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تنش آبی تشدید یک چالش جهانی
میلیاردها نفر در سراســر جهان به یکی از عناصر ضروری زندگی یعنی 
»آب ســالم و تمیز« دسترسی کافی ندارند و اگرچه دولت ها و موسسات 
خیریه در ســال های اخیر به بسیاری از ساکنان مناطق دچار کمبود آب 
کمک کرده اند تا از این نعمت برخوردار شــوند اما پیش بینی می شود که 
این چالش با اثرات مضر گرمایش جهانی و افزایش جمعیت، تشدید شود.

به گزارش ایســنا، »تنش آبی« می تواند از مکانی به مکان دیگر به طور 
چشمگیری متفاوت باشــد و در برخی موارد آسیب های گسترده ای به 
سالمت عمومی، توســعه اقتصادی و تجارت جهانی وارد کند. همچنین 
می تواند باعث مهاجرت های گسترده و آغاز درگیری شود.اکنون، دورانی 
را سپری می کنیم که فشار بر کشورها به منظور اجرای شیوه های پایدار، 
نوآورانــه و بهبود همکاری های بین المللی در زمینه مدیریت آب در حال 

افزایش است.

تنش کمبود آب چیست؟
تنــش کمبود آب زمانی اتفاق می افتد که تقاضا برای آب ســالم و قابل 
استفاده در یک منطقه معین بیش از عرضه باشد.در سمت تقاضا، اکثریت 
قریب به اتفاق - تقریبا ۷۰ درصد - از آب شیرین جهان برای کشاورزی 
استفاده می شود، در حالی که مابقی بین مصارف صنعتی )۱۹ درصد( و 

مصارف خانگی )۱۱ درصد( تقسیم می شود.

تشدید یک چالش جهانی و عوامل بحران زا
در سمت عرضه، منابع تامین آب شامل آب های سطحی مانند رودخانه ها، 
دریاچه ها و مخازن و همچنین آب های زیرزمینی هســتند که از طریق 
ســفره های زیرزمینی به آن ها دسترســی داریم.اما محققان روشــهای 
مختلفــی برای تعریف و اندازه گیری تنــش آبی با در نظر گرفتن عوامل 
مختلفی از جمله تغییرات فصلی، کیفیت آب و دسترسی به آن، دارند. در 
همیــن حال، اندازه گیری تنش آبی به ویژه در مورد آب های زیرزمینی 

می تواند دقیق نباشد.

چه عواملی باعث کمبود آب می شود؟
کمبود آب اغلب به دو دسته تقسیم می شود. کمبود فیزیکی، زمانی که 
کمبود آب به دلیل شرایط اکولوژیکی بومی وجود دارد و کمبود اقتصادی، 

زمانی که زیرساخت های کافی برای تامین آب وجود ندارد.

تشدید یک چالش جهانی و عوامل بحران زا
این دو عامل توام با هم منجر به ایجاد تنش آبی می شوند. به عنوان مثال، 
یک منطقه تحت فشــار کمبود آب می تواند هم با کمبود بارش مواجه 
باشد و هم کمبود تاسیسات بهداشتی و ذخیره آب. کارشناسان می گویند 
حتــی زمانی که دالیل طبیعی قابل توجهی برای بروز تنش آبی در یک 
منطقه وجود داشته باشد، در عین حال عوامل انسانی نیز اغلب و به ویژه 
با توجه به دسترسی به آب تمیز و سالم در این مشکل نقش اساسی دارند.

کدام مناطق جهان با بیشترین تنش آبی مواجه هستند؟
به گفته اکثر کارشناسان، خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر تنش فیزیکی 
نامناسب ترین شــرایط را دارند. خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به سایر 
مناطق، بارندگی کمتری دارند و کشــورهای این منطقه تمایل دارند از 
مراکز شهری پرجمعیت و با رشد سریع برخوردار باشند که به منابع آبی 
بیشتری نیاز دارند. اما بسیاری از کشورهای این مناطق به ویژه کشورهای 
ثروتمندتــر، هنوز نیاز آبی خود را تامین می کنند.به عنوان مثال، امارات 
تقریبا تمام مواد غذایی خود را وارد می کند و نیاز به استفاده از آب برای 
کشاورزی را کاهش داده است. امارات متحده و برخی دیگر از کشورهای 
خاورمیانه و شمال آفریقا نیز به شدت به نمک زدایی آب اقیانوس ها متکی 

هستند، اگرچه این فرآیند هم به نوبه خود پرهزینه و انرژی بر است.

تشدید یک چالش جهانی و عوامل بحران زا
اما در برخی کشــورهای این منطقه عالوه بر کمبود فیزیکی آب، سال ها 
جنگ یا درگیری داخلی نیز خدمات تامین و توزیع آب را با مشکل روبرو 
کــرده و میلیون ها نفر را از منابع اولیه برای تامین آب محروم ســاخته 
اســت.برای مثال جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از نیمی از ذخایر آبی 
آفریقا را در اختیار دارد اما میلیون ها نفر از مردم این کشــور به آب تمیز 
دسترســی ندارند و این امر باعث ایجاد بیماری و سوء تغذیه  شده است.

اما این مشکل محدود به این منطقه نمی شود. برای مثال از هر سه عضو 
قوم ناواهو )یکی از بزرگ ترین قبایل سرخ پوســت ایاالت متحده آمریکا( 
یک نفر به آب جاری دسترســی ندارد در حالیکه افراد خارج از این قوم 
که در مناطق اطراف ســکونت دارند از آب لوله کشی برخوردار هستند.

همچنین برای قرن ها، سفره های زیرزمینی ایتالیا دسترسی آسان به آب 
تمیز را فراهم می کردند، اما اکنون زیرســاخت های قدیمی این کشور را 

تحت فشار قرار داده است.

تشدید یک چالش جهانی و عوامل بحران زا
هند نیز یکی از کشــورهایی است که با بیشترین میزان تنش آبی مواجه 
است که بخشی از آن به دلیل جمعیت، آلودگی و بهره برداری از آب های 
زیرزمینی است.در همین حال، کشــورهایی که با کمبودهای اقتصادی 
قابل توجهی مواجه هستند همچون کشــورهای آفریقای مرکزی مانند 
جمهوری دموکراتیک کنگو، نبود زیرساختهای مناسب و سطوح باالیی از 
سوء مدیریت، موجب شده با وجود بارش چشمگیر بارش با چالش کمبود 
آب روبرو باشــند.حتی کشورهای با درآمد باال نیز تنش آبی را تجربه می 
کنند. عواملی از جمله زیرساخت های قدیمی و رشد سریع جمعیت، فشار 
زیادی را بر برخی از سیســتم های آبی ایاالت متحده وارد کرده و باعث 

ایجاد بحران در برخی از شهرهای این کشور شده است.

تغییرات اقلیمی چگونه بر تنش آبی تاثیر می گذارد؟
به گزارش مرکز اطالع رســانی »CFR« که مقر آن در نیویورک اســت، 
کارشناسان می گویند: انتظار می رود گرم شدن کره زمین تعداد مناطق 
تحت تاثیر تنش آب را افزایش دهد و اســترس کمبود آب را در مناطقی 

که پیش از این تحت تاثیر قرار گرفته اند، افزایش دهد.

تشدید یک چالش جهانی و عوامل بحران زا
همچنین پیش بینی می شود مناطق نیمه گرمسیری مانند استرالیا، جنوب 
ایاالت متحده و کشــورهای شمال آفریقا گرمتر و دچار خشکسالی های 
مکرر و طوالنی تر شــوند. همچنین اگر بارندگی در این مناطق رخ دهد، 
پیش بینی می شود که شدیدتر باشد. عالوه بر این، وضعیت آب و هوا در 

مناطق گرمسیری نیز متغیرتر خواهد شد.

نگــــاه

سرلشکر موسوی گفت: ارتش و نیروهای مسلح در مقابل هر تهدیدی که بخواهد نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و حدود و ثغور این  کشور و آرامش ملت را 
هدف قرار دهد، با قدرت می ایستند.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در حاشیه مراسم رونمایی 
از دســتاورد های جدید مرکز بهینه ســازی، نوسازی و ساخت قطعات شهید زرهرن که در ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش برگزار شد، در جمع خبرنگاران با 
اشاره به اینکه نیروی زمینی ارتش ستون فقرات ارتش محسوب می شود، گفت: در سال های اخیر اتفاقات خوبی در نیروی زمینی ارتش جهت ارتقاء توان رزمی و 
پیاده سازی این توانمندی ها در میدان برای ماموریت های نظامی و مردم یاری روی داده است.وی ادامه داد: فرماندهان سابق نیروی زمینی ارتش می توانند تایید 
کنند که در سال های اخیر رشد تصاعدی در عرصه های مختلف مانند تجهیزات، آموزش ها، سازماندهی ها و نوع نگاه به ماموریت هایی که ایجاد می شود، سرعت 
عمل و واکنش سریع نسبت به هر آنچه که از این نیرو خواسته شده، داشته است.فرمانده کل ارتش با بیان اینکه ارتقای تحرک از جمله اتفاقات خوبی است که 
در نیروی زمینی ارتش اتفاق افتاده، تاکید کرد:  امروز می توانیم ادعا کنیم که نسبت به تحرک ۱۰۰ درصدی بدون تردید فاصله بسیار اندکی داریم؛ ُحسن بزرگتر 
این اتفاقی که روی داده، این است که تحرک مورد اشاره توسط دانشمندان جوان کشورمان در داخل کارخانه های نیروی زمینی ارتش صورت گرفته است.سرلشکر 
موســوی در پایان تصریح کرد: به مردم کشــورمان اعالم می کنیم که ارتش و نیروی های مسلح کشورمان برای تحقق اهداف واالی انقالب اسالمی با تمام توان و 
قدرت ایســتاده اند و در اجرای هرچه بهتر فرمان های فرمانده معظم کل قوا همه تالش خود را پای کار آورده و خواهند آورد و در مقابل هر تهدیدی که بخواهد 
نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران و حدود و ثغور این کشــور عزیز و آرامش ملت را هدف قرار دهد، با قدرت می ایستند و پاسخگویی الزم را خواهیم داشت و 

دشمنان این ملت را آرام نخواهیم گذاشت.

درحالی هفته گذشــته قیمت اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن به کانال ۷۰ 
هزار تومان ســقوط کــرده بود که امروز قیمت ایــن اوراق از مرز ۱۰۰ هزار 
تومان عبور کرده اســت.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، 
بررســی معامالت بازار بورس در بخش اوراق تســهیالت حق تقدم مسکن 
حکایت از رشــد حدود 3۰ هزار تومانــی دارد. میانگین نرخ این اوراق هفته 
گذشــته به کانال ۷۰ هزار تومان سقوط کرده بود که امروز قیمت هر برگه 
این اوراق از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است. بر این اساس قیمت اوراق 
حق تقدم بهمن ۱4۰۰ )۰۰۱۱( ۱۰۰ هزار و 8۷ هزار تومان اســت. قیمت 
تسه ۹۹۰3 بالغ بر ۱۰3 هزار تومان است. قیمت اوارق حق تقدم تسهیالت 
مسکن مرداد ماه ۹۹، آذر ۹۹ و فروردین ۱4۰۰ به ترتیب ۱۰4 هزار تومان، 
۱۰4 هزار تومان و ۱۰۰ هزار تومان است.به گزارش تسنیم، سقف تسهیالت 

ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مسکن در تهران برای زوجین 4۰۰ میلیون تومان و به صورت انفرادی 2۰۰ 
میلیون تومان، در مراکز اســتان ها و شهر های باالی 2۰۰ هزار نفر جمعیت 
بــرای زوجین 32۰ میلیون تومان و به صورت انفرادی ۱6۰ میلیون تومان و 
در ســایر مناطق شهری با جمعیت 2۰۰ هزار نفر و کمتر برای زوجین 24۰ 
میلیون تومان و بصورت انفرادی ۱2۰ میلیون تومان تعیین شد.ســقف وام 
تعمیر مســکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن، 
مبلغ 8۰۰ میلیون ریال تعیین شد.با این تفاسیر متقاضیان وام اوراق حق تقدم 
برای زوجین در تهران حدود 8۰ میلیون تومان هزینه دارد. به عبارت دیگر از 
وام 4۰۰ میلیونی 32۰ میلیون تومان برای متقاضیان می ماند که در شرایط 

کنونی بازار مسکن کارایی چندانی ندارد.

اســتاد جمعیت شناســی گفت: تغییــر نگرش 
خانواده ها به فرزند آوری، کاهش رشــد اقتصادی، 
بیکاری و مشــکل مســکن از جمله موارد اصلی 
کاهش زاد و ولد است.علی پژهان استاد جمعیت 
شناسی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 
تغییرات جمعیتی که امروز شــاهد آن هســتیم 
حاصل روزگار گذشــته بوده است که در حقیقت 
آینــده ای را برای ما رقم خواهــد زد که برای ما 
ناآشناســت.پژهان با بیان اینکه با شــرایط فعلی 
آینده جمعیتی ایران تماشایی نیست افزود: سال 
۹8، ۱۷۰ هزار تولد کمتر از ســال ۹۷ داشتیم و 
ســال ۹۷ هم از ســال ۹6، ۱2۰ هزار تولد کمتر 
بوده اســت. پس بنابراین روند نشان می دهد ما با 

کاهش جمعیت در آینده ای نه چندان دور مواجه 
خواهیم بود.وی با تاکیــد بر اینکه هیچ جمعیت 
شناســی امروز نمی تواند بگوید کــه ما به لحاظ 
جمعیتی وضع خوبی داریم؛ افزود: ما متأســفانه 
به لحاظ جمعیتی در وضع اســفناکی هستیم و 
وضعیت جمعیتی ما به صورت خالص سال گذشته 
بــا هفته ای حدود 6 هزار و 6۰۰ تولد، کمی بیش 
از 3۰۰ هزار نفر تولد داشتیم در حالی که در سال 
۹۷ یعنی فقط 4 سال قبل با حدود ۱۹ هزار تولد 
در هفته، ساالنه بیش از ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت 
کشور اضافه شد.این استاد دانشگاه افزود: کاهش 
زاد و ولد و کاهش باروری بســیار جدی اســت و 
طی این 4 ســال میزان بــاروری و زاد و ولد 2۵ 
درصد کاهش یافته است.وی با بیان اینکه عوامل 
متعددی بر کاهش زاد و ولد اثر گذار بوده اســت؛ 
گفت: تحوالت اجتماعی و نگرشی یکی از عوامل 
عمده در بروز این کاهش زاد و ولد بوده است. ذات 
مدرنیسم به شــکل گیری این نگرش منجر شده 
است. محصول مدرنیسم خانواده های کوچک تر و 
کاهش فرزندآوری و یا ازدواج نکردن است.پژهان با 
اشاره به مفهوم اقتصادی فرزند افزود: در روزگاری 

نه چندان دور فرزند موجب افزایش قدرت خانواده 
شده و آبروی اجتماعی محسوب می شد. اما امروزه 
فرزندآوری دیگر تأمین کننده نیازی از خانواده ها 
نیســت. اگر دیروز فرزندان ارث ساز بودند امروز 
بچه ها ارث خور هســتند.این اســتاد دانشگاه با 
بیان اینکه نگاه جامعه به فرزند آوری تغییر کرده 
اســت؛ ادامه داد: نگاه به باروری خیلی مهم است. 
ناامیدی روزافزون نسبت به آینده طبیعتاً اثرگذار 
اســت. مهمترین عاملی که به نظرم به کاهش زاد 
و ولد منجر شــده اســت بالتکلیفی مردم نسبت 
به آینده خصوصاً در زمینه های اقتصادی اســت. 
مردم شاهد بدعهدی برخی مسئوالن و بی وفایی 
دولت ها بوده اند. حجم ورودی دانشگاه ها با میزان 
استخدام و اشتغال فارغ التحصیالن متناسب نبوده 
اســت.وی با بیان اینکه نمی توان دالیل اقتصادی 
را تنها علــت کاهش زاد و ولد دانســت؛ تصریح 
کرد: امــروز خانواده هایی وجود دارند که به لحاظ 
اقتصادی وضع خوب دارند؛ اما اقدام به فرزند آوری 
نمی کنند. تغییر نگرش خانواده ها به فرزند آوری، 
کاهش رشد اقتصادی، بیکاری و مشکل مسکن از 

جمله موارد اصلی کاهش زاد و ولد است.

پرواز قیمت اوراق حق تقدم مسکن

 هزینه 80 میلیون تومانی برای دریافت وام 400 میلیونی

پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران در سال جاری

از رشد ۳ درصدی و تورم ۳۲درصدی
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد؛

سرمایه گذاری های اشتغال آفرین 
در دستورکار کشورهای گروه 24

از سوی بانک مرکزی

فهرست ابربدهکاران بانک های دولتی و 
خصوصی منتشر شد

رییس کل بانک مرکزی گفت: جمهوری اسالمی ایران آماده است در صورت رفع تحریم ها، ظرفیت تولید 
نفت خود را متناســب با شرایط بازار تنظیم کند زیرا این اقدام به بهبود چشمگیر سرمایه گذاری ها منجر 
می شود.به گزارش ایِبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در 
نشست روسای کل بانک های مرکزی کشورهای عضو گروه G24 ( 24(، وظیفه اصلی نهادهای پولی و مالی 
بین المللی را احیای اقتصادی جوامع آســیب دیده از کرونا و تقویت شــاخص های مرتبط با توسعه پایدار 
کشورهای برشمرد و گفت: بهبود و هدایت سرمایه گذاری های مولد به سمت اشتغال آفرینی باید به منظور 

افزایش رشد اقتصادی....

زندگی دشوار ۲۱ میلیون نفر در بافت های ناکارآمد

پولی به بیمه ندادند و بار به مردم تحمیل شد

ماجرای گرانی ۵۶۰ قلم دارو 
معاون بیمه خدمات ســالمت سازمان بیمه سالمت ضمن اشاره به افزایش قیمت دارو طی سال گذشته، 
گفت: به دنبال عدم تامین منابع مالی مناســب برای بیمه  سالمت در جهت برقراری پوشش کافی بیمه 
دارو، قیمت ها افزایش یافت و افزایش قیمت ها تحت پوشش قرار نگرفت و این بار به مردم  تحمیل شد.دکتر 
مهدی رضایی در گفت وگو با ایسنا، درباره افزایش قیمت داروها طی سال گذشته، بیان کرد: افزایش قیمت 
دارو ســال گذشته بیشــتر از پیش بینی ها بود. هر سال با مشخص شدن تعرفه ها سهم افزایش هر بخش 
هم مشخص می شود و وزن درصد افزایش قیمت دارو را هم پیش بینی می کنیم که جزو تعهدات سازمان 
بیمه گر می شــود. ســال قبل این تعهدات برای دارو ۱۵ درصد بود و سازمان های بیمه گر موظف بودند تا 
۱۵ درصد افزایش در قیمت دارو را تعهد کنند که مصوب هیئت وزیران هم شــد. بر همین اساس تا ۱۵ 

درصد افزایش را اعمال کردیم.

افزایش 3۵ تا 40 درصدی قیمت ۵۶0 قلم دارو در سال گذشته
او ادامه داد: سال گذشته ۵6۰ قلم دارو افزایش قیمت داشتند که پوشش بیش از ۱۵ درصد آن در تعهد 
ما بود و حدود 3۵ تا 4۰ درصد افزایش قیمت اعمال شــده بود. ما تا آبان ماه ۱4۰۰ حدود 46۰ قلم را 
پوشش دادیم اما دیدیم این روند ادامه دارد و تا آن مقطع زمانی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی به 
سازمان بیمه سالمت تحمیل شده است و اعالم کردیم که منابعی برای این افزایش دیده نشده و اگر قرار 
بر افزایش قیمت دارو است باید برای تامین منابع مالی فکری کنید تا بیمه ها هم بتوانند پوشش خود را 
افزایش دهند که متاسفانه هیچ اتفاقی نیفتاد و بدون اینکه منابعی به ما بدهند قیمت دارو افزایش یافت و 

افزایش قیمت ها تحت پوشش قرار نگرفت و این بار به مردم  تحمیل شد.

اعتبار ۵000میلیاردی برای حمایت ویژه از بیماران خاص، نادر و صعب العالج
معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت همچنین در خصوص برنامه این سازمان بیمه گر برای 
افزایش حمایت ها از دارو و درمان بیماران خاص و صعب العالج، گفت: خوشبختانه امسال منابع خوبی در 
قانون بودجه ۱4۰۱ دیده شــده است. حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان پول و 2۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی برای صندوق حمایت از بیماران صعب العالج و خاص در نظر گرفته شــده اســت. در حال تدوین 
بسته های خدمتی تفکیک شده برای هر بیماری هستیم که جزئیات آن متعاقبا اعالم می شود. شایان ذکر 

است که بیماران نادر نیز مشمول این طرح حمایتی هستند.

داروهای باکیفیت ایرانی؛ مبنای قیمت گذاری و پوشش بیمه ای داروی وارداتی
رضایی، بیان کرد: با اولویت دولت ها برای حمایت از تولید داخلی، داروهای ایرانی که کیفیت شــان مورد 
تایید سازمان غذا و دارو باشد، مبنای قیمت گذاری قرار می گیرند و اگر دارویی مشابه آن از خارج از کشور 
وارد شود پوشش بیمه داروی وارداتی بر اساس داروی تولید داخل است و مابه التفاوت تولید داخل تا داروی 

واردتی را خود بیمار می پردازد. 

برنامه ریزی تحویل برخی داروها درب منزل بیماران
او در پاســخ به ســوال ایســنا درباره برنامه های احتمالی برای ارائه  درب منزل داروی بیماران خاص و 
صعب العالج، تصریح کرد: این سیاســت تدریجی را مدنظر داریم تا داروهای این بیماران را با اســتفاده از 

فناوری و برخی اپلیکیشن ها، درب منزل تحویل دهیم. 

