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یک کارشناس بانکی مطرح کرد؛
خطر جدی اضافه برداشت  بانک ها از 

بانک مرکزی 
یک کارشــناس پولی و بانکــی گفت: خطر اضافه برداشــت بانک ها 
از بانک مرکزی جدی اســت و دولتی بــودن بانک ها و همچنین نبود 
نظارت کافی از ســوی بانک مرکزی یکی از دالیل اصلی دامن زدن به 
این معضل است که متاسفانه عزم جدی هم برای حل آن وجود ندارد.

اقتصادآنالین – صبا نوبری؛ هفته گذشــته بانک  مرکزی در گزارشــی 
آخریــن وضعیت متغیرهای پولی را در بهمن ماه 1400 منتشــر کرد. 
یکی از نکات مهمی که بررسی این آمار مشخص می کند، افزایش شدید 
اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است که در این ماه رکوردشکنی 
کرده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی با رشد ۵۸.۸ درصدی نسبت به 
ماه مشابه ســال 1۳۹۹، به حدود 1۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده  که 
باالترین رشد بدهی بانک ها از بهمن ماه سال 1۳۹0 محسوب می شود.

در همین راســتا کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره 
معانی این آمار و اطالعات به خبرنگار اقتصادآنالین گفت: افزایش اضافه 
برداشت بانک ها از بانک مرکزی می تواند دالیل متعددی داشته باشد. 
ممکن است خود بانک ها دچار مشکالتی باشند؛ برای مثال از مدیریت 
نقدینگی خود ناتوان باشــند، در وصول مطالباتشان با مشکل مواجه 
شــده باشند، تسهیالتی خارج از توانشان به آن ها توسط دولت تکلیف 
شده باشد یا اینکه مطالبات پرداخت نشده ای از دولت داشته باشند.به 
گفته ندری اضافه برداشت از بانک مرکزی به این معناست که بانک ها 
یک خط اعتباری از بانک مرکزی می گیرند و برای اســتفاده از آن باید 
وثیقــه تامین کنند و در ضمن این خــط اعتباری مصوب و مقدار آن 
مشخص اســت. در واقع برای اینکه مشــکالت بانک ها به یک بحران 
تبدیل نشــود، بانک مرکزی به آن ها کمک می کند و در واقع در نقش 
آخرین قرض دهنده وارد می شــود. اما همیــن کمک هم محدوده ای 
دارد و بانک مرکزی بر فعالیت بانک هایی که به آن ها قرض داده نظارت 
بیشتری می کند چون مشخص اســت که عملکرد مناسبی نداشتند.

ندری افزود: در کشورهای پیشرفته برای استفاده از این خط اعتباری 
از عملیات ریپو استفاده می کنند؛ یعنی بانک ها اوراق را برای مدتی از 
بانک مرکزی می خرند و حکم همان وثیقه را دارد.وی ادامه داد: به طور 
کلی اضافه برداشــت از بانک مرکزی نه تنها باید مجازات داشته باشد، 
بلکه الزم اســت مجوزهای الزم برای آن گرفته شده و همچنین وثایق 
مربوطه تامین شود.این اســتاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متاسفانه در 
ایران از این روش ها استفاده نمی شود و خط اعتباری که به بانک ها داده 
می شود و همچنین شیوه اضافه برداشت متفاوت است. به همین دلیل 
هم هســت که کنترل پایه پولی و نقدینگی برای بانک مرکزی مشکل 
شده است.ندری در پاسخ به این موضوع که افزایش دریافت تسهیالت 
از بانک ها توســط دولت برای پوشش کسری بودجه خود تا چه حد بر 
باالرفتن میزان اضافه برداشــت بانک ها از بانک مرکزی تاثیرگذار بوده 
نیــز گفت: ما اطالعات دقیقی از این موضوع نداریم ولی قطعا می تواند 
تاثیرگذار باشــد. به همین دلیل هم هست که من با بانکداری دولتی 
مخالفم! چون دولت به ســراغ این بانک ها می رود و از  آن ها تسهیالت 
دریافت می کند. بانک دولتی هم مجبور است به سهامدار خود که دولت 
است کمک کند. اما با بانک خصوصی نمی شود اینگونه رفتار کرد. بانک 
مرکزی هم به دلیل فقدان استقالل و ضعف نظارتی خود نمی تواند این 
وضعیت را مدیریت کند.به گفته این کارشناس درواقع ۲معضل ضعف 
نظارت بانک مرکزی و همچنین دولتی بودن بانک ها بر خراب تر شدن 
وضعیت موجود دامن زده و باعث رشد شدید نقدینگی شده است.وی 
همچنین درباره افزایش ضریب فزاینده در بهمن ماه 1400 گفت: این 
موضوع نشــان می دهد دست بانک ها در خلق پول باز شده و دلیل آن 
نیز نبود مقررات احتیاطی است.ندری تاکید کرد: مقررات احتیاطی به 
این معنا اســت که بانک مرکزی برای سرمایه گذاری بانک ها از جمله 
وام دهی، سرمایه گذاری بورسی و یا بحث امالک و مستغالت مقرراتی 
تعیین کرده و تضمیــن می کند که بانک ها بی محابا پول خلق نکنند. 
این مقررات با این نگاه وضع شــده که بانک ها از قدرت خلق پول خود 
سوءاستفاده نکنند.وی همچنین یادآور شد: یکی دیگر از عوامل موثر 
در این موضوع، تکالیف تسهیالتی است که دولت و مجلس به بانک ها 
تحمیــل می کنند و در این بین بانک مرکزی نیز به جای اینکه نظارت 
کند تنها نظاره می کند.این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: باید توجه 
کرد که مسئله اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی بسیار جدی است 
و چه در دولت های قبلی و چه در این دولت وجود داشــته و مشخص 
هم نیست که چه زمانی حل خواهد شد؟ به نظر هم می رسد که فعال 

عزم جدی برای حل آن وجود ندارد.

تهران- ایرنا- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفت وگوی تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد هیچ 
تردیدی در اراده دولت جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار وجود ندارد.به گزارش بامداد شنبه ایرنا از وزارت امور خارجه، 
امیرعبداللهیان شامگاه جمعه در تماس تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درخصوص آخرین وضعیت گفت وگوها برای رفع تحریم و همچنین 
برخی موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل نظر کرد.وزیر امور خارجه ایران در این گفت وگوی تلفنی، با اشــاره به تداوم رایزنی ها 
برای رفع تحریم ها اظهار کرد: هیچ تردیدی در اراده دولت جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار وجود ندارد.رئیس دستگاه 
دیپلماســی کشــورمان افزود: کاخ سفید باید زیاده خواهی ها و تردید را کنار گذاشته و در مسیر واقع بینی و راه حل گام بردارد.وزیر امور خارجه ایران با 
اشاره به تالش طوالنی همه طرف ها در وین، اظهار کرد، اکنون سه کشور اروپایی و روسیه و چین آماده نهایی شدن توافق هستند. دولت فعلی آمریکا باید 
جسارت اصالح سیاست های اشتباه گذشته کاخ سفید را داشته باشد.امیرعبداللهیان با ابراز قدردانی از تالش های بی وقفه بورل و آنریکه مورا تأکید کرد: 
اکنون دیپلماسی به درستی و به خوبی عمل می کند.وزیر امورخارجه با اشاره به تشدید اقدامات تروریستی و موج آوارگان در افغانستان بر لزوم همکاری 
جدی در مورد برقراری ثبات و امنیت در این کشور، رسیدگی به مشکل آوارگان افغانستانی، ارسال کمک های بشردوستانه و مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.

وی با اشاره به ابعاد گسترده و عمیق تحوالت اوکراین، بر ضرورت تمرکز بر راه حل سیاسی در حل بحران اوکراین تاکید کرد.امیرعبداللهیان از برقراری 
آتش بس موقت در یمن اســتقبال و اظهار امیدواری کرد که منطقه شــاهد آتش بس دائمی، رفع محاصره کامل یمن و توافق یمنی - یمنی شود.بورل 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این گفت وگو با اشاره به اراده مثبت طرف ایرانی در مذاکرات وین اظهار کرد، باور داریم که ایران خواهان 
توافق اســت و ابتکارات متنوعی وجود داشــته و تداوم دارد.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طوالنی شدن تنفس در مذاکرات را سازنده ندانست و 
پیشنهاد کرد گفت وگوها مجددا میان نماینده اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد ایران از نزدیک پیگیری شود. بورل با اشاره به جنگ در  اوکراین، آن 
را یک بحران جهانی توصیف کرد که می تواند تبعات منفی در بر داشته باشد.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن استقبال از حمایت جمهوری 
اسالمی ایران در توقف جنگ در یمن و کمک به آوارگان افغانستان، تأکید کرد، اتحادیه اروپا می تواند مشورت ها و گفت وگو و همکاری مشترک با ایران 

را در زمینه های مختلف توسعه و گسترش دهد.

پاسخ مترو به چرایی حذف چهار اعزام 
قطار در خط ۵

قائم مقام عملیات شرکت بهره برداری مترو در مورد چرایی حذف چهار 
اعــزام قطارهای خط ۵ مترو توضیحاتی را ارائــه کرد.کامران آزادی در 
گفت وگو با ایســنا، درباره چرایی حذف چهار حرکت تردد قطار در خط 
۵ مترو گفت:  بعد از حادثه بهمن ماه برخورد دو قطار در ایستگاه چیتگر 
کارگروهی برای بررســی علل این حادثه تشکیل شد که پس از بررسی 
به عوامل و موضوعات مختلفی رسیدند.وی با بیان اینکه زیرساخت خط 
۵ متــرو به گونه ای از ابتدا طراحی شــده که در کمترین حالت هر 10 
دقیقه می تواند اعزام قطار داشــته باشــد، گفت:  در حالی که این چهار 
ســفری که لغو شــده فاصله قطارها را به زیــر 10 دقیقه و به حدود ۵ 
دقیقه می رســاند و با زیرساخت های موجود خط ۵ و همچنین سیستم 
سیگنالینگ و کنترل در این خط در تضاد بود.قائم مقام عملیات شرکت 
بهره بــرداری مترو با بیان اینکه بــه همین دلیل چهار حرکت از خط ۵ 
مترو حذف شــد، گفت: دو حرکت از صبح از مبدأ کرج به سمت تهران 
و دو حرکت قطار در هنگام عصر از مبدأ ارم ســبز به ســمت گلشــهر 
که اصطالحا اسم شــان قطارهای تندرو مستقل بود، حذف شد چرا که 
حرکت این قطارها در تعارض با زیرســاخت های خط ۵ مترو تهران بود 
و به این دلیل که کمیته ایمن ســازی خطــوط نیز این موضوع را تأیید 
کــرده بود، آن ها را حذف کردیم.آزادی با بیان اینکه پس از بررســی ها 
به این جمع بندی رســیدیم که این چهار حرکت باید فعال متوقف شود 
تا مشــکالت زیرساختی خط ۵ حل شود، گفتادامه داد:  علت اینکه این 
چهار حرکت قطارها حذف شــد افزایش ایمنی قطارها و افزایش ساعت 
تجاری بود. این چهار حرکت ســبب می شد که حرکت های بعدی قطار 
دچار تأخیر شــود؛ چرا که زیرساخت ها اصال مهیا نبود و به همین دلیل 
نحوه اعزام قطارها را به حالت اصلی برگرداندیم تا ضریب ایمنی افزایش 
یابد.وی با بیان اینکه یک هفته قبل از انجام این کار اطالع رسانی وسیعی 
در ایستگاه های خط ۵ انجام شد، گفت: براساس آخرین آمار از سیستم 
مانیتورینگ و از آنجایی که قطارها پشــت هم اعزام می شــوند ازدحام 

جمعیت در ایستگاه ها نداریم.

