا داریم با تمرکز بر داده های اقتصادی از قبیل تراکنش های بانکی، بخش قابل توجهی از فرارهای مالیاتی را شناسایی کنیم.به گزارش 
ایرنا از سازمان امور مالیاتی، »داود منظور« رئیس کل سازمان امور مالیاتی در اجالس سراسری مدیران مالیاتی با بیان اینکه بر اساس اطالعات سازمان امور مالیاتی از ۱۰۰۷ فعال اقتصادی شناسایی شده که 
دارای تراکنش بانکی باال هستند، اظهار کرد: از این تعداد، حدود ۴۰۰ نفر دارای پرونده مالیاتی بوده و حدود  ۶۰۰  نفر دیگر فاقد پرونده مالیاتی بوده اند که در این لیست افرادی هستند که در یکسال بالغ بر 
۱۰ هزار میلیارد تومان گردش حساب بانکی داشته اند.وی در این جلسه هم اندیشی در مورد برنامه های سال جدید، ضمن تبیین ظرفیت های قانونی موجود برای برخورد با فرار مالیاتی، مانند قانون پایانه های 
فروشگاهی و فروشگاهی و سامانه مودیان، تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان بانکی و استفاده از ظرفیت های قانونی گفت: یکی از رویکردهای اساسی نظام مالیاتی که مطالبه جدی از این سازمان نیز هست، 
بحث مبارزه با فرار مالیاتی است. تالش داریم که این رویکرد به یکی از محورهای اصلی در برنامه ها و اقدامات سازمان تبدیل شود.معاون وزیر اقتصادی و دارایی به دیگر برنامه های نظام مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی امسال اشاره کرد و ادامه داد: 
سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری درصدد است تا با استفاده از ظرفیت های مختلف قانونی، از جمله مالیات خانه های خالی، مالیات خودروها و خانه های لوکس ، مالیات سازندگان و بساز و بفروش ها و مالیات مستغالت، بخش مهمی از درآمدهای 
پیش بینی شده را محقق سازد.وی با بیان اینکه سازمان مالیاتی با بخش های منظم اقتصادی که اظهارنامه می دهند و کتمان درآمد ندارند، تعامل خوبی دارد، اظهار داشت:  امسال پیشنهاد شده نرخ مالیات بخش های تولیدی ۵ واحد درصد کاهش یابد که 
این اقدام به تحرک و رونق تولید کمک شایان توجهی می کنند. منظور گفت: یکی دیگر از رویکردهای مهم نظام مالیاتی، شناسایی مودیان جدید است و سازمان امور مالیاتی در سال جدید بخش های غیر رسمی اقتصاد را با جدیت رصد می کنند.رئیس 
سازمان امور مالیاتی با اشاره به طرح ها و برنامه های این سازمان برای مقابله با فرار مالیاتی و پیشگیری از فساد، تاکید کرد: فساد اداری خط قرمز سازمان امور مالیاتی کشور است. تما م تالش ها برای ریشه کن کردن انواع فساد متمرکز شده است. برنامه 

های متعددی نیز در این زمینه به اجرا درآمده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد:

فرارهایمالیاتیباتمرکزبرتراکنشهایبانکیشناساییمیشود
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نفت ایران 112 دالر و تولید بیش 2.54 میلیون بشکه شد
بر اســاس جدیدترین گزارش اوپک، میزان تولید نفت ایران در ماه 
مارس، ســومین ماه ســال جاری میالدی به 2 میلیون و 546 هزار 
بشــکه در روز و قیمت نفت ایران با 19.36 دالر افزایش به 112.40 
دالر در هر بشکه رســید.به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل 
خبرگزاری فارس، سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام، اوپک در 
جدیدترین گزارش خود به نقل از منابع ثانویه اعالم کرد: تولید نفت 
ایران در ماه مارس 2022 برابر با اســفند ماه 1400 به 2 میلیون و 
546 هزار بشــکه در روز رسیده که نسبت به ماه پیش از آن ۷ هزار 
بشــکه در روز افزایش یافته اســت.ایران در ماه فوریه )بهمن ماه( 2 
میلیون و 539 هزار بشــکه نفت در روز تولید کرده بود.بر اســاس 
گزارش های اوپک، ایران در ماه ژانویه 2021 )نخســتین ماه ســال 
میالدی( برابر با دی 1400 روزانه 2 میلیون و 499 هزار بشکه نفت 

تولید کرده بود.

 ایران همچنان در جایگاه پنجم اوپک به لحاظ تولید
ایران در ماه آوریل یا فروردین ماه 1400 جایگاه چهارمین تولیدکننده 
نفت اوپک را از کویت گرفته بود و از آن زمان تا مهر ماه 1400 )اکتبر 
2021( این جایگاه را حفظ کرده بود اما در ماه نوامبر یعنی آبان ماه، 
بار دیگر تولید نفت کویت از ایران پیشــی گرفت و در جایگاه چهارم 
نشست و ایران به رتبه 5 بازگشت.در حال حاضر، کشورهای عربستان 
با تولید 10 میلیون و 262 هزار بشکه در روز، عراق با تولید 4 میلیون 
و 309 هزار بشکه در روز و امارات با 2 میلیون و 9۸3 هزار بشکه در 
روز، سه کشور بزرگ تولیدکننده نفت اوپک به شمار می روند.کویت 
با تولید 2 میلیون و 639 هزار بشــکه در روز چهارمین تولیدکننده 

اوپک است.ایران، پیش از تحریم های آمریکا از سال 201۸، سومین 
تولیدکننده  بزرگ نفت اوپک پس از عربستان و عراق بود.

  متوسط تولید نفت ایران در سال های قبل
ایران به طور متوســط در ســال 2021 روزانه 2 میلیون و 392 هزار 
بشکه نفت و در سال 2020 روزانه یک میلیون و 991 هزار بشکه نفت 
تولید کرده اســت.به این ترتیب ایران در سال 2021 به طور متوسط 
نســبت به سال پیش از آن 401 هزار بشکه نفت در روز بیشتر تولید 
داشته است.ایران در سال 2019 روزانه 2 میلیون و 356 هزار بشکه، 
در ســال 201۸ روزانه 3 میلیون و 553 هزار بشکه و در سال 201۷ 
روزانه 3 میلیون و ۸13 هزار بشــکه نفت تولید کرده اســت.ایران در 
سه ماهه چهارم سال 2021 روزانه 2 میلیون و 4۷2 هزار بشکه نفت 
تولید کرده اســت؛ این رقم در سه ماهه سوم روزانه 2 میلیون و 4۷2 
هزار بشکه و در سه ماه دوم روزانه 2 میلیون و 440 هزار بشکه و در 

سه ماه نخست روزانه 2 میلیون و 21۸ هزار بشکه نفت بوده است.

 افزایش 5۷ هزار بشکه ای تولید نفت اوپک
بر اســاس این گزارش، تولید نفت 13 کشور عضو این سازمان در ماه 
مارس 2022 )اســفند 1400( 2۸ میلیون و 55۷ هزار بشکه در روز 
عنوان شده اســت که افزایش روزانه 5۷ هزار بشکه  ای نسبت به ماه 
فوریه را نشــان می دهد. اوپک در ماه فوریه روزانه 2۸ میلیون و 500 

هزار بشکه نفت تولید کرده بود.

 افزایش 54 هزار بشکه ای تولید نفت عربستان

عربستان در ماه مارس 54 هزار بشکه نفت در روز بیشتر تولید داشته 
است و میزان تولیدش به 10 میلیون و 262 هزار بشکه رسیده است. 
میزان تولید این کشــور در ماه فوریه 10 میلیون و 20۸ هزار بشکه 

در روز بود.

 افزایش 1۹.3۶ دالری قیمت نفت ایران
متوســط قیمت هر بشکه نفت ســنگین ایران در ماه مارس 2022 
)اسفند 1400( با 19 دالر و 36 سنت یا 20.۸ درصد افزایش نسبت به 
ماه پیش از آن به 112.40 دالر رسید.نفت ایران در ماه فوریه )بهمن 
1400( 93.04دالر در هر بشکه فروخته شده بود.متوسط قیمت نفت 

ایران در 3 ماه نخست سال 2022 به ازای هر بشکه 9۷.55 دالر بوده 
است که نسبت به مدت مشابه سال 2021 افزایش 3۷.55 دالری را 
نشان می دهد. متوسط قیمت نفت ایران در 3 ماه نخست سال 2021 

به ازای هر بشکه 60 دالر بوده است.

 رشد 2۹ دالری متوسط قیمت نفت ایران در سال 2021
نفت ایران در ســال 2021 به طور متوسط 69.۸0 دالر فروخته شده 
اســت. این درحالی است که متوســط نفت ایران در سال 2020 به 
ازای هر بشــکه 40.۷۷ دالر فروخته شــده بود و این بدان معناست 
که متوســط قیمت نفت ایران در سال 2021 نسبت به سال 2020 

میالدی 29 دالر و 3 ســنت افزایش یافته است.متوسط قیمت نفت 
ایران در ســال 2019 برابر با 61.۸5 دالر در هر بشــکه برآورد شده 
است.بر اساس این گزارش، این رقم طی سال های 201۸ و 201۷ به 
ترتیب 6۷.9۷ دالر و 49.60 دالر به ازای هر بشکه عنوان شده است.

قیمت نفت ایران در ماه فوریه 2020 )بهمن 9۸( نزدیک به 10 دالر 
کاهش یافته بود. همان زمان که بیشــتر جهان پس از چین، درگیر 

شیوع ویروس کووید 19 شده بود.

افزایش قیمت تمامی انواع نفت اوپک
بر اســاس گزارش ماهانه اوپک، تمامی انواع نفت کشورهای اوپک در 
ماه مارس افزایش قیمت داشــتند که بیشترین افزایش به نفت بونی 
الیت نیجریه با 21 دالر و 92 سنت تعلق گرفته است.متوسط قیمت 
ســبد نفتی اوپک در ماه مارس با 19 دالر و 53 سنت افزایش نسبت 
به ماه قبل از آن به 113.4۸ دالر در هر بشکه رسیده است. این رقم 
برای ســبد نفتی اوپک در ماه فوریه 93.95 دالر در هر بشــکه بوده 
است.نفت اوپک نیز در سال 2021 نسبت به سال پیش از آن 2۸.42 
دالر افزایش یافته بود.نفت عربستان نیز با 19 دالر و 1۷ سنت افزایش 
112.99 دالر در هر بشکه فروخته شد.متوسط قیمت نفت عربستان 
در سال 2021 نیز نسبت به سال پیش از آن 2۸.۷4 دالر در هر بشکه 
افزایش یافته بود.هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز در این ماه به 
طور متوســط 11۸.۷5 دالر به فروش رفته اســت که 20 دالر و ۷4 
سنت نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافته است.هر بشکه نفت خام 
آمریکا نیز 16 دالر و ۸2 سنت نسبت به ماه پیش افزایش را ثبت کرده 

و 10۸.52 دالر معامله شده است.