پوشش بیمه ای داروهای گران  بر اساس دهک  درآمدی
رضایی در پاسخ به سوال ایسنا درباره بازنگری بر پوشش بیمه داروهای گران قیمت، اظهار کرد: مجلس در 
این رابطه قانونی تصویب کرده است تا بسته به دهک درآمدی، میزان فرانشیزی که از افراد گرفته می شود، 
متفاوت باشــد که این موضوع به شورای عالی بیمه سالمت سپرده شده است تا ببینند برای کدام داروها 
چنین امکانی وجود دارد. از همه مهم تر اینکه دهک بندی هم باید شکل گیرد که کار نسبتا سختی است و هر 
فرد ممکن است هر دارو را با قیمتی متفاوت بسته به دهک درآمدی خود دریافت کند.وی درباره تخصیص 
ارز یک میلیارد دالری برای دارو که اخیرا از ســوی بانک مرکزی اعالم شــده، بیان کرد: این مبلغ به بیمه 
تخصیص داده نشده است بلکه تداوم روش قبلی و اختصاص به وزارت بهداشت است تا زمانی که سیاست 
تغییر نرخ ارز انجام شود. یک میلیارد دالر به وزارت بهداشت داده شده است تا آمادگی ها ایجاد شود. قانون 
در این زمینه در هفته اول فروردین ماه ابالغ شد و الزم بود تا زمانی حدودا سه ماهه گرفته شود تا بتوانیم 
سیاست تغییر نرخ ارز از مبداء به مصرف کننده را اجرایی کنیم. حدودا چهارماه اول امسال روند مانند سابق 
طی می شود تا زیرساخت های الزم را فراهم کنیم و به این ترتیب پس از این مدت تخصیص مابه التفاوت ارز 
به بیمه ها اتفاق افتد تا بیمه نیز به دست مصرف کننده برساند؛ قاعدتا در ادامه این روند، دو میلیارد دالرِ باقی 
مانده از ارز مرتبط با امسال، تبدیل به ریال خواهد شد و در اختیار سازمان های بیمه گر قرار خواهد گرفت.

فرمانده کل ارتش: 

قدرتمندانه مقابل تهدیدات می ایستیم
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آینده جمعیتی 
ایران با این شرایط 
تماشایی نیست
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گزیده خبر
در ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش؛

دستاوردهای مرکز نوسازی و ساخت قطعات 
شهید زرهرن »نزاجا« رونمایی شد

دستاوردهای جدید مرکز بهینه سازی، نوسازی و ساخت قطعات شهید زرهرن 
نزاجا در ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش رونمایی شد.به گزارش خبرنگار 
مهر، دستاوردهای جدید مرکز بهینه سازی، نوسازی و ساخت قطعات شهید 
زرهرن نزاجا شامل خودرو فوق سنگین تانکبر کیان ۶۰۰ پالس، خودروهای 
بهینه سازی شده فوق سنگین ۱۰۰ تن و ۶۰ تن، بخش های مختلف بیمارستان 
ســیار شامل آزمایشگاه، اتاق عمل، رادیولوژی، آی سی یو و آمبوالنس زرهی 
با قابلیت حمل شــش مصدوم با حضور سرلشــکر سید عبدالرحیم موسوی، 
فرمانده کل ارتش در ســتاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش رونمایی شد.در 
این مراســم، امیر محمدحســن دادرس جانشــین فرمانده کل ارتش، امیر 
دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده، امیر قادر رحیم زاده فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص(، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی 
زمینی، امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی، امیر احمدرضا 

پوردستان و امیر شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش حضور داشتند.

امیر حیدری مطرح کرد؛
 تالش برای تجاری سازی خودروهای تولید 

ارتش
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ارتقاء سطح 
تحرک نیروی رزمی و همچنین بومی ســازی 
تجهیزات از مهم ترین اهــداف نیروی زمینی 
ارتش اســت.به گزارش خبرنــگار مهر، امیر 
کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش 
در مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید مرکز 
بهینه سازی، نوسازی و ساخت قطعات شهید 
»زرهرن« نزاجا که صبح دیروز )چهارشــنبه( در ســتاد این نیرو برگزار شد، 
با اشــاره به انتظارات رهبر معظم انقالب اســالمی از نیروهای مسلح اظهار 
داشت: هیچ موضوعی زیبنده تر از این نیست که ما اوامر فرماندهی کل قوا را 
محقق سازیم و ما تمام توان خود را برای این مهم، بسیج کرده ایم.وی افزود: 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در دو سه سال گذشته به بهترین ادبیات، مورد 
ســتایش رهبر معظم انقالب اسالمی قرار گرفته است.فرمانده نیروی زمینی 
ارتش در ادامه با اشــاره به لــزوم ارتقاء تحرک در این نیرو گفت: اگر نیرویی 
نتواند در کســری از زمان در شرایط ســخت در نقاط مأموریتی خود حضور 
یابد، در جامعه نخواهد توانســت حرفی برای گفتن داشته باشد.امیر حیدری 
ادامه داد: این خودروهایی که امروز در این مکان به نمایش درآمده اند، مجوز 
کمیته خودروی ملی از ستاد فرماندهی معظم کل قوا را دارند.وی اضافه کرد: 
اگر در بحث تجاری سازی، این خودروها بتوانند جایگاه خود را در جامعه پیدا 
کنند، گام بلند دیگری از سوی ارتش در جهت تحقق فرمایشات فرمانده کل 
قوا برداشته است.فرمانده نیروی زمینی ارتش عنوان کرد: ارتقاء سطح تحرک 
نیروی رزمی و همچنین بومی ســازی ادوات و تجهیزات از مهم ترین اهداف 

نیروی زمینی ارتش است.

در دیدار امیرعبداللهیان با دبیر ستاد حقوق بشر؛
تاکید بر استیفای حقوق ایرانیان مقیم خارج از 

کشور و حفظ و صیانت از جایگاه آنها
تهران - ایرنا - وزیر امور خارجه و دبیر ســتاد حقوق بشر بر استیفای حقوق ایرانیان مقیم 
خارج از کشــور و حفظ و صیانت از جایگاه آن ها در کشــورهای محــل اقامت و برقراری 
تسهیالت مناســب برای بهره مندی از حقوق آنها در داخل کشور بخصوص تقویت زمینه 
برای رفت و آمد آسان تاکید کردند.به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا،  در دیدار کاظم 
غریب آبادی معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با حسین 
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه اهمیت و ضرورت همکاری های تنگاتنگ و بیش از پیش 
وزارت امور خارجه و معاونت بین الملل قوه قضائیه و همچنین ســتاد حقوق بشر در زمینه 
استیفای حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور و حفظ و صیانت از جایگاه آنها در کشورهای 
محل اقامت و همچنین برقراری تسهیالت مناسب برای بهره مندی از حقوق آنها در داخل 
کشــور خصوصا تقویت زمینه برای رفت و آمد آسان به منظور حفظ ارتباط هر چه بیشتر 
باکشور و شراکت در توسعه علمی، فن آوری و اقتصادی کشور گفت وگو و تبادل نظر شد.

در این دیدار همچنین زمینه های همکاری مشــترک در حوزه معرفی ارزش های متعالی 
حقوق انسان از نگاه دینی در جمهوری اسالمی ایران  و مقابله با نظام های به اصطالح حقوق 

بشری مبتنی بر استاندارد های دو گانه مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

مشکالتفقطبادستوردادنحلنمیشود
رئیس جمهور با اشــاره به ضرورت استفاده بهینه از فرصت های 
موجود و استفاده بیشــتر از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه 
روابط تجاری با کشــورهای منطقه، به معاون اول ماموریت داد با 
تشکیل کمیته ای، مشــکالت و موانع حوزه تجارت را احصا و در 
کوتاه ترین زمان برای حل آنها تدبیر کنند.به گزارش ایسنا، آیت 
اهلل سید ابراهیم رئیسی دیروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت 
با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره فرصت ها 
و چالش های روابط تجاری با کشورهای منطقه، وضعیت تجاری 
کشــورمان را خوب توصیف و بر لــزوم بهره مندی از فرصت های 
موجود و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در این عرصه 
تاکید کرد.رئیس جمهــور در ادامه به معاون اول ماموریت داد با 
تشکیل کمیته ای با حضور مســئوالن ذیربط، مشکالت و موانع 
حــوزه تجارت را احصا و در کوتاه ترین زمان برای حل آنها تدبیر 
کنند.رئیسی پیگیری را رمز موفقیت دستگاه ها در انجام وظایف 
و ماموریت های شان دانست و تاکید کرد: مشکالت فقط با دستور 
دادن حل نمی شود، بلکه دســتورات باید منجر به اقدام و عمل 
جدی شــود.رئیس جمهور با تاکید بر لزوم مدیریت نقدینگی و 
هدایت تســهیالت بانکی به ســوی تولید گفت: خلق نقدینگی 
بدون مدیریت آن پیامدهای ســوء اقتصــادی دارد و تالش های 

خدمت گــزاران عرصه اقتصاد را بالاثر می کند.رئیســی در ادامه 
ضمــن محکوم کردن حمالت تروریســتی به چند مدرســه در 
کشور افغانستان و تســلیت به خانواده های قربانیان این رخداد، 
مسئولیت این حوادث را عالوه بر تروریست ها، بر عهده کشورهایی 
دانست که در سال های گذشته به اسم تامین امنیت، با مداخالت 
غیرمسئوالنه بیشــترین نقش را در ناامن سازی و بی ثبات سازی 
افغانستان ایفا کرده اند.رئیسی همچنین از هیات حاکمه افغانستان 
خواست که با تمام توان برای جلوگیری از تکرار این دست حوادث 
که بیشــترین قربانیان آن اطفال و دانش آموزان بیگناه هستند، 
بکوشد.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت 
فرارســیدن ایام ســوگواری مولی الموحدین حضرت علی)ع( و 
گرامیداشــت لیالی قدر، بر بهره مندی از فرصت این شب ها برای 
کسب معرفت و فیوضات معنوی تاکید کرد و اظهار داشت: محروم 
کسی است که از درک شب های قدر محروم باشد.رئیس جمهور، 
شرط درک شــب قدر را کسب معرفت نسبت به مقام و منزلت 
اهل بیت علیهم الســالم عنوان کرد و گفت: برای کسب معرفت 
باید خود را در معرض نسیم رحمت الهی قرار داد و اگر انسان در 
شب قدر مدال معرفت نگیرد، برای او هیچ فرقی بین این شب و 

شب های دیگر نیست.

تهران - ایرنا - فرمانده کل ســپاه از رابطه عمیق و دوستانه ارتش 
و ســپاه سخن گفت و افزود: دشمن از اخوت برادری وحدت بین 
ارتش و سپاه بیمناک و عصبانی است و همواره بر رفتار تفرقه انگی 
متمرکز شده تا نشان دهد یک شــکاف و اختالفی وجود دارد.به 
گزارش حوزه دفاعی و امنیتی ایرنا، همزمان با ایام گرامیداشــت 
بیســت و نهم فروردین ماه روز ارتش جمهوری اســالمی ایران و 
تجلیل از حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان، فرمانده کل 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی با حضور در ستاد ارتش با فرمانده 
کل ارتش جمهوری اســالمی ایران دیدار کرد.ســردار سرلشکر 
پاسدارحســین سالمی در دیدار با امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران که به مناسبت 
بیســت و نهم فروردین ماه سالروز ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و حماســه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان انجام شد، با تبریک 
روز ارتــش به فرمانده کل، کارکنان و خانــواده های معظم آنان 
گفت: امروز بحمداهلل ارتش جمهوری اسالمی ایران با همه وسعت 
و عظمتی کــه دارد در حوزه های مختلف تجهیزاتی و تخصصی 
پیشرفت های چشمگیری داشته و این حرکت با فرماندهی خوب 
جنابعالی رو به جلو و پیشرفت است.وی با اشاره به پیشرفت های 
تحقیقاتی و دفاعی در ارتش تصریــح کرد: جهاد خود کفایی در 

ارتش از قدمت و روند بســیار خوب و موفقی برخوردار است و به 
واسطه آن برخی تخصص ها در ارتش از جمله حوزه های هوایی، 
بالگردی و دریایی ریشه ای قوی و دیرینه دارد که در دوران پرشکوه 
انقــالب با وجود جنگ تحمیلی، کارکنان متخصص و متعهد این 
بخش ها برای پویا نگه داشتن تجهیزات و نیروی مربوطه مخلصانه 
و مجاهدانه تالش کردند.سرلشــکر سالمی پیشرفت های ارتش و 
سپاه در حوزه پهپادی را بســیار ارزشمند و قدرت ساز  توصیف 
کرد و گفت: ســاخت پهپاد با تکنولوژی های متعدد آن امروز، هم 
در ارتش و هم در سپاه بسیار چشمگیر است.فرمانده کل سپاه در 
ادامه بر اهمیت تمرکز روی برخی تخصص ها از جمله جنگال اشاره 
و و لزوم اهتمام جدی طرح هر دو سازمان را مورد تاکید قرار داد.

وی خاطر نشان کرد: ســابقه درخشان ارتش با نام مردان بزرگی 

همچون شهید صیاد شیرازی، آبشناسان، ستاری، بابایی و ... گره 
خورده اســت. بنده یک رابطه قلبی با شهید واالمقام سپهبد علی 
صیاد شیرازی داشته و دارم که برایم بسیار ارزشمند است.فرمانده 
کل سپاه با اشاره به شخصیت فرماندهان و پیشکسوتان ارتش از 
جمله سرلشکر حسنی سعدی گفت: امیر حسنی سعدی به واسطه 
شخصیت نجیب، محبوب و بی ریایی که دارد به عنوان یک سمبل 
و تندیس زنده برای ارتش است. خوشبختانه فرماندهان نیروهای 
ارتش پس از انقالب از شخصیت نظامی، انقالبی برخوردار بوده و 
همیشــه و در همه صحنه ها آماده ایثار و جانفشانی برای نظام و 
انقالب هستند که این جای شــکرگذاری به درگاه الهی دارد.وی 
در خصوص رابطه عمیق و دوستانه ارتش و سپاه گفت: دشمن از 
اخوت برادری وحدت بین ارتش و ســپاه بیمناک و عصبانی است 

لذا همواره روی موضوعات تفرقه انگیز بین ارتش و ســپاه بسیار 
متمرکز شــده و به طور دائمی در جســتجوی آن است که نشان 
دهد یک شــکاف و اختالفی بین روابط ما وجود دارد اما غافل از 
اینکه ما در نیروهای مسلح به واســطه برادری، فرهنگ، دیدگاه 
و اعتقادات یک خانواده بزرگ هســتیم و امروز وحدت نیروهای 
مسلح به ویژه ارتش و سپاه به واسطه فرماندهی رهبر عظیم الشان 
انقالب اسالمی و حضور فرماندهان مومن و متعهد در دو سازمان 
از جایگاه باالیی برخوردار است و به سبب این همدلی و اتحاد خدا 
را شاکریم.فرمانده کل سپاه گفت: ارتش امروز یک ساختار دفاعی 
بســیار محکم برای کشور اســت و بنده گرمای محبت کارکنان 
ارتش و حتی خانواده های محترم ایشان را نسبت به سپاه بسیار 
قوی احســاس می کنم حضور فرماندهان ارتش به ویژه شخص 
فرماندهی کل ارتش در پادگان ها و اماکن نظامی ســپاه برای ما 
و کارکنان بســیار خوشایند و به مثابه صله رحم است که تاثیرات 

بسیار خوبی در پیوند دو ارگان دارد. 

سردار سالمی در دیدار فرمانده کل ارتش؛

دشمن از وحدت بین ارتش و سپاه بیمناک و عصبانی است
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گزیده خبر

در سال ۱۴۰۱؛
دستمزد کارگران کاهش می یابد؟

امروز جلسه شورای عالی کار در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با حضور 
نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل 
از باشــگاه خبرنگاران، این طور گفته می شود که موضوع این جلسه اصالح 
مصوبه مزدی امسال کارگران و تقویت فرصت های شغلی بوده است.رییس 
کمیته دستمزد که در جلسه امروز شــورای عالی کار حضور داشت گفت: 
نشســت امروز هیچ نتیجه ای نداشت به همین دلیل موضوع اصالح مصوبه 
مزدی برای کاهش دســتمزد کارگــران در ۱۴۰۱ را نه تایید و نه تکذیب 
می کنم.به گفته فرامرز توفیقی، همه چیز در جلســه فردا مشخص خواهد 
شــد.عبدالملکی، وزیر کار در این جلسه بر حمایت از کارفرمایانی که شغل 
ایجاد می کنند تاکید کرد.در اسفند سال قبل با توافق اعضای شورای عالی 
کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به 

۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.

 زندگی دشوار ۲۱ میلیون نفر
 در بافت های ناکارآمد

طبق آخرین برآوردها حدود ۲۱ میلیون نفر در بافت های فرسوده، تاریخی و 
حاشیه شهرها زندگی می کنند که با چالش های متعدد اجتماعی، محرومیت 
و شــرایط نامناســب محیط زندگی شــهری مواجهند؛ در این زمینه البته 
اقداماتی همچون سنددار کردن خانه های واقع در حاشیه شهرها، پرداخت 
تســهیالت تا ســقف ۶۰۰ میلیون تومان و تدوین ســند توانمندسازی و 
ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در دستور کار قرار دارد.به گزارش ایسنا، 
آخرین برآوردها از وجود ۱۶۱ هزار هکتار بافت ناکارآمد شــهری مصوب در 
کشور حکایت دارد که شامل بافت های میانی )فرسوده(، بافت های تاریخی 
و سکونتگاه های غیررسمی می شود. جمعیتی حدود ۲۱ میلیون نفر در این 

مناطق زندگی می کنند که عمدتا از کیفیت زندگی پایینی برخوردارند.
بر اســاس ماده ۱۷۱ قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود سالیانه ۱۰ درصد 
از بافت های فرســوده نوسازی شود اما این هدف طی سال های اخیر آنطور 
که باید و شــاید شکل اجرایی به خود نگرفته و با توجه به رشد شهرنشینی 
و مهاجرت، آمار مســاحت بافت های ناکارآمد نیز بنا به اذعان کارشناســان 
و مســئوالن افزایش یافته اســت. البته گفته می شــود یکی از دالیل رشد 
آمار، نبود مطالعات کافی در دهه های گذشــته بــوده که در حاضر حاضر، 
تحقیقــات و مطالعات در این محدوده ها افزایش یافته و طبیعتا آمار آن هم 
با رشــد مواجه شده است.از دهه های گذشته به منظور ساماندهی وضعیت 
ساکنان بافت های ناکارآمد، ستاد ملی بازآفرینی پایدار با حضور نمایندگان 
۲۰ وزارتخانه و دستگاه و به ریاست رییس جمهور تشکیل شده است. سند 
توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی نیز در سال های ۱۳۸۲ 
و ۱۳۹۳ به تصویب رسید که مقرر شده هر پنج سال یک بار بازنگری شود 
و هم اکنون توسط شرکت بازآفرینی شــهری ایران با همکاری پژوهشکده 
فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشــگاهی در حال تدوین اســت.در جلسه 
بررسی پیش نویس نهایی سند توانمندســازی و ساماندهی سکونتگاه های 
غیررســمی که اخیرا برگزار شده، تمرکز بیش از حد سیاست ها و برنامه ها 
بر ابعاد کالبدی از مهمترین کاستی های دو سند قبلی عنوان شده است. بنا 
به گفته تدوین کنندگان سند، ساکنان این سکونتگاه ها با انواع محرومیت ها 
در بهداشت، آموزش، اشتغال، مسکن، تامین اجتماعی و غیره مواجه هستند 
که اقدامات کالبدی به تنهایی قادر به فراهم کردن ظرفیت های توسعه برای 
ساکنان نیست و تجربه نشان داده که در برخی مواقع منجر به اعیانی سازی 
شده و تشــدید فقر در مکانی دیگر را به همراه دارد.وجود خالء در سطوح 
اســتانی پروژه ها از دیگر کاستی های اسناد قبلی عنوان می شود. علی رغم 
تاکید ســندهای سال ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳ بر پیش نگری و پیش گیری، در عمل 
تمرکــز برنامه ها و اقدامات بر درمان )ارتقاء وضع موجود( بوده اســت. این 
موضوع منجر به آن شده تا جریان شکل گیری و گسترش این سکونت گاه ها 
متوقف نشود و در برخی موارد تشدید کننده آن باشد. بنابراین بدون اتخاذ 
سیاســت ها و چارچوب های عملیاتی پیش گیری و پیش نگری، مساله رفع 
نخواهد شد.مجید روستاـ  عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران 
در این نشست گفته اســت: با توجه به روند رو به گسترش سکونتگاه های 
غیررسمی و با این اســتدالل که راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی 
در این گونه ســکونتگاه ها متفاوت است، تهیه و تصویب سندی ویژه برای 
سکونتگاه های غیررســمی ضروری بود.گفته می شود یکی از موارد ضروری 
برای تســریع در روند اجرای زیرساخت های شــهری به منظور نوسازی و 
بهسازی واحدها، واگذاری سند به ساکنان خانه های واقع در سکونتگاه های 
غیررســمی اســت که هم اکنون در دســتور کار قرار دارد. محمد آیینی - 
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به قرار گرفتن موضوع اعطای سند 
به امالک فاقد ســند با محوریت سکونتگاه های غیررسمی در قانون بودجه 
۱۴۰۱  اشــاره کرده و گفته اســت: تکمیل و افتتــاح پروژه های مختلف و 
کلنگ زنی پروژه های جدید، تامین ۵۲۰۰ میلیارد تومان منابع برای پرداخت 
تسهیالت نوســازی، امضای تفاهم نامه با شــهرداری تهران جهت ساخت 
۱۳۰ هزار واحد در بافت های فرســوده تهران و امضای تفاهم نامه با صندوق 
سرمایه گذاری حرم های مطهر را از جمله توفیقات شرکت در ماه های پایانی 
ســال ۱۴۰۰ بوده اســت.از اوایل سال ۱۴۰۱ سقف تســهیالت نوسازی و 
بهسازی در بافتهای ناکارآمد تا پیش از این ۲۵۰ میلیون تومان بود به ۶۰۰ 
میلیون تومان افزایش پیدا کرد. بر این اســاس هم اکنون تســهیالت بافت 
فرســوده در تهران ۴۵۰ میلیون تومان است، در کالنشهرها ۴۰۰ میلیون 
تومان، در مراکز استان ها ۳۵۰ میلیون تومان و در باقی شهرها ۳۰۰ میلیون 
تومان است. از سوی دیگر مبلغ نوسازی بافت فرسوده در چهار شهر مشهد، 
قم، شــیراز و تهران و در محدوده حرم امام رضا )ع(، حرم حضرت معصومه 
)ع(، حرم شاهچراغ )ع( و حرم حضرت عبدالعظیم )ع( تا سقف ۶۰۰ میلیون 
تومان رسیده است که ۱۵۰ میلیون تومان از وام کلیه متقاضیان بدون سود 
بانکی پرداخت می شود.کارشناسان معتقدند طی سال های اخیر در نوسازی 
و بهسازی دچار عقب گرد بوده ایم. در برنامه سوم توسعه ۳۲۰۰ هکتار بافت 
فرســوده در تهران و ۶۳ هزار هکتار در کشور شناسایی شد. هم اکنون این 
رقم برای شــهر تهران بیش از ۴۰۰۰ هکتار و در کل کشور حدود ۷۰ هزار 
هکتار اســت که نشان می دهد در نوســازی و بهسازی عقب گرد داشته ایم.