دادستان دیوان محاسبات:
هزار میلیارد تومان با احکام دیوان 

محاسبات به خزانه بازگشت
دادســتان دیوان محاسبات کل کشور گفت: بر اساس احکام صادره دیوان 
در سال گذشته )1400(، هزار میلیارد تومان به خزانه بازگشت و این مبالغ 
وصولی نسبت به سال 1۳۹۹ دو برابر شده است.به گزارش خبرگزاری مهر، 
علی کامیار دادستان دیوان محاسبات با اشاره به عملکرد دادسرای دیوان 
محاسبات، مهمترین عامل رشد رسیدگی ها را در اولویت بندی پرونده های 
مهم و نظارت مستمر بر کار شعب دادیاری دانست و افزود: اولویت بندی ها 
و نظارت های مستمر موجب کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و پرهیز از 
اطاله رسیدگی ها در دیوان شد.دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: در 
ســال 1400 تعداد 1۸1۶ فقره گزارش تخلف، اعم از گزارش بخش های 
فنی و حسابرســی دیوان با توجه به تفریغ سال 1۳۹۹، گزارش مردمی و 
گزارش مراجع رسمی، دریافت و به شعب دادیاری جهت رسیدگی ارجاع 
شده اســت.وی اظهار کرد: در بخش اجرای احکام دادسرا نیز، تعداد ۳۲۵ 
پرونده تعیین تکلیف شــده و آرا قطعی آنها شــامل مجازات های اداری و 
جبران ضرر و زیان و یا انجام تکالیف مقرر مســئوالن اجرایی شده است.

کامیار مبلغ وصولی و واریز به خزانه ناشــی از اجرای احکام را در مجموع 
هزار میلیارد تومان اعالم و تصریح کرد: مبالغ وصولی نسبت به سال 1۳۹۹ 
در سال 1400 دو برابر شده است، همچنین وصول 1۳ هزار میلیارد تومان 
از حقوق معوقه معادن از دیگر اقدامات دادسرای دیوان محاسبات است که 
ناشی از رسیدگی به تَرک فعل دستگاه مربوطه بوده است.وی تاکید کرد: 
رسیدگی و صدور دادخواست در خصوص واردات غیرقانونی ۳00 دستگاه 
خودرو هایلوکس دوکابین، خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی به 
بخــش خصوصی، قراردادها در حوزه نفت و انرژی و میادین نفتی در قالب 
چندین پرونده، استقرار ۲۳ سامانه دولت الکترونیک، رسیدگی به موضوع 
توزیع نهاده های دامی با ارز ترجیحی و.... از دیگر فعالیت های دادســرا در 
سال گذشته بوده است.دادستان دیوان محاسبات کشور همچنین گفت: آرا 
صادره از سوی هیأت های مستشاری این نهاد نظارتی در سال 1400 نسبت 

به سال 1۳۹۹ رشد چشم گیری داشته است.

منطقی مطرح کرد: 

واگذاری سهام خودروسازان ظرف شش ماه
رییس سازمان امور مالیاتی؛

انصاف است کارمندان قبل از دریافت 
حقوق مالیات بپردازند، اما بقیه نه؟

رشد 30 درصدی واردات چین از ایران

 تجارت 3.8۵ میلیارد دالری ایران و چین 
در 3 ماه

رییس ســازمان امور مالیاتی گفت: مالیات حدود ۵00 هزار خانه  خالی معرفی شــده از ســوی وزارت راه و 
شهرسازی را تعیین و به مالکان آن ها ابالغ کردیم.به گزارش ا باشگاه خبرنگاران، داوود منظور رییس سازمان 
امور مالیاتی، با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر با موضوع پیدا و پنهان تعیین مالیات و مالیات ستانی، 

به سواالت زیر پاسخ داد:

واردکنندگان مکلف به درج قیمت واردات و قیمت 
مصرف  بر روی کاال شدند

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:

حذف شرط گواهی سوء پیشینه از 
مجوزهای کسب و کار

تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شــرط گواهی ســوء پیشینه از بیش از ۹0 درصد 
مجوزهای کســب و کار حذف شد و بســیاری از افرادی که مرتکب جرمی شده و پس از طی دوره 
زندان به آغوش جامعه بازمی گردند، می توانند از این فرصت برای کســب مجوز و اشتغال استفاده 
کنند.به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، ســید احسان خاندوزی عصر )جمعه( همزمان با شب سالروز 
شهادت موالی متقیان حضرت علی )ع(، با حضور در کانون اصالح و تربیت استان تهران از این مرکز 
بازدید و با مددجویان آن گفتگو کرد.  وزیر اقتصاد در این بازدید که حیات اللهی مدیرکل زندان های 
استانهای تهران نیز وی را همراهی می کرد، طی سخنانی در جمع نوجوانان مددجوی کانون اصالح 
و تربیــت، از کمــک های نقدی وزارت اقتصاد به افرادی که برای اولین بار به این کانون آمده و حد 
جرائم آنها نیز زیاد نیست خبر داد و اظهارداشت: من نماینده ای را از طرف وزارت اقتصاد به عنوان 
رابط اختصاصی وزارتخانه با کانون تعیین می کنم، تا بتوانیم هر چه سریع تر هماهنگی های الزم 
را در این ارتباط به عمل آوریم.وزیر اقتصاد با قول مساعد در خصوص کمک برای تأمین بخشی از 
هزینه های مورد نیاز برای رفع نیازمندی های کانون اصالح و تربیت اظهار داشت: در همین ارتباط 
خبر های خوشی را تا عید سعید فطر خواهید شنید.وی در ادامه خطاب به مددجویان کانون اصالح 
و تربیت، با بیان اینکه نباید کار را برای خود تمام شده فرض کنند و در همین نقطه توقف نمایند، 
گفت: حضور در کانون نباید باعث این تصور شــود که در همین ســطح متوقف بمانید، بلکه باید از 
فرصت هایی که در ادامه توسط خداوند به شما اعطاء می شود، نهایت استفاده  را ببرید و انسان های 
مفیدی باشید که جامعه به شما افتخار کند.سید احسان خاندوزی گفت: مسئله بلند مدتی که باید 
در فکر و ذهن خود اصالح کنید این اســت که از میان همین جمع می شود به نقطه ای رسید که 
جامعه و اطرافیان به شما افتخار کنند، کما اینکه مصادیق زیادی داریم، افرادی را از میان جمع های 
این چنینی که مرتکب خطا هایی نیز شده بودند اما با پی بردن به قابلیت های خود، به دست آورد 
های درخشانی رسیده اند.وی همچنین با توصیه مددجویان کانون اصالح و تربیت به آموختن فن 
و حرفه های مورد نیاز جامعه، این امر را نیز در جذب هر چه ســریع تر و بازگشت موفق تر آنها به 
دامان جامعه بسیار مؤثر عنوان کرد.وزیر اقتصاد همچنین به  مصوبه ای سال گذشته هیئت مقررات 
زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت : شرط گواهی سوء پیشینه از بیش 
از ۹0 درصد مجوزهای کسب و کار حذف شد و بسیاری از افرادی که مرتکب جرمی شده و پس از 
طی دوره زندان به آغوش جامعه بازمی گردند، می توانند از این فرصت برای کسب مجوز و اشتغال 
اســتفاده کنند.خاندوزی با تعبیر روزه داری به آزمونی الهی به منظور تقویت توانایی انســان برای 
کنترل و مهار هوا و هوس های نفسانی، اظهار داشت: درسی که شما می توانید از روزه داری در ماه 
مبارک. رمضان برای ایام پس از خروج از کانون بگیرید، این است که اگر در برابر خواسته های دل 

خود ایستادگی کنید، حتماً به رستگاری و موفقیت دست خواهید یافت.

امیرعبداللهیان در گفت وگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا؛

هیچ تردیدی در اراده دولت ایران برای رسیدن به 
توافق خوب و پایدار وجود ندارد
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۱۴ میلیون نفر در کشور نیاز به شغل شایسته دارند
رییس موسسه کار و تامین اجتماعی می گوید: 14 میلیون نفر در کشور نیاز به شغل شایسته دارند و 
زیست بوم ملی اشتغال هدف خود را بر توسعه شغل شایسته قرار داده است.رحیم سرهنگی در گفت 
و گو با ایسنا با اشاره به تدوین سند ملی کار شایسته اظهارکرد: طبق برنامه های توسعه، تدوین سند 
ملی کار شایســته را در دستور کار قرار داده و ابعاد کار شایسته را تماماً در این سند دیده ایم. این 
سند هم اکنون به صورت عملیاتی به خوانش جدیدی به اسم زیست بوم ملی اشتغال تبدیل شده 
اســت.وی افزود: ما در زیست بوم ملی اشتغال فقط به حوزه کسانی که بیکار هستند نمی پردازیم 
بلکه در آن 14 میلیون نفر از افراد را تعریف کرده ایم که این عده در جایی مشغول به کار هستند که 
خیلی نمی توان به آن کار شایسته گفت.رییس موسسه کار و تامین اجتماعی تصریح کرد:  ما برای 
آن جمعیت 14 میلیون نفری که نیاز به شــغل شایسته دارند، فعالیت می کنیم و ترسیم و تبیین 
این زیســت بوم هم با موسسه کار و تامین اجتماعی است.به گفته سرهنگی، موسسه کار و تامین 
اجتماعی در راستای کار شایسته در صدد است که این ظرفیت را پیاده سازی کند و الگوی زیست 
بوم ملی اشتغال نیز هدف خود را بر توسعه شغل شایسته گذاشته است.پیش از این وزیر تعاون کار 
و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود ۲.۵ میلیون بیکار مطلق در کشور گفته بود: در حال حاضر حدود 
14 میلیون نفر از مردم شغل شایسته ندارند که این به معنای آن است که مشاغل آنها ناقص، ناپایدار 
و دارای مشکالتی است.به گزارش ایسنا، طرح زیست بوم ملی اشتغال از اولویت های وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی است که در راستای برنامه اشتغال دولت، تدوین و پیاده سازی و در آن کاهش 

بیکاری، کار شایسته و توسعه فرهنگ کارآفرینی دیده شده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:
۳۳ میلیون نفر دوز سوم واکسن کرونا 