نماینده سابق ایران در اوپک گفت: در حال حاضر ایران با تمام توان 
در حال تولید و صادرات است اما وجود تحریم ها و کمبود در بازار 

موجب شــده تا سیاست ها به سمت برداشت از ذخایر استراتژیک 
پیش برود.محمد خطیبی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره صحبت های 
وزیر نفت در این باره که صادرات نفت به قبل از تحریم ها بازگشته  
اســت، اظهار کرد: با این تفاسیر ایران با تمام توان در حال تولید و 
صادرات اســت، با این حال میزان کمبود بازار تا آنجایی است که 
کشورهای صنعتی از ذخیره سازی های خود برداشت می کنند.وی 
با بیان اینکه کشــورهای تولیدکننده نفت درصدد برداشت ذخایر 
اســتراتژیک خود هستند و این نشــان دهنده این است که نفت 
موجود در بازار کافی نیســت، گفت: این مســاله به معنای کمبود 

تولید نیســت، بلکه به دلیل تحریم های صــورت گرفته و افزایش 
تقاضا بازار با کمبود نفت مواجه است.نماینده سابق ایران در اوپک 
با بیان اینکه تحریم های روسیه موجب ایجاد شرایط نابه سامان در 
بازار نفت شــده است، ادامه داد: به جای تجدیدنظر روی تحریم ها، 
سیاســتگذاری برداشت از ذخایر اســتراتژیک تبیین شده است، 
نمی توان عدد دقیقی برای کمبود بازار اعالم کرد، برخی کشــورها 
مقید به اجرای تحریم ها نیســتند، آمریکا که خود نفت روسیه را 
تحریم کرده اما کماکان واردکننده آن نیز هســت.خطیبی با بیان 
اینکه ایران نیز در شرایطی توانست میزان صادرات خود را افزایش 

بدهــد و به عدد قبل از تحریم ها بازگــردد که تحریم ها هنوز لغو 
نشده است، گفت: در شرایط تحریم نیز کشورهایی وجود دارند که 
به دنبال برطرف کردن نیازهای خودشــان هستند. با توجه به این 
شــرایط نمی توان عدد دقیقی را اعالم کرد اما پیش بینی می شود 
که در حال حاضر حدود دو تا ســه میلیون بشکه کمبود در بازار 
وجود داشــته باشد.وی با بیان اینکه ایران در شرایط کنونی تولید 
و صادرات خود را افزایش داده، بنابراین کل توان خود را گذاشــته 
اســت، تاکید کرد: تحریم نفت روسیه و کاهش حضور آن در بازار 
باعث وجود کمبود در بازار شده است، آمریکا اعالم کرده که نفت 

روسیه را خریداری نمی کند اما با این حال باز هم خبرهایی منتشر 
می شود که متناقض با این مساله است.نماینده سابق ایران در اوپک 
ادامه داد: اروپایی ها هم اخیرا اعالم کردند که نفت و گاز روســیه 
را تحریم کردند؛ برخی کشــورهای اروپایــی هم اعالم کردند که 
نمی توانند این مســاله را اجرایی کنند چراکه جایگزینی برای آن 
ندارنــد، به همین دلیل نمی توان عــدد دقیقی از میزان کمبودها 
اعالم کرد.خطیبی با بیان اینکه ممکن اســت میزان کمبود بازار 
در برخی موارد یک میلیون بشکه و یا در برخی مواقع سه میلیون 
بشکه باشد، اظهار کرد: خیلی نمی توان اعداد دقیقی در این راستا 
اعــالم کرد مگر اینکه مدت زمانی بگذرد و آمار و ارقام مشــخص 
شود. آنچه مسلم بوده، برداشت از ذخایر استراتژیک به معنای وجود 

کمبود در بازار است.

نقش ایران در حل مشکل کمبود در بازار نفت چقدر است؟
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گزیده خبر

اولین نمایشگاه اتحادیه تعمیرکاران تهران با 
همکاری اتحادیه لوازم یدکی

امروزه وجود قطعــات یدکی تقلبی، 
اســتوک بهینه سازی شده و قطعات 
قاچاق و بی کیفیت در بازار باعث شده 
ریســک تعمیر خودرو برای مشتری 
بسیار زیاد باشد. معموال خودروها پس 
از گذشت مدت کمی از تعمیر دوباره 

دچار آسیب و ایراد می شوند و بسیاری از مشتریان تعمیرکار را مقصر آن می دانند 
و همین موضوع ســبب شده اعتماد مشتریان نسبت به تعمیرکاران کمتر شود. 
امروز یک نشست خبری با حضور علیرضا نیک آیین رییس اتحادیه تعمیرکاران 
تهران، غالمحســین حمزه رییس صنف لوازم یدکی فروشان اتومبیل و وسایل 
نقلیه تهران و اصحاب رســانه برگزار شد که تا معضالت پیش روی تعمیرکاران 
و قطعه فروشان بررسی شود و صحبت هایی هم پیرامون اهداف برگزاری اولین 
نمایشگاه نمایشگاه اتحادیه تعمیرکاران تهران با همکاری اتحادیه لوازم یدکی با 
عنوان نمایشگاه سپاس شد.غالمحسین حمزه مسئول اتحادیه لوازم یدکی خودرو 
تهران گفت که چهار نوع کاال وجود دارد که مشکالت زیادی را هم برای مصرف 
کننده و هم برای قطعه فروشان ایجاد کرده است. این چهار گروه کاال شامل لوازم 
یدکی قاچاق، لوازم یدکی تقلبی، لوازم یدکی بی کیفیت و لوازم یدکی دســت 
دوم بهسازی شده است. وی اظهار کرد که دولت و وزارت صمت وظیفه برخورد 
و مبارزه با عوامل تولید و عرضه این قطعات یدکی را دارند و اتحادیه لوازم یدکی 
فروشان قدرت نظارت بر این موارد را از سوی دولت ندارد.غالمحسین حمزه اظهار 
داشت که جوازهای بی رویه برای احداث واحدهای فروش لوازم یدکی خودرو به 
فشــار وزارت صمت در سال های اخیر صادر شده که بسیاری از آنها مورد تایید 
این اتحادیه نیستند. همچنین در صورتی که کاالی و لوازم یدکی قاچاق در بازار 
وجود داشته باشــد، اتحادیه لوازم یدکی فروشان مقصر نیست. بلکه این دولت، 
ورزات صمت و ســایر ارگانها هستند که باید با عرضه کاالی قاچاق مبارزه کنند. 
حمــزه بیان کرد که هدف اتحادیه لوازم یدکی خودرو در 43 ســال قدمتی که 
دارد پویا نگه داشتن صنعت خودرو بوده است.علیرضا نیک آیین رییس اتحادیه 
تعمیرکاران و غالمحســین حمزه رییس اتحادیه لوازم یدکی تهران هر دو اظهار 
داشتند که با شناسه دار شدن کاالهای مختلف برای تشخیص اصالت کاال موافق 
هستند. اما اظهار داشتند که وزارت صمت روش درستی را برای اجرای این طرح 
انتخاب نکرده. به عنوان مثال کاالی وارداتی که با دور زدن تحریم ها به مرز ایران 
می رسد را چگونه می توان کد شناسه کاال را روی آن نصب کرد؟ چراکه خریدار 
به صورت مســتقیم با فروشنده ارتباطی ندارد. حتی اگر روی جعبه آن کاال کد 
شناســه تشخیص اصالت نصب شود ممکن در فردی قطعه تقلبی یا بی کیفیت 
را در جعبه آن قرار دهد.بدین ترتیب روش اجرای طرح شناسه کاال غلط بوده و 
به تازگی هم وزارت صمت شناسه دار شدن لوازم یدکی گروه کمک فنر و باتری 
خودرو را الزامی کرده است. نیس آیین و حمزه هر دو بیان کردند که بهتر است 
وزارت صمت برای نحوه درست اجرای طرح شناسه اصالت کاال با این دو اتحادیه 

مشورت کند تا چنین طرح و ایده خوبی به صورت اصولی و صحیح اجرا شود.

رکود در بازار گوشت قرمز

مردمگوشتنمیخرند
افزایش قیمت گوشت قرمز از اسفندماه تاکنون بازار این 
محصول پروتئینی را کم رونق کرده اســت؛ به طوری که 
بنا به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تقاضا برای 
گوشــت قرمز کاهش یافته و بازار به شــدت دچار رکود 
شده است.به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی از 

خرده فروشی های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۱۵۵ تا ۱۷۰ 
هزار تومان، ران گوسفندی ۱۷۵ تا ۲۰۰ هزار تومان و ران گوساله نیز ۱۶۰ تا ۱۷۰ 
هزار تومان است.این در حالیســت که در میانه اسفند۱4۰۰ بر اساس مشاهدات 
میدانی قیمت هر کیلو شــقه گوسفندی ۱3۰ تا ۱4۰ هزار تومان، ران گوسفندی 
۱۵۵ تا ۱۷۰ هزار تومان و ران گوســاله نیــز ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بود.گفتنی 
است قیمت های ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا 
کمتر باشد.در میادین میوه  وتره باز نیز قیمت هر کیلو ران تازه گوساله ۱3۹ هزار 
تومان، ران تازه گوســفندی ۱3۹ هزار و۵۰۰ تومان، شقه گوسفندی۱۱۶ هزار و 
۹۰۰ تومان،   راسته با استخوان گوسفندی ۱۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان و راسته بدون 
اســتخوان گوساله ۱3۹ هزار تومان اســت. قیمت گوشت قرمز از اواخر اسفندماه 
ســال گذشته روند افزایشــی به خود گرفت و این روند صعودی تا کنون نیز ادامه 
یافته است. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در این رابطه می گوید که 
به دلیل انباشتگی و مازاد دام و از آن طرف ممنوعیت صادرات، کاهش مصرف  و 
واردات گوشت، قیمت دام زنده کاهشی شده است ولی مافیای گوشت اجازه نمی 
دهند قیمت  گوشــت قرمز در بازار کاهش یابد که واردات ادامه داشته باشد.علی 
اصغر ملکی - رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی - نیز در آخرین اظهارات خود گفته 
است که  به دلیل باال بودن قیمت ها و کاهش شدید توان خرید مردم تقاضا برای 

گوشت قرمز کاهش یافته و بازار به شدت دچار رکود شده است.