حسن محتشمـ  عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران می گوید: 
تجربه نشان داده بسیاری از سرمایه گذاران حوصله اینکه وارد بافت فرسوده 
شوند ندارند؛ چرا که در سایر مناطق می توانند بدون دردسر تجمیع پالکها، 
مشرفیت و دیگر مصائب، ســرمایه گذاری کنند. خود را وارد دردسر بافتها 
نمی کنند. بنابراین دولت باید کاری کند که سرمایه گذاری در بافت از دیگر 
مناطق جذابتر شــود. افزایش منابع خوب است اما شرط کافی نیست. باید 
درخصوص قوانین و مقررات تجدیدنظر شود تا سازندگان و انبوه سازان برای 

سرمایه گذاری در بافت رغبت نشان دهند.

همراه اول حامی رسمی فدراسیون ناشنوایان شد
با معرفی همراه اول به عنوان حامی رسمی فدراسیون ناشنوایان، کاروان اعزامی کشورمان 
به المپیک ناشــنوایان ۲۰۲۲ با حمایت این اپراتور راهی برزیل می شــود.به گزارش اداره 
کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران، با معرفی همراه اول به عنوان حامی فدراسیون 
ناشنوایان در مراسم رسمی عصر امروز سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ در هتل المپیک، از ۹ 
تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، کاروان تیم های ورزشی ناشنوایان کشورمان در بیست و چهارمین 
دوره المپیک ناشنوایان که در برزیل برگزار می شود، حضور می یابد.در این دوره از مسابقات 
المپیک ناشنوایان که کاروان کشورمان با شعار »موفقیت در سکوت« و با نام »صدای ایران« 
حضور خواهد داشت، ورزشکاران مرد کشورمان در ۹ رشته »کشتی آزاد«، »کشتی فرنگی«، 
»تکواندو«، »کاراته«، »فوتبال«، »والیبال ساحلی«، »دو و میدانی«، »تیراندازی« و »جودو« 
و ورزشکاران زن در سه رشته »کاراته«، »تکواندو« و »تیراندازی« با رقیبان خود به رقابت 
می پردازند.در بیســت و چهارمین دوره مسابقات المپیک ناشنوایان که در شهر کاشیاس 
دوسول برزیل برگزار می شود، ورزشکارانی از ۱۶۰ کشور شرکت می کنند که در این دوره 
ورزشکاران کشورمان امید زیادی به کسب مدال دارند.همراه اول به عنوان حامی اول ورزش 
ایران، هم اکنون عالوه بر تیم های ملی ناشــنوایان، حامی رســمی تیم های ملی کشتی 
و والیبال کشــورمان است.مهران تیشه گران رئیس فدراسیون ناشنوایان در حضور حمید 
سجادی وزیر ورزش و جوانان، سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، جمعی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و پیشکسوتان ورزش ضمن تقدیر و تشکر از توجهات 
ویژه ای که به این فدراســیون شده است، اظهار کرد: معرفی همراه اول به عنوان اسپانسر 
فدراسیون و کاروان ناشنوایان، بزرگترین لطفی بود که در حق ما شد؛ امیدوارم روزی که کار 

کاروان در برزیل به اتمام می رسد، جزو شش تیم برتر المپیک باشیم.

ایرانسل پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی در 
فروردین ۱۴۰۱

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات، آمار اقدامات اپراتورهای ارتباطی در توســعۀ ارتباطات 
روســتایی طی فروردین ۱۴۰۱ را منتشــر کرد و بر این اســاس، ایرانسل، پیشتاز توسعۀ 
ارتباطات روستایی در نخستین ماه نخستین سال قرن جدید است.به گزارش روابط عمومی 
ایرانسل، دکتر عیســی زارع پور، با انتشار یک پســت در صفحۀ خود در اینستاگرام، آمار 
اقدامات اپراتورهای ارتباطی در توســعۀ ارتباطات روستایی در استان های مختلف ایران، از 
اول تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ را منتشــر کرد.بر این اساس، از مجموع ۳۶ روستای باالی ۲۰ 
خانوار در ۱۱ استان، دسترسی ۲۵ روستا به شبکۀ ملی اطالعات و اینترنت پرسرعت، توسط 
ایرانسل برقرار شده است. در این میان، ۱۱ روستا در استان آذربایجان شرقی، ۷ روستا در 
آذربایجان غربی، یک روستا در بوشهر، سه روستا در خراسان جنوبی، یک روستا در خراسان 
رضوی، یک روستا در سیستان و بلوچستان و یک روستا نیز در استان کرمانشاه قرار دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این پست اینستاگرامی، تأکید کرده است: »کار همکاران 
ما در وزارت ارتباطات تعطیل بردار نیســت حتی در تعطیالت نــوروز. باید به عهدمان در 
اتصال تمامی روستاهای باالی ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطالعات تا پایان امسال عمل 
کنیم. کار ســختی است و نیاز به حمایت دولت و مجلس و مشارکت مردم داریم. ان شاهلل 
پیش روســتاییان عزیز روسفید خواهیم شد.«ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال 
ایران و اپراتور پیشــتاز در توسعۀ اینترنت پرسرعت روستایی، طی سال های اخیر توانسته 
است نقش مهمی در ایجاد دسترسی مردم ساکن در روستاهای باالی ۲۰ خانوار کشور به 
شبکۀ ملی اطالعات و اینترنت پرسرعت، به خصوص در استان های سیستان و بلوچستان، 
هرمــزگان و کهگیلویه و بویراحمد، ایفــا کند.پیش از ایــن، در روز ۳ بهمن ۱۴۰۰ و در 
»آیین رونمایی از اتصال ۱۰۰۰ روستای باالی ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطالعات« با 
حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و مدیرعامل ایرانسل، دکتر زارع پور با تشکر از دکتر 
بیژن عباسی آرند مدیرعامل و مجموعۀ کارکنان ایرانسل که در راه اندازی ارتباطات روستایی 
سهیم بوده و بسیار فعاالنه ایفای نقش کرده اند، گفت: »زحمت اصلی در برقراری دسترسی 

روستاییان عزیز به اینترنت پرسرعت را این عزیزان می کشند..

پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران در سال جاری

از رشد ۳ درصدی و تورم ۳۲درصدی
صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را از رشد اقتصاد 
دنیا در ســال ۲۰۲۲ کاهش داد و رشد ۳درصدی، تورم 
۳۲.۳درصدی و نرخ بیکاری ۱۰.۲درصدی را برای اقتصاد 
ایران در این ســال پیش بینــی کرد.به گزارش خبرگزاری 
تســنیم، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشــد 
اقتصاد دنیا در ســال جاری و سال آینده میالدی برابر با 
۳.۶ درصد باشــد یعنی به ترتیب ۰.۸ و ۰.۲ درصد کمتر 
از آنچه در ژانویه تخمین زده شده بود.صندوق بین المللی 
پول در روز سه شــنبه پیش بینی خود از رشد اقتصاد دنیا 
را حــدود یک درصــد پاییــن آورد و آن را نتیجه جنگ 
اوکراین اعالم کرد. این صندوق هشدار داد تورم یک خطر 
واضح  در بسیاری کشورهاست.صندوق بین المللی پول در 
جدیدترین دورنمای اقتصاد دنیــا اعالم کرد جنگ تورم 
را بیش از پیش باال می برد و هشــدار داد ســخت تر شدن 
تحریم های غرب علیه روســیه و هدف قرار دادن صادرات 
انرژی آن، باعث کاهش بیشتر تولید جهانی می شود. این 
صندوق یکی دیگر از دالیل کاهش رشــد اقتصاد دنیا را 
کند شــدن روند رشــد اقتصاد در چین به خاطر تشدید 
قرنطینه هــای کرونایــی اعالم کرد.در گــزارش صندوق 
بین المللی پول آمده اســت: »افزایش قیمت مواد غذایی، 
انرژی و سایر کاالها باعث ناآرامی های اجتماعی مخصوصاً 
در کشورهای آسیب پذیر درحال توسعه می شود«.صندوق 
بین المللــی پول پیش بینی می کند رشــد اقتصاد دنیا در 
سال جاری و سال آینده میالدی برابر با ۳.۶ درصد باشد 

یعنــی به ترتیب ۰.۸ و ۰.۲ درصد کمتر از آنچه در ژانویه 
تخمین زده شده بود. دلیل این پیش بینی تأثیر مستقیم 
جنگ بر روسیه و اوکراین و پیامدهای آن برای اقتصادهای 
دنیاست.انتظار می رود رشد میان مدت اقتصاد دنیا تا ۳.۳ 
درصد پایین بیاید، این رقم در دوره بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ 
برابر بــا ۴.۱ درصد و در ۲۰۲۱ برابر بــا ۶.۱ درصد بود.

صنــدوق بین المللی پول تخمین می زنــد تولید ناخالص 
داخلی اوکراین ۳۵ درصد در سال جاری میالدی کاهش 
یابد و تولید روســیه ۸.۵ درصد پایین بیاید، به این ترتیب 

اقتصاد اروپای در حال توســعه که این دو کشور را هم در 
بر می گیرد، ۲.۹ درصد راکد می شــود.پیش بینی می شود 
در صورت تحریم صادرات انرژی روســیه، تولید ناخالص 
داخلی این کشــور تــا ۲۰۲۳، ۱۷ درصد کاهش یابد.این 
صنــدوق اعالم کرد جنگ روســیه در اوکراین باعث یک 
بحران بشردوستانه در شرق اروپا شده و حدود ۵ میلیون 
اوکراینی را به کشــورهای همسایه ســرازیر کرده است.

کاهش عرضه نفت و گاز و فلزات توســط روسیه و پایین 
آمدن عرضه گندم و ذرت که در هر دو کشــور روســیه و 

اوکراین تولید می شود، قیمت ها را به شدت در اروپا، قفقاز 
و آســیای مرکزی، خاورمیانه و شــمال آفریقا باال برده  و 
تمام خانواده های کم درآمد در سراســر دنیا را تحت تأثیر 
قرار داده است.صندوق بین المللی پول تورم در کشورهای 
توســعه یافته را در ســال جاری میالدی ۵.۷ درصد و در 
بازارهای نوظهور و کشــورهای درحال توسعه ۸.۷ درصد 
پیش بینی می کند که به ترتیب ۱.۸ و ۲.۸ درصد نسبت به 

آنچه در ژانویه تخمین زده شده بود افزایش دارد.

 پیش بینی رشد 3درصدی اقتصاد ایران
این نهــاد بین المللی همچنین رشــد ۳درصدی را برای 
اقتصاد ایران در ســال ۲۰۲۲ پیش بینی کرده اســت که 
نسبت به رشد ۴درصدی سال قبل ۱ درصد کاهش خواهد 
داشت.پیش بینی شده است نرخ تورم ایران در سال جاری 
کاهش قابل مالحظه ای داشــته باشــد و به ۳۲.۳ درصد 
برســد. نرخ تورم ایران در ســال پیش از آن ۴۰.۱ درصد 
برآورد شــده اســت.بر اســاس این گزارش وضعیت تراز 
حســاب های جاری ایران در ســال ۲۰۲۲ بهبود خواهد 
یافت. در حالی که سال گذشــته تراز حساب های جاری 
ایــران معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده اســت 
این رقم برای ســال جاری معادل ۳.۵ درصد جی دی پی 
پیش بینی شده است.صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری 
در سال جاری را ۱۰.۲ درصد پیش بینی کرده است، این 

رقم در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۹.۸ درصد اعالم شده بود.

تهران- ایرنا- رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت اقتصاد در حال صدور قبض های مالیاتی و ارسال آن برای مالکان است امیدواریم این قبض ها برای همه مالکان ارسال شود تا مالیات مورد نظر اخذ شود.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درخصوص اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: اجرای این قانون آغاز شده است نزدیک به یک و نیم میلیون واحد مسکونی که مشمول 
قانون مالیات بر خانه های خالی می شود توسط وزارت راه و شهرسازی شناسایی و راستی آزمایی شده و به وزارت اقتصاد معرفی شده است.نماینده مردم جهرم در مجلس ادامه داد: وزارت اقتصاد در حال صدور قبض های 
مالیاتی و ارسال آن برای مالکان است امیدواریم این قبض ها برای همه مالکان ارسال شود تا مالیات مورد نظر اخذ شود.رضایی کوچی تاکید کرد: این مالیات موجب خواهد شد که نهایتا خانه های خالی به سمت بازار 
مسکن سوق پیدا کند و مالکان ترجیح دهند به جای اینکه مالیات بپردازند ملک خود را در بازار مسکن عرضه کنند.وی درخصوص نحوه هزینه کرد افزایش درآمدهای نفتی گفت: وزیر نفت در آبان سال ۱۴۰۰ اعالم کرد که اعتبارات نفتی بودجه را کامل 

کرده و هر چه از آبان ماه به بعد نفت فروخته است مازاد بر بودجه است.رییس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: بخشی از این منابع حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی در حوزه راه و شهرسازی و همچنین وزارت نیرو تزریق شد.
وی تاکید کرد:  متاسفانه بدهی های دولت گذشته به اندازه ای است که افزایش درآمدهای نفتی صرف تسویه این بدهی ها می شود.

رضایی کوچی:

صدور قبض های مالیاتی برای ۱.۵ میلیون ِملک خالی شروع شده است
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خداحافظی دانمارک با گاز تا ۸ سال دیگر
دانمارک تا سال ۲۰۳۰ گاز طبیعی را به طور کامل کنار گذاشته و تولید انرژی خورشیدی و بادی فراساحلی را چهار برابر خواهد کرد.به گزارش ایسنا، مت فردریکسن، نخست وزیر دانمارک در دیداری با رسانه ها در 
کپنهاگ گفت: دولت یارانه هایی برای کمک به خانوارها برای تغییر سیستمهای گرمایشی خواهد داد تا پس از سال ۲۰۳۰ تنها از نیروی پاک استفاده شود. این طرح در راستای رهایی از وابستگی به انرژی روسیه 
و حمایت از عبور به ســوی منابع انرژی پاک، دنبال خواهد شــد.بر اســاس گزارش بلومبرگ، نخست وزیر دانمارک گفت: این کشور حوزه اسکاندیناوی موقتا تولید گاز طبیعی خود را افزایش خواهد داد تا به اروپا 
برای رهایی از وابستگی به گاز روسیه کمک کند اما برنامه هایش برای خاتمه تولید در بلندمدت تغییر نخواهد کرد. پس از اتمام کار تعمیراتی در میادین دریای شمال، دانمارک از سال آینده به خودکفایی در گاز 
طبیعی می رسد.کپنهاگ برای حذف گاز روسیه، در کوتاه مدت استخراج گاز طبیعی در میادین مجوزدار دریای شمال را افزایش می دهد. میدان تایرا  بزرگترین میدان در بخش دانمارکی دریای شمال است اما در 

سال ۲۰۱۹ برای بازتوسعه، تعطیل شد. دولت دانمارک متعهد شد هر گونه مانع دولتی را حذف کند تا میدان تایرا بتواند هر چه سریع تر گاز طبیعی تولید کند. شرکت توتال انرژیز فرانسه که تایرا را اداره می کند، اعالم کرد انتظار دارد فعالیت این میدان 
اواسط سال ۲۰۲۳ ازسرگرفته شود و روزانه معادل ۶۰ هزار بشکه نفت تولید کند که دو سوم آن گاز خواهد بود.دانمارک همچنین می خواهد احتمال افزایش عرضه گاز دانمارک از طریق خط لوله گازی بالتیک پایت از نروژ به لهستان را بررسی کند.

گزیده خبر

ورق به نفع افزایش قیمت نفت برگشت
قیمت نفت روز چهارشــنبه تحت تاثیر نگرانی ها نســبت به عرضه محدودتر از 
سوی روسیه و لیبی و کاهش هفتگی ذخایر نفت آمریکا، از ریزش سنگین شب 
گذشــته بهبود پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۹۸ سنت 
معادل ۰.۹ درصد افزایش، به ۱۰۸ دالر و ۲۳ ســنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت برای ماه آینده که روز چهارشنبه منقضی 
می شود، با ۹۴ سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش، به ۱۰۳ دالر و ۵۰ سنت در هر 
بشکه رسید. قرارداد جدید با یک دالر و هفت سنت افزایش، به ۱۰۳ دالر و ۱۲ 
سنت در هر بشکه رسید.پس از این که صندوق بین المللی پول با اشاره به تاثیر 
اقتصادی جنگ روسیه در اوکراین، پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را یک 
درصد پایین برد و هشدار داد تورم اکنون یک خطر واضح و حاضر برای بسیاری 
از کشورهای جهان است، هر دو شاخص در معامالت پرنوسان روز سه شنبه ۵.۲ 
درصد ســقوط کردند.وارن پاترسون، مدیر اســتراتژی کاالهای شرکت ING در 
سنگاپور گفت: ریزش قیمت روز سه شنبه که پس از بازبینی پیش بینی صندوق 
بیــن المللی پول روی داد، احتماال بیش از حد بود. تصور می کنم ریســکهای 
قیمت همچنان در جهت صعودی هستند به خصوص که احتمال اختالل بیشتر 
عرضه از ســوی لیبی وجود دارد اما مهم تر از همه، احتمال تحریم نفت روسیه 
توسط اتحادیه اروپاست.قیمتهای جهانی نفت نوسان باالیی داشته و تحت تاثیر 
چشم انداز عرضه محدود پس از اعمال تحریمهای غربی علیه روسیه که دومین 
صادرکننده بزرگ نفت جهان و بزرگترین تامین کننده انرژی اروپاســت، باالتر 
رفته اند. با این حال چشــم انداز رشــد اقتصادی ضعیف تر و ادامه قرنطینه های 
کووید ۱۹ در چین که به اقتصاد بزرگترین واردکننده نفت جهان آســیب زده 
است، تا حدودی مانع رشد بیشتر قیمتها شده است.در بخش عرضه، تولید اوپک 
پالس در مارس ۱.۴۵ میلیون بشــکه در روز پایین تر از هدف تعیین شــده بود 
که متاثر از کاهش تولید روسیه تحت تاثیر تحریمهای غربی بود. گزارش اوپک 
پالس نشان داد تولید روسیه در مارس به ۱۰.۰۸ میلیون بشکه در روز رسید که 
حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز پایین تر از هدف تولید این کشور بود.وزارت نفت 
عراق در بیانیه ای اعالم کرد عراق به تصمیم اوپک پالس برای افزایش تولید نفت 
پایبند اســت. این بیانیه چند روز پس از اظهارات احسان عبدالجبار، وزیر نفت 
عراق منتشــر شد که گفته بود عراق برای افزایش تولید خارج از سیاست تولید 
اوپک، تحت فشار قرار دارد.اختالالت دیگر عرضه به نگرانی ها نسبت به وضعیت 
عرضه نفت اضافه کرد. شــرکت ملی نفت لیبــی در بندر نفتی بریقه، وضعیت 
فــورس ماژور اعالم کرد و از ناتوانی برای عمل به تعهداتش برای بازار نفت خبر 
داد.بر اساس گزارش رویترز، در آمریکا، آمار موسسه امریکن پترولیوم نشان داد 
ذخایر نفت هفته گذشته ۴.۵ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است در حالی که 
تحلیلگران افزایش ذخایر را پیش بینی کرده بودند. آمار رســمی بعدازظهر روز 

چهارشنبه از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر می شود.

هند از یک قطره نفت روسیه هم نگذشت!
هنــد با وجود هشــدارهای آمریکا، خرید نفت روســیه را دو برابر کرده و همه 
گریدهای نفتی اصلی این تولیدکننده عضو اوپک پالس را خریداری می کند.به 
گزارش ایسنا، مقامات پاالیشگاهی و معامله گران هندی گفتند که پاالیشگاه های 
دولتی هند اکنون در حال بررسی قراردادهای خصوصی به جای خرید از طریق 
مناقصه های عمومی هســتند تا از قیمت های بهتری برخوردار شوند. این کشور 
از محموله های نفت اورال در بنادر غربی روســیه تا محموله نادر نفت اســپو در 
خاوردور که معموال نفت مورد عالقه چینی هاســت را خریداری کرده است.هند 
روابط دیرینه ای با روســیه داشته که شامل خرید سالح بوده است و خرید نفت 
در شــرایطی که کرملین با تحریم های مالی روبرو شده است به پر شدن خزانه 
روسیه کمک می کند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته به نارندرا 
مودی، نخست وزیر هند گفته که آمریکا آماده است به هند برای متنوع کردن 
واردات انرژی کمک کند اما بایکوت نفت روسیه از سوی بعضی از خریداران، نفت 
این کشور را ارزان و جذاب کرده است.دیدار بین سران دو کشور پس از اظهارات 
مستقیم یک مشاور اقتصادی ارشد بایدن برگزار شد. وی اوایل ماه میالدی جاری 
به هند درباره قرار گرفتن در کنار روسیه هشدار داده بود. جنگ تورم را شعله ور 
کرده و قیمت های پایه بازار جهانی به باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه صعود کرده 
است.طبق آمار گردآوری شــده از سوی بلومبرگ، هند از اواخر فوریه میلیونها 
بشکه نفت اورال را در بازار معامالت نقدی خریداری کرده است و محموله اسپو 
در حال حاضر به ســیکا در غرب این کشــور راه پیدا کرده است. دریافت گرید 
نفتی خاوردور برای پاالیشــگاه های هندی کم سابقه محسوب می شود زیرا این 
محموله در کشتیهای کوچکتر منتقل می شود و سفرهای نسبتا طوالنی دارند 
که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیســت.یک گرید نفتی مهم دیگری که از 
خاور دور روســیه صادر می شود، سوکول است که توسط پاالیشگاه های دولتی 
خریداری می شوند. پاالیشــگاه های نفتی هندی هیچ گونه گرید نفتی روسیه 
را از طریــق مناقصه های عمومی که ماه جاری برگزار شــد، خریداری نکردند و 
قراردادهای خصوصی جذاب می شــوند.بر اساس گزارش بلومبرگ، نفت روسیه 
برای خریداران عالقمند ممکن اســت ارزان تر هم شــود. اتحادیه اروپا با فشار 
فزاینده برای ممنوعیت واردات نفت روسیه روبروست و تقاضای چین برای نفت 
به دلیل قرنطینه های کرونایی ضعیف شــده است. آمریکا و انگلیس هم متعهد 
شــده اند واردات نفت روسیه را متوقف کنند.در همین حال بررسی آمار منابع 
صنعتی نشــان داد سهم اوپک از واردات نفت هند در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ 
بر مبنای سال به سال تقریبا تغییری نداشت و افت فاحشی که طی شش سال 
گذشته داشت را متوقف کرد. این امر در نتیجه افزایش قیمت های جهانی نفت 
روی داد که باعث شــد پاالیشــگاه های دولتی هند خرید نفت از خاورمیانه را 
افزایش دهند.مجموع واردات نفت هند در سال منتهی به ۳۱ مارس، بر مبنای 

ساالنه ۷.۲ درصد رشد کرد و به ۴.۲۶ میلیون بشکه در روز رسید. 