را نزده اند
رئیــس مرکز مدیریت بیماری هــای واگیر وزارت بهداشــت، به برنامه 
واکسیناســیون کرونا در کشور اشــاره کرد و گفت: تاکنون ۳۳ میلیون 
نفر دوز سوم را تزریق نکرده اند.به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی 
گویا، در نشست واکسن سازان داخلی که در کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس برگزار شــد، افزود: تاکنون بیش از ۲00 میلیون دوز واکسن در 
کشور تأمین شده که 41 میلیون دوز آن از منابع تولید داخل بوده است. 
همچنین بیش از 14۸ میلیون دوز تزریق واکســن کووید 1۹ در کشور 
انجام شــده و پوشش واکسیناســیون نوبت اول و دوم برای گروه سنی 
باالی 1۲ ســال به ترتیب ۹1.۲ درصد و ۸۳ درصد است و پوشش نوبت 
سوم در گروه سنی باالی 1۸ سال 4۳.۷ درصد بوده است.وی ادامه داد: 
ثبت واکسیناسیون در ســامانه های الکترونیک و صدور کارت دیجیتال 
دارای کد QR همتراز با کشــورهای توســعه یافته از اقدامات ارزشمند 
برنامه واکسیناسیون بوده است.گویا افزود: در حال حاضر ۶ تولید کننده 
داخلی واکسن مجوز مصرف دریافت کرده اند و واردات واکسن کووید 1۹ 
از آبان 1400 متوقف شده است، به منظور رفع نیاز افراد برای سفرهای 
بین المللی ماهانه مقادیری واکسن آســترازنکا در قالب واکسن اهدایی 
وارد شــده و امکان صادرات واکســن های تولید داخل در دست اقدام و 

پیگیری است.
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گزیده خبر

تخت روانچی خواستار اقدام فوری 
سازمان ملل برای توقف تجاوزات رژیم 

صهیونیستی شد
نیویورک- ایرنا- مجید تخت روانچی ســفیر 
و نماینده ایران در ســازمان ملل با اشاره به 
اقدامات رژیم صهیونیستی در حمله به مسجد 
االقصی و کشتار مسلمانان روزه دار، خواستار 
اقدام فوری سازمان ملل برای توقف اشغالگری 
و تجاوزات این رژیم شد.به گزارش ایرنا، مجید 
تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه به 
وقت محلی در نشست سفرای کشورهای اسالمی با حضور آنتونیو گوترش 
دبیرکل ســازمان ملل متحد ضمن اشاره به تحوالت اخیر در سرزمین های 
اشــغالی فلسطین و اقدامات رژیم صهیونیستی در حمله به مسجد االقصی 
و کشتار مســلمانان روزدار فلســطین، خواســتار اقدام فوری جامعه بین 
المللی بویژه ســازمان ملل متحد جهت حمایت از مردم بی دفاع فلسطین 
و توقف اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی شد.سفرا و نمایندگان سایر 
کشــورهای اسالمی نیز در سخنانی بر اهمیت نقش سازمان ملل در حل و 
فصل عادالنه مساله فلســطین و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی تاکید 
کردند.در نشســت امروز، سفرای کشــورهای اسالمی که با حضور دبیرکل 
ســازمان ملل در نیویورک برگزار شــد، در خصوص موضوعات مهم جهان 
اســالم از جمله تحوالت اخیر در ســرزمین های اشغالی فلسطین و هتک 
حرمت مســجد االقصی توسط رژیم صهیونیســتی و نیز پدیده رو به رشد 
اسالم هراسی مورد بحث و تبادل نظر شد.به گزارش ایرنا، نظامیان و شهرک 
نشینان صهیونیست از آغاز ماه مبارک رمضان در سه هفته گذشته با تشدید 
جنایت های خود و یورش به مســجداالقصی و هتــک حرمت مکان های 
مقدس فلسطینان و مسلمانان صدها نفر را شهید، زخمی و بازداشت کردند.

پیشنهاد ایران برای محکومیت هتک حرمت به مقدسات اسالمی
در این نشست، همچنین مساله اسالم هراسی و تشدید اقدامات گروه های 
افراطی علیه مسلمانان در برخی از کشورهای اروپایی مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت.به پیشنهاد سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل مقرر شد 
در این زمینه، بیانیه مشترکی از سوی کشورهای اسالمی خطاب به رؤسای 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت در محکومیت اقدام اخیر 
گروهای افراطی در ســوئد در آتش زدن قرآن کریم و اهانت به مقدســات 
دین مبین اسالم تهیه و صادر شود که این پیشنهاد مورد توافق نمایندگان 

کشورهای اسالمی قرار گرفت.

محکومیت اقدامات تروریستی در افغانستان
در این نشست نماینده افغانستان نیز خواستار محکومیت اقدامات تروریستی 
در افغانستان توسط کشورهای اسالمی شد.سفیر و نماینده دائم کشورمان 
با محکومیت عملیات تروریســتی اخیر در افغانستان که منجر به شهادت 
افراد بیگناه شده است از پیشــنهاد نماینده افغانستان حمایت کرد. نهایتا 
مقرر شــد در بیانیه مذکور حمالت اخیر تروریســتی علیه مراکز مذهبی و 
آموزشی در افغانستان که منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن از مردم 
مظلوم افغانستان شد از سوی کشــورهای اسالمی محکوم شود.این بیانیه 
قرار اســت طی روزهای آینده از سوی نمایندگان کشورهای عضو سازمان 
همکاری اسالمی در نیویورک صادر شود.دبیرکل سازمان ملل در این نشست 
طی ســخنانی با تبریک ماه مبارک رمضان به همه مسلمانان جهان، مساله 
فلسطین و اسالم هراسی را از موضوعات مهم بین المللی که وی توجه ویژه 

ای به آنها دارد، معرفی کرد.

ایران: 
داعش در افغانستان باعث تشدید فعالیت های تروریستی شده است

نیویورک - ایرنا - سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه 
جمهوری اسالمی ایران عمیقا نگران رویدادهای غم انگیز در افغانستان است، اظهار 
داشت: حضور داعش در افغانستان باعث تشدید فعالیت های تروریستی در منطقه 
شده اســت.به گزارش ایرنا، زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری 
اســالمی ایران در ســازمان ملل روز جمعه به وقت محلی در نشست عالیرتبه با 
عنوان »استراتژی ملی و برنامه اقدام جمهوری تاجیکستان برای مقابله با تروریسم 
و افراط گرایی ۲۰۲۱ - ۲۰۲۵« افزود:   بر کسی پوشیده نیست که حضور داعش 
در افغانستان باعث تشدید فعالیت های تروریستی در منطقه شده است.وی تصریح 

کرد: در همین راستا جمهوری اسالمی ایران حمالت تروریستی اخیر در افغانستان را که منجر به کشته شدن ده ها انسان 
بیگناه به ویژه کودکان شده است، محکوم می کند. معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران عمیقاً نگران این رویدادهای غم انگیز در افغانستان است و از مقامات افغانستان می خواهیم که برای شناسایی عامالن 

این جنایات شنیع و محاکمه آنها اقدام فوری انجام دهد.

سیاست های غیرمسووالنه بازیگران خارجی عامل وضعیت وخیم منطقه
 ارشادی همچنین حمایت جمهوری اسالمی ایران از تالش های تاجیکستان برای مقابله با تروریسم را اعالم کرد و اظهار 
داشــت: جمهوری اســالمی ایران برای همکاری با جمهوری تاجیکستان در زمینه های مختلف از جمله مسائل امنیتی 
همچنین ثبات و امنیت تاجیکستان اهمیت زیادی قائل است.معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت: آسیای مرکزی 
همچنان با چالش های جدی ناشی از فعالیت های تروریستی مواجه است.ارشادی افزود:  در این راستا، وضعیت امنیتی 
وخیم منطقه ناشی از فعالیت های داعش و سایر فعالیت های تروریست ها در خاک افغانستان در پی اجرای سیاست های 
غیرمسئوالنه تعدادی از بازیگران خارجی در این کشور از جمله انتقال تروریست های داعش از عراق و سوریه به افغانستان 
قابل توجه ویژه است. سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل ادامه داد: با توجه به ویژگی های چند بعدی و فرامرزی 
تروریسم، همکاری های جهانی و منطقه ای به ویژه در میان کشورهای همسایه بسیار ضروری است.ارشادی افزود: این امر 
می تواند درقالب موافقت نامه های دوجانبه یا چند جانبه مرتبط یا از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای مانند 

سازمان همکاری شانگهای محقق شود.

آمادگی ایران جهت تقویت همکاری با تاجیکستان برای مبارزه با تروریسم
وی اظهار داشــت: در این رابطه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری تاجیکستان دو معاهده دوجانبه مهم و مرتبط را، در 
میان سایر معاهدات و تفاهم نامه ها، منعقد کرده اند. موافقت نامه همکاری های امنیتی و انتظامی در سال ۲۰۱۴ که از 
جمله بر همکاری دو کشور در زمینه مقابله با تروریسم تاکید می کند و نیز معاهده استرداد محکومین و مجرمین در سال 
۲۰۱۰ از آن جمله هستند.وی تاکید کرد جمهوری اسالمی ایران ضمن حمایت همه جانبه از جمهوری تاجیکستان در 
تالش های این کشور برای مبارزه با تروریسم، آمادگی خود را برای تقویت همکاری های موجود بین دو کشور در تالش های 
مشترک خود برای مبارزه با تروریسم اعالم می کند.  معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل اعالم کرد جمهوری اسالمی 
ایران آماده همکاری نزدیک با ســایر کشــورهای منطقه نیز می باشد. نشست عالیرتبه با عنوان »استراتژی ملی و برنامه 
اقدام جمهوری تاجیکستان برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی ۲۰۲۱ - ۲۰۲۵« که با حضور معاون دبیرکل سازمان 
ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم، دادستان کل تاجیکستان، سفیر و نماینده دائم این کشور نزد سازمان ملل متحد، 
دیگر ســفرا و نمایندگان کشورها در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۲ )۲ اردیبهشت ۱۴۰۱( برگزار شد.معاون نمایندگی ایران در 
سازمان ملل از سازماندهی کنندگان این نشست و سخنان رحمان یوسف احمدزاد دادستان کل تاجیکستان در موضوع 

مقابله با تروریسم قدردانی کرد.