 صادرات بی رویه علت گرانی

گوجهفرنگیهمچنانگران
در حالی که گفته می شــد با افزایش عرضه، قیمت 
گوجه فرنگی متعادل شــده، اما بررســی ها نشــان 
می دهد قیمت این صیفــی همچنان بین ۱۵ تا ۲۰ 
هزار تومان اســت.به گزارش خبرنگار مهر، در حالی 
که گفته می شد با افزایش عرضه، قیمت گوجه فرنگی 

معتدل شده، بررسی ها نشان می دهد قیمت این صیفی همچنان بین ۱۵ تا 
۲۰ هزار تومان در نوسان است.بر این اساس در روزهای گذشته، قیمت گوجه 
فرنگی به ۲۵ هزار تومان، ســیب زمینی به ۱۶ هزار تومان و پیاز به ۲۰ هزار 
تومان رسیده بود که رئیس اتحادیه بارفروشان درباره دلیل این امر به خبرنگار 
مهر گفته بود: دلیل این اتفاق مشکالتی است که برای کامیونداران به وجود 
آمده است به طوری که از ۱۰۰ درصد باری که باید وارد میدان مرکزی تهران 
می شد حدود ۱۰ درصد آن آمده است.چند روز بعد از این اتفاق، دارایی نژاد 
در گفتگویی دیگر با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دنبال توافق با کامیون داران 
و همــکاری این صنف محموله جدید صیفی جات وارد میدان مرکزی میوه و 
تره بار تهران شد، گفت: با توافقات انجام شده هزینه حمل ۱۰ درصد افزایش 
یافت و با ورود بار به تهران قیمت ها شکســت.وی با اشــاره به اینکه افزایش 
قیمت گوجه فرنگی روی نرخ سایر صیفی جات نیز تأثیر چشمگیری گذاشته 
بود، افزود: بر این اساس قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی که به ۲۰ تا ۲۵ هزار 
تومان رسیده بود به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان کاهش یافت و قیمت پیاز به کیلویی 
۵ هزار تومان و سیب زمینی کهنه به ۶ تا ۸ هزار تومان و سیب زمینی نو به 
۹ تا ۱۱ هزار تومان رســید.دارایی نژاد تاکید کرد: عالوه بر تهران، بارگیری و 
حمل صیفی جات به سایر استان های کشور از جمله اصفهان، شیراز، قم و … 

نیز انجام شده و قیمت ها در همه جا شکسته شد.

معاون وزیر صمت:
گندمیارانهای،قاچاقمیشود

معاون وزیر صمت با بیان اینکه درصدی از گندم یارانه ای، قاچاق می شود، روش 
جدید توزیع یارانه نان را تشــریح کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت 
صمت، علیرضا شاه میرزایی با بیان اینکه هر تصمیمی در مورد نحوه توزیع یارانه 
کاالهای اساسی گرفته شود، از قبل اطالع رسانی می شود، اظهار کرد: به طور یقین 
اعداد و ارقام گفته شده، مانند ماهانه پنج هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر کذب 
و نادرست و در جهت تخریب طرح های دولت است و هیچ ابالغی در مورد تغییر 
قیمت یا ســهمیه ای شدن نان به نانوائیها صادر نشــده است.وی با اعالم این که 
اتحادیه های نانوایان سراســر کشور، تحت نظارت وزارت صمت هستند، افزود: در 
زمینه توزیع آرد یارانه ای بین نانوایان که توســط وزارت جهاد کشــاورزی انجام 
می شود، نیز تاکنون هیچ ابالغی از طرف این وزارتخانه به فعاالن زنجیره گندم و 
آرد نشده است.معاون تجارت و خدمات وزیر صمت با اشاره به افزایش هزینه های 
نانوایان مانند نیروی انسانی، اجاره و انرژی و درخواست های مکرر آنان برای افزایش 
قیمت نان، بیان کرد: بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسالمی و طبق 
مصوبات ســتاد تنظیم بازار کشور به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت نان را نداریم 
و تأکید تمام مقامات مسئول کشور این است که مجموع پرداختی از جیب مردم 
برای خرید نان مکفی، نباید افزایش یابد، ولی راهکارهایی طراحی شده است که 
ضمن حفظ قدرت خرید مردم، مشکالت نانوایان و فعاالن زنجیره آرد و گندم نیز 
رفع شود که بتوانند عملکرد اقتصادی داشته باشند.شاه میرزایی گفت: میزان یارانه 
پرداختی برای کاالهای اساســی از جمله گندم در قانون بودجه کشور مشخص 
است. آنچه مسلم است درصدی از گندم یارانه ای توزیع شده در کشور که از سوی 
دولت تأمین مالی می شود، به سفره مردم نمی رسد و از طریق قاچاق یا روش های 
مختلف از سبد غذایی خانوارها خارج می شود و منافع آن به جیب عده ای خاص 

در داخل یا خارج کشور می رود. 

عضو هیئت مدیــره اتاق بازرگانی ایران و عراق 
می گوید پیش از برنامه ریزی برای پول های آزاد 
شده ایران در کشــورهای خارجی، اینکه این 
منابع به چه ســازمان یا نهادی تعلق دارد، در 
نحوه هزینه کرد آنها تاثیرگذار خواهد بود.ســید حمید حسینی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: ما در ابتدا باید ببینیم که کدام پول ها و به چه شــکل آزاد خواهد شــد و 
سپس باید بررسی کنیم که این پول های بلوکه شده به کجا تعلق داشته است. بر اساس 
اطالعاتی که داریم، حدود ۲3 درصد این پول ها به صندوق توســعه ملی تعلق دارد و 
۱4 درصد آن نیز برای شرکت نفت است، همچنین بخشی از پولی که در کره جنوبی 
بلوکه شده متعلق به وزارت دفاع است.وی با اشاره به تفاوت جایگاه این نهادها در تامین 

اعتبارات دولت، گفت: این طور نیســت که بگوییم هر پولی که آزاد شد مستقیما در 
اختیار دولت قرار گرفته و وارد خزانه می شود و برای اهداف اقتصادی تیم اجرایی خرج 
می شود. هر یک از این نهادها، ساختار و شرایط خاص خود را دارند و بر اساس آن باید 
برنامه ریزی کرد. قطعا بخشی از این منابع برای دولت است و امکان استفاده از آن در 
بخش هایی از اقتصاد وجود خواهد داشت اما نمی توان به تمام این منابع نگاهی یکسان 
داشــت.این فعال اقتصادی با بیان اینکه در صورت احیای برجام، شرایط اقتصاد ایران 
متفاوت خواهد شــد، توضیح داد: کنار رفتن تحریم ها، قطعا قابل مقایسه با آزادسازی 
منابع ایران نیست. در صورت کنار رفتن محدودیت ها، می توان انتظار داشت که درآمد 
روزانه دولت تا ۲۰۰ میلیون دالر افزایش پیدا کند که قطعا گشایشی در تامین اعتبار و 
پیگیری اهداف اقتصادی ایجاد خواهد کرد.حسینی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق 

برای روزهــای کنار رفتن تحریم ها، بیان کرد: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید 
کردند، در این حوزه باید عاقالنه رفتار کرد و با برنامه ای دقیق برای رسیدن به اهداف 
کار کرد. قطعا بخشــی از این منابع به صندوق توســعه ملی خواهد رفت و می توان از 
منابع این صندوق برای توســعه زیرساخت ها استفاده کرد و مابقی باید از سوی دولت 
هزینه شــود.وی با بیان اینکه با کنار رفتن تحریم، توقعات جامعه تغییر خواهد کرد، 
گفت: با شکل گیری گشایش های جدید، نمی توان انتظار داشت که در حوزه هایی مانند 
دارو یا لوازم خانگی، سیاست های فعلی اجرایی شود و درها بسته باقی بماند یا در حوزه 
خودرو ما در نهایت باید تصمیم  بگیریم که چه برنامه ای داریم و با واردات چه خواهیم 
کرد؟ این توقعات مردم و فشــار افکار عمومی، قطعا نیاز به تغییر سیاست ها از سوی 
دولت را به دنبال خواهد داشت.حسینی خاطرنشان کرد: از سویی بخشی از منابع قطعا 
صرف واردات مواد اولیه، ماشین آالت یا کاالهای واسطه ای برای تولید خواهد شد و از 
سوی دیگر با توجه به اینکه دولت درآمد ارزی دارد و برای هزینه نیاز به ریال خواهد 
داشــت، در حوزه واردات سیاست هایی را تغییر می دهد اما اینکه این تغییرات به چه 
شکل باشد، قطعا تحت تاثیر سیاست هایی است که در این بخش تعریف خواهند شد.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق پاسخ داد

پولهایآزادشدهایرانکجاخرجمیشوند؟
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با ابالغ بخشنامه بانک مرکزی؛
سقف و دوره بازپرداخت وام قرض الحسنه افزایش یافت

بانک مرکزی در بخشنامه ای افزایش سقف و دوره بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه را ابالغ کرد.به گزارش خبرنگار ایِبنا، بانک 
مرکزی در بخشنامه ای افزایش سقف و دوره بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه را به بانک های قرض الحسنه مهر ایران و رسالت 
ابالغ کرد.بر این اساس سقف تسهیالت قرض الحسنه اعطایی به اشخاص حقیقی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت 
حداکثر ۶۰ ماهه افزایش می یابد.همچنین سقف تسهیالت اشتغال زایی برای کسب و کارهای خرد و کوچک، اعطایی به اشخاص 

حقوقی، به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت حداکثر ۸۴ ماهه افزایش خواهد یافت.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
اختصاص ۳ میلیارد دالر دیگر برای واردات کاالهای اساسی

تهران – ایرنا- بانک مرکزی امروز ۳ میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساســی اختصاص داد.به گزارش ایرنا بنا بر اعالم بانک 
مرکزی، پس از تخصیص ۱ میلیارد دالر ارز برای واردات دارو در روز گذشته؛ امروز هم این بانک به منظور تامین ارز مورد نیاز 
برای واردات کاالهای اساســی، مبلغ ۳ میلیارد دالر به این امر اختصاص داد.بر این اســاس، بانک مرکزی طی دیروز و امروز ۴ 
میلیارد دالر ارز برای واردات کاالهای اساســی و دارو اختصاص داده است.با موفقیت دولت سیزدهم در افزایش صادرات نفت و 

وصول درآمدهای نفتی، تامین ارز کشور با وجود ادامه تحریم ها به بهترین سطح سال های اخیر خود رسیده است.

گزیده خبر

اعالم نرخ حق الوکاله بانک ایران زمین در 
سال 1401

بــا تصویب هیأت مدیره، نرخ حق الوکاله بانک ایران زمین برای ســال ۱۴۰۱، 
حداکثر ۳درصد تعیین شــد.در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران و با تصویب هیأت مدیره بانک، نرخ حق 
الوکاله به کارگیری سپرده ها در ســال ۱۴۰۱، حداکثر معادل ۳درصد خالص 
منابع ســپرده گذاران برای هر یک از انواع سپرده های به کارگرفته شده جهت 
مصارف مشاع، تعیین گردید.قابل ذکر است، حق الوکاله مبلغی است که بانک ها 
در چارچوب بانکداری اسالمی و بدون ربا در قبال به کارگیری منابع سپرده شده 

توسط سپرده گذاران از آنان دریافت می کنند.