سرپرست آبفای استان اصفهان خبرداد؛
ادامه آبرسانی سیار به 305 روستای استان 

اصفهان در سال 1401 
سرپرست آبفای استان اصفهان از ادامه آبرسانی سیار به ۳۰۵ روستای این استان 
در طول ســال جاری خبر داد. ناصر اکبری، خشکسالی های مستمر و کاهش 
آبدهی منابع محلی را از جمله عوامل تامین آب روســتاها به صورت سیار اعالم 
کرد و گفت: از این تعداد فقط ۱۹۵ روســتا تحت پوشش شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان هستند اما این شرکت به لحاظ رسالت و مسئولیت اجتماعی که 
بر عهده دارد، آب شرب سالم و بهداشتی مردم ساکن در ۱۱۰ روستای غیر تحت 
پوشش را نیز به صورت سیار تامین می کند. وی جمعیت تحت پوشش آبرسانی 
سیار در ۳۰۵ روستای یاد شده را ۳۸ هزار نفر اعالم کرد و افزود: ماهیانه به طور 
میانگین با بهره گیری از ۳۰ دســتگاه تانکر، بالغ بر۲۵  هزار متر مکعب آب در 
این روســتاها توزیع می شود.اکبری در عین حال افزود: با افزایش دما به بیش 
از۳۸ درجه سانتیگراد در ماه های مرداد و شهریور تعداد روستاهای تحت پوش 
آبرســانی سیار به ۳۵۶ روســتا، تعداد تانکرهای آبرسان به ۶۰ دستگاه و حجم 
آب توزیع شــده به ۳۸ هزار متر مکعب در ماه می رسد.وی در بخش دیگری از 
سخنانش به پراکندگی جغرافیایی روستاهای تحت پوشش آبرسانی سیار اشاره 
کرد و گفت: شهرســتان نایین با ۱۳۱ ، اردستان با ۷۳ ، کوهپایه با ۳۹ ، خور و 
بیابانک با ۲۳ ، جرقویه با ۲۱ ، بویین و میاندشت با ۱۷، چادگان با ۱۶، فریدن 
با ۸، نطنز با ۸،  شاهین شهر و میمه با ۷، تیران با ۷، سمیرم با ۳، شهرضا با ۲  
و براآن و کرارج با ۱روستا به ترتیب بیشترین روستاهای تحت پوشش آبرسانی 

سیار را به خود اختصاص داده اند.

مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان:
ظرفیت تولید آب هرمز به بیش از دو هزار 

متر مکعب در شبانه روز می رسد
مدیرعامل شــرکت آبفای هرمــزگان در دیدار با امام جمعــه هرمز و بازدید از 
تاسیسات آب و فاضالب این شهر از به کار گیری تمامی توان برای حل مشکل 
آب هرمــز بویژه در ایام حضور گردشــگران خبر داد.به گزارش روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب هرمزگان، عبدالحمید حمزه پور با بیان 
اینکه جزیره هرمز به دلیل گردشــگری بودن این جزیره در مقطعی از ایام سال 
بویژه نوروز شــاهد حجم عظیمی از حضور مسافر است که برای تامین این نیاز 
مطالعات الزم انجام و تالش خواهیم کرد این مشــکل مرتفع شود.وی افزود: با 
افزایش ظرفیتی که طی هفته های آتی صورت می گیرد، تمام نیاز هرمز مرتفع 
و آب این جزیره به پایداری الزم خواهد رسید.مدیرعامل آبفای هرمزگان گفت: 
با افزایش ظرفیت تولید آبشــیرینکن هرمز، میزان تولید آب این سایت به بیش 
از دو هزار متر مکعب در شــبانه روز خواهد رسید.وی با تاکید بر تامین نیاز آب 
هرمز در ایام تعطیالت و افزایش جمعیت شناور ایام نوروز خاطرنشان کرد، برای 
حل این مشکل پیش بینی هایی از جمله احداث مخازن جدید ذخیره و نصب 
پکیج سیار آبشیرینکن صورت گرفته که امیدواریم با تامین اعتبار الزم این نیاز 

نیز مرتفع شود.

پیش بینی بانک آمریکایی

تحریمفوریروسیهنفترابه۱۸۵دالرمیرساند
بانک آمریکایی جی پی مورگان پیش بینی کرد اگر اتحادیه اروپا 
ممنوعیت کامل علیه نفت روســیه اعمال کند، قیمتها می تواند 
تا رکورد ۱۸۵ دالر در هر بشــکه صعود کند.به گزارش ایســنا، 
اتحادیه اروپا ســرگرم بحــث و گفت و گو بــرای اعمال تحریم 
علیه نفت روســیه اســت اما اعضای این بلوک هنوز در خصوص 
ممنوعیت واردات انرژی روســیه به توافق نرسیده اند. آلمان که 
بزرگترین اقتصاد اروپاست، همچنان در برابر تحریم نفتی فوری 
مخالفت کــرده و می گوید ممنوعیت نفت، آلمــان و اروپا را به 
رکود عمیق خواهد کشاند. آلمان، مجارستان، اتریش و بعضی از 
اعضای اتحادیه اروپا همچنان در برابر تحریم فوری نفت روســیه 
مقاومت می کنند اما آلمان اوایــل ماه میالدی جاری اعالم کرد 
ممکن است امسال به وابستگی به واردات نفت روسیه پایان دهد.

ناتاشــا کانوا، مدیر استراتژی کاالهای جهانی جی پی مورگان به 
بلومبرگ گفت: اگر اتحادیه اروپا در ششمین بسته تحریمها علیه 
روســیه بر سر حمله مسکو به اوکراین، تدابیرش را تشدید کرده 
و تصمیم بگیرد تحریم فوری کامل علیه نفت روســیه اجرا کند، 

در آن صورت قیمت نفت برنت ممکن است به میزان ۶۵ درصد 
افزایش پیدا کرده و به ۱۸۵ دالر در هر بشکه صعود کند. تحریم 

فوری کامل بیش از چهار میلیون بشــکه در روز عرضه روسیه را 
از بازار حذف کند و چین و هند قادر نخواهند بود این حجم نفت 

را خیلــی زود جذب کنند.با این حال تحریم فوری اتحادیه اروپا، 
سناریوی پایه جی پی مورگان نیست و این بانک سرمایه گذاری 
کاهش ۲.۱ میلیون بشــکه در روز عرضه روسیه به اروپا را پیش 
بینی می کند. اگر اتحادیه اروپا همان طور که واردات زغال سنگ 
روسیه را به صورت تدریجی قطع خواهد کرد، نفت روسیه را در 
ماه های آینده به صورت تدریجی حذف کند، روی قیمتهای نفت 
تاثیر چندانی نخواهد گذاشــت.مقامات اروپایی هفته گذشته به 
خبرگزاری فرانسه گفتند: تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت 
روسیه در دست بررسی قرار دارد اما تدوین و آماده سازی چنین 
ممنوعیتی احتماال چندین ماه زمان می برد.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه روز سه شنبه گفت تحریم 
علیه نفت روسیه در سطح اتحادیه اروپا همچنان در دست بررسی 
قرار دارد و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه از چنین اقدامی 
حمایــت می کند. وی به رادیو اروپا وان گفت: امیدوارم در هفته 
های آتی همکاران اروپایی خود را برای متوقف کردن واردات نفت 

روسیه متوقف کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، خوراک در دسترس برای توسعه صنعت پتروشیمی در ایران را مزیتی با اهمیت برشمرد 
و گفت: از شرکت های روس دعوت می کنم از فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، مرتضی شاهمیرزایی طی نشستی در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه، برگزاری 
چنین رویدادهایی برای گسترش همکاری ها ایران و روسیه را حائز اهمیت خواند.وی به حدود ۵۶۰۰ کیلومتر سواحل در شمال و جنوب جمهوری اسالمی ایران اشاره 
کرد و افزود: وجود بنادر پرشمار در این سواحل، تبادل محصوالت و فعالیت های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع را برای کشور فراهم و آسان کرده است.

طبق اعالم وزارت نفت، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: ایران دارای بیش از ۱۵۹ میلیارد بشکه ذخایر نفتی و حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر 
گازی ایران اســت.  شــاهمیرزایی با بیان اینکه هم اکنون روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز از مخازن گازی برداشت می شود و ظرفیت تولید نفت خام ایران حدود ۴ 
میلیون بشکه است، گفت: بخشی از این تولیدات به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی ایران مصرف می شود.  وی دسترسی به خوراک فراوان به پشتوانه این ذخایر نفت 
و گاز را برای توسعه صنعت پتروشیمی در کشور ایران را مزیتی بی نظیر دانست و اظهار کرد: از شرکت های حاضر در این نمایشگاه دعوت می کنم که از این فرصت های 

مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه های صنعت پتروشیمی  و دیگر طرح های توسعه صنایع نفت و گاز  استفاده کنند.

تهران- ایرنا- بر اســاس مصوبه ۳ ســال پیش هیات دولت قبل، از ابتدای اردیبهشت هر ســال، تعرفه آب و برق ۷ درصد برای 
مشــترکان کم مصرف افزایش خواهد یافت اما آیا امســال این مصوبه با توجه به اعمال افزایش تعرفه آب و برق از بهمن پارسال 
اجرایی خواهد شــد؟.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، طبق مصوبه جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۹۷ هیات وزیران در خصوص »افزایش 

بهای آب شرب و برق«، از ابتدای اردیبهشت ماه هر سال قیمت آب و برق ۷ درصد افزایش می یابد و در قبوض محاسبه می شود.همچنین طبق بند الحاقی ۶ الیحه 
بودجه سال ۹۷ نیز بر اساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شرکت های دولتی ذی ربط داده شده است، اعمال افزایش تعرفه فقط 
به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است.بر این اساس طبق مصوبه هیات وزیران وقت، هرساله از ابتدای اردیبهشت ماه هفت درصد به 
تعرفه برق مشترکان کم مصرف افزوده خواهد شد.این میزان برای مشترکانی که رعایت الگوهای مصرف را نکنند، ۱۶ درصد عالوه بر ۷ درصد خواهد بود. سال گذشته 
وزارت نیرو طرح تازه افزایش تعرفه آب و برق  برای مشترکان پُرمصرف را به مرحله اجر در آورد.»علی اکبر محرابیان« وزیر نیرو درباره تعرفه های آب گفته بود: تعرفه 
آب بها در سال ۱۴۰۱ برای مشترکانی که طبق الگو مصرف می کنند هیچ گونه تغییری نکرده اما برای آن دسته از افرادی که بیش از الگو، مصرف دارند به صورت پلکانی 

مشمول افزایش قیمت می شود. 

دعوت از شرکت های روس برای حضور در صنعت 
پتروشیمی ایران

عدم تغییر تعرفه های آب و برق برای مشترکان 
کم مصرف از ابتدای اردیبهشت ماه

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

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

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

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

وزیران
برنامه زمانبندی فرآیند مناقصه:

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

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

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

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

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

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

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

ستاد 2000001132000075 ، 4001/46 شماره ستاد 2000001132000068  

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای عربم الف: 187

وزارت نیرو
شرکت ربق منطقه ای رغب )سهامی خاص(
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نامه نگاری وزارت صمت با ستاد قاچاق؛
خطر تحریم روسیه برای تولیدکنندگان پوشاک ایرانی

وزارت صمت با ارسال نامه ای به ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خواستار تشدید برخورد موثر با قاچاق پوشاک و منسوجات در کشور با توجه به جنگ اوکراین و تحریم 
ها علیه روسیه شده است.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از تسنیم، قاچاق پوشاک در سال 1400 مانند سال های گذشته به عنوان مانعی بزرگ در مسیر رشد صنعت 
پوشاک و منسوجات کشور قرار گرفت. هرچند پیش بینی می شد با افزایش نرخ ارز صرفه قاچاق پوشاک از بین برود، اما این پیش بینی محقق نشد و مسئوالن ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز وعده های بسیاری برای برخورد با قاچاق این کاال دادند و حتی مدعی شدند که قاچاق پوشاک با کاهش 60 درصدی مواجه شده است که 
البته این موضوع با انتقاد تولیدکنندگان مواجه شــد.البته ســید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت در آخرین نشست خبری خود در روزهای پایانی سال 
1400 از تدوین برنامه برای صنعت پوشاک خبر داد. از همین رو، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت در نامه ای خطاب به ستاد مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز خواستار تشدید کنترل و نظارت بر مبادی ورودی و مقابله موثر با قاچاق پوشاک و منسوجات در کشور شده است.

گزیده خبر

در راستای تحقق اهداف دولت سیزدهم انجام شد:
آغاز فاز جدید همكاری های خودرویی سایپا 

با خودروسازان روسیه 
گروه خودروســازی سایپا در راستای سیاســت های دولت سیزدهم مبنی بر 
توســعه روابط اقتصادی، صنعتی و تجاری با کشــورهای همسایه، همكاری 
های خود را با کشــور روسیه وارد فاز جدیدی کرد.به گزارش سایپانیوز، گروه 
خودروســازی سایپا در جهت توسعه فعالیت های برون مرزی که در 8 فرمان 
ابالغ شــده از ســوی رئیس جمهور در بخش صادرات مورد تاکید ویژه قرار 
گرفته است، مذاکرات خود را با روسیه آغاز کرد، از همین رو در بازدید مدیران 
ارشد منطقه ویژه اقتصادی ایالبوگای جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه از 
مجموعه ســایپا، درباره همكاری های مشترک صحبت و نتایح خوبی حاصل 
شــد.پس از بازدید مدیران ارشــد منطقه ویژه اقتصادی ایالبوگای جمهوری 
تاتارســتان فدراسیون روسیه از مجموعه ســایپا در خصوص  تولید مشترک 
با طرف های روســی در منطقــه آزاد SEZ آالبوگا، تبادل دانش فنی و امكان 
اســتفاده از ظرفیت های علمی و آموزشــی هر دو طــرف و انتقال دانش در 
حوزه های IT، نرم افزار، مالی و مهندســی، تفاهم و توافق های صورت گرفت.

همچنین بر اساس توسعه روابط با کشورهای همسایه که دولت سیزدهم این 
امر را تكلیف کرده است.

شهردار بندرعباس در سی و چهارمین جلسه شورای اسالمی شهر عنوان 
کرد:

شورای مجوز پرداخت حقوق کارکنان را از 
محل مالیات ارزش افزوده را بدهد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، مهدی 
نوبانی گفت: اولویت ما رســیدن به درآمد های پایدار است و برای شهرداری 
بندرعبــاس باید این آیتم فعال شــود. برای برون رفت از مشــكالت مالی و 
اقتصادی همراهی شورای اسالمی شــهر تعیین کننده است که قطعا نتیجه 
نهایی و اثرات مثبت آن برای پرســنل و شــهروندان سریع تر محقق خواهد 
شد.شهردار بندرعباس با اشــاره به کمك مالیات ارزش افزوده در درآمدهای 
شهرداری افزود: در حال حاضر 60درصد از بودجه شهرداری برای هزینه های 
جاری و 40 درصد برای مباحث عمرانی هزینه می شود.نوبانی خاطر نشان کرد: 
از شورای شهر خواهش میكنم مجوز پرداخت حقوق کارکنان را از محل مالیات 
ارزش افزوده به شهرداری بدهد تاخیر در پرداخت حقوق باعث نارضایتی در هر 
سازمانی می شود و باید شرایطی فراهم شود که از مالیات ارزش افزوده درصد 
باالتري برای پرداخت حقوق معوقه پرسنل در موارد خاص استفاده شود و قطعا 
در نهایت روند 60 به 40 هزینه های جاری و عمرانی رعایت خواهد شد.مهدی 
نوبانی با تاکید بر خدمات رسانی شبانه روزی نیروهای شهرداری بیان داشت: 
نارضایتی پرســنل شهرداری زمینه های نارضایتی شهروندان را فراهم میكند 
زیرا پرسنل در صورتی که تكریم نشوند و حقوق شان به موقع پرداخت نشود 
بهره وری و فعالیت آنها کاهش پیدا میكند پس باید مقررات در مورد ســهم 

پرداخت حقوق و مزایا از مالیات ارزش افزرده افزایش پیدا کند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان:
 نواقص اماکن ورزشی آذربایجان شرقی

 رفع می شود
آذربایجــان شــرقی – شــیعه نــواز: سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان 
آذربایجان شرقی بر رفع نواقص اماکن ورزشی جهت بهره مندی بهتر ورزشكاران 
و عالقه مندان تاکید کرد.حبیب ســتوده نژاد به بازدیدش از مجموعه ورزشی 
یادگار امام )ره( تبریز و دفتر فنی و مهندسی این اداره کل اشاره و اظهار کرد: 
ســه بازی تیم تراکتور بعد از ماه مبارک رمضان در ورزشگاه یادگار امام )ره( 
تبریز برگزار خواهد شد و الزم است تا اقداماتی برای بازسازی و بهبود وضعیت 
این ورزشگاه انجام گیرد.وی اضافه کرد: الزم است سكوی نیمكت ذخیره ها در 
این ورزشگاه ساماندهی و به فضاسازی فرهنگی اولویت داده شود تا تماشاگران 
و هواداران در فضایی ورزشی و راحت از تیم شان حمایت کنند.وی همچنین 
بر لزوم استفاده از ظرفیت های این اداره کل در بهبود اماکن ورزشی تاکید کرد 
و گفت: در این راســتای برنامه ریزی های الزم انجام خواهد شد تا زیرساخت 
های ورزش استان توسعه یابد و ورزشكاران مشكلی از این بابت نداشته باشند.

اسناد تک برگ ۶۲۳ هكتار از اراضی ملی 
شهرستان  شهررضا در راستای تثبیت 

مالكیت دولت اخذ شد
 غالمرضا ســبزواری رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهرضاگفت: این 
شهرستان با مساحتی بالغ بر دو هزار و 8۲0 کیلومتر و با ۲80 کیلومتر بزرگراه 
و راه اصلی و روســتایی در کریدور شمال به جنوب و شرق و غرب کشور و در 
مجاورت استانهای فارس، چهار محال و بختیاری و کهكیلویه و بویر احمد واقع 
شده است لذا تسریع در اجرای پروژه ها و فعالیت های مرتبط با حوزه های راه، 
مســكن، شهرسازی و امالک این شهرستان بســیار مورد اهمیت است.   وی 
اظهار کرد: همســو با سیاســت گذاری های معاونت امالک و حقوقی اداره کل 
راه و شهرســازی استان اصفهان و تالش و پیگیری های بعمل آمده اسناد تك 
برگ 6۲۳ هكتار از اراضی ملی این شهرســتان در راســتای تثبیت مالكیت 

دولت اخذ شد.   

ثبت رکورد تاریخی برای اقتصاد ایران در اوج تحریم
 ترانزیت کاال ۶۸ تا ۱۰۰ درصد رشد کرد 

رشــد 68درصدی ترانزیت و افزایش ۲برابری ترانزیت جاده ای کاال طی ســال 
1400 که یك رکورد کم ســابقه در اقتصاد ایران به شمار می رود، نشان می دهد 
در اوج تحریم ها و با راهبرد خنثی سازی تحریم می توان اقتصاد را بدون شرطی 
کردن به مذاکرات قوی کرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، 
اقتصاد ایران طی سالهای گذشته تحت شدیدترین تحریم ها بوده است که شدت 
این تحریم ها به همراه بی عملی دولت قبل در حوزه اقتصاد و شرطی کردن آن به 
مذاکرات هسته ای موجب تضعیف بسیاری از حوزه های اقتصادی ایران شده بود.