رئیس جمهور در اجتماع عزاداران شب شهادت امام علی )ع(:
امروز سرنوشت فلسطین با اراده مجاهدین در حال 

رقم خوردن است
رئیــس  جمهور پیــروزی در نبرد اراده هــا را در گروی 
خداخواهی و حرکت در مســیر خواســت حضرت حق 
دانســت و گفت: بر خالف ادعای مســتکبران که فکر 
می کنند، جهان براســاس اراده آنها شــکل می گیرد، 
ملت ایران نشــان داد، ملتی که بــرای خدا قیام کرده، 
پیروز است.به گزارش ایسنا، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی 
بامداد شنبه در اجتماع شب زنده داران دومین شب قدر 
ماه مبارک رمضان و ســوگواران شــهادت مولی الموحدین علی)ع( در مصلی حضرت امام 
خمینی)ره( با اشاره به ســنت و وعده الهی درباره حمایت از مستضعفان و حق جویان، به 
مسئله فلسطین اشاره و خاطرنشان کرد: روزی تصور می شد سرنوشت ملت فلسطین دور 
میزهای مذاکره رقم خواهد خورد، اما امروز سرنوشت فلسطین به دست و اراده مجاهدین 
در حال رقم خوردن اســت.رئیس جمهور با اشاره به فرازهایی از وصیت نامه امام علی )ع( 
اظهار داشــت: امیرالمومنین )ع( در وصیت نامه خــود تاکید می کند که همواره در جانب 
مظلومین و مقابل ظالمان بایســتید. امروز شــاهد ۲ ظلم و جنایت بزرگ علیه مسلمانان؛ 
یکی از جانب رژیم صهیونیســتی علیه نمازگزاران فلســطینی و دیگری جنایات و ســتم 
داعش به عنوان جریانی دست ســاخته غرب و صهیونیست ها، علیه مردم مظلوم افغانستان 
هستیم.رئیس جمهور با اشاره روشنگری چند سال قبل رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه 
داعش دســت پرورده سرویس های غربی و صهیونیسم است، گفت: امروز که شاهد جنایات 
مشابه داعشی ها و رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان و نمازگزاران مظلوم در مسجداالقصی 
و مســاجد افغانستان هســتیم، جهان بیش از هر زمان دیگر به حقانیت روشنگری مقام 
معظم رهبری پی برده است.رئیسی حفاظت از جان همه مردم افغانستان از جمله شیعیان 
این کشــور را وظیفه حاکمان فعلی این کشور دانست و تاکید کرد: از حاکمان افغانستان 
می خواهیم که از جان مردم مســلمان این کشــور که با زبان روزه در مساجد به شهادت 
می رســند، دفاع کرده و جلوی گرگ هایی را کــه ناجوانمردانه به جان و امنیت آنها حمله 
می کنند، بگیرند.رئیس جمهور در ادامه با اشاره به فرارسیدن روز قدس افزود:  پیوستگی و 
همبســتگی امت اسالمی که یکی از نمادهای آن روز قدس است، به لطف خدا و به اعتبار 
اخالص امام راحل)ره( روز به روز بیشتر می شود و امیدواریم این همبستگی به زودی منتهی 
به آزادی قدس شــریف و رسیدن فلسطینیان به حق ۷۰ ساله شان شود. لبیک به توصیه 
امیرالمومنین علی )ع( در دفاع از مظلوم ان شــاءاهلل در روز قدس اتفاق خواهد افتاد.رئیس 
جمهور در بخش پایانی ســخنان خود، به اهمیت جهاد تبیین و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری در این زمینه اشاره و تصریح کرد: امروز هر کس امکان سخن گفتن و نوشتن دارد 
باید در عرصه جهاد تبیین فعال باشــد. امروز امپراطوری خبری در اختیار دشمن است و 
مکرر حق را باطل و باطل را حق جلوه می دهند.رئیسی اهتمام به جهاد تبیین و ایستادگی 
در برابر هجمه های سازمان یافته رسانه ای دشمن را در منافات با طرح انتقادات و پیشنهادات 
با هدف بهبود حکمرانی ندانســت و خاطرنشان کرد: مشارکت در جهاد تبیین به این معنا 
نیســت که ما هیچ کاستی نداریم،  بلکه به معنای بیان واقعیت های امیدبخش و جداسازی 

حق از باطل است.

امیر ایرانی: 
ناوشکن دماوند بزودی به آب انداخته خواهد شد

فرمانده نیــروی دریایی ارتش گفت: به واســطه اقتدار و حضور 
ناوگان ما در آب های آزاد و رصدهای مداوم، هیچ گونه مشــکلی 
نداشته ایم و هیچ کشوری جرات نزدیک شدن به آب های سرزمین 
ما را نداشته است.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، امیر 
دریادار شــهرام ایرانــی فرمانده نیروی دریایــی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در گفت وگو با شبکه العالم، پیرامون آخرین تحوالت 
و دســتاوردهای دفاعی کشــور درباره توانمندی های جمهوری 
اســالمی ایران اظهار داشت: هندسه قدرت در دنیا در حال تغییر 
است، بحث ژئوپلوتیک در دنیا دچار تغییراتی شده و بازیگران در حال فعالیت خودشان هستند از همین 
رو ما با توجه به توانمندی خود هر زمان که فرمانده معظم کل قوا فرمانی به ما ابالغ کنند ما این امکان 
را داریم در تمام محیط های آبی دنیا حضور موثر داشته باشیم.وی ضمن تاکید بر این نکته که با داشته 
های خود واژه »ما می توانیم« را تعریف، تفسیر و به اجرا رساندیم، تصریح کرد: محدودیتی برای خود قائل 
نیستیم و با رعایت چارچوب های بین المللی به به انجام ماموریت های خود می پردازیم.فرمانده نیروی 
دریایی ارتش یادآور شد: مجموعه مرزهای آبی ایران بیش از ۵ هزار کیلومتر است و این 3 هزار کیلومتر 
که بعضا بیان می شود طول ساحل ماست که مستقیما به آب های آزاد مرتبط است، به خاطر این ویژگی 
جغرافیایی که نعمت خداوند است شرایطی برای ما ایجاد شده که مستقیما با جامعه جهانی در ارتباط 
باشیم در نتیجه با همه کشورها می توانیم در ارتباط باشیم لذا ما دیپلماسی دفاعی و دیپلماسی دریایی 
فعالی داریم. آنچه در برنامه داریم حضور موثر برای مقابله با تهدیدها و در کنار آن برقراری تعامالت با 
کشــورهای دیگر مثل برگزاری رزمایش ها و انجام دید و بازدید ها و همچنین ترتیب دادن توافق نامه 
های چندجانبه اســت.امیر دریادار ایرانی بیان داشــت: امروز شمال اقیانوس هند به واسطه رخدادهای 
اقتصادی به عنوان شاهراهی برای ارتباط قاره ها است، اگر ما حضور موثر نداشته باشیم دولت های غیر 
موجه حاضر می شوند و به آب های سرزمینی نزدیک می شوند اما به واسطه اقتدار و حضور ناوگان ما 
در آب های آزاد و رصدهای مداوم، هیچگونه مشــکلی نداشــتیم و هیچ کشوری جرات نزدیک شدن به 
آب های سرزمین ما را ندارد.وی ادامه داد: ناوگان تمامی کشورها همیشه پاسخگوی ما هستند و اعالم 
می کنند که در حال دریانوردی عادی هستند و تمام اطالعاتی که می خواهیم در اختیار ما می گذارند 
از همین رو اگر همگرایی در منطقه انجام شــود اقتدار ســقف باالتری را به خود اختصاص خواهد داد.

فرمانده نیروی دریای ارتش  با تاکید بر اینکه  حضور ناوگان کشورهای دیگر در منطقه توجیهی ندارد، 
خاطرنشان کرد: منافع و منابع ما در حوزه دریا بسیار وسیع است هرجا که احساس تهدید کنیم، ناوگان 
ما حضور پیدا می کنند. امروز اســکورت کشــتی های خود را در هر نقطه آبی انجام می دهیم تا امنیت 
برقرار شود و محدودیتی هم نداریم. حضور ما امینت را برای منطقه و جهان هدیه می کند.امیر دریادار 
ایرانی درباره حضور اسرائیل در منطقه و ارتباط با همسایگان گفت: شکی وجود ندارد که دشمن همیشه 
به دنبال دشمنی است امروز ما درباره یک رژیم منحوسی که حتی در سطح بین المللی هم قابل رصد 
نیست صحبت می کنیم در واقع این یکی از انگشتان شیطان است خودش به تنهایی خیلی توانمندی 
ندارد که نســبت به آن نگران باشــیم ما نسبت به اصل شیطان نگرانیم، شیطان بزرگ است که تهدید 
اصلی مردم ما و مردم منطقه و دشمن بشریت است.وی ادامه داد: متاسفانه برخی کشورها سرشان کاله 
رفت که در دوره گذشته با تبلیغاتی که در حوزه رسانه توسط همین شیطان بزرگ شد یک واژه ای به 
نام ایران هراســی در منطقه تعریف کردند که حاکمان برخی کشورها گول این واژه را خوردند و از این 
غافل بودند که اگر ایران توان دفاعی اش را باال می برد می خواهد که از منافع خودش دفاع و حراست بکند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: ایران هیچگاه تهدیدی برای همسایه نیست.

جانشین فرمانده کل سپاه: 

انزوایآمریکاونابودیرژیمصهیونیستیرابهعینهمیبینیم
گروه اســتان ها- جانشین فرمانده سپاه پاســداران با بیان اینکه 
نشــانه هایی از انزوای آمریکا و نابودی رژیم صهیونیستی مشهود 
اســت گفت: انزوا آمریکا و نابودی رژیم صهیونیستی در ۴3 سال 
گذشــته با ســرعت در حال انجام اســت.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم از رشت، دریادر پاســدار علی فدوی در مراسم نخستین 
سالگرد سردار شهید محمدعلی حق بین در گلزار شهدای رشت 
بــا بیان اینکه  دوام و قوام انقالب اســالمی به ســبب نگاه ویژه 
حــق و وجود جوانمــردان بزرگی، چون شــهدا و رهبری فرزانه 
انقالب اســت  و با اشاره به نگاه الهی به نهضت حضرت امام )ره(، 
اظهار داشــت: نهضت حضرت امام از سال ۴۲ تاکنون خواب را از 
چشم دشمنان حرام کرده است.جانشین فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی با بیان اینکه پیروزی انقــالب موجب بیداری 
اســالمی در جهان شد، افزود: دشمنان در ابتدا به اشتباه متصور 
می شــدند که انقالب اسالمی خیلی زود از پای در می آید، اما به 
لطف رهبری امامین انقالب، شــهدا و جانبازان و مردم همیشه 
در صحنــه این انقالب در چله دوم خود به ســر می برد.ســردار 
فدوی تصریح کرد: رزمندگان اســالم به واسطه توکل به خداوند 
در دوران جنگ بعد از مدت کمی بر دشــمن پیروز شــدند چرا 
که خدا می فرماید »اگر دستوراتی که دادم را اطاعت کنید، شما 
را یاری می کنم.«جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به حضور شهدای بسیار زیاد در تاریخ جمهوری اسالمی اشاره و 
بیان کرد: یکی از توفیقات انقالب اســالمی این است که خداوند 
به بندگان بی شــماری توفیق عمل درست به وظیفه را عطا کرد 
و در ۴3 سال عمر انقالب برخی ها توفیق انجام درست وظایشان 
را داشته و شهدای بسیاری توفیق شهادت داشتند.سردار فدوی 
بر لزوم توجه به ماهیت استکبارستیزی جمهوری اسالمی تأکید 
و با بیان اینکه اکنون نشــانه هایی از انزوای آمریکا و نابودی رژیم 
صهیونیستی مشهود اســت گفت: هشدارهایی به دشمنان ایران 
یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از پیروزی انقالب داده شد 
و سمت و سوی صحبت های امام راحل)ره( انزوا آمریکا و نابودی 
رژیم صهیونیســتی بود که این امر در ۴3 سال گذشته با سرعت 
در حال انجام اســت. وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف آمریکا 