از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱ انجام می شود ؛
امکان دریافت پیامک تراکنش های کمتر 

از 50 هزار تومان بانک پارسیان از طریق 
اپلیکیشن های این بانک

بانک پارسیان در جهت ارائه مطلوب تر خدمات الکترونیک به مشتریان محترم، 
امکان دریافت تراکنش ها با مبلغ کمتر از ۵۰ هزار تومان را در بســتر دیجیتال 
و از طریق اپلیکیشن های رسمی این بانک فراهم نمود.به گزارش روابط عمومی 
بانک پارسیان ، از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱ دریافت پیامک تراکنش های کمتر 
از ۵۰ هزار تومان بانک پارسیان از طریق سامانه های رسمی این بانک همچون؛ 
همراه بانک، اینترنت بانک و پیام رسان« آیگپ » انجام خواهد شد.دراین خدمت 
عالوه بر این که مشــتریان گرامی دراستفاده هر یک از سامانه های مذکور حق 
انتخاب دارند، به صورت رایگان تراکنش های بانکی را با شــرح کامل در اختیار 
خواهند داشت،با اجرای این طرح ، به جای ارسال اطالعات تراکنش های کمتر 
از ۵۰ هزار تومان از طریق پیامک ، مشتریان با انتخاب و نصب هر یک از برنامه 
های » همراه بانک پارسیان و آیگپ » می توانند تمامی اطالعات تراکنش خود 

را دریافت کنند.

 عضو جدید هیئت مدیره بانک سپه 
منصوب شد

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی،آقای محمدجواد محقق نیا عضو هیئت مدیره 
بانک سپه شــد ،پایگاه اطالع رسانی بانک ســپه: با حکم وزیر امور اقتصادی و 
دارایی،آقای محمدجواد محقق نیا عضو هیئت مدیره بانک ســپه شد.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: در حکم دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی آمده اســت:جناب آقای محمدجواد محقق نیا،نظر به تعهد، 
تخصــص و تجربه جنابعالی و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۸ اســفند ماه ۱۴۰۰ 
مجمع عمومی بانک ها، به موجب این حکم به ســمت عضو هیئت مدیره بانک 

سپه منصوب می شوید.

“جواد گلی« رییس اداره روابط عمومی بانک 
تجارت شد

با حکم دکتر هادی اخالقی فیــض آثار مدیر عامل بانک تجارت، جواد گلی به 
سمت مشاور مدیر عامل و رییس اداره روابط عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی 
این بانک منصوب شــد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، حکم جواد گلی 
توسط دکتر اخالقی در جلسه هیات مدیره این بانک به وی اعطا شد.جواد گلی 
مشــاور مدیر عامل و رییس جدید اداره روابط عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی 
بانــک تجارت پیــش از این به عنوان مدیر برند، مســئولیت اجتماعی و روابط 

عمومی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس فعالیت داشته است.

معرفی شدگان بنیاد مسکن از خدمات بانک 
قرض الحسنه مهر ایران رضایت دارند

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خوزستان گفت: همراهی و تعامل 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در تمامی مواقع باعث سهولت در انجام امور و  در 
نهایت خشنودی و رضایتمندی معرفی شدگان بنیاد مسکن شده است.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، به مناسبت سالروز افتتاح حساب 
شماره ۱۰۰ به فرمان حضرت امام )ره( و تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
»مجتبی سخنور« معاون شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان خوزستان 
با »حســین جنتی« مدیر کل بنیاد مسکن استان خوزستان دیدار کرد.سخنور 
ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و حلول ماه مبارک رمضان از زحمات و تالش 
های بی وقفه و شبانه روزی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در استان خوزستان تشکر 
و قدردانی کرد.وی گفت: نقش بنیاد در سال های اخیر به دلیل رخ دادن برخی 
حوادث غیرمترقبه از جمله سیل و زلزله در استان خوزستان بسیار پررنگ بوده 
و از این حیث اقدام به موقع و ســریع بنیاد قابل تقدیر و ستایش است.سخنور 
همچنین به تعامل و  همکاری مناســب بانک  قرض الحســنه مهر ایران با بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی طی ۱۰ سال گذشته اشاره کرد.

منتخبین قرعه کشی جشنواره بیمه های 
زندگی مشخص شدند

پنج منتخب اســفندماه قرعه کشی جشنواره بیمه های زندگی بیمه تعاون 
مشخص شدند.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، ظهر سه شنبه، بیست و 
سوم فروردین ماه ۱۴۰۱، مراسم قرعه کشی یازدهمین دوره جشنواره بیمه 
های زندگی بیمه تعاون برگزار شد.در این قرعه کشی از میان خریداران بیمه 
نامه زندگی بیمه تعاون در اســفندماه ۱۴۰۰، ۵ نفر از هموطنان به عنوان 
برگزیدگان این جشنواره شناخته شدند.بر این اساس، محمد اسالمی از یزد، 
شهره جهاندیده الکمه سری از رشت و جعفر حویزئی از اهواز، سه برنده مچ 
بند هوشمند و علی محمد رشیدی زاده از یزد و نسترن قوی تن از اردبیل، 
برندگان ۲ تبلت هوشمند جشنواره اسفندماه بیمه زندگی بیمه تعاون شدند.
جشنواره بزرگ بیمه های زندگی بیمه تعاون با نام » جایزه لبخند به زندگی« 
از ابتدای اردیبهشــت ماه آغاز شده است و در سه مقطع سه ماهه تا پایان 
اسفند ماه ۱۴۰۰ ادامه داشــت؛ همچنین دوره جدید جشنواره های بیمه 
های زندگی سال ۱۴۰۱ نیز به زودی آغاز خواهد شد.این جشنواره دارای سه 
بخش شامل خریداران بیمه نامه بیمه های زندگی، نمایندگان شبکه فروش و 
سازمان فروش و شعب بوده که برای هر یک از این گروه ها جوایز و تخفیفات 
مختلفی در نظر گرفته شده بود.شایان ذکر است که در این جشنواره، شرکت 
کنندگان براساس میزان سرمایه خریداری کرده بیمه نامه خود و به ازای هر 

۵۰ هزار تومان یک امتیاز شرکت در قرعه کشی دریافت کردند.

 مهلت سه ماهه برای ثبت دالرهای خانگی

حمل و نگهداری ارز غیرقانونی شد
قانون اصالحی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تعیین مصادیق 
قاچاق ارز، برای عرضه، حمل یا نگهداری این ارزها مجازات های 
ســنگینی در نظر گرفته اســت.به گزارش خبرنگار ایِبنا، قانون 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیستم فروردین ماه ۱۴۰۱ 
از ســوی رئیس مجلس شورای اسالمی برای اجرا به دولت ابالغ 
گردید. بر اســاس اصالحات صورت گرفتــه در ویرایش جدید، 
وضعیــت نقل و انتقال ارز، دارایــی ارزی مجاز افراد و همینطور 
مصادیق قاچاق ارز و مجازات های آن دســتخوش تغییراتی شده 
است.طبق آنچه مجلس شورای اسالمی تصویب کرده، »ورود ارز 
به کشــور یا خروج ارز از کشــور« و همچنین »هرگونه اقدام به 
خروج ارز از کشــور«، »بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود 
اختیارات قانونی توســط شورای پول و اعتبار تعیین می شود« از 

مصادیق قاچاق ارز شمرده می شود.

شرایط عرضه، حمل یا نگهداری ارز
طبق مصوبه اخیر و برای ضابطه مند شدن معامالت ارزی، خرید 
و فروش ها باید در سامانه معامالت ارزی بانک مرکزی ثبت شود، 
همچنین دارندگان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و 
عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته اند 

را هم در این سامانه ثبت کنند.
بنــد ح ماده الحاقی ۲ مکرر اصالحیه فــوق در این رابطه تأکید 
می کند که »عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید 
معتبر یا فاقد مجوز ورود توســط اشخاصی غیر از صرافی، بانک 
یا موسســه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی« مصداق 
قاچاق ارز بوده و البته تصریح شــده که »ورود ارز به کشــور تا 
سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است«.

در ادامه همین بند آمده اســت: »مالکان ارز در خصوص ارزهایی 
که قبل از الزم االجراء شدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد 

بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعالمی از سوی بانک 
مرکزی و فاقد صورتحســاب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه 
نســبت به ثبت اطالعات در ســامانه اقدام کنند«.به این ترتیب 
افرادی که ارز خانگی نگهداری می کنند باید مراقب باشــند که 
پس از اجرای این قانون اگر دارایی ارزی خود را در ســامانه ثبت 

نکنند ممکن است به عنوان کاالی قاچاق با آن برخورد شود.

ضوابط نقل و انتقال ریال
ویرایش جدید قانون اصــالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به 
نقل و انتقال پول ملی هم توجه داشته است.قانون در این زمینه 
می گوید: »وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه 
رایج ایران بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در 
حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز 
علم و عمد در مراجع ذیصالح با استناد به فرار به قرائن و امارات 

موجود نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می شود«.

ضوابط فعلی چه می گوید؟
بر اساس دســتورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل 
حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور که خرداد ۹۹ به شبکه 
بانکی ابالغ شــده، هر مسافر می تواند تا ســقف ۱۰ هزار یورو یا 
معادل آن به سایر ارزها وارد و نیز تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل 
آن به ســایر ارزهای از مرزهای هوایی، تا ســقف ۲۰۰۰ یورو یا 
معادل به سایر ارز از طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی خارج 
کند. همچنین، میزان ورود و خروج ریال توسط هر مسافر حداکثر 
تا ۵۰۰ هزار تومان مجاز اســت .الزم به ذکر است که خرداد ۹۹ 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود ارز به صورت اسکناس به 
داخل کشــور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران و مقررات مبارزه با پولشــویی، 
توسط اشــخاص حقیقی و حقوقی را تا پایان ۱۴۰۰ مجاز اعالم 

کرده بود.

مجازات فروشندگان ارز قاچاق
ماده ۱۸ قانون مبــارزه با قاچاق کاال و ارز به مجازات های نقدی 
قاچاق کننده ارز پرداخته است که طی ویرایش اخیر، در بند »ت« 

و تبصره )۱( این ماده هم تغییراتی ایجاد شده است.
بر این اســاس قانون به شرح زیر اصالح می گردد: »جریمه نقدی 
ارز ورودی، یــک تا دو برابر بهای ریالــی آن و جریمه نقدی ارز 
خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در 
سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به 

عنوان جریمه نقدی اخذ می گردد«.