با روی کار آمدن دولت رئیسی که یكی از مهمترین شعارهایش، قطع وابستگی 
اقتصاد به بحث مذاکرات هسته ای و برجام بود، سیاست ها و برنامه های اجرایی 
حوزه اقتصاد به جای تمرکز اصلی بر رفع تحریم بر خنثی سازی تحریم متمرکز 
شــد و بدون اینكه دولــت اقتصاد را معطل مذاکرات برجامــی کند، اقداماتی 
در راســتای قوی ســازی اقتصاد انجام گرفت که تأثیرات آن در بخش هایی از 
حوزه های اقتصادی با گذشت حدود یك سال از دولت جدید نمایان شده است 
که حوزه ترانزیت یكی از این بخش هاســت، این در حالی اســت که طی یك 
سال گذشته از شدت تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران کاسته نشده است 
و فشــارهای تحریمی همچنان ادامه دارد.مطابق آمار رسمی از وزارتخانه های 
اقتصاد و راه و شهرسازی، طی سال 1400 بیش از 1۲ میلیون و 641 هزار تن 
کاالی ترانزیتی از قلمروی جمهوری اسالمی ایران عبور کرده که نسبت به مدت 
مشابه سال 99 با 7 میلیون و 5۳0 هزار تن بالغ بر 68 درصد رشد داشته است 
که این میزان رشــد در شدیدترین فشــار تحریمی قابل مالحظه است.بررسی 
جزئیات وضعیت آمار ترانزیت نشــان می دهد، در مدت یادشــده ترانزیت کاال 
در منطقه ویژه اقتصادی بندر شــهید رجایی 4 میلیون و ۳7 هزار تن، باشماق 
مریوان یك میلیون و 7۳6 هزار تن، ســرخس در خراسان رضوی یك میلیون و 
6۳۳ هزار تن، پرویزخان قصرشــیرین یك میلیون و ۲9۲ هزار تن، بازرگان در 
آذربایجان غربی یك میلیون و 197 هزار تن، جلفا در آذربایجان شــرقی 418 
هزار تن و بیله ســوار در اردبیل 409 هزار تن بوده است.همچنین ترانزیت کاال 
لطف آباد در خراسان رضوی هم مرز با کشور ترکمنستان ۳۲4 هزار تن، بندرلنگه 
در هرمزگان ۲۲8 هزار تن، میرجاوه در سیســتان و بلوچستان ۲10 هزار تن 
بوده اســت. این 10 گمرک مبدأ اصلی ورود کاالی ترانزیتی به کشور محسوب 
می شوند. در مجموع ورودی ترانزیت کاال از این مبادی 11 میلیون و 484 هزار 
تن بوده اســت و سهم ســایر گمرکات نیز یك میلیون و 157 هزار تن در سال 
1400 بوده اســت.طی سال 1400، مطابق آمار ۳7 درصد از کاالی ترانزیتی از 
دریا و  6۳ درصد خشــكی وارد کشور شده است که شامل حدود ۲4 درصد از 
کاالی ترانزیتی از مرز عراق،  15.5 درصد آسیای میانی )CIS(، 16 درصد نیز از 
سمت اروپا و مابقی )7.5  درصد( از سایر مبادی رسمی، وارد کشور شده است.

در اسفند ماه سال 1400 یك میلیون و ۳4۳ هزار تن کاالی ترانزیتی از مسیر 
ایران عبور کرده اســت که بررسی آمارها نشان می دهد طی 8 سال اخیر یك 

رکورد جدید به شمار می رود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی

26 میلیارد دالر ارز ترجیحی امسال مورد نیاز است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:  سال گذشته 17 میلیارد دالر 
ارز با نرخ ترجیحی برای کاالی اساسی اختصاص دادیم که امسال 
بــه خاطر افزایش قیمت ها این رقم بیــن ۲6 تا ۲7 میلیارد دالر 
برآورد می شــود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،  
سیداحســان خاندوزی وزیــر امور اقتصــادی و دارایی در جمع 
تعدادی از خبرنگاران در مورد سؤالی مبنی بر تعیین تكلیف ارز 
با نرخ ترجیحی برای کاالهای اساسی گفت: حذف ارز ترجیحی 
یك قرائت غیرواقعی اســت، البته برخی معتقد به آزاد شدن نرخ 
ارز در قالب سیستم بازار آزاد و اقتصاد لیبرالی هستند، اما دولت 
می خواهد از کاالهای اساســی حمایت کند، ســال گذشته 17 
میلیارد دالر ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی پرداخت شد، اما 
امسال به دلیل افزایش قیمت ها و همچنین امكان کمبود برخی 
کاالهای اساســی به خاطر جنگ بین روسیه و اوکراین احتمال 
می دهیــم، این نیاز افزایش پیدا کند و به ۲6 تا ۲7 میلیارد دالر 
ارز ترجیحی نیاز داشته باشــیم تا بتوانیم به اندازه سال گذشته 
کاالهای اساســی تأمین کنیم.وی این نكته را هم گفت:  در حال 
حاضر برای اســتان مرزی سیستان و بلوچســتان 5 برابر میزان 
سال گذشــته روغن نباتی خوراکی در هر هفته ارسال می کنیم 
که معلوم اســت مصرف آنها به این میــزان افزایش پیدا نكرده، 
بلكه روغن با ارز ترجیحی از مرزها قاچاق می شود. در مورد آرد و 
روغن که از یارانه دولت برخوردار هستند، این اتفاق در شهرهای 
مرزی ممكن است بیفتد.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:  دولت 
حدود ۳0 میلیارد دالر در سال نفت می فروشد که از این مبلغ 10 
میلیارد دالر وارد صندوق توســعه ملی می شود، ۲0 میلیارد دالر 
در اختیار دولت قرار می گیرد. ما هدف مان صرفه و صالح کشــور 
و حمایت از اقشــار مســتضعف و کم درآمد است و نمی خواهیم 
فقط نسخه های آزادسازی اقتصاد و یا نسخه های لیبرالی صندوق 
بین المللی پول را در مورد ارز و اقتصاد اجرا کنیم.وی این نكته را 
هم گفت:  مســأله تورم هم اکنون در دنیا به ویژه در مواد غذایی 
و کاالهای اساســی در بسیاری از کشورها روی داده است و اکثر 

کشــورها به نقطه قله تورم در ۲0 ســال قبل خود رســیده اند.
خاندوزی همچنین در مورد ا عالم اسامی ابربدهكاران بانكی نیز 
گفت:  اعالم اسامی این افراد آخر راه نیست، بلكه ادامه دارد، گاهی 
چهره افراد بدهكار کالن وقتی نزد افكار عمومی روشن شود، اثر 
دارد،  آنهــا نیاز دارند چهره  و آبرویشــان از بین نرود. بدهكاران 
بــزرگ تالش می کنند، بگونه ای جلوه کنند که بدهی ندارند، اما 
آنها را افشا کردیم.وی گفت: همچنین سامانه سمات بانك مرکزی 
طراحی شده است که مردم می توانند ببینند افرادی از بدهكاران 
کالن اگر بخواهند از بانك های دیگر تسهیالت دریافت کنند در 
ســامانه سمات افشا می شود و مردم می توانند آن را اعالم کنند، 
بنابراین گام بعدی در شفافیت تسهیالت گیرندگان بزرگ است که 
اعالم می شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:  اگر کسانی جزء 
بدهكاران کالن بانكی باشند، دیگر نمی توانند از بانك های بعدی 

وام دریافت کنند، بنابراین تسهیالت بانكی باید قاعده مند شود و 
همچنین عزل و نصب مدیران دولتی باید قاعده مند شود.وی در 
پاسخ به پرسشی که چرا افزایش درآمد نفتی در زندگی مردم اثر 
ندارد، گفت: کشور در سال قبل با ۲00 هزار میلیارد تومان کسری 
بودجه همراه بود، اما در عین حال توانســتیم اقتصاد را سرپا نگه 
داریم و تأمین کســری بودجه به روش های کم هزینه و کم تورم 
ماننــد فروش اوراق دولتی در بورس تأمین شــد. بنابراین عمده 
افزایــش درآمد نفتی صرف تأمین کســری بودجه و بدهی های 
دولت شــد.خاندوزی گفت: در حال حاضر مجموعه بازنشستگان 
تأمین اجتماعی و بازنشســتگان دولتی از دولت طلب دارند.وزیر 
امور اقتصــادی و دارایی این را هم گفت: در قانون بودجه ســال 
قبل 140 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پیش بینی شده بود، 
همچنین حدود ۳0 تا 40 هــزار میلیارد تومان هم بودجه برای 

ایجاد اشــتغال در قالب بندهای تبصره 14 بودجه وجود داشت و 
در مجموع حدود 180 هزار میلیارد تومان بودجه برای پروژه های 
عمرانی و ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده بود که این رقم دو برابر 
ســال 99 بود.وی گفت:  اگر افزایش درآمد نفتی و افزایش قیمت 
نفت به داد ما نرســیده بود، نمی توانستیم تنها 50 هزار میلیارد 
تومانی که از بانك مرکزی گرفتــه بودیم را برگردانیم.خاندوزی 
در مــورد پایگاه های اطالعاتی مالیات هم گفت:  پایگاه های نظام 
مالیاتی باید به هم متصل می شــدند که این طرح در دست اجرا 
قرار دارد و به زودی همه پایگاه ها به هم متصل می شــوند، قبال 
بــه عنوان مثال پایگاه اطالعاتی مالیات بــر ارزش افزوده، پایگاه 
مالیات بر درآمــد، پایگاه ماده ۲51 مكرر یــا 169 مكرر قانون 
مالیاتی و یا پایگاه CGT مالیات بر عایدی ســرمایه به هم متصل 
نبودنــد، اما به زودی همه این پایگاه ها به هم متصل می شــوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد طرح اصالح قانون بانكداری 
گفت:  طرحی که توســط برخی از نمایندگان مجلس تهیه شده 
بود را پیرایش می کنیم و آن را به ســرانجام می رســانیم، تالش 
بر این است که دولت الیحه رقیبی برای طرح نمایندگان ندهد، 
اما همان طرح را با تغییرات و پیرایشــی دنبال خواهیم کرد.وی 
در مورد تعیین تكلیف نرخ خوراک پتروشــیمی ها و امكان اینكه 
نرخ خوراک از طریق بازار ســرمایه تعیین شود، نیز گفت: قیمت 
خوراک پتروشیمی ها دارای 6 نقطه است که دو نقطه داخلی و 4 
نقطه خارجی است از 4 نقطه خارجی هم دو نقطه می تواند توسط 
داخل تعیین شــود برخی از کشورها که مانند ایران منابع گازی 
دارند چگونه نرخ خوراک برای پاالیشگاه ها را تأمین می کنند ما 
هم می توانیم از آن روش اســتفاده کنیم.خاندوزی همچنین در 
مورد دســتگاه های کارتخوان بدون صاحب نیز گفت:  شب عید 
با وجود اینكه بســیاری از دستفروشان دارای کارتخوان بودند اما 
وقتی دیدیم ســه میلیون دستگاه پوز و کارتخوان بدون صاحب 
هســتند ابتدا مهلت دادیم که ثبت کنند، اما بعد از پایان مهلت 

دستگاه های بدون اسم و آدرس را قطع کردیم.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال گفت کــه مجازات ارائه 
خدمات مثــل تعمیر، ضمانت، بیمه و 
غیــره به کاالی قاچاق، با علم به وقوع 
جرم، در اصالحیه جدید قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، جریمه نقدی معادل 
یك تا دو برابــر ارزش کاالی موضوع 
تخلف اعالم شــده اســت.به گزارش 
ایسنا، بر اســاس گزارش های میدانی 
متعدد از بــازار لوازم خانگی، کاالهای 
خارجی جدید به وفور در بازار فروخته 
می شوند و حتی برخی مغازه داران اصال 
کاالی ایرانی ندارند که تعدادشان هم 
کم نیســت.  کاالهای دارای گارانتی 
اصل مربوط به ســه تا چهار سال قبل 
هســتند و کاالهای خارجــی جدید 
گارانتی های متفرقه دارند. البته همین 
گارانتی های متفرقه در موارد زیادی دو 
سال ضمانت قطعات، 10 سال ضمانت 
موتور و پنج سال بیمه در برابر دزدی 
و آتش ســوزی دارند.به نظر می رسد 
علت فعالیت گســترده شــرکت های 
گارانتی متفرقه، نبــود امكان برخورد 
با ارائه خدمــات به کاالی قاچاق بوده 
اســت. موضوعی که به نظر می رسد با 
اصالحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز که هفته گذشــته از ســوی 
رئیس جمهوری ابالغ شده، تغییر کرده 

اســت.در این رابطه، امیرمحمد پرهام 
فر در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینكه 
یكی از چالش های مقابله با قاچاق این 
بود که ارائه خدمات به کاالی قاچاق، 
برای آنها امنیت ایجاد می کند، اظهار 
کرد: در این شــرایط مردم هم تفاوتی 
بیــن کاالیی که به طــور قانونی وارد 
شــده و کاالی قاچاق نمی بینند.وی با 
بیان اینكه این مســئله با جرم انگاری 
ارائه خدمات به کاالی قاچاق در قانون 

جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز تغییر 
کرده، گفت: این در حالی است که در 
قانون قبلی که ارائه خدمات به کاالی 
برخورد  بود،  قاچاق جرم انگاری نشده 
با شــرکت های گارانتی فعال در حوزه 
کاالی قاچــاق، امكان پذیر نبود.پرهام 
فر افزود: مجــازات ارائه خدمات مثل 
تعمیر، ضمانت، بیمه و غیره به کاالی 
قاچــاق، با علم به وقوع جرم، در قانون 
جدید، جریمه نقدی معادل یك تا دو 

برابر ارزش کاالی موضوع تخلف اعالم 
شده است.

شرکت های  باید  حمایت  سازمان 
ارائه دهنده خدمات را ساماندهی 

کند
البته به گفته این مقام مسئول مدیریت 
کالن در بحــث ارائه کلیــه خدمات 
جانبی مثــل ضمانتنامه، خدمات پس 
از فــروش، تعمیر، بیمه و غیره باید در 
حیطه وظایف ســازمان حمایت است 
باید از ســوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در یك مجموعه دیده شــود.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال با بیان اینكه  زیرســامانه 
گارانتی در ســامانه جامــع تجارت به 
تنهایی نمی تواند مشكل ارائه خدمات 
به کاالی قاچاق را برطرف کند، تصریح 
کرد: ســاماندهی گارانتی های متفرقه 
خود یك معضل اســت. اما کلیت این 
ماجرا در حیطه اختیارات وزارت صمت 
اســت.پرهام فر با بیان اینكه به صرف 
مجازات این مشــكل حل نمی شــود، 
تصریح کرد: باید مجموع شرکت های 
گارانتی و ارائه دهنده ســایر خدمات 
ساماندهی شود و در نهایت به افرادی 
که از قانون پیروی نمی کنند، مجازات 

شوند.

مجازات ارائه خدمات به کاالی 
قاچاق چیست؟

یك مقام روسی از امكان جایگزین کردن محصوالت ایرانی به جای برخی محصوالت غربی در روسیه خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
والدیمیر اوبیدینوف، رییس اتاق بازرگانی روســیه و ایران گفت که مسكو می تواند در زمینه مواد شوینده و دارویی کاال های ایرانی را جایگزین 
تعدادی از کاال های غربی کند.وی افزود: »وقتی درباره ایران صحبت می کنیم، به احتمال بسیار زیاد می توانیم جایگزینی برای برخی محصوالت 
غربی پیدا کنیم«.انواع محصوالت بهداشتی که مصرف روزانه دارند در میان این کاال ها وجود دارد.اوبیدینوف تصریح کرد ایران طیف گسترده ای 
از مواد شــیمیایی خانگی را تولید می کند. در صورت تمایل روســیه، می توان جایگزین هایی برای تعدادی از کاال های غربی در بازار ایران پیدا کرد. این کار زمان زیادی نمی برد.وی 
همچنین خاطرنشان کرد ایران در حوزه پزشكی، دارو، گردشگری درمانی و تولید مصالح ساختمانی، بسیار پیشرفته است.والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه دیروز)دوشنبه( در 
جریان نشستی گفت که تحریم های اعمال شده توسط غرب شكست خورده است. او با بیان اینكه روسیه در برابر فشار بی سابقه تحریم های غرب ایستادگی کرده گفت: »تالش این 
کشورها برای فروپاشی سیستم بانكی روسیه به نتیجه نرسید«.به گفته رییس جمهور روسیه، تحریم ها برای خود اعمال کنندگان غربی بدون عواقب نبوده است. این عواقب شامل 
افزایش تورم و بیكاری، نزول عملكرد اقتصادی، کاهش سطح زندگی و کاهش ارزش پس انداز مردم بوده است.اخیرا کشور های اروپایی مثل انگلیس و آلمان رکورد تورم چند دهه 
پیش خود را شكسته اند. تحریم های اعمال شده علیه روسیه به بحران گاز در اروپا دامن زده به نحوی که مقامات آلمانی اعالم کرده اند در صورت توقف واردات گاز از روسیه، این 

کشور تنها تا آخر تابستان ذخیره گاز دارد.

سخنگوی گمرک ایران تاکید کرد: نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک درخصوص ممنوعیت صادرات چهار محصول با 
پیگیری های صورت گرفته و نظر شفاهی وزارت جهاد کشاورزی به گمرک های اجرایی ابالغ نشد و صادرات این محصوالت 
در حال حاضر ممنوع نیست ولی ممكن است تعرفه صادراتی افزایش یابد.به گزارش ایلنا، سید روح اهلل لطیفی، سخنگوی 
گمرک ایران درباره ممنوعیت صادرات تعدادی از محصوالت کشاورزی گفت: به دلیل مباحث کارشناسی و فنی و تغییر 

نظر وزارت جهاد کشاورزی، این ممنوعیت به گمرک های اجرایی ابالغ نشد. وی با بیان اینكه براساس قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید و تنظیم 
بازار در بخش کشاورزی است و گمرک هم مجری قوانین و بخشنامه های قانونی است، اظهار داشت: به دالیل تغییر نظر وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگوهای 
شفاهی، این موضوع به گمرک های اجرایی ابالغ نشده و مقرر شده است که تغییراتی  در این تصمیم از سوی وزارت جهاد کشاورزی لحاظ شود.سخنگوی گمرک 
ایران ادامه داد: ممكن است وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت صادرات را به افزایش تعرفه عوارض صادراتی تبدیل کند و بر اساس مباحث مطرح شده، محصوالت 
گلخانه ای گوجه یا بادمجان نیز شــامل محدودیت یا افزایش عوارض صادراتی نشــود. به گفته لطیفی، معموال بر اســاس چند روش نسبت به تنظیم بازار اقدام 
می شود که یكی از روش ها افزایش تعرفه عوارض صادراتی است. روش دیگر، ممنوعیت صادرات کاالهایی است که در بازار داخل با کمبود مواجه شده اند و روش 
سوم هم تنظیم بازار با واردات بدون از دست دادن بازار صادراتی است. از آنجایی که در شرایط تحریمی، واردات کاالهایی که مشابه داخلی دارند، مرسوم نیست.

فرصت بی نظیر برای صادرکنندگان کاال؛

روسیه کاالهای ایرانی را با اقالم غربی جایگزین می کند
سخنگوی گمرک ایران:

لغو ممنوعیت صادرات چهار محصول کشاورزی
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ETFهاجاندوبارهمیگیرند
هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف نزدیک تر شدن ارزش ذاتی صندوق های قابل معامله دارا و پاالیش یکم سه راه کار به شورای عالی بورس پیشنهاد داد 
که در صورت تصویب و اجرا، این صندوق ها ۹۵ درصد به ارزش ذاتی خود نزدیک می شوند.به گزارش ایلنا، مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، در آذرماه 
۱۴۰۰ مهم ترین دغدغه دارندگان صندوق های ETF را مطرح و اعالم کرد که تالش می کند تا صندوق های دولتی ETF به NAV خود با همان ارزش ذاتی نزدیک شوند.

در راستای این ماموریت، سازمان بورس راهکار سه گانه ای را در هیات مدیره جمع بندی و پیشنهاد کرده است که اکنون این راهکار برای اجرایی شدن در انتظار تصویب 
شــورای عالی بورس قرار دارد.همچنین پیش بینی می شــود با اجرایی شدن این پیشنهادات، صندوق های دارا یکم و پاالیش یکم به ۹۵ درصد ارزش ذاتی خود برسند.

براساس این راهکار سه گانه سازمان بورس برای صندوق های ETF، در ابتدا اشخاص غیردولتی سهام دار این صندوق ها می توانند در صندوق ها اعمال رای کنند. همچنین 
صندوق های ETF به صندوق های فعال و بخشی تبدیل شوند، یعنی صندوق ها می توانند ترکیب سبد سهام را تغییر بدهند و بازارگردان نیز داشته باشند.در پایان یونیت 

واحدهای ممتاز این صندوق ها در یک مزایده به فروش برسد و به بخش خصوصی واگذار شود تا نقدینگی بیشتری جذب کند.

گزیده خبر

برندگانخوششانسوینکارتفصل
زمستانمعرفیشدند

دور جدید قرعه کشی وین کارت برگزار و برندگان خوش شانس ۴۴۴ جایزه 
نقدی به ارزش دوازده میلیارد ریال مشخص شدند.به گزارش سامان رسانه، 
سری جدید قرعه کشی وین کارت مربوط به فصل زمستان با حضور مدیران 
ارشد بانک برگزار و ۴۴۴ برنده خوش شانس این فصل مشخص شدند.در این 
مراسم، ابتدا قرعه کشی ۴ جایزه ۱ میلیارد ریالی برگزار شد و پس از مشخص 
شدن اسامی برندگان خوش اقبال این بخش، قرعه کشی برای مشخص شدن 
برندگان ۴۰ جایــزه ۱۰۰ میلیون ریالی و ۴۰۰ جایــزه ۱۰ میلیون ریالی 
صورت پذیرفت که اســامی تمامی برندگان هم اکنون در وب ســایت بانک 
سامان در دسترس است.بر این اساس، عالقه مندان به شرکت در قرعه کشی 
فصل بهار، می توانند با مراجعه به شعب بانک سامان در سراسر کشور، نسبت 
به افتتاح حســاب و دریافت وین کارت اقدام و با انجام هریک از فعالیت های 
بانکی مانند پرداخت قبوض، خرید از کارت خوان های ســامان، خرید شارژ، 

انتقال وجه و غیره برای شرکت در قرعه کشی دور بعد، امتیاز کسب کنند.

ساعاتکاربانکپاسارگاد
 ضمــن آرزوی قبولی طاعــات و عبادات، به منظــور بهره مندی از برکات 
شــب های قدر، واحدهای ستادی و شــعبه های بانک پاسارگاد در تهران و 
شهرســتان ها )به جز شعبه های »کیش« و »قشم«( به شرح زیر آماده ارائه 
خدمات به هموطنان گرامی خواهند بود:روز پنج شنبه مورخ یکم اردیبهشت 
مصــادف با روز »نوزدهم« ماه مبارک رمضان از ســاعت ۹ الی ۱2:3۰،روز 
دوشنبه مورخ پنجم اردیبهشــت مصادف با روز »بیست وسوم« ماه مبارک 

رمضان از ساعت ۹ الی ۱۴:۰۰

در دیدار دکتر شایان با آیت اهلل بوشهری مطرح شد؛
قدردانیعضوهیئترئیسهمجلس
خبرگانرهبریازبانکمسکن

دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در جریان سفر به شهر مقدس 
قم با آیت اهلل ســید هاشم حسینی بوشــهری، عضو هیئت رئیسه مجلس 
خبرگان رهبری و رئیس جامعه مدرســین حوزه علمیــه قم دیدار کرد.به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا ، دکتر محمود شایان مدیرعامل 
بانک مسکن در دیدار با آیت اهلل حسینی بوشهری عضو هیئت رئیسه مجلس 
خبرگان رهبری از افزایش اعطای تســهیالت بانکی در حوزه تامین مسکن 
مردم خبر داد و اظهار داشــت: با توجه به حمایت های گســترده آیت اهلل 
رئیسی ریاست محترم جمهوری در مدت کوتاه دولت سیزدهم برای تامین 
مالی پروژه های نهضت ملی مســکن هیچ گونه محدودیت و مانعی وجود 

ندارد و بانک مسکن در جهاد مسکن سازی کشور پیشتاز است.