تشکیل گروهک های تروریستی جهت نابودی جمهوری اسالمی 
اســت تصریح کرد: دشــمنان برای نابودی ایــران گروهک های 
مختلف را تأسیس و به نبرد با ایران فرستادند و از همان نخستین 
روزهای پیروزی انقالب اسالمی، دشمنان ملت ایران خیال غلبه 
بر جمهوری اســالمی را داشتند.جانشین فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی با بیان اینکه یکی از بزرگترین حمالت به یک 
کشــور در تاریخ، حمله رژیم بعث عراق به جمهوری اسالمی بود 
عنوان داشت: در دوران جنگ 8۷ کشور مقابل جمهوری اسالمی 
ایســتادند و حتی بعضی از آنان اقدام کردند با این وجود انقالب 
اسالمی هر روز پیروز و جبهه باطل و استکبار ضعیف تر شد.سردار 
فدوی آغاز انزوای آمریکا و رژیم صهیونیســتی را از دوران دفاع 
مقدس خواند و تصریح کرد: آمریکا به دلیل اینکه اهداف خود در 

جمهوری را از دست رفته می دید در یک و نیم سال پایان 8 سال 
دوران دفاع مقدس آمریکا مستقیم وارد جنگ با ایران شد اما در 
طول ۴3 سال گذشته جمهوری اسالمی ایران در تمام صحنه ها 
حضور قدرتمندانه داشته است.جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره 
به قدرت مثال زدنی ایران اسالمی در منطقه و جهان، بیان کرد: 
ایران اســالمی در منطقه و جهان به قدرت بالمنازع تبدیل شده 
اســت. محور مقاومت و جبهه اسالمی تمام عرصه ها پیروز است، 
دشــمن امروز به قدرت معنوی و پیش برنده نظام اســالمی پی 
برده و در بیشــتر مسائل از مواضع خود عقب نشینی کرده است.

وی با بیان اینکه اقتدار انقالب در سرتاسر عالم هستی وجود دارد 
و اکنون انصاراهلل یمن با تبعیت از روحیه استکبارستیزی انقالب 
اسالمی، برای رژیم آل ســعود شرط تعیین می کند خاطرنشان 

کرد: وجود بیش از ۲۰۰ هزار شهید در دوران دفاع مقدس بیانگر 
وفــا و وجود روحیه جهادی در جوانان جمهوری اســالمی ایران 
است.جانشــین فرمانده سپاه پاســداران انقالب اسالمی با بیان 
اینکه نتایج انقالب اسالمی با ابزار مادی ملموس نیست زیرا برای 
ماندگاری این نظام مقدس ۲۰۰ هزار شهید و هزاران نفر جانباز 
و اسیر شدند گفت: به لحاظ مقایسه بودجه و تکنولوژی نظامی، 
بودجه نظامی آمریکا 8۰ میلیارد دالر بوده و آنان از نظر تکنولوژی 

هم در جایگاه باالتری قرار دارند.
ســردار فدوی با بیان اینکه اما زمان کسب نتایج، جوانان ایرانی 
با تکیه بر نیروی ایمان به موفقیت های بزرگی دست یافتند ابراز 
داشت: ایمان به وعده های خدا نتایج بهتری را رقم می زند و وقتی 
قواعد قرآنی رعایت شود، مردم یمن بر جبهه متحد کفر از قبیل 
کشورهای ضعیف جنوبی خلیج فارس، اروپایی ها، آمریکایی ها و 
حتی آفریقایی ها پیروز می شــوند.وی اذعان کرد: اوضاع کنونی 
اقتصادی کشور در شأن ملت بزرگ ایران نیست و به این دلیل که 
به قواعد الهی توجه نکرده و دستورالعمل های دشمنان را مبنای 
خود قرار دادیم، امروز از لحاظ وضعیت اقتصادی شــاهد شرایط 
فعلی در جامعه هستیم لذا وضعیت اقتصادی امروز جامعه به دلیل 
همراهی با آمریکا در گذشــته است بنابراین بسیاری از مسائل و 
مشــکالت اقتصادی کنونی در جامعه با توجه به مسائل و قواعد 
قرآنی و خداوندی برطرف خواهد شد. سردار فدوی با بیان اینکه 
وجود شهدای مدافع حرم نتیجه تغییر نسل درست در جمهوری 
اسالمی ایران است اظهار داشت: پاسداران جدید با خون های پاک 
خود داعش را نابود کردند با وجود اینکه این پاسداران حتی دوران 
دفاع مقدس را ندیدند اما با حضور در جبهه حق علیه باطل دعوت 
حضرت حضرت زینب)س( را لبیک گفتند.سردار فدوی با اشاره 
به مشی و منش الهی شهدا، تصریح کرد: شهید حق بین ها برای 
رسیدن به هدفشان مسیر الهی را انتخاب کردند و شهید شدند.

وی با بیان اینکه شــهید شدن نسل و ســن نمی شناسد، افزود: 
بسیاری از شهدا سال های بعد از جنگ متولد شده بودند و جنگ 
را لمس نکرده بودند، اما شــیوه و سیره الهی داشتند و به دفاع از 

حرم آل اهلل رفتند و شهید شدند.

تهران-ایرنا- فرمانده ســپاه محمد رسول اهلل)ص( تصریح 
کرد: سپاه در هیچ زمان و مکانی محدود نخواهد شد، سپاه 
معادل ملت ایران و انقالب اسالمی است و تحریم سپاه یعنی 
تحریم ملت ایران و این تحریم تا به امروز جواب نداده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ســردار حسن حسن زاده،فرمانده 
ســپاه محمد رســول اهلل)ص( با اشاره به ســالروز تاسیس 
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت: ســپاه پاسداران از 
همــان روزهای اول انقالب رســالت  خود در پاســداری از 
ارزش های انقالب تعریف کرد.حسن زاده  با اشاره به قدرت 

منطقه ای سپاه بیان داشت: سپاه پاسداران روزبه روز رشیدتر 
،قدرتمندتر و با تجربه تر شده است و دفاع از انقالب و  حفظ 
ارزش ها را با تمام قدرت در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به حضور مقتدرانه سپاه در جنگ تحمیلی بیان 
داشت:سپاه پاسدران  در عرصه مقابله با ضد انقالب با قدرت 
عمل کرد، در عرصه سازندگی هم با ورود قرارگاه خاتم االنبیا 
در عرصه سدسازی، ساخت جاده و پل ها  خوش درخشید.

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل )ص( تصریح کرد: هر زمانی 
که ضرورت پیدا کند ســپاه با تمام قوا در عرصه همکاری و 

هم یاری و مردم یاری در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله  
وماجرای مانند کرونا در جامعه حضور دارد.حسن زاده با بیان 
اینکه سپاه پاسداران همواره در کنار مردم بوده است گفت: 
ســپاه در هر جایی که انقالب ایجاب کند به موقع، با قوت، 
قدرتمندانه و مدبرانه حضور پیدا کرده اســت و از انقالب و 
اسالم دفاع کرده است.وی افزود: سپاه پاسداران بارها طعم 
شکست را در کام ضد انقالب، اشرار ،استکبار و نظام سلطه 
رژیم صهیونیستی چشــانده است، سپاه پاسداران به عنوان 
لشکر بزرگ الهی  به یک نقطه ناامیدی برای دشمنان تبدیل 
شــده است.حســن زاده گفت: این روزها صحبت از محدود 
کردن ســپاه پاسداران می شــود. به تمام دشمنان و عناصر 
داخلی خود فروخته و فرومایه و کسانی که با تفکر پوسیده 
غرب گرایانه مطالبی را بیان می کنند می گویم سپاه در هیچ 

زمان و مکانی محدود نخواهد شد، سپاه معادل ملت ایران و 
انقالب اسالمی است و تحریم سپاه یعنی تحریم ملت ایران 
و این تحریم تا به امروز جواب نداده و این تحریم کننده است 

که بیش از همیشه منزوی است.

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( :

تحریم سپاه، تحریم ملت ایران است
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گزیده خبر

درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی کاال
قیمت کاالها را چگونه محاسبه کنیم؟

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، همزمان با آغاز مرحله پنجم 
درج قیمت تولیدکننده از امروز، جداول ضرایب ســود و هزینه های شــبکه های 
توزیع و عرضه را منتشر کرد.به گزارش ایسنا، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه ای به ســازمان های صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( استان ها با اشاره به جلسات هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها برای 
تصمیم درباره بررسی، محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کاال و 
خدمات و سیســتم های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، بر اساس درخواست  
بنگاه های اقتصادی و در راســتای اجرای طرح شفاف سازی قیمت و درج قیمت 
تولید کننده و مصرف کننده، جداول ضرایب سود و هزینه های شبکه های توزیع و 
عرضه را به همراه ضوابط استفاده از این ضرایب اعالم کرده است.وی در ادامه این 
ابالغیه تاکید کرده که هزینه های مربوط در ضرایب اعمالی، قبال در قیمت کاالها 
لحاظ شده و بنابراین هرگونه افزایش قیمت به بهانه مصوبه ابالغی ممنوع است. بر 
این اساس ضرایب افزایشی از محل جابجایی هزینه های مرتبط در حلقه های دیگر 

تامین و توزیع، پوشش داده می شود.

رییس سازمان امور مالیاتی پاسخ می دهد؛
انصاف است کارمندان قبل از دریافت حقوق 

مالیات بپردازند، اما بقیه نه؟
رییس سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات حدود ۵۰۰ هزار خانه  خالی معرفی شده 
از سوی وزارت راه و شهرسازی را تعیین و به مالکان آن ها ابالغ کردیم.به گزارش 
ا باشگاه خبرنگاران، داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی، با حضور در برنامه 
صف اول شــبکه خبر با موضوع پیدا و پنهان تعیین مالیات و مالیات ستانی، به 

سواالت زیر پاسخ داد:

مجموع درآمدهای مالیاتی پارسال چقدر بود؟
منظور: از نظر مجموع درآمد های مالیاتی، پارسال ۳۰۶ هزار میلیارد تومان به طور 
مســتقیم به بودجه عمومی دولت واریز شد؛ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت 
نقدی و مابقی هم به صورت اوراق تسویه خزانه برای تسویه مطالبات پیمانکاران از 

دولت با در نظر گرفتن بدهی مالیاتی آن ها صورت گرفته است.
بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان نیز، مالیات ارزش افزوده ســهم شــهرداری ها نیز 

پرداخت شد و ۱۱ هزار میلیارد تومان هم استرداد مالیاتی انجام شد.

مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد، چه سهمی از کل مالیات دریافتی را 
به خود اختصاص داده است؟

منظور: مالیات ها به طور کلی به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند؛ 
مالیات های مستقیم سه گروه هستند: 

۱. مالیات هایــی که با توجه به قدرت پرداخت و خرید و توانایی مؤدیان دریافت 
می کنیم و شــامل مالیات بر اشخاص حقوقی می شود: حدود ۱۰۷ هزار میلیارد 

تومان در سال ۱۴۰۰
۲. مالیــات بر درآمد ها که شــامل مالیات بر حقوق و دســتمزد اعم از کارکنان 
بخــش دولتی و خصوصی )حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان(، مالیات بر مشــاغل، 
یعنی صاحبان ِحَرف و شغل هایی که شرکت نیستند و به صورت اشخاص حقیقی 
فعالیت می کنند )حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان( و مالیات بر مستغالت و ... است 
که پارســال در مجموع، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.۳. مالیات بر ثروت که 
بــه پایه های مالیاتی مثل مالیات بر نقل و انتقال امالک، خانه های لوکس، ارزش 
خودرو و ... بر می گردد و حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بود.مالیات های غیرمستقیم 
نیز روی کاال و خدمات دریافت می شــود که عمده ترین آن، ارزش افزوده است؛ 
مالیات ارزش افزوده، از ابتدای حلقه تولید کاال تا انتهای زنجیره دریافت می شود؛ 
مجموعا ۹ درصد مالیات روی کاال دریافت می شود که در وصول آن در بخش های 
مختلف تولید است و پارسال مجموعا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود. مالیات بر سایر 

کاال و خدمات مانند نقل و انتقال خودرو نیز، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بود.

افزایش 2 تا 2.۵ درصدی ســهم مالیات در اقتصاد ایران تا پایان دولت 
سیزدهم

سهم مالیات در اقتصاد ایران، نسبت به سایر کشورها در چه جایگاهی 
قرار دارد؟

منظور: تعریف مالیات در کشــور های مختلف، متفاوت اســت؛ به طور مثال در 
برخی کشورها، پرداخت ها به دولت مرکزی، دولت های محلی مثل شهرداری ها، 
ایالت ها و حتی پرداخت ها به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی را مالیات 
می نامند. در کشور ما، منظور از مالیات، انواع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 
اســت و اگر به آن، درآمد های گمرکی و عوارض شهرداری ها را هم اضافه کنیم، 
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، بین ۱۵ تا ۱۷ درصد است.در ترکیه، این 
رقم ۲۲ تا ۲۳ درصد اســت و در حوزه کشــور های اسکاندیناوی، بین ۳۰ تا ۴۰ 
درصد اســت و این عدد، به میزان خدمات دولت ها بر می گردد. هرقدر دولت ها 
خدمات بیشتری را متحمل شوند، مالیات بیشتری را مطالبه می کنند که به قوانین 
آن کشور ها بر می گردد.برخی معتقدند که این نسبت در ایران پایین است که اگر 
صرف مالیات را در نظر بگیریم، حدود ۸ درصد اســت. در دولت سیزدهم تعهد 

کردیم که آن به ۱۰ تا ۱۰.۵ درصد افزایش دهیم.

آیا صحیح است که افراد حقوق بگیر، قبل از رسیدن حقوق به دستشان، 
مالیات را می پردازند؛ اما سایر مشاغل و ِحَرف این چنین نیست؟

منظور: حقوق بگیران مالیات کســر در منبع دارند؛ یعنی همزمان با َخلق منبع، 
مالیات دولت وصول می شــود. در بخش مشاغل و ِحَرف باید طبق قانون منتظر 
باشیم تا پایان سال صورت های مالی خود و اظهارنامه هایشان را تا تیرماه تحویل 

دهند که معموال یک سال زمان می برد.

چه تعداد خانه خالی وجود دارد که قبض مالیات برای آن صادر شــده 
است؟

منظور:این قانون مربوط به دهه ۵۰ است و هیچگاه اجرایی نشده اما با همکاری 
وزارت راه و شهرســازی، اواخر پارسال اطالعات خانه های خالی را برای اولین بار 
از این وزارتخانه دریافت کردیم. وزارت راه و شهرسازی نیز با رویکرد خوداظهاری 
و پایگاه های اطالعاتی ســامانه امالک و اســکان، حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی را 
شناسایی و به ســازمان امور مالیاتی معرفی کرد.خانه های معرفی شده از سوی 
وزارت راه و شهرسازی را با توجه به ویژگی هایی مثل متراژ، تعداد طبقات، نزدیکی 
به خیابان و سایر مشخصات قیمت گذاری خانه ها، تعیین مالیات کردیم و کمتر 
از یک ماه، مالیات خانه ها را به مالکان آن ها اطالع دادیم. مرحله دوم اجرای این 
قانون، فراهم کردن امکان اعتراض بود که حدود ۵۰ هزار نفر اعتراض کردند؛ به 
آن ها رسیدگی می شود و برای مابقی که اعتراض نکردند، برگه تشخیص صادر و 
ابالغ الکترونیکی شده است.خزانه داری کل کشور اعالم کرده، پارسال حدود ۷۲ 
درصد از پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل درآمد های مالیاتی 

پوشش داده شده است.

سیاست دولت درباره ارز ترجیحی شفاف سازی شود
 تشریح دالیل افزایش قیمت ها

نایب رئیس کمیسیون سرمایه و پول اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: دولت باید سیاست 
خود را در حوزه حذف ارز ترجیحی به طور شفاف اعالم و عملی کند.عباس آرگون درباره 
تاثیرات حذف ارز ترجیحی بر گرانی کاالها به خبرنگار ایلنا گفت: ارز ۴۲۰۰ به نظر من 
حذف نشده وشیوه پرداخت آن تغییر کرده است؛ در واقع یارانه تخصیصی آن حذف نشده 
فقط به دولت این اختیار داده شده که به صورت ارزی ندهد تا بتواند مابه التقاوت آن را 
به صورت ریالی نیز پرداخت کند. در گذشته به صورت ارزی به وارد کننده اقالم پرداخت 
می شــد که محصوالت را با ارز ۴۲۰۰ هزارتومانی بیاورد ولی بعد متوجه شــدند که این 
موضوع برای مصرف کننده تغییر چندانی ایجاد نمی کند.وی افزود: به همین دلیل شیوه 
پرداخــت ارز ترجیحی را عوض کردند. دولت باید راهکاری بیابد که به جای این شــیوه 
پرداخت، آن را مستقیما به جامعه هدف پرداخت کند. به همین دلیل افزایش قیمت ها را 
امسال شاهد هستیم که امیدواریم این شیوه اجرایی و سیاست حداقل عملی شود.آرگون 
با ابراز نگرانی از گرانی های اخیر و عملی نشــدن سیاست مناسب ارز ترجیحی، تصریح 
کرد: دراین صورت ما دو خســارت از این بابت پرداخت خواهیم کرد یعنی یک مرحله با 
آن تورم انتظاری قیمت ها افزایش می یابد و سپس برای واقعی سازی قیمت ها شاهد تورم 
خواهیم بود. امیدوارم دولت سیاســت خود را در این حوزه به طور شفاف اعالم و عملی 
کند.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: دولت وقتی بودجه ای پیشنهاد می کند 
قطعا راهکارهای پرداخت و جامعه هدف آن را باید از قبل بررســی کرده باشد، ولی اگر 
این موضوع عملی نشــود ما شاهد تورم مضاعفی می شویم. پس مهم نوع ارز آن نیست، 
مهم این است که شفاف سازی شود و این کمک به هر طریقی شده به جامعه هدف برسد. 
در واقع یک موقع مســتقیم به واردکننده و یک موقع هم به  مصرف کننده می رســد، 
امیدواریم این کار انجام شود و ما شاهد تورم مضاعف نباشیم.وی افزود: یک بخش تورم 
تحت تاثیر این موضوع است و علت های دیگر از جمله نقدینگی و کسری بودجه دولت، 
رشد پایه پولی و عوامل متعدد دیگری می تواند دراین میان تاثیرگذار باشد. اکنون تورم 
اصلی ترین مشکل کشور در بحث های اقتصادی بوده چون دغدغه اصلی مردم مشکالت 
اقتصادی است. مقام معظم رهبری هم به این موضوع تاکید دارند چون با توجه به تورم، 
مردم مشکالت اقتصادی زیادی پیدا می کنند و رفاه جامعه کاهش می یابد. عمال به خاطر 
این قضیه مردم مشکالت فراوانی پیدا می کنند و به همین دلیل باید ریشه تورم خشکانده 
شــود چون فقط به صورت دستوری نمی توان قیمت کاالها را پایین نگه داشت.آرگون با 
بیان اینکه باید تدابیری اتخاذ کرد که مانع از افزایش قیمت ها شود، ادامه داد: دولت باید 
در این خصوص شفاف سازی کند چون این بالتکلیفی خود به اقتصاد ضرر می زند. اکنون 
جامعه به نوعی به سوی سیاست تورمی رفته است و به خاطر این موضوع قیمت ها مدام 
افزایش می یابد. حداقل اگر بدانیم این سیاســت اجرایی نشــده مطمئن می شویم که ما 
دوباره شاهد این تورم نخواهیم بود.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره تاثیرمشخص 
نشــدن نتیجه برجام بر گرانی ها گفت: بحث برجام هم در عوامل متعددی خود را نشان 
می دهد ولی همه مشکالت اقتصادی ما به این موضوع وابسته نیست و باید شفاف سازی 
مناسبی و دقت عمل از سوی دولت در این خصوص انجام شود و مشخص شود که این 
افزایش قیمت در بخش های مختلف واقعا به چه علت است. چون با افزایش تورم قدرت 
خرید مردم هر روز کاهش می یابد و طبقه متوســط جامعه را با مشکالت فراوانی مواجه 

خواهد کرد.

همان داستان همیشگی؛
باالترین تورم نصیب فقیرترین خانوارها شد

در فروردین ۱۴۰۱، نرخ تورم ماهانه برای کل خانوارهای کشــور برابر با ۳.۳ درصد بوده 
است.به گزارش اقتصادآنالین، بر اساس گزارش مرکز آمار، دهک اول )پایین ترین دهک( 
با ثبت تورم ماهانه ۳.۷ درصدی، بیش ترین تورم ماهانه را میان خانوارهای کشور تجربه 
کردند.در نقطه مقابل، پایین ترین تورم ماهانه با ۳.۲ درصد، مربوط به دهک دهم )باالترین 

دهک( بود.