نقره داغ قاچاقچی های فضای مجازی
در اصالحیه تبصره ۱ ماده نیز آمده است: »عرضه یا فروش کاالی 
قاچــاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب عالوه بر ضبط کاال به 
حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شــود. چنانچه 
عرضه یا فروش کاالی قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی 
از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، 
مرتکب عالوه بر ضبط کاال به دو برابر ارزش کاالی قاچاق محکوم 
می شــود«.عالوه بر این صدر ماده )۲۱( قانون به شرح زیر اصالح 
شده اســت: »درصورتی که ارزش کاالی قاچاق و یا ارز مکشوفه 
موضوع ماده )۱۸( این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف 
معادل پنجاه میلیون )۵۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال یا کمتر باشــد با قید 
در صورت جلســه کشف به امضای متهم می رســد و در صورت 
استنکاف، مراتب در صورت جلسه کشف قید و حسب مورد، کاال 
ضبط و به همراه صورت جلســه به ســازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص 
شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و رونوشتی 

از اوراق به متهم ابالغ می گردد«.
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گزیده خبر

حزب دمکرات و کابوس شکست در انتخابات 
میان دوره ای کنگره آمریکا

تهران-ایرنا- در حالــی که حدود ۶ 
ماه تا انتخابات میان دوره ای کنگره 
آمریکا مانده اســت، تورم، مهاجرت، 
جنــگ اوکراین، همه گیــری کرونا 
فضای سیاسی مرگباری را برای حزب 
جو بایدن به وجود آورده و دموکرات 
ها با کابوس فاجعه ای بزرگ مواجه 

هســتند.به گزارش روز چهارشــنبه ایرنا، تارنمای هیل نوشــت: این مشکالت 
بــا کاهش محبوبیت بایدن و الگوی تاریخی حاکم بــر آمریکا که حزب رئیس 
جمهوری مستقر به طور معمول کرســی های خود را در اولین انتخابات میان 
دوره ای کنگره در دوره نخست ریاست جمهوری اش از دست می دهد پیچیده 
تر شده است.برخی از دموکرات ها بر این باورند هنوز هم امکان تغییر وجود دارد 
و دســتکم می توان این شکست را تعدیل کرد اما برخی دیگر بدون افشای نام 
خود زنگ هشــدار را به صدا در آورده اند.دموکرات ها می دانند که نتایج بد در 
انتخابات میان دوره ای کنگره آزمون تلخی برای آنها است. این حزب در اولین 
انتخابات میان دوره ای روسای جمهوری پیشین دموکرات آمریکا، باراک اوباما 
و بیل کلینتون عملکرد بدی داشــت. در سال ۱۹۹۴ وقتی که کلینتون در کاخ 
سفید بود ۵۴ درصد کرسی های مجلس نمایندگان آمریکا را در انتخابات میان 
دوره ای کنگره در آن ســالها از دست داد و در ســال ۲۰۱۰ در دوران ریاست 
جمهوری اوباما ۶۳ کرسی خود را از دست داد.از دست دادن کرسی ها در کنگره 
اکنون دشوارتر شده است. در واشنگتن، تقریبا هیچ کس انتظار ندارد آنها بتوانند 
اکثریت را در مجلس نمایندگان آمریکا کسب کنند. یکی از نمونه های مقایسه 
ای در این زمینه در سال ۱۹۸۲ رخ داد که تورم مانند وضعیت فعلی آمریکا باال 
بود و جمهوریخواهان در دوران ریاســت جمهوری ریگان ۲۶ کرسی خود را در 
این مجلس از دســت داده بودند. آسیب پذیری حزب بایدن مبرهن است. داده 
های جدید که روز سه شنبه منتشر شده نشان می دهد که تورم به ۸.۵ درصد 

رسیده که باالترین رقم از سال ۱۹۸۱ تاکنون است.  
 جو مانچین ســناتور دموکرات با انتشــار بیانیه ای، از ایــن که تورم »خارج از 
کنترل« اســت ابراز تاسف کرد و از اینکه دولت بایدن و بانک مرکزی آمریکا به 
اندازه کافی سریع عمل نکرده اند شــکایت کرد.در زمینه امور مهاجرت وزارت 
امنیــت داخلی آمریکا گفته که خود را آمــاده هجوم ۱۸ هزار مهاجر در روز در 
اواخر امسال می کند.این رقم نجومی می تواند تا اخر تابستان به وقوع بپیوندد 
به ویژه با توجه به این که دولت قصد دارد در ماه مه اســتفاده از »عنوان ۴۲« 
را کنار بگذارد.اقدام دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشــین آمریکا برای 
اســتفاده از این عنوان جنجال هایی را برانگیخت. از این عنوان برای جلوگیری 
از ورود مهاجران و از جمله پناهجویان در دوران همه گیری کرونا استفاده شده 
اســت. عنوان ۴۲ یک قانون بهداشــت عمومی و رفاه است که در سال ۱۹۴۴ 
تصویب شــد و به جراح عمومی آمریکا  که بعدا به مراکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری ها منتقل شد  اجازه می دهد تعیین کند که آیا یک بیماری مسری در 
یک کشــور خارجی خطر جدی شیوع در یک کشور خارجی را به همراه دارد یا 
خیر.لغو این عنوان از ســوی دولت بایدن مخالفت هایی را حتی از سوی برخی 
از ســناتورهای دموکرات ایجاد کرده است و گفته می شود استناد به این عنوان 
در واقع بر سیاســت های ضد مهاجرتی سرپوش می گذارد.حتی سیاست های 
بایدن در جنگ اوکراین نیز نتوانسته محبوبیت او را افزایش دهد ضمن این که 
جنگ فرسایشــی می تواند به ویژه در حوزه هــای افزایش قیمت مواد غذایی 
و بنزین مشــکالت اقتصادی برای مردم آمریکا داشــته باشد. اگر همه اینها نیز 
برای تضعیف جایگاه دموکرات ها کافی نباشــد کووید-۱۹ تاکنون یک میلیون 
آمریکایی را به کشــتن داده و آسیب های اقتصادی و روانی بسیاری را بر جای 
گذاشــته است و زندگی عادی را تغییر داده است. این وضعیت هنوز تمام نشده 
به گونه ای که فالدلفیا روز دوشــنبه اعالم کرد که بار دیگر اســتفاده از دستور 
ماسک در اماکن سرپوشــیده را به دلیل افزایش موارد ابتال اعمال خواهد کرد.
حتی دموکرات هایی که معتقدند حزب آنها با سناریوی آخرزمانی مواجه نیست 
اذعان می کنند که مجموعه این عوامل موجب وزیدن بادهای مخالف می شود.
جوئل پین،  از استراتژیست های حزب دموکرات، می گوید: در حال حاضر در یک 
لحظه بســیار آشفته قرار داریم. کووید-۱۹ وجود دارد، فقط یک سال از مسائل 
افغانســتان گذشته است، اکنون جنگ در اوکراین وجود دارد و بسته به این که 
شما چه کسی هستید، اقتصاد باال یا پایین است. این بی ثباتی عمومی است که 
تنها ۱۸ یا ۲۰ ماه پیش ترامپ را غرق کرد و اکنون مشکل بایدن است و او را با 
چالش مواجه کرده است.با وجود اقداماتی که بایدن مدعی است انجام داده این 
امر باعث رفع نارضایتی مردم آمریکا نشــده و اطالعات مرکز فایو ترتی ایت که 
نظرسنجی ها را دنبال می کند نشان می دهد محبوبیت بایدن به طورمیانگین 
۴۲.۲ درصد است.بســیاری از دموکرات ها گله از این دارند که پیام حزب آنها 
فاقد شــفافیت الزم است و نتوانسته با واقعیت زندگی مردم ارتباط برقرار کند. 
آنها همچنین نگران طوالنی تر شدن جنجال های کنگره بر سر قوانین در اواخر 
سال جاری میالدی هستند که شانس حزب آنها برای پیروزی در انتخابات میان 
دوره ای کنگره را کاهش داده اســت.  انتخابات میان دوره ای آمریکا قرار است 
هشتم نوامبر ۲۰۲۲ برابر با ۱۷ آبان ۱۴۰۱ برگزار شود، دراین انتخابات تمامی 
۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۴ کرسی از ۱۰۰ کرسی مجلس سنا به رقابت 
نامزدها گذارده می شــود.هیل در پایان تحلیل خود آورده است: تغییر سیاسی 
همیشه ممکن است، تورم ممکن است در ماه های پیش رو کاهش یابد، پوتین 
ممکن اســت از جنگ اوکراین عقب نشــینی کند، ممکن است انتظار افزایش 
مهاجران در تابستان امســال تحقق نیابد اما هم اینک تصویری که وجود دارد 

تیره و تار است و برای دموکرات ها تیره تر می شود.

انتخابات فرانسه؛ ادامه کاهش فاصله میان مکرون و لو پن
تهــران- ایرنا- حــدود ۱۰ روز مانده تا دور 
دوم انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه، 
نظرسنجی ها نشان می دهد که فاصله بین 
امانوئل مکــرون و مارین لو پن دو نامزد راه 
یافته به دور دوم انتخابات همچنان در حال 
کمتر شدن است.به گزارش ایرنا، لو پن نامزد 
راســتگرا در رقابت انتخاباتی فاصله خود را 
پیش از برگزاری دور دوم به مکرون نزدیک 
تحقیقاتی  شــرکت  کند.نظرســنجی  می 
»اپینیون وی« در روز ســه شنبه نشان داد 

که لو پن فاصله کمی را با مکرون دارد، در حالیکه رئیس جمهوری فعلی فرانسه همچنان با ۵۴ درصد 
آرا احتماال پیروز انتخابات خواهد شــد.به این ترتیب رقابت این دو نســبت به سال ۲۰۱۷ نزدیک تر 
خواهد بود. در آن سال مکرون با ۶۶.۱ درصد آرا در برابر رای ۳۳.۹ درصدی رقیب به پیروزی رسیده 
بود.در انتخاباتی که روز یکشنبه دور نخست  آن برگزار شد، مکرون با کسب ۲۷.۸ درصد آرا در جایگاه 
نخست دور اول انتخابات ایستاد و مارین لو پن نیز با ۲۳.۱ درصد آرا پیروزی گذشته را تکرار کرد.در 
دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه که روز  ۲۴ آوریل )۴ اردیبهشت( پیش بینی شده است، 
دو نامزد که بیشترین رای را در دور نخست آورده باشند به رقابت می پردازند.ارزیابی های نظرسنجی 
شــرکت »اپینیون وی« که از طریق رادیو کالســیک و روزنامه اکو منتشر شد، انتظار کاهش میزان 
مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری امسال را دارد بدین صورت که میزان مشارکت از ۷۴.۵۶ درصد 

در سال ۲۰۱۷ که پایین ترین میزان از سال ۱۹۶۹ بود، به ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت.