بازدیدمدیرعاملبانکدیازشعببازار
آهنوشهرکراهآهن

علیرضا قیطاســی مدیرعامل بانک دی ضمن بازدید از شــعب بازار آهن و 
شــهرک راه آهن با همکاران و مشتریان این شعب دیدار و گفتگو کرد.  به 
گزارش روابط عمومی بانک دی؛علیرضا قیطاســی در بازدید از شعبه بازار 
آهن و شهرک راه آهن با تقدیر از تالش همکاران در ارایه خدمات گسترده 
،سریع همراه با تکریم به مشتریان بر اهمیت جذب منابع جدید برای بانک 
اشاره و تاکید کرد:با عنایت  به سیاست اعتباری و برنامه عملیاتی   ابالغی 
از کارکنان بانک انتظار داریم با همه توان در راستای ارتقای خدمات،جذب 
مشتریان و منابع جدید تالش کنند تا در پایان سال شاهد تحقق شعار سال 
در بانک دی باشیم.مدیرعامل بانک دی در جمع کارکنان این شعب هدف 
از بازدید و نظارت بر عملکرد شعب را افزایش کیفیت و بهره وری  فعالیتهای 
بانک مطابق با اهداف و سیاســت های ابالغی  دانست و افزود برای افزایش 
مهــارت کارکنان بانک دی  آموزش مســتمر از جمله برگزاری کالس های 
آموزشــی ویژه کارکنان درتمام امور  در دستور کار قرار گرفته است.بازدید 
از شــعب بازار آهن و شهرک راه آهن فرصتی شد تاعالوه بر دیدار و گفتگو 
مستقیم با مشــتریان،کارکنان و مدیران شعب در فضای صمیمی چهره به 
چهره با مدیرعامل بانک به گفتگو نشسته و مشکالت خود را در میان گذارند.

آغازعرضهاوراقگواهیسپرده
بانکملیایران

اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( بانک ملی ایران از 
هم اکنون تا پایان سال جاری در شعب این بانک عرضه می شود.به گزارش 
روابــط عمومی بانک ملی ایران، ایــن اوراق به صورت الکترونیکی، با نام، با 
سررســید یکساله، قابل انتقال به غیر و نرخ سود ۱8 درصد ساالنه از تاریخ 
انتشار خواهد بود.پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه 
است و بازخرید قبل از سر رسید آن در شعب بانک با نرخ ۱۰ درصد ساالنه 
خواهد بود.این اوراق ، بصورت الکترونیکي بوده و برگه ســپرده به مشتري 
تحویل داده نخواهد شد لذا اطالع حفظ و نگهداري از رسید صادره گواهي 
سپرده ضروري است.سود ۱8 درصدی اوراق گواهی سپرده بانک ملی ایران، 
فرصتی مناســب برای آن دسته از هموطنان عزیز است که به دنبال روشی 

مطمئن برای سرمایه گذاری خود هستند.

آموزشانتقالچکصیادیازطریقپیامک
امکان ثبت، تایید و انتقال چک صیادی از طریق پیامک مدتی است که توسط 
بانک مرکزی راه اندازی شده است.به گزارش خبرنگار ایِبنا، در صورتی که گیرنده 
چک جدید بنفش رنگ بعد از تایید دریافت چک  بخواهد آن را از طریق پیامک به 
نام شخص دیگری منتقل کند، کافیست متن زیر را به سرشماره ۴۰۴۰7۰۱7۰۱ 

بفرستد:
)از راست به چپ(

*7*شناسه/کد ملی انتقال دهنده*شناســه صیادی*شناسه/کد ملی گیرنده 
چک#اگر متن پیامی که باید فرستاده شود را فراموش کردید نیز کافیست یک 
پیام ) هرچند اشتباه( به سرشــماره ۴۰۴۰7۰۱7۰۱ بفرستید و در پاسخ پیام 

راهنمای نحوه ارسال صحیح پیام را دریافت کنید.

دریافتراهنمایخدماتچکازطریقپیامک
باسرشماره۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱

با ارسال یک پیامک بدون متن به سرشماره ۴۰۴۰7۰۱7۰۱ می توانید راهنمای 
خدمات چک را دریافت کرده و با اســتفاده از این راهنما، نسبت به ثبت، تایید، 
انتقال، انواع اســتعالم )وضعیت چک و صادرکننده آن( و معرفی شماره همراه 
خود برای اطالع از ثبت چک به نام شــما اقدام کنید.به گزارش ایِبنا به نقل از 
روابط عمومی بانک مرکزی، سامانه پیامکی با امکان راهنمایی افراد برای دریافت 
خدمات مرتبط با چک های جدید صیادی توســط این بانک راه اندازی شده و 
هموطنان عزیز می توانند برای دریافت این خدمات با ارسال پیامک به سرشماره 
۴۰۴۰7۰۱7۰۱ اقدام کنند.برای اســتفاده از خدمات این سامانه در مرحله اول 
می توانید با ارســال پیامک خالی به سرشماره ۴۰۴۰7۰۱7۰۱، از انواع خدمات 
مرتبط با سامانه مطلع شوید. سپس می توانید با ارسال کدهای اولیه نسبت به 
دریافت کامل راهنمای هر خدمت به صورت جداگانه اقدام کنید.پس از دریافت 
راهنما می توانید خدمات چندگانه شــامل ثبت، تایید، انتقال، انواع استعالم ها 
)وضعیت چک و صادرکننده آن(  را از این سرشماره دریافت کنید.یکی از تفاوت 
اصلی سامانه پیامکی با سایر روش ها در این است که ذینفعان چک می توانند با 
استفاده از این روش از وضعیت چک های صادرکننده شامل چک های برگشتی، 
رفع سوء اثرشــده و چک های در راه صادرکننده چک باخبر شوند.همچنین از 
دیگر امتیازات این سامانه، معرفی شماره همراه برای مطلع شدن از ثبت چک به 
نام شــخص است. برای دریافت این خدمت کافیست صادرکننده یا ذینفع چک 
باشید و شماره تلفن خود را به سامانه معرفی کنید )فرآنید استعالم چک توسط 
صادرکننده یا ذینفع را انجام دهید(. پس از آن هر زمان چکی به نام شما ثبت 
یا منتقل شــد پیامکی برای شما ارسال می شــود و شما را از ثبت چک به نام 

تان مطلع می کند.

افزایشسقفوامقرضالحسنهفرزندآوری
ابالغشد

بانک مرکزی بخشــنامه افزایش ســقف اعطای وام قرض الحسنه فرزندآوری را 
به شــبکه بانکی ابالغ کرد. به گزارش خبرنگار ایِبنا، بانک مرکزی افزایش سقف 
اعطای  وام قرض الحسنه فرزندآوری را در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۱ به شبکه 
بانکی ابالغ کرد.این تسهیالت برای فرزند اول 2۰ میلیون تومان و برای فرزندان 
دوم، سوم و چهارم به ترتیب ۴۰، ۶۰ و 8۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم 
و به بعد هم ۱۰۰ میلیون تومان است.متقاضیان برای دریافت این تسهیالت باید 

به سامانه ve.cbi.ir مراجعه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد؛

سرمایه گذاری های اشتغال آفرین در دستورکار کشورهای گروه ۲۴
رییس کل بانک مرکزی گفت: جمهوری اسالمی ایران آماده 
اســت در صورت رفع تحریم ها، ظرفیــت تولید نفت خود را 
متناسب با شــرایط بازار تنظیم کند زیرا این اقدام به بهبود 
چشمگیر ســرمایه گذاری ها منجر می شود.به گزارش ایِبنا به 
نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح آبادی رئیس کل 
بانــک مرکزی در نشســت روســای کل بانک هــای مرکزی 
کشورهای عضو گروه G2۴ ( 2۴(، وظیفه اصلی نهادهای پولی 
و مالی بین المللی را احیای اقتصادی جوامع آســیب دیده از 
کرونا و تقویت شاخص های مرتبط با توسعه پایدار کشورهای 
برشــمرد و گفت: بهبود و هدایت سرمایه گذاری های مولد به 
سمت اشتغال آفرینی باید به منظور افزایش رشد اقتصادی در 
دستور کار کشورهای گروه 2۴ قرار گیرد.وی در این نشست 
که بصورت مجازی برگزار شد، تصریح کرد: اقدامات نهادهای 
مالــی بین المللی باید بر تقویت تجــارت خارجی، حمایت از 
سرمایه گذاری های پایدار و خلق فرصت های اشتغال با توجه 

به مزیت های نسبی کشورهای در حال توسعه متمرکز باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه که محوریت بحث های 
آن » بهبود اقتصاد پایدار و فراگیر« بود با اشــاره به ضرورت 
تقویت ارزش پول  ملی کشــورهای در حال توسعه، حمایت 
عملی از بازارهای نوظهور و ترویج مبادالت بازرگانی و تجاری 
میان آنان تصریح کرد: اتخاذ راهکار تعمیق و توسعه مناسبات 
دو و چندجانبــه بین المللی میان کشــورهای عضو گروه 2۴ 

باید بــرای مقابله با هرگونه بحران های احتمالی در دســتور 
کار قرار بگیــرد و نهادهای مالی همچون صندوق بین المللی 

پول هم موظفند طبق وظایف ذاتی شان، نقش محوری خود 
را در ایــن زمینه ایفا کنند.صالح آبادی همچنین با اشــاره به 

ضرورت سرمایه گذاری های مولد کشورهای صادرکننده نفت 
در امور زیربنایی ملی و توســعه زیرساخت ها گفت: جمهوری 
اسالمی ایران آماده اســت در صورت رفع تحریم ها، ظرفیت 
تولید نفت خود را متناســب با شــرایط بازار تنظیم کند زیرا 
این اقدام به بهبود چشمگیر سرمایه گذاری ها منجر می شود.

رئیس کل بانک مرکزی کشــورمان در این نشست بین المللی 
همچنین تصویب اخیر صنــدوق ثبات و احیای اقتصادی در 
این گروه بین المللی را ابزاری موثر برای اصالح ساختار تامین 
مالی اعضا در حوزه های کلیدی برشمرد.گفتنی است ریاست 
ســاالنه گروه2۴ که تا ســال پیش به مدت یکسال برعهده 
جمهوری اســالمی ایران بود از اکتبر 2۰2۱ به کشــور عضو 
گواتماال سپرده شده است.اعضای گروه2۴ از سه منطقه آسیا، 
آفریقا و آمریکای التین هســتند و در سال های گذشته نیز 
چهار کشور دیگر نیز به آن اضافه شده اند. در این گروه مالی 
و پولی بین المللی، کشــورهای جمهوری اسالمی ایران، هند، 
آفریقای جنوبی، ونزوئال، الجزایــر، آرژانتین، برزیل، کلمبیا، 
کنگو، ساحل عاج، اکوادور، مصر، اتیوپی، گابن، غنا، گواتماال، 
هائیتی، کنیا، نیجریه، لبنان، مکزیک، مراکش، پاکستان، پرو، 

فیلیپین، سریالنکا، سوریه، ترینیداد و توباگو، عضو هستند.
هم اکنون کشــور چین عضو ناظر ویژه و کشــورهای آنگوال، 
اندونزی، عربستان ســعودی و امارات متحده عربی هم سایر 

اعضای ناظر گروه2۴ هستند.

بانک مرکزی اعالم کرد: در راســتای 
اجرای ردیف ۱ بند د- احکام تنظیمی 
تبصره ۱۶- تسهیالت تکلیفی قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار 
مقدماتی تســهیالت و تعهدات کالن 
)از بانک هایــی که تاکنــون دریافت 
شده( در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ 

مطابق بند یاد شده منتشر می شود.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعالم 
کرد: بر اســاس بند یاد شــده انتشار 
این اطالعات به صــورت فصلی بوده 
و طبعــاً باید در تیر ماه ســال جاری 
منتشــر گردد لکن به جهت شــفاف 
ســازی هرچه بیشتر اطالعات و آمار؛ 
ایــن امر از ماه جاری در دســتور کار 
بانک مرکزی قرار گرفته است. گفتنی 
اســت، اطالعات منتشر شده تنها به 
منزله دریافت تســهیالت و تعهدات 

کالن از شبکه بانکی بوده و عدم ایفای 
تعهدات یاد شده در ستون مانده اصل 

تســهیالت –بدهی غیر جــاری قابل 
مشــاهده است.شــایان ذکر است به 

اســتناد فصل اول ماده ۱ بند 8-۱- 
آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن 
موضوع بخشنامه شماره 2۴2۵۵3/۹2 
تاریــخ ۱۶/۰8/۱3۹2، تســهیالت و 
تعهدات کالن: »بــه مجموع خالص 
اعطایی/ایجاد  تعهدات  و  تســهیالت 
شده به/برای هر ذینفع واحد که میزان 
آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه 
باشد.«، اطالق  اعتباری  پایه مؤسسه 
می شــود.الزم به ذکر است اطالعات 
مذکور، اولیه بوده و اقدامات مقتضی 
در زمینــه پایــش و بهبود مســتمر 
کیفیت آن در دست اقدام و پیگیری 
است.در پایان تاکید می شود تاکنون 
اطالعات از ۱۴ بانک دریافت شــده و 
به تدریج همزمان با دریافت اطالعات 
از سایر بانک ها جدول مربوطه کامل تر 

می شود.

از سوی بانک مرکزی

فهرست ابربدهکاران بانک های 
دولتی و خصوصی منتشر شد

تهران-ایرنا- صندوق بین المللی پول درباره استفاده کشورهای مثل روسیه از استخراج رمز ارزها برای فرار از تحریم ها هشدار داد و خواستار هوشیاری نهادهای 
سیاستگذار آمریکا و انگلیس درباره این موضوع شد.به گزارش ایرنا به نقل از بلومبرگ، صندوق بین المللی پول در گزارشی مدعی شد: این خطر وجود دارد که 
کشورهای تحت تحریم مثل ایران و روسیه از منابع انرژی خود در زمان محدودیت صادرات، برای استخراج رمز ارز استفاده کنند.این نهاد بین المللی مستقر در 
واشنگتن افزود: استخراج رمز ارز مبتنی بر صرف انرژی)برق( زیاد است و این کشورها با توسعه فعالیت در حوزه تولید رمزارزها، می توانند به صورت مستقیم 
از تولید رمزارز درآمد داشته باشند.گزارش صندوق بین المللی پول تصریح کرد: جنگ اوکراین، چالش های نهادهای سیاست گذار در حوزه دارایی های دیجیتال را تشدید کرده است و کشورهای 
تحریم شده می توانند با کمک امضای الکترونیکی، سخت ترین تحریم ها را دور بزنند.صندوق بین المللی پول به نهادهای سیاستگذار حوزه رمزارز در آمریکا، انگلیس و دیگر کشورها هشدار داد 
درباره استفاده روسیه و دیگر کشورهای تحت تحریم از استخراج رمزارز برای فرار از تحریم ها هوشیار باشند.گزارش صندوق بین المللی پول در عین حال، استفاده از استخراج رمزارز برای کسب 
درآمد را در کشورهای تحریم شده قابل توجه ندانست اما در مورد توسعه این فعالیت ها در آینده ابراز نگرانی کرد.صندوق بین المللی پول، این اطالعیه را بعد از هشدار نمایندگان کنگره آمریکا 
درباره استفاده روسیه از استخراج رمزارز برای کسب درآمد صادر کرد.بعد از شروع عملیات ویژه روسیه در اوکراین، غرب به رهبری آمریکا تالش کرد با تحریم های شدید اقتصادی، ماشین جنگی 
کرملین را متوقف کند.تالش برای کاهش ارزش پول ملی روسیه و خارج کردن آن از چرخه مبادالت تجاری بین المللی یکی از دستورکارهای واشنگتن در جنگ اقتصادی با مسکو بود. گزارش 

ها حاکی از کاهش مبادالت تجاری به روبل، واحد پول روسیه در هفته های اخیر است.

قیمت طال دیروز چهارشــنبه، پس از افت شــدید روز گذشــته کاهش یافت زیرا افزایش بازدهی 
خزانه داری ایاالت متحده همچنان توجه سرمایه گذاران را از شمش بدون بازده دور می کند.به گزارش 
ایســنا، بهای هر اونس طال با ۰.2 درصد کاهش به ۱۹۴۶ دالر و چهار ســنت رسید و قیمت طالی 
آمریکا با ۰.۵ درصد کاهش به ۱۹۴۹ دالر و ۵۰ سنت رسید. قیمت طال تا ۱.8 درصد کاهش یافت و 
به پایین ترین حد یک هفته گذشته رسید زیرا دالر آمریکا قوی تر شد و افزایش بازدهی خزانه داری بر 

جریان ورودی امن به طال سایه انداخت.بهای هر اونس طال در ساعت ۶ و 2۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۶.۶ درصد کاهش به ۱۹۴3 دالر 
و ۵۰ سنت رسید و در بازار معامالت آتی آمریکا نیز با ۰.3۴ درصد کاهش به ۱۹۴۴ دالر و ۵۰ سنت رسید.بازدهی خزانه داری ایاالت متحده 
همچنان به باالترین سطح چند ساله خود ادامه می دهد و سرمایه گذاران آماده می شوند تا فدرال رزرو به شدت نرخ ها را افزایش دهد زیرا 
بانک مرکزی تالش می کند تا تورم فزاینده را مهار کند.طال نسبت به افزایش نرخ های بهره آمریکا و بازدهی باالتر بسیار حساس است که 
هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده را افزایش می دهد. دالر نزدیک به باالترین حد اخیر حفظ شد و باعث شد که طال با قیمت دالر 
برای سایر دارندگان ارز جذابیت کمتری داشته باشد.صندوق بین المللی پول با اشاره به جنگ روسیه در اوکراین، پیش بینی خود از رشد 

اقتصاد جهانی را تقریبا یک درصد کاهش داد و هشدار داد که تورم برای بسیاری از کشورها خطری آشکار است.

صندوق بین المللی پول: 

طال در مقابل دالر، پا پس کشیدرمز ارزها می توانند برای دور زدن تحریم ها استفاده شوند

با حمایت و مشارکت پست بانک ایران
اینوتکسپیچ۲۰۲۲درایستگاهپایانی

بهارومیهرسید
پنجمین دوره رقابت های استارتاپی اینوتکس پیچ 2۰22 استانی که 
با حمایت و مشارکت پســت بانک ایران برگزار می شود، در ارومیه به 
ایستگاه پایانی رسید و فردا پنجشنبه )یکم اردیبهشت( اینوتکس پیچ 
شمال غرب با رقابت استارتاپ های سه استان آذربایجان غربی، شرقی 
و اردبیل برای انتخاب  تیم های برگزیده برگزار می شود.به گزارش اداره 
کل روابط عمومی پست بانک ایران، در این دوره از رقابت های  اینوتکس 
پیچ  شــمال غرب، سه تیم برتر پس از ارزیابی ها، ضمن برخورداری از 
تســهیالت 2۵۰ میلیون تومانی، وارد مرحله رقابت کشوری می شوند. 
این رقابت ها، از ســاعت ۱3 عصر پنجشنبه با سخنرانی محمد صادق 
معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، علیرضا واحد پور مدیر امور شعب 
و بازار یابی پســت بانک ایران آغاز شــده و اســماعیل صادقی مدیر 
سرپرستی استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از داوران این دوره از 

مسابقات معرفی شده است. 