تکرار آمار متناقض در تجارت خارجی

مقدار واقعی واردات کاال با ارز ۴۲۰۰ چقدر است؟
با وجود آمار متفاوتی که در رابطه با واردات کاالی اساسی 
از سوی برخی مسئوالن منتشر شده است، گزارش گمرک 
ایران بیانگــر ترخیص ۱۵.۱ میلیارد دالر کاالی اساســی 
مشــمول ارز ۴۲۰۰ تومانی اســت.به گزارش ایسنا، اخیرا 
اعالم آمار مربوط به واردات کاالی اساســی از سوی برخی 
مدیران ارشد اقتصادی موجب ایجاد ابهاماتی در این رابطه 
شده اســت. در موردی گفته شده که واردات سال گذشته 
با ارز ترجیحی ۱۷ میلیارد دالر بوده اســت و برای امسال 
می تواند تــا ۲۷ میلیارد دالر افزایش پیــدا کند. این آمار 
به اســتناد گزارش گمرک ایران درســت به نظر نمی رسد 
و پیــش از این نیز برخی آمار اعالمــی تجارت خارجی از 
سوی مســئوالن، با گزارش های رســمی مطابقت نداشته 
است؛ در حالی که طبق بند خ ماده ۳ قانون امور گمرکی، 
 جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشــار آمار میزان واردات و 
صادرات کاال بر عهده گمرک اســت و بر این اساس مرجع 
قابل استناد به آمار تجارت گمرک خواهد بود. بررسی آمار 
گمرک در پایان ســال ۱۴۰۰ نشان می دهد که در مجموع  
۱۹.۶ میلیارد دالر کاال در ۲۵ گروه کاالیی وارد ایران شده 
که از این رقم ۱۵.۱ میلیارد دالر  با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. 
واردات با ارز ترجیحی نیز نســبت به ســال ۱۳۹۹ از نظر 

وزنی ۳۳ و ارزش ۷۵ درصد افزایش داشته است.واردات با 
ارز ترجیحی مشمول هقت قلم است که تا ۵۰ درصد آن به 

نهاده های تولید شــامل جو، ذرت و کنجاله سویا اختصاص 
دارد و ســایر اقالم نیز گندم، روغن خام، دانه های روغنی و 

بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است. در سال 
گذشته ذرت با ۹.۸ میلیون تن به ارزش حدود ۳.۴ میلیارد 
دالر بیشترین میزان واردات را با ارز ترجیحی داشته است. 
در ســایر اقالم نیز هفت میلیون تن گندم به ارزش بیش از 
۲.۴ میلیارد دالر، ۳.۳ میلیون تن جو به ارزش بیش از یک 
میلیارد دالر و ۲.۳ میلیون تن کنجاله ســویا به ارزش ۱.۲ 
میلیارد دالر وارد ایران شده اســت.همچنین ۲.۳ میلیون 
تن بــه ارزش ۱.۶ میلیارد دالر انــواع دانه های روغنی به 
همراه روغن های خوراکی نیمــه جامد، مایع و خام با ۱.۹ 
میلیون تن به ارزش ۲.۷ میلیارد دالر در لیســت واردات با 
ارز ترجیحی در ســال ۱۴۰۰ قرار دارند.سهم واردات دارو، 
تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز ۲۲.۲ 
هزار تن به ارزش ۲.۶ میلیارد دالر  در ســال گذشته بوده 
است.این در حالی اســت که برای امسال در قانون بودجه 
مجوز حذف ارز ترجیحی برای دولت صادر شــده است و از 
این جهت رقم مشخصی برای اختصاص این ارز به واردات 
کاالی اساســی تعیین نشــد و فعال نیز چگونگی تامین ارز 
واردات کاالی اساســی مشــخص نیســت ولی به استناد 
اظهارت مسئوالن دولتی ، ارز ترجیحی در روندی تدریجی 

حذف خواهد شد.

مدیرعامــل صندوق بازنشســتگی کشــوری 
گفت: همسان ســازی حقوق، خواســته جدی 
بازنشستگان اســت و اختصاص ۹هزار میلیارد 
تومان برای این کار، به معنای اراده دولت برای 
ادامه اجرای آن اســت.اقتصاد آنالین – سیده 
زهرا محمودی؛ همسان سازی؛ کلمه ای که برای 
برخی تنها وعده است و برای برخی کورسوی 

امیدی برای رهایی از این وضعیت؛ بازنشستگان 
ماه هاست منتظرند تا همسان سازی را به جای 
صحبت هــای مســئوالن، نماینــدگان و... در 
اس ام اس هــای واریز حقوق خــود ببینند؛ اما 
خبری نیست که نیست و هر روز وعده جدید 
و اعالم زمانی جدید.اصال همسان سازی هیچ، 
حقوق بازنشسته  ها حتی به آنچه که در مورد 
افزایش حقوق های ســال جدید هم وعده داده 
شده بود، نرسید و بســیاری همان ارقام سال 
گذشته را برای حقوق امسال هم دریافت کردند. 
البته مسئوالن دست از وعده دادن نکشیده و 

امروز نیز مدیرعامل صندوق بازنشستگی اعالم 
کرد که اختصاص ۹هزار میلیارد تومان در این 
خصوص به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای 
آن اســت و پیگیر قانونی شدن همسان سازی 
حقوق در الیحه مربوطه هستند. وی ادامه داد: 
آنچه در قالــب نظام چندالیه تامین اجتماعی 
دنبال می شود می تواند بسیاری از تبعیض های 
موجود را برطرف کند و نظام عادالنه تری ایجاد 
کند و دغدغه عدالت در پرداخت ها پوشــش 

داده شود.

دلیل صادق نبودن با مردم چیست؟
از همان روزی که زمزمه های همسان ســازی 
حقوق بازنشستگان در بین اخبار و صحبت های 
بســیاری هشدار  مسئوالن شــنیده می شد، 
می دادنــد که ایــن موضوع در شــرایط فعلی 
شدنی نیست؛ همسان سازی منبع می خواهد و 
دولت نیز منبعی برای این کار ندارد جز جیب 

بازنشستگان و اقشار ضعیف جامعه!
یعنی یا دولت تنها وعده می دهد و قرار نیست 
افزایش حقوقی از طریق همسان ســازی انجام 
شود و یا وعده نمی دهد و همسان سازی انجام 

می شود؛ اما به بهای افزایش تورم که دود آن در 
چشم خود بازنشستگان و اقشار ضعیف جامعه 
می رود.بنابراین در هر دو صورت دولت با مردم 
صادق نیست؛ اگر خلف وعده کند که هیچ؛ اگر 
هم نکند، شعارش برای این کار اجرای عدالت و 
گسترش آن بوده؛ اما آیا با افزایش تورم، عدالت 
اجرا خواهد شد؟ وقتی تورم روز به روز و همراه 
با افزایش حقوق های بدون پشــتوانه افزایش 
یابد، چه فرقی می کند که حقوق بازنشستگان 

چقدر زیاد شود؟
بهتر نیســت به جــای وعده هایــی که دولت 
خودش هم خوب می داند که قرار نیست هیچ 
وقت محقق شود و یا اگر محقق شود، تنها تورم 
به جامعه تحمیل می شــود، قدمی در راستای 

کنترل و کاهش تورم بردارد؟

وعده هایی که وعده باقی ماند؛

از همسان سازی حقوق بازنشستگان چه خبر؟
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گزیده خبر

تکرار ناکامی هفتگی برای طالی سیاه
قیمت نفت در معامالت روز جمعه بازار جهانی تحت تاثیر چشــم انداز افزایش 
نرخ های بهره، رشــد اقتصادی جهانی ضعیف تر و قرنطینه کووید ۱۹ در چین 
که تقاضا برای ســوخت را متاثر خواهند کرد، کاهش یافت و حدود پنج درصد 
کاهش هفتگی را به ثبت رساند.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت یک 
دالر و ۶۸ سنت معادل ۱.۶ درصد کاهش یافت و در ۱۰۶ دالر و ۶۵ سنت در هر 
بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و ۷۲ 
ســنت معادل ۱.۷ درصد کاهش، در ۱۰۲ دالر و هفت سنت در هر بشکه بسته 
شد.نفت برنت ماه میالدی گذشته تا مرز ۱۳۹ دالر در هر بشکه صعود کرده بود 
که باالترین قیمت از سال ۲۰۰۸ بود اما هر دو شاخص هفته گذشته تحت تاثیر 
نگرانیها پیرامون تقاضا برای ســوخت، حدود پنج درصد ریزش کردند.صندوق 
بین المللی پول هفته گذشته پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 
۲۰۲۲ را پایین برد و یک مقام این وام دهنده جهانی هشدار داد: اگر کشورهای 
غربی تحریمهای خود علیه روسیه به تالفی جنگ در اوکراین را توسعه دهند و 
قیمتهای انرژی افزایش بیشتری پیدا کنند، این دورنما تنزل بیشتری پیدا خواهد 
کرد.به گفته منابع آگاه، دولت آلمان پیش بینی رشــد اقتصادی سال ۲۰۲۲ را 
از ۳.۶ درصد به ۲.۶ درصد کاهش داد. پیش بینی می شود تقاضای چین برای 
بنزین، دیزل و ســوخت هواپیما در آوریل ۲۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه 
ســال گذشته کاهش پیدا کند زیرا بسیاری از شــهرهای بزرگ چین از جمله 
شانگهای، تحت قرنطینه های کرونایی قرار دارند.جروم پاول، رئیس بانک مرکزی 
آمریکا پنج شــنبه گذشته اعالم کرد نیم درصد افزایش نرخهای بهره آمریکا در 
نشســت بعدی بانک مرکزی در ماه مه، در گزینه های این بانک مرکزی وجود 
دارد. این اظهارات ارزش دالر را به باالترین حد در بیش از دو سال گذشته رساند. 
دالر قویتر، نفت و کاالهای دیگر را برای دارندگان ارزهای دیگر گرانتر می کند.
جفری هالی، تحلیلگر شــرکت OANDA در این باره گفت: به نظر می رسد در 
مقطع فعلی نگرانیها نسبت به رشد اقتصادی چین و تحکیم بیش از حد سیاست 
پولی توســط بانک مرکزی آمریکا که روی رشــد اقتصادی تاثیر می گذارد، با 
نگرانیها نسبت به احتمال وضع ممنوعیت واردات نفت روسیه به اتحادیه اروپا، 
موازنه ایجاد کــرده اند.در بخش عرضه، منابع آگاه اظهار کردند: انتظار می رود 
کنسرســیوم خط لوله کاســپین، پس از اختالل ۳۰ روزه، صادراتش را به طور 
کامل از ۲۲ آوریل ازسربگیرد.شــرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم 
کرد شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا هفته گذشته یک حلقه افزایش پیدا کرده 
و به ۵۴۹ حلقه رســیده است که باالترین رقم از آوریل سال ۲۰۲۰ است.با این 
حال محدودیت عرضه، از قیمتها پشــتیبانی کرده است زیرا تولید نفت لیبی به 
دلیل اختالالت، ۵۵۰ هزار بشــکه در روز از دست رفته است و اگر اتحادیه اروپا 
نفت روسیه را هدف تحریم قرار دهد، این کمبود عرضه تشدید خواهد شد.یک 
منبع آگاه هفته گذشته به رویترز گفت: کمیسیون اروپایی روی سرعت بخشیدن 
به تامین انرژی از منابع جایگزین برای کاهش هزینه ممنوعیت نفت روســیه و 

متقاعد کردن آلمان و کشورهای دیگر برای موافقت با این اقدام، کار می کند.