با گذشت یک روز از حادثه؛
 شمار مجروحین تیراندازی نیویورک 

به ۲۹ نفر رسید
شمار مجروحین حادثه 
متــرو  در  تیرانــدازی 
نیویــورک در حالی رو 
بــه افزایش اســت که 
از  سرنخی  هنوز  پلیس 
ضارب پیدا نکرده است.
به گــزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از نیویورک 
حاکی  گزارش ها  پست، 

از آن اســت که شمار مجروحین حادثه تیراندازی در مترو »بروکلین« شهر نیویورک 
بــه ۲۹ نفر افزایش یافته، حال آنکه ضارب هم که اطالعات هویتی ناچیزی از وی در 
دسترس است، همچنان تحت تعقیب قرار دارد.مظنون این حادثه که شب گذشته رخ 
داد، فردی است که حین وقوع حادثه، ماسک ضدگاز بر چهره داشت.این حاثه ساعت 
۸:۳۰ صبح سه شنبه به وقت محلی نیویورک رخ داد و ضارب از بمب دود زا برای فرار 
استفاده کرده است.مقامات نیویورک در ارتباط با این تیراندازی به فردی به نام »فرانک 
جیمز« مظنون هستند و برای بازداشت وی ۵۰ هزار دالر جایزه تعیین کرده اند. وی 

۶۲ ساله و سیاه پوست است.

کاهش نرخ ابتال به کرونا در 
جهان برای سومین هفته 

متوالی
تهران – ایرنا – نرخ ابتال به کووید – ۱۹ در سراسر 
جهــان برای ســومین هفته متوالــی از ۴ تا ۱۰ 
آوریل )۱۵ تــا ۲۱ فروردین( کاهش یافته و افت 
۲۴ درصدی را نســبت به هفته قبل از آن نشان 
داده اســت.به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل 
از تارنمای ســازمان جهانی بهداشت، تعداد فوت 
شــدگان ناشــی از ابتال به کرونا در این هفته نیز 
به روند کاهشــی ادامه می دهد.در شش منطقه 
تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت، بیش از ۷ 
میلیون مورد ابتال به کرونا و بیش از ۲۲ هزار مرگ 
ناشی از آن گزارش شده، اگرچه همه این مناطق 
روند کاهشی در شمار موارد ابتالی جدید هفتگی 
و فوتی های جدید هفتگی را نشــان می دهند.تا 
۱۰ آوریــل )۲۱ فروردین(، بیش از ۴۹۶ میلیون 
مورد تائید شــده ابتال به کووید – ۱۹ و بیش از ۶ 
میلیون مرگ ناشی از آن در سراسر جهان گزارش 

شده است.

بایدن مدعی »نسل کشی« روسیه در 
اوکراین شد

رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود مدعی »نسل کشی« روسیه 
در جنگ اوکراین شــد.به گزارش ایسنا، به نقل از صدی البلد، جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا در ســخنرانی در بین خبرنگاران در فرودگاه آیوا با طرح این ادعا 
گفت: آنچه در اوکراین رخ می دهد »نســل کشــی« است و شواهد آن در حال 
افزایش است.بایدن به خبرنگاران گفت: »من آن را یک نسل کشی خواندم، زیرا 
این واضح  و شــفاف  شده که پوتین فقط در تالش است اوکراین را از بین ببرد. 
شواهد در حال افزایش است.«رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود با اشاره به 
تالش برای کاهش قیمت گاز گفت: »بودجه خانواده شما و توانایی شما برای پر 
کردن مخزن ســوخت، نباید به اقدام یک دیکتاتور که در آن سوی جهان اعالم 
جنگ و نسل کشــی می کند، ربطی داشته باشد.«این نخستین باری است که 
بایدن به احتمال ارتکاب »نسل کشی« توسط روسیه در اوکراین اشاره می کند. 
وی پیش از این والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه را »جنایتکار جنگی« 

خوانده بود.

 مودی را شاید به نشست
 گروه ۷ دعوت نکنند

آلمان می خواهد نارندرا مودی، نخســت وزیر هند را به عنوان مهمان برای 
نشست گروه هفت دعوت کند اما این اقدام در پی انکار دهلی نو در محکوم 
کردن روسیه بابت حمله به اوکراین شاید مورد بازبینی قرار گیرد.به گزارش 
ایسنا، به نوشــته بلومبرگ، فهرست مهمانان برای شرکت در نشست گروه 
هفت به تاریخ ژوئن ۲۰۲۲ در بایرن، آلمان پیش از حمله ماه فوریه روسیه 
به اوکراین تهیه شــده و شامل کشورهایی چون سنگال، آفریقای جنوبی و 
اندونزی هم می شــود.یکی از سخنگوهای اوالف شولتس، صدراعظم آلمان 
گفت، ریاســت دولت برلین تمایل دارد تا شــاهد پیوستن شرکای بیشتر 
بین المللی در تحریم روســیه باشد و همچنین فهرست مدعوین به نشست 
گروه ۷ در صورت نهایی شدن، منتشر می شود.منتقدان می گویند که گروه 
هفت یک نهاد منســوخ است که نتوانسته است با زمان همراه شود، چرا که 
قدرت های اقتصادی جدیدی مانند چین یا هند رشــد داشته اند. بسیاری از 
کشــورها در آسیا، آمریکای التین، خاورمیانه و آفریقا از پیوستن به کمپین 

ضد روسیه به رهبری ایاالت متحده خودداری کرده اند.

پوتین: 

مذاکرات با اوکراین به بن بست رسیده است
رئیس جمهوری روســیه بــا بیان این که مذاکــرات صلح با 
اوکراین به بن بست رسیده، ادعاهای غرب درباره رخدادهای 
بوچــا را »جعلی« خواند.به گزارش ایســنا، بــه نقل از تاس، 
والدیمیــر پوتین، رئیس جمهور روســیه گفت که مذاکرات 
صلح با اوکراین به بن بســت رسیده است و متعهد شد جنگ 
را ادامــه دهد.پوتین انــکار کرد که ارتش روســیه به دلیل 
مشکالتش مجبور به عقب نشینی از مناطق بزرگی از اوکراین، 
از جمله مناطق اطراف کی یف بوده اســت: »عملیات های ما 
در مناطق معین اوکراین در خدمت آن بوده است که نیروها 
را یکپارچه ســازیم، خســارت هایی را )بــه اوکراینی ها( وارد 
کنیــم و زیرســاخت های نظامی را نابود ســازیم.«او تصریح 
کرد: »هدف این بوده اســت که پیش شرط های یک عملیات 
فعال تر در منطقه دونباس را فراهم ســازیم.«پوتین در مورد 

طوالنی شــدن تهاجم نظامی به اوکراین گفت، سرعت را باید 
پایین آورد تا مانع تلفات بیشتر شد: »من اغلب می شنوم که 
سئوال می کنند: آیا سریع تر نمی شود؟ بله این امر امکان پذیر 
اســت، اما تشدید عملیات رزمی متأسفانه بر میزان تلفات اثر 
می گــذارد.«وی گفت: طرف اوکراینــی از اجرای توافقات در 
مذاکرات استانبول سر باز می زند. عملیات ما طبق نقشه پیش 

می رود و تا تحقق اهداف اصلی ادامه دارد.
پوتین اوکراین را به عدم پایبندی به امتیازات قبلی متهم کرد 
و گفت موضع کی یف تغییری نکرده است.وی به ادعای غرب 
درباره این که نیروهای روســیه مرتکب »کشتار غیرنظامیان 
غیرمسلح« در بوچا و دیگر شهرهای شمال اوکراین شده اند، 
اشــاره و آن را با حمالت آمریکا به شــهرهایی مانند رقه در 

سوریه مقایسه کرد و گفت این اتهامات »جعلی« است.

فرانک والتر اشتاین مایر رییس جمهور 
آلمان گفت که اوکراین با پیشــنهاد 
او بــرای دیدار از کی یــف به همراه 
ســایر رهبران اتحادیه اروپا مخالفت 
کرده اســت.به گــزارش فرانس ۲۴، 
وی اعالم کرد که کی یف در پاسخ به 
این پیشنهاد گفته است که نیازی به 
حضور رئیس جمهور آلمان در اوکراین 
نیست.به گزارش ایرنا، این مخالفت در 
حالی مطرح می شود که اشتاین مایر 
به دلیل روابط نزدیک چند ساله خود 
با مســکو، در داخل آلمان و خارج از 
این کشــور با انتقادات مواجه شــده 
است.اشــتاین مایر در سفر به ورشو 
گفت که قصد داشته است این هفته 
با رؤســای جمهور لهستان، استونی، 

لتونی و لیتوانی به کی یف سفر کند تا 
یک پیام قوی از همبستگی مشترک 
اروپا با اوکراین ارسال کند.وی افزود: 
مــن برای انجام ایــن کار آماده بودم 
امــا ظاهرا کی یف مرا در این کشــور 
نمی خواهد.اشــتاین مایر پس از آنکه 
انتقادات از او باال گرفت، چندی پیش 

موضع خود را تغییر داد و خواســتار 
تشکیل یک دادگاه ویژه برای بررسی 
اتهامات جنایات جنگی علیه روســیه 
شــد.وی پیش از این اعالم کرده بود 
که تحریم های غرب علیه روســیه بر 
آلمان تاثیر خواهد گذاشــت و مردم 
آلمان باید انتظار روزهای ســختی را 

داشته باشند.سفیر اوکراین در آلمان 
در ماه جاری از فرانک اشــتاین مایر 
رئیــس جمهور این کشــور به خاطر 
حفظ روابط نزدیک با روســیه انتقاد 
کرده بود.آنــدره ملینک در مصاحبه 
با روزنامه آلمانی تاگ اشپیگل گفت: 
با وجود جنگ روســیه علیه اوکراین، 
اشــتاین مایر روابط نزدیک و شبکه 
ارتباطات با روسیه را حفظ کرده است.
آلمان از جمله کشورهایی است که با 
وجود حمایــت از اوکراین در مقابل 
عملیات ویژه روسیه، روابط اقتصادی 
با مســکو را حفظ کرده است.برلین 
بخش قابل توجهــی از گاز خود را از 
روسیه وارد می کند و روابط اقتصادی 

تنگاتنگی با مسکو دارد

رییس جمهور آلمان:

اوکراین با پیشنهاد دیدار رهبران اروپا از کی یف مخالفت کرده است

روزنامه ی نیویورک تایمز در گزارش تحقیقی اش دریافته 
است که طالبان خالف وعده عفو عمومی، دست به کشتار 
گسترده انتقام جویانه علیه کارمندان دولت سابق و اعضای 
نیروهای امنیتی پیشین زده اند.به گزارش ایسنا به نقل از 
افق نیوز، در این گزارش آمده است که طالبان حدود ۵۰۰ 
نفر از کارمندان دولت و اعضای نیروهای امنیتی پیشین 
را در شــش ماه حکومت داری خود ُکشــته  و یا ربوده اند.