تقدیرمعاونوزیراقتصادازخدماتبانک
قرضالحسنهمهرایران

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان 
خراســان رضوی تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
در پی ســفر رئیس جمهوری به مشهد مقدس، میز خدمت بانک به مدت 2 روز در 
محل اعالمی وزارت امور اقتصاد و دارایی مستقر و نسبت به ارائه خدمت به مراجعان 
و پیگیری مشــکالت آن ها اقدام شد.همچنین مدیر شعب استان با »هادی قوامی« 
نماینده تام االختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی و »حســینی« نماینده بانک مرکزی 
دیدار و خدمات بانک را برای آن ها تشریح کرد.در همین رابطه وزارت امور اقتصاد و 
دارایی از خدمات بانک تقدیر کرده است. در لوح سپاس این وزارتخانه که به امضای 
»هادی قوامی« معاون امور حقوقی و مجلس و نماینده تام االختیار وزیر امور اقتصادی 
و دارایی رسیده، خطاب به »محمدرضا صبوری« مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در استان خراسان رضوی آمده است:»خدمت به نظام جمهوری اسالمی و ملت 
شریف ایران زمین، توفیقی سترگ در مسیر آموزه های دینی و انقالب است و استقرار 
میز ارتباطات مردمی همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری در استان ها، جلوه ای از 

خدمتگزاری و مردمی بودم دولت سیزدهم است.
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گزیده خبر

بر سر تسلیحات ارسالی آمریکا به اوکراین، 
چه می آید؟

منابع آگاه به شبکه سی ان ان گفتند که ایاالت متحده قادر نیست تا تجهیزاتی 
که به اوکراین ارسال کرده، بعدا رهگیری کند و یکی از دالیل آن فقدان حضور 

نیروهای زمینی ایاالت متحده در این کشور جنگ زده است.
به گزارش ایســنا، منابع مطلع به شبکه خبری ســی ان ان می گویند که ایاالت 
متحده راه های اندکی برای ردیابی عرضه قابل توجه سامانه های ضد تانک، ضد 
هوایی و ســایر تســلیحاتی که از طریق مرز به اوکراین ارسال کرده است، دارد؛ 
نقطه کوری که تا حد زیادی به دلیل فقدان نیروی زمینی ایاالت متحده در آن 
کشور و قابلیت حمل آسان بسیاری از سیستم های کوچکتر است که اکنون در 
سراسر این مرز جابجا می شوند.این ریسک آگاهانه ای است که دولت بایدن مایل 
به پذیرش آن اســت.در کوتاه مدت، ایاالت متحــده انتقال تجهیزاتی به ارزش 
صدها میلیون دالر را برای تقویت توانایی اوکراینی ها به منظور جلوگیری از حمله 
مسکو حیاتی می بیند.یک مقام ارشد دفاعی روز سه شنبه گفت که این »مطمئناً 
بزرگترین تامین تسلیحاتی اخیر به کشوری است که یک طرف درگیری به شمار 
می رود.« اما، هم مقامات کنونی ایاالت متحده و هم تحلیلگران دفاعی می گویند، 
خطر این اســت که در درازمدت، برخی از این سالح ها ممکن است در دستان 
ارتشی ها و شبه نظامیان دیگری قرار بگیرند که ایاالت متحده قصد مسلح ساختن 
آنها را نداشت.یک منبع آگاه از اطالعات آمریکا گفت: ما برای کوتاه مدت وفاداری 
می بینیم اما وقتی این درگیری به ســمت هرج و مرج در میدان نبرد کشــیده 
شــود، این وفاداری تقریبا به صفر می رسد. این وفاداری درون سیاه چاله بزرگی 
می افتد و شما بعد از مدت کوتاهی دیگر هیچ حسی از آن ندارید.یک مقام دفاعی 
گفت که دولت بایدن در تصمیم گیری برای ارســال میلیاردها دالر تسلیحات و 
تجهیــزات به اوکراین، این خطر را در نظر گرفت که برخی از محموله ها ممکن 
اســت در نهایت به جاهای غیرمنتظره برسد. این مقام گفت، اما در حال حاضر 
دولت بایدن شکســت در مسیر مســلح کردن کافی اوکراین را خطر بزرگتری 
می داند.از آنجا که ارتش ایاالت متحده حضور میدانی ندارد، ایاالت متحده و ناتو 
به شدت به اطالعات ارائه شده از سوی دولت اوکراین متکی هستند. مقامات در 
خفا تشخیص داده اند که اوکراین چنین انگیزه ای دارد که تنها اطالعاتی را ارائه 
کند که با آنها کمک بیشتر، تسلیحات بیشتر و کمک های دیپلماتیک بیشتری 
بگیرد.یک منبع آگاه دیگر که با اطالعات غرب آشناست، می گوید: جنگ است؛ 
هر آنچه آنها انجام می دهند و می گویند با هدف این است که به آنها در پیروزی 
در این جنگ کمک کند. هر بیانیه عمومی، یک عملیات اطالع رســانی اســت، 
هر مصاحبه و سخنرانی زلنســکی یک عملیات اطالع رسانی است. به هر حال ، 
این بدان معنا نیســت که آنها با آنجام آنها کار اشتباهی انجام می دهند.مقامات 
آمریکایــی و غربی، ماه ها گزارش های مفصلــی در مورد آنچه که غرب در مورد 
وضعیت نیروهای روســیه در داخل اوکراین می داند، ارائه کرده اند؛ تعداد تلفات 
آنها، قدرت رزمی آنها، ذخایر تســلیحات آنها، نوع مهمات مورد استفاده آنها و 
غیره.اما هنگامی که بحث نیروهای اوکراینی می شــود، مقامات اذعان دارند که 
غرب از جمله آمریکا، یک ســری شــکاف های اطالعاتی دارد. به گفته دو منبع 
مطلع از اطالعات آمریکا و غرب، ارزیابی های غرب از تلفات اوکراینی ها هم بسیار 
مبهم اســت. یک منبع آگاه از اطالعــات گفت: با توجه به اینکه ما هیچ نیروی 

میدانی ای نداریم، ردگیری آن دشوار است.

شولتس:
پوتین مسئول وقوع جنایات جنگی در 

اوکراین است
صدراعظم آلمان گفت که کشــورش به ارسال 
سالح به اوکراین ادامه می دهد اما با این تفاوت 
که چون ظرفیت ارســال ســالح از انبارهای 
تسلیحاتی ارتش آلمان به حد نصاب رسیده، او 
با صنایع تسلیحاتی و سایر کشورها برای انجام 
این کار همکاری دارد.به گزارش ایسنا، به نقل 

از خبرگزاری رویترز، »اوالف شولتس« صدراعظم آلمان در داخل کشور و خارج 
با انتقادهایی روبروست و منتقدان می گویند که او فاقد حس رهبری درباره مساله 
اوکراین اســت. حتی احزاب دولت ائتالفی شولتس هم اکنون به صورت واضح او 
را به تردید درباره تعهداتش به اوکراین درباره ارســال تسلیحات سنگین متهم 
می کنند.وی پس از شــرکت در یک مکالمه با متحدان غربی شامل جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا گفت، آنها در مساله ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین 
که »تضمینی در دفاع این کشــور در مقابل روسیه است«، همکاری می کنند.

وی در پاسخ به این که آیا آلمان تانک های لئوپارد به اوکراین می فرستد، گفت: 
متحدان غربی و نه فقط برلین بر روی ارسال تسلیحات به اوکراین توافق کردند. 
درضمن برلین در حال رایزنی بین ســازندگان تجهیزات نظامی آلمان اســت و 
اوکراین تسلیحات آلمانی را مانند تســلیحات ضد تانک و دفاع هوایی دریافت 
می کند. ما پول الزم را برای خرید این تجهیزات تامین می کنیم.شــولتس باید 
فشار سبزها و دموکرات های آزاد با هدف افزایش تامین تسلیحاتی به اوکراین را 
با برخی محافظه کاری ها درون عناصر حزب سوسیال  دموکرات های خودش که 
از دیرباز و قبل از جنگ در اوکراین، حامی آشــتی غرب با روسیه بودند، متوازن 
کند. رئیس کمیته دفاعی پارلمان آلمان هم از صدراعظم این کشــور بابت عدم 
ارائه جزئیات متقن انتقاد کرد.شــولتس همچنین گفت که دولتش برای صنایع 
تسلیحات سازی پول تامین می کند اما این را هم گفت که نیروهای مسلح آلمان 
در میانه این انتقادها چیزی برای ارائه ندارند. وی افزود: برلین با کی یف بر ســر 
آنچه اوکراین نیاز دارد، همکاری می کند و به تامین مالی مورد نیاز می پردازد. ما 
از صنایع تسلیحات سازی آلمان خواسته ایم تا به ما بگویند کدام اقالم را می توانند 

در آینده ای نزدیک تامین کنند.

گاردین:
 یا گوترش تضمین صلح در اوکراین را رهبری می کند یا سازمان ملل به خطر می افتد

بیش از ۲۰۰ تن از مقام های ســابق و ارشــد سازمان ملل با ارسال نامه ای به آنتونیو گوترش هشدار دادند که اگر او شخصا برای رهبری تالش برای 
میانجیگری صلح در اوکراین کار بیشتری نکند، نه تنها جایگاه سازمان ملل نامربوط و بی اهمیت می شود، بلکه ادامه حضور آن با خطر مواجه می شود.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، اعضای پیشین سازمان ملل شامل تعداد زیادی از معاون دبیرکل های سابق از آنتونیو گوترش، دبیرکل 
فعلی این نهاد بین المللی خواستند تا ایفای نقش بیشتری داشته باشد و خطرات شخصی را برای تضمین صلح به جان بخرد. آنها گفتند که سازمان ملل بابت حمله یکی از 
پنج عضو دائم شورای امنیت به اوکراین، با تهدید وجودی روبروست.در این نامه آمده است: آنچه ما و دیگر مردمان می خواهیم ببینیم، یک حضور سیاسی سازمان ملل و تعامل 
عمومی، به عالوه واکنش بشردوستانه قابل مالحظه سازمان ملل در بحران اوکراین است. ما خواستار یک استراتژی شفاف برای برقرای دوباره صلح هستیم و آغاز آن باید با یک 
آتش بس موقت و استفاده از ظرفیت سازمان ملل برای داوری غیررسمی، میانجیگری و حل مناقشه باشد.  این سیاستمداران سابق سازمان ملل به گوترش تاکید کردند: این 
می تواند شامل سفر به مناطق درگیر، رایزنی  با طرفین درگیر و حتی انتقال موقت دفتر خودتان به اروپا، نزدیکی به مذاکرات و تاکید بر اراده سازمان ملل برای حل این بحران 
مهم باشد.نگرانی هایی از تالش های برخی بازیگران از ترکیه و فرانسه گرفته تا اسرائیل و اتریش برای میانجیگری در اوکراین وجود دارد. بر خالف آن، در دوران بحران موشکی 
کوبا در سال ۱۹۶۱، آقای او تانت از میانمار که به تازگی به عنوان دبیرکل سازمان ملل منصوب شده بود، نقش مهمی در تنش زدایی و بعد میانجیگری در این درگیری میان 

روسیه و آمریکا ایفا کرد.همچنین در زمان جنگ خلیخ فارس که خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل سازمان ملل بود، او آمریکا را برای مذاکره با عراق متقاعد کرد.

 نخست وزیر انگلیس از پارلمان
 عذرخواهی کرد

نخســت وزیر انگلیس پس از جریمه شدن توسط پلیس در هفته گذشته، از 
پارلمان به خاطر نقض قوانین کرونا در پی دورهمی که به خاطر تولدش برگزار 
شده بود، عذرخواهی کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، بوریس 
جانســون، نخست وزیر انگلیس و ریشی ســوناک، وزیر دارایی این کشور در 
حالی که پارلمان به مناســبت عید پاک در تعطیالت به ســر می برد، جریمه 
شدند. قانون گذاران انگلیس روز پنجشــنبه درخصوص اینکه آیا جانسون به 
خاطر اتهامات گمراه کردن پارلمان با دروغ های مکررش درباره تبعیت از قوانین 
کرونا باید تحت تحقیق قرار گیرد یا خیر، رای گیری خواهند کرد.جانسون به 
قانون گذاران گفت: از این فرصت اســتفاده می کنم تا مجددا از صمیم قلب از 
مجلس عوام عذرخواهی کنم. به محض اینکه اخطاریه را دریافت کردم، به این 
خطا و این خشم اذعان کردم و تاکید داشتم که مردم حق دارند رفتار بهتری 

از نخست وزیرشان توقع داشته باشند. 

آمریکا: 
از عملیات ترکیه در شمال عراق اطالع داشتیم

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، سه شنبه با اعالم اینکه کشورش از عملیات 
ترکیه در اقلیم کردستان عراق مطلع بود، افزود: واشنگتن بر ضرورت احترام به 
حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی عراق تاکید می کند.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری عراقی شفق نیوز، این سخنگوی که ترجیح داد نامش فاش نشود، در 
مصاحبه ای به شبکه ماهواره ای »الحره« عراق گفت: مجدداً تأکید می کنیم که 
هرگونه فعالیت در عراق باید به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق احترام بگذارد.

وی خاطرنشان کرد که آمریکا علی رغم اینکه حزب کارگر کردستان )پ ک ک( 
را به عنوان یک سازمان  تروریستی در لیست سازمان های تروریستی جهانی 
طبقه بندی کرده است منتهی از همه دولت ها می خواهد در مبارزه با تروریسم 
در بیرون از مرزه  ای خود با هماهنگی  کامل عمل کنند.ترکیه دوشــنبه اعالم 
کرد که با مشــارکت نیروهای ویــژه و یگان های رزمی، حمله هوایی و زمینی 
جدیدی را علیه شــبه نظامیان حزب کارگران کردستان )پ ک ک( انجام داده 
و در همین راستا، ســه منطقه نزدیک مرز ترکیه در اقلیم کردستان عراق را 
هدف قرار داده است.حمالت ترکیه در عراق معموال در جایی که پ ک ک دارای 
پایگاه ها و اردوگاه های آموزشی در منطقه سنجار و در مناطق کوهستانی اقلیم 

کردستان عراق در مرز ترکیه است، صورت می گیرند.

منابع نزدیک به مذاکرات وین؛

آمریکا ضرب االجل رسیدن به توافق را تغییر داد
منابع نزدیک بــه مذاکرات وین به یک روزنامه صهیونیســتی 
گفته اند دولت آمریکا باز هم ضرب االجل مربوط به مذاکرات رفع 
تحریم ها در وین را تغییر داده اســت.به گزارش فارس، موضوع 
ضرب االجل های ســاختگی آمریکا بــرای مذاکرات وین، اکنون 
مسئله ای است که نیاز به توضیح بیشتر ندارد.از بیستم بهمن ماه 
که مقام های دولت بایدن از جمله »جنیفر ســاکی«، سخنگوی 
کاخ سفید بارها می گفتند که به توافق تنها چند هفته باقی مانده 
چند ماه می گذرد اما در کمال تعجب، امروز سه شنبه یک رسانه 
صهیونیستی به نقل از منابع آگاه گزارش داده که آمریکا باز هم 
ضرب االجل خود در این گفت وگوها را تغییر داده اســت.روزنامه 
صهیونیستی هاآرتص نوشــت: »منابع دخیل در گفت وگوها به 
هاآرتص گفته اند که دولت آمریکا بارها ضرب االجل های خودش 
را تغییر داده اســت. در ابتدا پایان فوریه به عنوان ضرب االجلی 
برای اتمام مذاکرات تعیین شــد. اما بعد از آنکه پیشرفت هایی 
حاصل شــد این ضرب االجل به ماه مارس موکول شــد که آن 
ضرب االجل هم گذشته است.«تعیین ضرب االجل های ساختگی 
یکی از تاکتیک های ضلع غربی مذاکرات وین در ماه های گذشته 
برای تحت فشــار قرار دادن تیم ایران بوده، حال آنکه شــواهد 
مختلفی نشان می دهند ضعف تصمیم گیری در طرف های غربی 
به خصوص آمریکا عامل حرکت کند مذاکرات بوده است. از زمان 
آغاز نخســتین دور مذاکرات وین در دولت آیت اهلل سید ابراهیم 
رییســی در آذرماه سال  گذشــته مقام های کشورهای غربی و 
جریان رسانه ای همســو با آنها چندین موعد برای بسته شدن 
پنجــره مذاکرات تعیین کرده اما با نزدیک شــدن به هر یک از 
آن موعدها آن را چند هفته به عقب تر انداختند.بهمن ماه ســال 
گذشته شبکه خبری سی ان ان گزارش داده بود که دولت امریکا 
آخرین موعد برای حصول توافق را »آخر ماه فوریه« اعالم کرده 
بودتا قبل از این ضرب االجل، یک مقام آمریکایی روز ۲۷ دی ماه 
در گفت وگو با روزنامه وال اســتریت ژورنال گفته بود که پنجره 
مذاکرات هسته ای با ایران »اواسط ماه فوریه« بسته خواهد شد.

باز هــم قبل تر از آن، پایگاه خبری پولیتیکو به نقل از مقام های 
غربی نزدیک به مذاکرات وین نوشــته بود که پنجره مذاکرات تا 
پایان ماه ژانویه یا اوایل ماه فوریه بســته خواهد شد.پایان سال 
میالدی ۲۰۲۱ ضرب االجل دیگری بود که مقام های آمریکایی و 
سه کشور اروپایی در هفتمین دور مذاکرات وین به عنوان نقطه 

اتمام دیپلماسی با ایران مطرح کرده بودند.مسئله ضرب االجل های 
ساختگی آمریکا چندی پیش مورد توجه یک اندیشکده یهودی 
قرار گرفت. این اندیشکده به ۲۷ جمله مقام های آمریکایی درباره 
کوتاه بودن زمان در مذاکرات از ژانویه ۲۰۲۱ تا پایان ژانویه ۲۰۲۲ 
اشاره کرده و نوشته بود: »به نظر می رسد زمان مذاکرات هسته ای 
هرگز به پایان نمی رسد.«پیام بین سطوری که آمریکایی ها تالش 
کرده اند از تأکید بر کوتاه بودن زمان در مذاکرات وین قصد القای 
آن را داشته اند این بوده که سرعت گفت وگوها تابع اقداماتی است 
که ایران بایســتی انجام دهد. حال آنکه از شواهد متعدد دیگر 
اینطور برمی آید که آمریکایی ها اصلی ترین عامل وقت کشی در 
گفت وگوها بوده اند.اختالفات داخلی میان دو حزب جمهوری خواه 
و دموکرات در خصوص برجام و الزام واشــنگتن به گزارش دهی 
درباره روند گفت وگوها به رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس را می توان یکی از اصلی ترین دالیل کش دار 
کردن مذاکرات از ســوی آمریکا دانست. ویژگی های شخصیتی 
»جــو بایدن« را نیز باید عاملی دانســت که به ضعف او در حل 
و فصــل این مشــکالت دامن زده اســت.  »جفــری لوئیس«، 
کارشناسان مسائل منع اشاعه  هسته ای در آمریکا چند ماه پیش 
در مصاحبه ای با پایگاه »ام اس ان بی سی« درباره اینکه چرا بایدن 

در بازگشت به برجام تعلل کرده می گوید: »او آدم بزدلی است. او 
در ماه های آغازین ورود به کاخ سفید از تبعات این کار بیم داشت 
و نگران بود مبادا اینطور به نظر برسد که قصد دارد به ایران امتیاز 
بدهد.«گفته می شــود بایدن به خصوص در نخســتین ماه های 
ریاســت جمهوری اش نگران آن بوده چنانچه مخالفان برجام در 
مجلس ســنا، به خصوص »باب مننــدز«، رییس  کمیته روابط 
خارجی مجلس سنا را تحریک کند ممکن است در فرایند تأیید 
صالحیت اعضای کابینه اش با مشــکل مواجه شود و به همین 
جهت ترجیح داده تصمیم گیری درباره توافق را به آینده موکول 
کند.نشانه های این رویکرد را از اظهارات مقام های دولت بایدن در 
جلسات تأیید صالحیتشان در مجلس سنا نیز می توان دریافت. 
مثاًل »آنتونی بلینکن«، وزیر خارجه فعلی دولت بایدن که هر از 
چندگاهــی ترجیع بند کوتاه بودن زمان بــرای توافق در وین را 
تکرار می کند در جلسه تأیید صالحیتش خطاب به سناتورهایی 
که از او درباره برجام سوال می کردند گفت که آمریکا با بازگشت 
به این توافق فاصله زیادی دارد.این موارد را می توان نشان دهنده 
این دانســت که تصمیم برای کش دار کردن زمان بازگشــت به 
برجام عامدانه از سوی آمریکا گرفته شده اما این کشور اکنون در 
تالش است مشــکالتش را به روی ایران فرافکنی کرده و تهران 

را مقصر عدم پیشــرفت ســریع گفت وگوها نشان دهد.از طرف 
دیگر، در دورهای قبلی مذاکرات وین، آن طور که حتی مقام های 
کشــورهای اروپایی و آمریکایی خودشــان هم اعتراف کرده اند 
پیشرفت های حاصل شده در بخش مربوط به تعهدات هسته ای 
ایران بیشتر از پیشرفت های مربوط به بخش های مربوط به رفع 
تحریم ها بوده؛ مســئله ای که نشان می دهد حرکت رو به جلوی 
مذاکرات به انعطاف پذیــری آمریکا در زمینه رفع تحریم ها گره 
خورده است.البته، در بحث بر ســر زمان، مسئله نیز قابل انکار 
نیست که برای تهران نتیجه مهم تر از زمان است؛ چرا که ایران 
در تالش است برجام را از که از نخستین روزهای اجرایی شدن 
آن در اثر سیاست های آمریکا و کشورهای غربی به توافقی تهی از 
منافع اقتصادی برای تهران تبدیل شد در ریل یک توافق دوجانبه 
و متوازن قرار دهد.در واقع، از منظر جمهوری اسالمی ایران، هر 
چند که رفع سریع تر تحریم ها در اولویت قرار دارد اما اطمینان از 
»رفع موثر و واقعی« تحریم ها نباید فدای »زمان« شود، آن هم با 
توجه به اینکه طرف غربی در ۶ سالی که از اجرای برجام گذشته 
نشان داده حاضر است با اهرم قرار دادن تمامی ابزارهای حقوقی 
و سیاسی خود اطمینان حاصل کند که چیزی غیر از رفع نمادین 
تحریم ها عاید ایران نخواهد شــد.اگر برجام قرار اســت توافقی 
چندجانبه باشد -و نه قراردادی که بر اساس »بازی حاصل جمع 
صفر« طراحی شده- بایســتی در بردارنده ساز و کارهایی برای 
تضمین برخورداری هر دو طرف از منافع وعده  داده شــده باشد.

برای طرف غربی چنین ساز و کارهایی از همان ابتدا وجود داشته 
و به صورت کمی و با جزئیات توســط آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گزارش شده است. برای ایران، اما تا کنون مکانیسمی برای 
راستی آزمایی پایبندی طرف مقابل به تعهداتش وجود نداشته و 
غربی ها هم نهایت سوءاستفاده را از این خأل برده اند.دلیل اصرار 
ایران بر ضرورت در نظر گرفتن دو مکانیسم »راستی آزمایی رفع 
تحریم ها« و »تضمین برای ماندگاری برجام« همین اســت که 
غربی ها نتوانند رفتارهایی که از سال ۲۰۱۵ تا به حال داشته اند 
را تکرار کنند.پر واضح است که پر کردن  این خأل زمان بر خواهد 
بود و طرف مقابل اگر دغدغه زمان دارد باید سریعتر دغدغه های 
ایران در این زمینه را رفع کند: اقدامی که تا کنون انجام نشده و 
به جای آن جنجال  آفرینی های رسانه ای در دستور کار طرف های 

غربی قرار گرفته است.