نیویورک تایمز در این گزارش افزوده است که تمام ۴۹۰ 
مورد ُکشته شدن و ناپدیدن شدن افغانان توسط طالبان 

را به گونه  جداگانه بررســی کــرده و در تهیه  این گزارش 
با استفاده از انواع روش های راستی آزمایی به شمول انجام 
تحقیقات تصویری، طب قانونی، تأیید گزارش های خبری 
محلی، هم کاری با ســازمان های حقوق بشری و مصاحبه 
با بازمانده گان و عضوهای خانواده قربانیان صورت گرفته 
اســت.در این گزارش آمده است که طالبان پس از تسلط 
بر افغانستان نظامیان پیشین را پس از بازداشت شکنجه 
می کردند و ســپس آنان را با ضرب گلوله یا ســربُریدن 

می ُکشتند.

نیویورک تایمز: 

طالبان تنها در شش ماه، ۵۰۰ نظامی و کارمند حکومت پیشین را کشته  یا ربوده است

آمریکا برنامه ریزی برای فرسایشــی کردن جنگ اوکراین و در نهایت ارتزاق از این بحران را آغاز کرده و در همین راســتا، امروز 
چهارشــنبه نشستی با سران صنایع اسلحه ســازی این کشــور دارد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پنتاگون امروز 
چهارشــنبه میزبان هشت تن از سران صنایع اسلحه سازی آمریکا اســت تا با آنها درباره ظرفیت این صنعت برای رفع نیازهای 
تســلیحاتی اوکراین درصورت به درازا کشیدن جنگ طی ســال های آتی، بحث و رایزنی کند.بعد از آغاز اقدام نظامی روسیه در 
اوکراین و ارسال تسلیحات آمریکایی و اروپایی به کی یف، تقاضا برای عرضه و تولید تسلیحات نیز بیشتر شده است.به گفته پنتاگون، کاربردی ترین سالح های مورد 
نیاز در اوکراین، شــامل موشــک های استینگر ضدهواپیما و موشک های جاولین ضد تانک است که تقریباً هر روز به اوکراین ارسال می شود.کاخ سفید هفته گذشته 
اعالم کرد که از زمان آغاز جنگ، بیش از ۱.۷ میلیارد دالر به اوکراین کمک امنیتی ارائه داده که شامل بیش از پنج هزار فروند موشک جاولین و بیش از هزار و ۴۰۰ 
فروند موشک استینگر هم می شود.حتی پنتاگون برای سرعت بخشیدن به روند تائید فروش و انتقال اقالم تسلیحاتی تولید شده از سوی شرکت های آمریکایی طرف 
قرار داد با وزارت دفاع این کشور، تیمی ویژه را برای پاسخگویی به درخواست ها ایجاد کرده است.نشست امروز پنتاگون با غول های اسلحه سازی آمریکا با پیش بینی 
به درازا کشیدن بحران اوکراین را می توان نشانه ای مبنی بر تمایل واشنگتن به فرسایشی کردن این جنگ تلقی کرد که در راستای پروژه مهار همه جانبه روسیه با 

تحریم های اقتصادی سنگین همراه است.

گروه هکری انانیمس مجموعه عظیمی از فایل های کرملین را منتشر کرد و متعهد شد تا زمانی که روسیه به حمله اش به اوکراین 
پایان ندهد، به هدف گرفتن این کشور ادامه دهد.به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت دیلی میل، نهادهای دولتی و شرکت های 
روســی هدف این حمله ســایبری قرار گرفته اند و داده های منتشر شده شامل بیش از ۲۰۰ هزار ایمیل از وزارت فرهنگ روسیه 
است؛ نهادی که بر سانسورها، آرشیوها و هنر نظارت دارد.   این هکرها همچنین ایمیل ها و داده های شرکت نفت و گاز »آئروگاز« 
را به عنوان بخشی از تالش های کنونی برای نفوذ بر عملیات نظامی روسیه در اوکراین و مختل کردن آن، هک کردند.گروه هکری 

انانیمس تاکید کرده تا زمانی که روسیه از اوکراین خارج نشود به حمالت سایبری و انتشار اطالعات محرمانه مسکو ادامه خواهد داد. این گروه در توییتی نوشت: تا 
زمانی که روسیه به حمله اش به اوکراین پایان ندهد، این حمالت سایبری ادامه خواهند داشت.این گروه نخستین بار در ۲۴ فوریه همزمان با دستور والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه برای حمله به اوکراین اعالم کرد که رسما با دولت روسیه در جنگ سایبری به سر می برد.از آن زمان تاکنون این گروه هکری حمالت سایبری 
متعددی را با هدف منتشــر کردن اطالعات درباره آنچه که روســیه آن را یک »عملیات نظامی ویژه« می نامد، انجام داده است.قانون جدید سانسور خبری روسیه به 
شدت شفاف سازی درباره آنچه را که در داخل کرملین رخ می دهد، مختل کرده است.گروه هکری انانیمس اوایل ماه جاری میالدی داده های شخصی ۱۲۰ هزار سرباز 
روس را که در اوکراین هستند، افشا کرد و اطالعات شخصی آنها از جمله نام، تاریخ تولد، آدرس، واحد خدمت و شماره گذرنامه اشان را منتشر کرد.این گروه هکری 

در توییتی نوشت: تمامی سربازانی که در حمله به اوکراین شرکت دارند باید در دادگاه های جنایت جنگی محاکمه شوند.

ارتزاق آمریکا از جنگ اوکراین؛

انانیمس انبوهی از فایل های کرملین را منتشر کردنشست پنتاگون با غول های اسلحه سازی
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محققان دانشگاه پکن چین در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند بیماری 
آســم خطر ابتال به فشار خون باال و بیماری قلبی را افزایش می دهد.به 
گزارش ایســنا و به نقل از اس تی دی، داده های حاصل از »نظرسنجی 
مصاحبــه ملی ســالمت«)National Health Interview Survey( نشــان 
می دهد که بزرگســاالن با ســابقه اختالالت آلرژیک در معرض خطر 
افزایش فشــار خون و  بیماری ســرخرگ کرونری هستند و باالترین 
خطر نیز در مردان بزرگسال سیاه پوست دیده می شود.بیماری سرخرگ 
کرونری نوعی بیماری شــایع قلبی اســت. در بیماران کرونری قلبی، 
ســرخرگ کرونر تنگ و باریک می شوند)استنوزیس( و عضالت قلب از 
 Yang(»رسیدن خون و اکسیژن کافی محروم می گردند.دکتر »یانگ گو
Guo( از دانشــگاه پکن گفت: برای بیماران مبتال به اختالالت آلرژیک، 
ارزیابی روتین فشــار خون و معاینه معمول برای احتمال ابتالی آنها به 
بیماری سرخرگ کرونری قلب امری الزامی است و باید توسط پزشکان 
انجام شود.گو افزود که محققان طی مطالعات قبلی ارتباط بین اختالالت 
آلرژیک و بیماری قلبی عروقی را نشــان داده اند. مطالعه حاضر با هدف 
تعیین اینکه آیا بزرگســاالن مبتال به اختــالالت آلرژیک خطر ابتال به 
بیماری قلبی عروقی را افزایش می دهند یا خیر انجام شده است.محققان 
در این مطالعه از داده های مطالعه سال ۲۰۱۲ نظرسنجی مصاحبه ملی 
ســالمت)NHIS( که یک نظرسنجی مقطعی از جمعیت ایاالت متحده 
است، اســتفاده کردند.گروه آلرژیک شامل بزرگساالن مبتال به حداقل 
یک اختالل آلرژیک از جمله آســم، آلرژی تنفســی، آلرژی گوارشی، 

حساسیت پوستی و سایر آلرژی ها بودند.

پژوهشگران هلندی در بررسی جدیدی نشان داده اند که شاید بتوان 
باکتری ها را ترغیب کرد تا از متان برق تولید  کنند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از ساینس دیلی، تولید نیرو هنگام تصفیه محیط از گازهای 
گلخانه ای ممکن است با استفاده از باکتری ها قابل دستیابی باشد. 
 )Radboud University( »میکروبیولوژیســت های »دانشــگاه رادبود
هلند در یک پژوهش جدید نشــان داده اند که می توان باکتری های 

مصرف کننده متان را در آزمایشگاه، به تولید انرژی ترغیب کرد.
 Candidatus(»این باکتری موســوم بــه »کاندیداتوس متانوپردنــز
Methanoperedens(، از متــان برای رشــد کردن اســتفاده می کند 

و به طور طبیعی در آب های شــیرین ماننــد دریاچه ها وجود دارد. 
در هلند، باکتری ها بیشــتر در مکان هایی رشد می کنند که سطح 
و آب های زیرزمینی آنها آلوده به نیتروژن هســتند زیرا برای تجزیه 
متان، به نیترات نیاز دارند.پژوهشــگران در ابتدا می خواســتند در 
مورد فرآیندهای تبدیل شدن که در میکروارگانیسم رخ می دهند، 
بیشــتر بدانند. همچنین، آنها کنجکاو بودنــد که آیا می توان از آن 
میکروارگانیســم برای تولید برق اســتفاده کرد یــا خیر.»کورنلیا 
ولته«)Cornelia Welte(، از پژوهشــگران این پــروژه گفت: این امر 
می تواند برای بخش انرژی بسیار سودمند باشد. در تاسیسات بیوگاز 
کنونی، متان توســط میکروارگانیسم ها تولید و سوزانده می شود تا 
توربیــن را به حرکــت درآورد و در نتیجه، نیرو تولید  کند. کمتر از 
نیمی از بیوگاز به نیرو تبدیل می شــود و این حداکثر ظرفیت قابل 
دستیابی است. ما می خواهیم ارزیابی کنیم که آیا می توان با استفاده 

از میکروارگانیسم ها بهتر عمل کرد یا خیر.