یک ژنرال انگلیســی هشــدار داد که ناتو برای جنگ با 
روسیه آماده نیست.به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه 
ایندیپندنت، کشــورهای عضو ائتالف ناتو از زمان شروع 
حمله روسیه به اوکراین با اعطای کمک های تسلیحاتی و 
مالی از اوکراین حمایت کرده اما مراقب بوده اند از دســت 
زدن بــه هرگونه اقدامی که آنها را به این جنگ وارد کند 
اجتناب کنند.ژنرال ریچارد بارونز، رئیس سابق فرماندهی 
نیروهای مشترک ارتش انگلیس بین سال های ۲۰۱3 تا 
۲۰۱۶، در ضمن شــرکت در جلسه استماعی نزد کمیته 
دفاعی پارلمان انگلیس با این سوال مواجه شد که در چه 
مقطعی ناتو هیچ گزینه ای جز جنگیدن با روسیه نخواهد 
داشــت.او جواب داد: اگر نیروهای روسیه بتوانند شانس 
خــود را تغییر دهند و بخش های بزرگ تری از اوکراین را 
نسبت به اهداف در نظر گرفته شده برای حمله جدیدشان 
در سمت شرق این کشور تهدید کنند، ناتو »در وضعیتی 
که باید تصمیم بگیرد قرار خواهد گرفــت«.او ادامه داد: 
و گرفتن این تصمیم آســانتر خواهد بود اگر که ما اصاًل 
تدارکاتی از قبل با هدف بررسی اقدام در چنین شرایطی 

با ســرعت الزم دیده باشــیم و ما چنیــن کاری را انجام 
نداده ایــم.او بیان کرد: مورد دوم این اســت که اتفاقی در 
اوکراین رخ دهد که باعث شــود والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روســیه جنگ را در جهت اهداف خود به ســایر 
بخش های ناتو گسترش دهد. پس از آن مساله بسیار ساده 
تر است، زیرا ما در آن صورت با نقض بند ۵ پیمان دفاعی 
متقابل ناتو روبرو خواهیم شــد.او ادامه داد: نگرانی کلی 
من در پاســخ به این سوال این است: دلیل اصلی ما برای 

جلوگیری از جنگ بین روســیه و ناتو این اســت که ناتو 
برای آن آماده نیست. و ما باید از این بابت شرمنده باشیم.

او خاطرنشــان کرد: در نشســت ائتالف ناتو در ماه ژوئن 
اولویت باید »اعمال یک شــروع مجدد در توازن قدرت با 
روســیه« از جنبه توانمندی نظامی باشد تا اینکه مسکو 
»دیگر فکر نکند می تواند شرایط مناظره با ناتو را تعیین 
کند«.او تاکید کرد، همانطور که تجمیع قوا مساله ای مهم 
است در عین حال حیاتی است که این نیروها و تجهیزان 
نظامی آنها در حوزه های درست ناتو استقرار یابند.توبیاس 
الــوود، رئیس کمیته دفاعی، از این ژنرال پرســید که آیا 
انگلیس سیستم های دفاعی الزم را برای محافظت از خود 
در صورت حمالت روسیه دارد یا خیر؟ ژنرال بارونز پاسخ 
داد: »ما مطلقاً آنها را در اختیار نداریم.«او همچنین گفت: 
فکر نمی کنم بسیاری از مردم انگلیس به عواقب رسیدن 
موشــک های کروز روســیه به لندن می رسند فکر کرده 
باشند...این موشــک ها وجود دارند و ما به سادگی ابزاری 
برای مقابله با آنها بجز در مواردی که تعدادشان کم باشد 

در اختیار نداریم.

هشدار ژنرال انگلیسی نسبت به آماده نبودن ناتو برای جنگ با روسیه

جنت یلن، وزیر خزانه داری ایاالت متحده آمریکا در یک هیئت بلندپایه گفت: جنگ روسیه در اوکراین با شوک های 
قیمت و عرضه که بر فشارهای تورمی جهانی افزوده است، وضعیت ناامنی غذایی شدید که جهان با آن مواجه است را 
بدتر کرده است.به گزارش ایسنا، یلن با استناد به تخمین های اولیه که نشان می دهد قیمت های باالتر غذا به تنهایی 
می تواند حداقل ۱۰ میلیون نفر را در سراسر جهان به فقر بکشاند، گفت: بیش از ۸۰۰ میلیون نفر  یا ۱۰ درصد از 
جمعیت جهان حتی قبل از جنگ،  از ناامنی غذایی مزمن رنج می بردند.یلن افزود که کشــورها باید از محدودیت های صادراتی که می تواند قیمت ها را 
بیشتر کند اجتناب کنند و در عین حال برای حمایت از جمعیت آسیب پذیر و کشاورزان اقدام کنند. کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان نیز بر آن تاکید 
کرد.به نقل از رویترز، یلن گفت که تقویت انعطاف پذیری بلندمدت حیاتی است و از موسسات مالی بین المللی خواست تا به کاهش کمبود جهانی کود 
و اختالالت زنجیره تامین مواد غذایی و منابع حیاتی کمک کنند. آنها می توانند سرمایه گذاری در ظرفیت کشاورزی و انعطاف پذیری برای تقویت تولید 
داخلی موادغذایی را افزایش دهند. وزارت خزانه داری گفت که تامین منابع مالی اضافی، از جمله از بخش خصوصی، بسیار مهم است.کریستالینا جورجیوا، 
رئیس صندوق بین المللی پول هم عنوان کرد که بحران امنیت غذایی فشار بیشتری را بر ۶۰ درصد کشورهای کم درآمد در تنگنای بدهی یا نزدیک به آن 

وارد می کند. او گفت: گرسنگی بزرگ ترین مشکل قابل حل جهان است و موضوع مهم، زمان اقدام قاطع است.

یک روزنامه نزدیک به دولت روسیه، مدعی شد که جو بایدن به »زوال عقل« مبتالست.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری فاکس نیوز، یک روزنامه 
حامی دولت روسیه در مقاله ای پرسیده است که آیا »عقل« جو بایدن سر جایش است یا خیر و به بررسی پنج مورد از نشانه های زوال عقل پرداخته 
که در این رئیس جمهوری آمریکا مشــاهده می شود.نویســنده این مقاله در روزنامه »کومسومولسکایا پراودا« با اشاره به تعریف زوال عقل در  سازمان 
بهداشت جهانی، گفت که بایدن »بسیار سالخورده« است و در سال های گذشته به تکرار اسامی و تاریخ ها را فراموش کرده و یا در جهت یابی خود دچار 

مشکل شده است.نویسنده می گوید: دل آمریکایی ها برای رئیس جمهوری شان می سوزد، اما در عین حال نگران این هستند که آیا چنین شخصی توانایی مدیریت به عنوان رئیس اتاق بیضی 
)نام دفتر و محل کار رسمی رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید( و همچنین فرماندهی ارشد یکی از بزرگترین ارتش های دنیا را دارد یا خیر.نگارنده با اشاره به مطالب پزشک های آمریکایی 
و جدال های پیشین بایدن برای سالمتش از جمله آنوریسم مغزی، می گوید که بایدن مکررا خود را در صحنه های جهانی خجالت زده کرده است.در این مقاله پنج علت برای اثبات زوال عقل 
بایدن ذکر شده است: فراموش کاری، گم کردن مسیر و جهتش، پرسه های بی هدف، تغییرات رفتاری از جمله خشونت و مشکالت حرکتی.این مقاله به حضور اخیر بایدن در کره شمالی نیز 
اشاره می کند که در آن بایدن »سخنرانی اش را تمام کرد، به سمتی چرخید و با هوا صحبت کرد!« او سپس سعی کرد با شخصی نامرئی در همان جا دست بدهد. ببینید.نویسنده درباره این 
اتفاق می گوید: بایدن مدام به اطراف صحنه ای که روی آن ایستاده بود، نگاه کرد. قیافه اش گیج و گنگ بود، این منظره رقت بار نهایتا با پرسه های بی هدف او در سالنی شلوغ به پایان رسید.
این مقاله همچنین از فریاد زدن بایدن بر سر خبرنگاران مثال زده و تاکید می کند که »متخصصان مطمئن هستند که وضعیت سالمت رئیس جمهوری آمریکا نگران کننده به نظر می رسد.«

جنت یلن، وزیر خزانه داری ایاالت متحده آمریکا

قیمت های باالی غذا عامل فقر ۱۰ میلیون نفر!
روزنامه روسی: 

جو بایدن به »زوال عقل« مبتالست
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یــک درمان غیرتهاجمی جدید می تواند با امواج فراصوت به بازیابی 
از دســت رفتن بینایی کمک کند و محققــان می گویند در نهایت 
می توان آن را در یک لنز تماســی پوشــیدنی ادغام کرد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از آی ای، استفاده از امواج فراصوت در فناوری پزشکی 
هر روز گســترده تر می شود. در حال حاضر از امواج فراصوت غیر از 
استفاده سنتی در تصویربرداری، در درمان های نوین سرطان، درمان 
دیابــت نوع ۲ و به هوش آوردن بیمارانی که به حالت اغما رفته اند، 
استفاده می شــود.اکنون یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه کالیفرنیای 
جنوبی)USC( در حال توسعه یک مدل درمانی جدید است که می 
تواند نورون های شــبکیه را با امواج فراصوت تحریک کند.با افزایش 
تعداد ســالمندان در سراسر جهان، کارشناسان انتظار یک سونامی 
ســالمندی را دارند و در رابطه با این موضوع، تعجب آور نیست که 
تعــداد افراد دارای اختالل بینایی نیز افزایش یابد.انتظار می رود که 
بسیاری از موارد دارای بیماری های تحلیل عصبی)دژنراتیو( شبکیه 
و انحطاط پیشــرونده گیرنده های حساس به نور در شبکیه باشند. 
هنوز درمانی غیرتهاجمی برای ایــن اختالل وجود ندارد، بنابراین، 
فناوری های جدیدی که می توانند از دســت دادن بینایی را بازیابی 
کنند، هنوز مورد نیاز هستند.درمان فعلی که توسط چشم پزشکان 
استفاده می شــود، یک جراحی تهاجمی اســت که نیاز به کاشت 
دستگاه های الکترودی درون چشم دارد. بنابراین این رویکرد جدید 
ممکن است یک راه حل غیر تهاجمی و بدون نیاز به جراحی باشد 

که برای درمان آسان تر از دست رفتن بینایی به آن نیاز داریم.

محققان بریتانیایی در یافته های اخیرشان اظهار کرده اند اضافه وزن 
خطر ابتال به سرطان مخاط رحم را دو برابر می کند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از اس تی دی، نتایج مطالعه ای که توسط محققان دانشگاه 
»بریســتول« انجام شده و در مجله »BMC Medicine« منتشر شده 
است، حاکی از آن است که اضافه وزن دائمی خطر ابتال به سرطان 
رحم را در زنان تقریبا دو برابر می کند.مطالعه دانشگاه »بریستول« 
یکی از اولین مطالعاتی است که نشان می دهد به ازای هر پنج واحد 
بی.ام.آی)شــاخص توده بدنی( اضافی، خطر ابتال به سرطان مخاط 
رحم)شــکل رایج ســرطان رحم( در زنان تقریبا دو برابر می شود.

طی این مطالعه محققان نمونه هــای ژنتیکی حدود ۱۲۰ هزار زن 
از اســترالیا، بلژیک، آلمان، لهستان، سوئد، بریتانیا و ایاالت متحده 
را مورد مطالعه قرار دادند که حدود ۱۳ هزار نفر از آنها به ســرطان 
رحــم مبتال بودند. این تحقیقات آمــاری بین المللی جامع، یکی از 
اولین تحقیقات در این مورد است که به تاثیر بی.ام.آی باال در طول 
زندگی، بر افزایش خطر ابتال به سرطان مخاط رحم پرداخته است.

محققان طی این مطالعه حتی به بررســی ۱۴ نشانگر که می تواند 
چاقی و ســرطان رحم را به هم مرتبط کند نیز  پرداختند. آنها دو 
هورمون)انسولین ناشتا و تستوسترون( را کشف کردند که خطر ابتال 
به ســرطان رحم را افزایش می دهد. دانشمندان در آینده با تعیین 
دقیق چگونگــی افزایش خطر ابتال به ســرطان از جمله از طریق 
بررسی این هورمون ها، می توانند از داروهایی برای کاهش یا افزایش 
سطح این هورمون ها در افرادی که در معرض خطر سرطان هستند، 

استفاده کنند. 

درمان اختالل بینایی با امواج 
فراصوت

ارتباط اضافه وزن با افزایش 2 
برابری خطر ابتال به سرطان رحم

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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کارخانه تولید کیت های تشخیص کووید-۱۹ در چین/ چاینا دیلی

 نسخه روباز سوپراسپرت هیبریدی مارانلو
فراری نسخه روباز مدل هیبریدی GTB ۲۹6 را با نام GTS معرفی کرده است. این نسخه از همان قوای محرکه ۳ لیتری V6 توئین توربوی 
هیبریدی استفاده می کند که ۸۳۰ اسب بخار قدرت دارد ولی حاال از سقف جمع شونده ای بهره می برد که می تواند ظرف ۱۴ ثانیه تا 
حداکثر ســرعت ۴۵ کیلومتر بر ساعت باز یا بسته شود. سقف سخت این خودرو با فشردن یک دکمه، دو تکه شده و زیر کاور پیشرانه 
پنهان می شود. همچنین یک صفحه شیشه ای با قابلیت تنظیم ارتفاع هم پشت صندلی ها باال می آید تا به هم ریختگی جریان هوا را کاهش 
دهد.این ویژگی ها ۷۰ کیلوگرم به وزن GTS ۲۹6 اضافه کرده ولی به نظر نمی رسد این موضوع لطمهٔ چندانی به پرفورمنس خودرو وارد 
کند زیرا هرچند نسخهٔ روباز ظرف ۷.6 ثانیه از صفر به سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت می رسد که ۰.۳ ثانیه بیشتر از GTB است اما شتاب 
صفرتاصد آن هنوز هم همان ۲.۹ ثانیه است. همچنین GTS مثل همتای کوپهٔ خود می تواند تا ۲۵ کیلومتر را به صورت تمام الکتریکی 
و با حداکثر ســرعت ۱۳۵ کیلومتر بر ساعت طی کند.در اینجا شاهد همان پیشرانهٔ V6 توئین توربو با ردالین rpm ۸,۵۰۰ هستیم که 
به تنهایی 66۳ اسب بخار قدرت تولید می کند درحالیکه یک موتور الکتریکی هم ۱6۵ اسب بخار به این نیرو اضافه می کند تا مجموع 
قدرت به ۸۳۰ اسب بخار برسد. کل این نیرو هم فقط به چرخ های عقب منتقل می شود. این قوای محرکه بسیار جذاب به نظر می رسد.

پله دوباره در بیمارستان بستری شد
اســطوره فوتبال جهان بار دیگر به خاطر وخامت حالش در بیمارســتان بستری شــد.به گزارش ایسنا و به نقل از تایمز، پله 
اســطوره ۸۱ ساله برزیلی در کلینیک آلبرت اینشتین در سائوپائولو بستری شد؛ جایی که قبال تحت جلسات شیمی درمانی 
قرار گرفته بود. گزارش شده است که پله تحت نظر پزشکان است و هیچ چیزی جان او را تهدید نمی کند. فوتبالیست سابق 
تحت مراقبت های ویژه نیست.در سپتامبر ۲۰۲۱، پله برای برداشتن تومور روده بزرگ تحت عمل جراحی قرار گرفت. بعدها 
ESPN گزارش داد که پله در مراحل اولیه درمان تومورهای روده، کبد و همچنین ریه اســت. شــیمی درمانی این فوتبالیست 
پیشین تیم ملی فوتبال برزیل که ۳ بار قهرمان جام جهانی شده است در آینده ادامه خواهد داشت.پله تنها قهرمان سه دوره 
جام جهانی )۱۹۵۸، ۱۹6۲، ۱۹۷۰( اســت. او ۹۲ بازی برای برزیل انجام داد و ۷۷ گل به ثمر رســاند. پله از نظر فدراسیون 
بین المللی فوتبال به عنوان بهترین بازیکن قرن بیستم شناخته می شود. این مهاجم برای سانتوس برزیلی )۱۹۷۴-۱۹۵6( 
و نیویورک کاســموس آمریکا )۱۹۷۵-۱۹۷۷( بازی کرد. این بازیکن برزیلی ۱۲۷۹ گل رســمی به ثمر رسانده که در کتاب 

رکوردهای گینس ثبت شده است.
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پیشنهاد

چهره روز

زندگی و زمانه مایکل ک
کتاب زندگی و زمانه مایکل ک رمانی از جان ماکسول 
کوتسیا، نویســنده برنده جایزه نوبل ادبیات است که 
موضوع اصلی آن درباره رســیدن بــه جایگاه واقعی 
»انســانیت« است. کوتســیا جوایز متعدد دیگری را 
هم دریافت کرده اســت. این نویسنده دوبار موفق به 
دریافت جایزه بوکر شــده است، یکی در سال ۱۹۸۳ 
برای همیــن کتاب و دیگری در ســال ۱۹۹۹ برای 
کتاب رسوایی. یکی از درونمایه های اصلی رمان های 
جی ام کوتسیا ارزش ها و رفتارهای حاصل از سیستم 
حکومتی آپارتهاید در آفریقاست که عقیده دارد در هر 
کجای جهان می تواند به وقوع پیوندد. در رمان حاضر 
نیز نویسنده به طریقی خاص به این موضوع پرداخته 
می شود.مایکل ک، پسری ست لب شکری، کم هوش، زاده ی مادری فقیر و بیچاره و پسری است که 
وقتی بچه بود توسط مادرش به کانونی سپرده می شود که مخصوص بچه هایی مثل خودش بود؛ 
بچه هایی که هر کدام یک نقص و بدبختی داشــتند. مایکل پانزده ساله که می شود از این کانون 
خارج و به عنوان باغبان مشغول به کار می شود اما تالش اصلی مایکل ک، بازگرداندن مادر بیمارش 

به زادگاهش است. بنابراین او شغلش را رها می کند و به فکر انجام این ماموریت مهم می افتد.
داســتان در آفریقای جنوبی در جریان اســت، در سال هایی که دستخوش جنگ داخلی بود و در 
این بین است داستان مایکل روایت می شود، روایتی یکنواخت با ضرب آهنگی کند از دنیای درونی 
مایکل، از غریزه ی زندگی و البته بی عدالتی دنیا. کوتسیا در این کتاب عالوه  بر اعتراض به تبعیض 
نژادی حاکم بر کشورش، کوشیده است تا شرایط سیاسی – اجتماعی گروه های مختلف جامعه را 

فارغ از هر طبقه و نژادی که هستند، به تصویر بکشد.

سیمین دانشور
ســیمین دانشــور )۸ اردیبهشــت ۱۳۰۰ – ۱۸ اسفند 
۱۳۹۰( نویســنده و مترجم ایرانی بود.او نخســتین زن 
ایرانی بود که به صورتی حرفه ای در زبان فارسی داستان 
نوشــت.مهم ترین اثر او رمان سووشــون است که نثری 
ســاده دارد و به ۱۷ زبان ترجمه شده است.سووشون از 
جمله پرفروش ترین آثار ادبیات داستانی در ایران به شمار 
می رود.دانشــور، همراهِ همسرش جالل آل احمد، عضو 
کانون نویســندگان ایران بود و در نخســتین انتخابات 
)فروردین ۱۳۴۷( به عنوان رئیس کانون نویســندگان 
ایران برگزیده شــد. سیمین دانشــور در ۸ اردیبهشت 
۱۳۰۰ خورشــیدی در شیراز زاده شد. او سومین فرزند 
محمدعلی دانشور )پزشک( و قمرالسلطنه حکمت )مدیر 
هنرستان دخترانه و نقاش( بود.او سه برادر به نام های منوچهر، هوشنگ و خسرو و دو خواهر به نام های 
هما و ویکتوریا داشــت.دورهٔ ابتدایی را در مدرســه انگلیسی زبان مهرآیین گذراند.او از کودکی با اشعار 
حافظ و ســعدی و آثار نویســندگان ادبیات کالسیک ایران نظیر ناصر خســرو و بیهقی آشنا شد. در 
کتابخانهٔ پدرش هم آثار نویسندگان ایرانی و هم آثار نویسندگان روز دنیا موجود بود. دو کتاب فروشی 
معرفت و احمدی که از کتابفروشی های معتبر شیراز بودند، با پدر او دوستی داشتند و کتاب های تازه 
چاپ شده شان را به پدرش هدیه می دادند.سیمین اشتیاق فراوانی به کتابخوانی داشت و به زبان انگلیسی 
هم مســلط بود. به این ترتیب، خیلی زود با ادبیات جهان نیز آشــنا شد.دبیرستان را در همان مدرسه 
مهرآیین گذراند. در ســال ۱۳۱6 اولین مقاله اش را با نام زمســتان بی شباهت به زندگی ما نیست در 
نشریه ای محلی چاپ کرد. در امتحان نهایی دیپلم شاگرد اول کل کشور شد.در سال ۱۳۱۷، به همراه 

هما و منوچهر به تهران آمد. 

فرهنگ

پوستر هفتادوپنجمین جشنواره فیلم کن با تصویری 
از »جیم کری« الهام گرفته از فیلم »نمایش ترومن« 
رونمایی شد.به گزارش ایسنا، پوستر جشنواره فیلم 
کــن ۲۰۲۲ با تصویری از »جیــم کری« با الهام از 
فیلم »نمایش ترومن« منتشــر شد و او را در حال 
باالرفتــن از پله ها و لمس کردن آســمان به تصویر 

کشیده است.
جشــنواره فیلم کن با انتشــار پوســتر امسال این 
رویداد ســینمایی آورده اســت: »بحران آب و هوا، 
بالیای انســانی و درگیری های مســلحانه ... دالیل 
نگرانی ها متعدد اســت. مانند سال ۱۹۳۹ و ۱۹۴6، 
جشــنواره بار دیگر بر این اعتقاد راسخ خود تأکید 
می کند که هنر و ســینما جایی اســت که تفکر و تجدید جامعه آشــکار می شود. با این حال، 
جشــنواره همچنان به تعهد خود از ابتدای تاســیس که در ماده یک قوانین آن تصریح شــده 
است، وفادار می ماند: »هدف جشنواره بین المللی فیلم کن، با روحیه دوستی و همکاری جهانی، 
نمایش فیلم های باکیفیت به نفع تکامل هنر سینماست.«فیلم »نمایش ترومن« اثر »پیتر ویر« 
و »اندرو نیکول« )۱۹۹۸( بازتابی مدرن از غار افالطون اســت و این صحنه تعیین کننده فیلم، 
بیننــدگان را ترغیب می کند که نه تنها مرز بین واقعیت و بازنمایی آن را تجربه کنند بلکه در 
مورد قدرت تخیل نیز تامل کنند. همان طور که ترومن هنگام برخاستن از دروغ فرار می کند، 
جشنواره کن با فرش قرمز صعودی معروف خود، حقیقت هنرمندان را هنگام ورود به تئاتر به 
مخاطبان ارائه می دهد.هفتادوپنجمین جشــنواره فیلم کن از ۱۷ تا ۲۸ می )۲۷ اردیبهشت تا 

هفت خردادماه( به صورت حضوری بر پا خواهد شد.

»جیم کری« روی پوستر جشنواره کن
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