ارتباط آسم با ابتال به فشار خون 
و بیماری قلبی

باکتری هایی که از متان برق 
تولید می کنند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بره گوسفند سوار بر مادر/ اورگان آمریکا/ زوما

شاسی بلند بی ام و X7 با طراحی جدید 
بزرگ ترین خودروی تولیدی بی ام و، از سال ۲۰۲۳ تغییر چهره خواهد داد. این مدل، چراغ های باریک تر و سپر متفاوت نسبت به 
نسخه ی تولید شده از سال ۲۰۲۰ تا امروز دارد.براساس آمار منتشر شده توسط بی ام و، X۷ با قیمت بیش از ۷۵ هزار دالر، یکی از 
پرفروش ترین شاسی بلندهای شرکت سازنده است و موفقیت بزرگ تجاری محسوب می شود. این مدل برای سال ۲۰۲۳، چهره ی 
بسیار متفاوتی خواهد داشت و البته پیشرانه ی قوی تری برای مدل پایه ارائه خواهد کرد. نمای داخلی X۷ جدید هم تغییر خواهد 
کرد.مهم ترین تفاوت مدل ۲۰۲۳ با نسخه ی اولیه، بازطراحی چراغ جلو و سپر اصلی است. این خودرو، چراغ دو قسمتی دارد و 
ظاهرا زبان طراحی جدید برای محصوالت آینده ی بی ام و را نشان می دهد. چنین ترکیبی قطعا برای سدان برقی i۷، نسل جدید 
ســری ۷ و شاسی بلند هیبریدی XM نیز استفاده خواهد شد.در باال نزدیک به لبه ی کاپوت، چراغ های LED نصب شده اند. این 
بخش تا پایین بدنه، تماما برای سپر استفاده شده و حجم دهی چشم گیر با حفره های بزرگ دارد. مه شکن ها در فضایی تیره، داخل 
تورفتگی ســپر و نزدیک چراغ های اصلی نصب می شوند. نسخه ی پایه از X۷ جدید، جلوپنجره ی نقره ای رنگ خواهد داشت اما 
مدل های آپشنال مثل M6۰i دارای ادوات سیاه براق خواهند بود. داخل جلوپنجره در این خودروها، نورپردازی ویژه خواهد داشت.

رونالدو: سال هاست می گویم بنزما شایسته توپ طال است
رونالدو نازاریو تاکید کرد که کریم بنزما باید برنده توپ طال شود. مهاجم سابق رئال مادرید این جایزه را در دو نوبت به دست آورد و معتقد 
اســت بنزما اکنون شایســته آن است.به گزارش ایسنا و به نقل از بی ساکر، کریم بنزما یکی از نامزدهای رقابت های توپ طالی امسال 
است. این مهاجم فرانسوی امسال عملکرد خوبی در تیمش داشته و باعث شده رئال مادرید به نیمه نهایی لیگ قهرمانان راه یابد. در سال 
های اخیر، رونالدو نازاریو یکی از بزرگ ترین حامیان این بازیکن فرانسوی بوده است. او گفت: بی شک کریم بنزما الیق توپ طالست. 
من سال هاست که این را می گویم و همه از من انتقاد می کنند اما او شایسته است، او یک مهاجم بزرگ است و امسال بار دیگر این 
موضوع را نشان داد. او همچنین درباره عملکرد رئال مادرید در این فصل لیگ قهرمانان اروپا گفت: رئال مادرید شانس اول قهرمانی در 
لیگ قهرمانان است. آنها بهترین روزها را سپری نمی کنند اما در این رقابت ها مدعی هستند و آنچلوتی را در کنار زمین دارند که یکی از 
بهترین هاست و تجربه زیادی دارد. رونالدو درباره دورانش در بارسلونا و حضور در اینتر گفت: من برای تمدید با بارسلونا به توافق رسیده 
بودم اما چهار روز بعد، رئیس باشگاه با من تماس گرفت و گفت که نمی توانم با تیم بمانم. او گفت که می توانم با تیم های دیگر مذاکره 

کنم و اینتر به سرعت برای پرداخت بند فسخ من اقدام کرد. در آن روزها، سری آ بهترین لیگ جهان بود.

همراهن خویش را آواز ده خیز و کار رفتنت را ساز ده
مرغ گل را رد زمین پوشیده دار

مرغ دل را رد فلک رپواز ده
گر امگن داری ز معنی دان بپرس

ز ده ور امکن داری هب تیر اندا چون شوی واقف ز راز آن طرف
مژده ای رد گوش اهل راز ده

هم هب یاد آن بت طناز دهور بخواهی نیز کردن یاد ما
کس نپردازد سخن چون اوحدی

گوش با قول سخن رپداز ده

پیشنهاد

چهره روز

کتاب همین حوالی
کتاب همیــن حوالی اولین رمانی اســت که جومپا 
الهیری به ایتالیایی نوشــته و خــودش نیز آن را به 
انگلیسی ترجمه کرده است، روایتی از ارتباط یک زن 
با محیط پیرامونش، از آدم ها گرفته تا اشیا و مکان ها، 
حکایت وابستگی و گسستگی ها، حسرت ها و امیدها.

جومپا الهیری نویســنده ای هندی تبار و بزرگ شده 
آمریکا است که داستان هایش در حرکت مدام میان 
هویت، مهاجرت، وطن، کشــور محــل زندگی، زبان 
مــادری، خانواده، عشــق و مفاهیمی از این دســت 
هســتند. در کتاب حاضــر نیز برخــی از این موارد 
مشاهده می شــود که در ادامه به بررسی آن خواهیم 
پرداخت. جومپا الهیری که از انتشار داستان هایش در 
مجله های ادبی مانند »نیویورکر« شروع کرد، با انتشار مجموعه داستان »مترجم دردها« موفق به 
دریافت جایزه ی پولیتزر شد و از آن پس دو رمان و چند مجموعه داستان و جستار منتشر کرد تا 
سال ۲۰۲۰ که رمان »همین حوالی« را به زبان ایتالیایی نوشت. کتاب همین حوالی بسیار ساده 
و خوش خوان است که در آن زنی ۴۵ ساله و بی نام و نشان روزمرگی و برخی از خاطرت خودش 
را مرور می کند. او بسیار نکته سنج و دقیق است و هیچ جزئیات ریزی از نظرش پنهان نمی ماند. با 
دقت خیابان و کوچه ها، رستوران و کافه ها، خانه ها و دوستانش را زیر نظر دارد اما هنگامی که به 
خودش برمی گردد و درونش را می شکافد احساس رضایت و سرزندگی نمی کند.راوی داستان در 
فصل های کوتاه کوتاه که کتاب را شبیه به دفترچه خاطرات می کند، یک سال از عمرش را برای 
خواننده روایت می کند. اگرچه به ظاهــر هر کدام از این فصل ها وقایع پیش پاافتاده و روزمره اش 

هستند اما در هرکدام بخش مهم و تأثیرگذاری از زندگی اش را بازگویی می کند.

رضا شفیعیان
رضــا شــفیعیان )زادهٔ ۱۵ فروردیــن ۱۳۲۰ در تهران( 
موسیقی دان، نوازندهٔ سنتور و آهنگساز اهل ایران است. 
رضا شــفیعیان در ۱۵ فروردین ســال ۱۳۲۰ در تهران 
متولد شد.او از ۱۳ سالگی نواختن ساز ویلن را آغاز کرد.

پس از آن در ســال ۱۳۳۵ به تشــویق پدر، به آموختن 
سنتور نزد ابوالحسن صبا پرداختو در ادامه به مدت 6 سال 
نزد فرامرز پایور فراگیرِی سنتور را در هنرستان موسیقی 
دنبال کرد. پس از پایان تحصیل در هنرستان موسیقی، 
در سال ۱۳۴۱ همکاری خود را با ارکستر وزارت فرهنگ 
و هنر آغاز نمود و از ســال ۱۳۴۳ در ارکسترهای رادیو 
به فعالیت هنری پرداخت.او در سال ۱۳۴۵ به دانشکده 
هنرهای زیبا دانشــگاه تهران راه یافت و از آموزش های 
هنرمندانی نظیر: نورعلی برومند، داریوش صفوت، هوشنگ استوار و یوسف فروتن بهره برد. وی همچنین 
خارج از دانشگاه، از تجربیات محمد ایرانی مجرد و مهدی ناظمی بهره مند شد. او از سال ۱۳۵۲ همکاری 
خود را با مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی ایرانی آغاز کرد و به تدریس سنتور و تشکیل »گروه موسیقی 
درویش« پرداخت. رضا شفیعیان ضمن سرپرستی گروه موسیقی درویش، با همراهی هنرمندانی نظیر: 
بهمن رجبی، جالل ذوالفنون، محمد موسوی، عطاء اهلل جنگوک، داوود گنجه ای، محمد مقدسی، مرتضی 
اعیان، کمال ســامع و … کنســرت های متعددی را در داخل و خارج از ایــران به اجرا درآورد.همکاری 
با تلویزیون از ســال ۱۳۴۷ به همراه علی اصغر بهاری، فریدون حافظی، بهمن رجبی،محمد موســوی، 
محمدرضا شــجریان، حضور در برنامهٔ تلویزیونی هفت شــهر عشــق در دههٔ ۱۳۵۰ و داوری جشنواره 
ملی موســیقی جوان،از دیگر فعالیت های وی بوده است.رضا شفیعیان، مدرس سنتور در کالس های آزاد 

موسیقی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر بوده و دارای مدرک درجه یک هنری است.

فرهنگ

»گیلبرت گاتفرید« کمدین و صداپیشــه آمریکایی 
پس از تحمل یک دوره طوالنی بیماری درگذشــت.
به گزارش ایسنا به نقل از :گیلبرت گاتفرید« کمدین 
شــناخته شــده آمریکایی بود که بــه دلیل صدای 
خاصش به تعدادی از شخصیت های انیمیشن جان 
بخشــید که از مهم ترین آنها می توان به طوطی ایاگو 
در انیمیشن های »عالءالدین« دیزنی اشاره کرد. او در 
۲۸ فوریه ۱۹۵۵ در بروکلین، نیویورک به دنیا آمد و 
در ۱۵ سالگی شروع به اجرای استندآپ کمدی کرد 
و در فصل ششــم از برنامه زنده شب در سال ۱۹۸۰ 
یک برنامه کوتاه و ۱۲ قسمتی داشت و همراه »ادی 
مورفی» در فیلم »پلیس بورلی هیلز II«، یکی از اولین 
نقش های مهم سینمایی خود مقابل دوربین رفت.  »هاوارد استرن« نیز به طور مکرر از «گاتفرید« 
در برنامــه رادیویی خود در دهه ۸۰ دعوت می کرد، جایی که با صدای شــخصیت های گوناگون 
صحبت می کرد. »گاتفرید« در دهه ۹۰ میالدی در فیلم هایی مانند »کودک دردسرساز«، »بزرگراه 
بــه جهنم« و »ببین دیگه کی داره حرف می زنه« نقش هایی را ایفا کرد و پس از آن معروف ترین 
صداپیشگی خود را در نقش ایاگو طوطی در انیمیشن »عالءالدین« در سال ۱۹۹۲ به دست آورد. 
ایاگو نقش کمیک آزاردهنده اما خنده دار بود که نقش جعفر شــرور را همراهی کرد و »گاتفرید« 
این نقش را در دو دنباله مستقیم، یک سریال تلویزیونی و بازی های ویدیویی »قلمرو پادشاهی« 
نیز ایفا کرد.از دیگر نقش های صداپیشگی مهم او می توان در انیمیشن های »الک پشت های نینجا 
جهش یافته نوجوان«، »سوپرمن: سری انیمیشن«، »والدین نسبتاً عجیب« و »باب اسفنجی شلوار 

مکعبی« و ... اشاره کرد. 

صداپیشه »عالءالدین« درگذشت
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