مخالفت آلمان با درخواست پوتین برای 
پرداخت پول گاز به روبل

وزیر دارایی آلمان با رد درخواست ماه گذشته رئیس جمهور روسیه، اعالم کرد 
شــرکتهایی که گاز طبیعی روسیه را خریداری می کنند، نباید حسابهای روبل 
برای پرداخت پول آن ایجاد کنند.به گزارش ایسنا، کریستیان لیندنر در مصاحبه 
با تلویزیون بلومبرگ در واشــنگتن گفت:قرارداد، قرارداد اســت و قراردادها بر 
مبنای دالر و یورو هستند و بنابراین، شرکتهای بخشی خصوصی باید به دالر یا 
یورو پول پرداخت کنند.در ۳۱ مارس پوتین فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن 
خریداران گاز کشورهای غیردوست باید دو حساب در گازپروم بانک افتتاح کنند 
که یکی به ارز خارجی و دیگری به روبل باشد. این بانک روسی، ارز خارجی واریز 
شــده را به روبل تبدیل کرده و آن را به شرکت دولتی گازپروم انتقال می دهد.
لیندنر گفت: آلمان و متحدانش آماده تحریمهای بیشتر علیه روسیه هستند. با 
این حال وی از پاسخ به این که آیا باید نفت هم جزء تحریمها باشد، خودداری 
کرد و گفت: مذاکرات میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره ششمین بسته 
تحریمها علیه روســیه ادامه دارد.بر اساس گزارش بلومبرگ، وزیر دارایی آلمان 
گفت: ما قویا از همه تحریمها که روسیه را از نظر سیاسی و اقتصادی منزوی می 
کند، حمایت می کنیم. ما باید بررســی کنیم که چه تحریمهایی به قلب جنگ 
پوتین آسیب می زند و چه تحریمهایی در کوتاه مدت بیشتر به ما آسیب می زند.

آخرین وضعیت پرداخت خسارت برقی
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشــترکان شــرکت توانیر 
گفــت: برای ســال ۱۴۰۰ با بیمه دی قرارداد منعقد شــد، تا کنون 
نزدیک ۹۳ هزار پرونده ثبت شــده است و ســه ماهه اول سال قبل 
که تقریبا ۱۷ درصد خســارت مربوط به آن دوره بود را تا ۱۵ اسفند 
ماه پرداخت کردیم.عبداالمیر یاقوتی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
به آخریــن وضعیت بیمه برق، با بیان اینکه جحــم پرونده ها زیاد و 
منابع مالی برای این حوزه محدود اســت، اظهار کرد: برای ســه ماه 
اول ســال ۱۴۰۰ مبلغی نزدیک به ۲۰ میلیارد برای این مساله لحاظ 
شــد که هفت میلیارد آن پرداخت و سند مابقی صادر شده اما اکثر 
شماره شباهای دریافتی اشتباه بوده که همین مساله مشکالتی را برای 
پرداخت ایجاد کرده است.وی با بیان اینکه مهم ترین چالشی که االن 
با آن مواجه هستیم شــماره شبا دریافتی مشترکان بوده، دو سوم از 
پرونده هایی که تکمیل شده در این مرحله متوقف مانده چراکه شماره 
شــبا ارسال شده اشتباه است، تاکید کرد: زمان بندی بعدی روی سه 
ماهه دوم  که ۶ ماه اول ســال است خواهد بود، این مدت ۹۰ درصد 
پرونده ها را شامل می شود، برای این موضوع نیز از اسفند ماه مراحل 
اولیه آغاز شد، بیمه تعداد گروه های ارزیابی کننده را بسیار بیشتر کرد 
و باتوجه به شناختی که از شرایط موجود پیدا کرده است بسیار بهتر 
و ســریع تر عمل می کند لذا انتظار داریم که سه ماهه دوم را تا پایان 
تیرماه تمام کنیم.مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکان 
شــرکت توانیر ادامه داد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته قصد داریم 
در مرداد ماه ســایر پرونده ها که شــامل ۱۰ هزار پرونده است را به 
اتمام برسانیم اما متاسفانه آورده این صندوق که از سمت مردم تامین 
می شود زیاد نیست، تصور کنید که نزیک ۸۰ میلیارد برای ۱۰۰ هزار 
پرونده است که رقم ناچیزی به حساب می آید.یاقوتی با بیان اینکه در 
شرایط کنونی ۱۰۰ تومان در ماه به ازای هر مشترک خانگی و ۱۰۰۰ 
تومان به ازای هر مشــترک تجاری و ۵۰ تومان نیز از هر مشــترک 
خانگی روســتایی برای این مساله اخذ می شــود، گفت: در مجموع 
حدود ۸۸ میلیارد از این طریق بدســت می آید که مالیات بر ارزش 
افزوده، ســهم بیمه و مواردی از این قبیل از این مبلغ کسر می شود.

وی تاکید کرد: نحوه افزایش این مبلغ طبیعتا بر اســاس آنچه که در 
قانون بودجه هر سال ابالغ می شود اجرایی خواهد شد که امسال هیچ 

تغییری نسبت به سال قبل نداشت.

صدور قبض برق ۸۰ میلیونی!
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشــترکان شرکت توانیر 
گفت: بیشترین قبوضی که برای مشــترکان پرمصرف صادر شده 
در محدوده پنج میلیون تومان اســت اما در این بین مشترکی نیز 
وجود دارد که قبض برق ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومانی هم کرده است. 
حتــی در زمان هایی قبض ۸۰ میلیون تومانی نیز صادر شــده اما 
نمی توان این قبض را بــرای یک خانه تصور کرد چراکه متعلق به 
واحدهایی اســت که ویژگی های خاصی دارند.عبداالمیر یاقوتی در 
گفت وگو با ایســنا، با اشاره به وضعیت قبوض مشترکان پرمصرف، 
اظهار کرد: بررســی هایی در این زمینه روی مجموعه قبوضی که 
هزینه دوره آن ها بیش از پنج میلیون تومان باشد صورت گرفت که 
تعداد آن ها زیاد نبود و تقریبا ۲۸۰۰ مشترک را در بر می گرفت.وی 
با اشاره به تاثیر افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بر میزان مصرف، 
تاکید کرد: یکی از عواملی که می تواند مشترکان را نسبت به نحوه 
مصرف آن حساس کند، قیمت آن کاال است. طبیعتا قبوض جدید  
برای مشــترکانی که میزان مصرف آن هــا مطابق الگو بود تغییری 
نیافت، اما مشترکانی که بیش از الگو مصرف داشتند، با تغییراتی در 
قبوض خود مواجه شدند. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات 
مشــترکان شرکت توانیر با تاکید بر اینکه اجرای این طرح مردم را 
نســبت به میزان مصرف حساس کرده است، گفت: شاید از اکنون 
زود باشــد که بخواهیم در مورد تاثیر اجرای این طرح بر کیلووات 
ســاعت صحبت کنیم؛ چراکه عوامل زیادی روی کیلووات ساعت 

اثر می گذارد و صرفا در این حوزه بحث نرخ و تعرفه مطرح نیست.

بورل:

هرگونهممنوعیتنفتروسیهدراتحادیهاروپاوتومیشود
نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی 
در مصاحبه ای اعالم کرد که این اتحادیه در حال حاضر هیچ 
برنامه ای برای اعمال ممنوعیت جمعی برای واردات نفت از 
روســیه ندارد چرا که چندین عضــو تهدید کرده اند که این 
طــرح را وتو خواهند کرد.به گزارش خبرگزاری تســنیم به 
نقل از خبرگزاری تاس، جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه 
اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی در مصاحبه ای اعالم 
کرد که ایــن اتحادیه در حال حاضر هیــچ برنامه ای برای 
اعمال ممنوعیت جمعی برای واردات نفت از روســیه ندارد 
چرا کــه چندین عضو تهدید کرده اند کــه این طرح را وتو 
خواهند کرد.نشریه فیگارو در نسخه روز جمعه خود به نقل 
از بورل نوشت: )دستیابی به توافق برای تحریم نفت روسیه 
یا افزایش تعرفه ها( بســیار سخت خواهد بود چرا که برخی 
از کشورهای عضو قباًل اعالم کرده اند که هر تصمیم جمعی 

را وتــو می کنند.به نوشــته این روزنامــه، در پی ممنوعیت 
واردات زغال سنگ روســیه، برخی از کشورهای اروپایی از 
جمله لهستان و فرانسه برای تحریم کامل سوخت از روسیه 
فشــار می آورند. در عین حال آلمان، اتریش و مجارســتان 
مخالف این موضوع هســتند.اتحادیه اروپــا اخیراً پنجمین 
بســته تحریمی خود علیه روســیه از زمان اعزام نیروهای 
مسکو به اوکراین، که شامل ممنوعیت واردات زغال سنگ، 
چوب، مواد شــیمیایی و ســایر محصوالت می شــود را به 
تصویب رساند.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در یک 
ســخنرانی تلویزیونی در ۲۴ فوریه از عملیات نظامی روسیه 
علیه اوکرایــن خبر داد.پس از آن ایــاالت متحده، اتحادیه 
اروپا، بریتانیا و تعدادی از کشــورهای دیگر اعالم کردند که 
تحریم هایی را علیه اشخاص حقوقی و حقیقی روسیه اعمال 

خواهند کرد.

تذکر اوپک به صندوق بین المللی پول 
درباره قیمت نفت

اوپــک به کمیته راهبری صندوق بین المللی پــول اعالم کرد دلیل اصلی 
افزایش قیمتهای نفت، بحران اوکراین بوده اســت.به گزارش ایسنا، اوپک 
در بیانیه ای به کمیته مالی و پولی بین المللی )IMFC( اعالم کرد میانگین 
قیمت نفت برنت در ســه ماهه نخست نزدیک ۹۸ دالر در هر بشکه بوده 
که ۱۸ دالر باالتر از سه ماه آخر سال ۲۰۲۱ بوده است. قیمتهای نفت به 
خصوص در ماه مارس افزایش داشــته که عمدتا به دلیل تشدید تنشهای 
ژئوپلیتیکی در اروپای شــرقی و نگرانیها نســبت به کمبود بزرگ عرضه 
و اختالالت تجاری بوده اســت.کمیته مالی و پولی بین المللی بخشــی از 
دیدارهای بهاره صندوق بین المللی پول و هیات مدیره بانک جهانی است.

اوپک که در دیدار سال گذشته کمیته مالی و پولی بین المللی شرکت کرد، 
در برابر فشــارهای آمریکا و اتحادیه اروپا برای افزایش بیشتر تولید نفت و 
مهار رشد قیمتها ایستادگی کرده است. قیمتهای نفت پس از حمله روسیه 
به اوکراین و اعمال تحریمهای گسترده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه مسکو، 
تا مرز ۱۳۹ دالر در هر بشــکه صعود کردند.اوپک پالس که شــامل اوپک 
و تولیدکنندگان دیگر نظیر روســیه است، در راستای توافق برای تسهیل 
محدودیت عرضه، قرار اســت تولیدش را در ماه مه حدود ۴۳۲ هزار بشکه 
در روز افزایش دهد.اوپک اعالم کرد اوپک پالس تعهد خود را برای تضمین 
متــوازن بودن عرضه و تقاضا در دوران بحران اوکراین به منظور حمایت از 
اقتصاد جهانی، نشــان داده است.بر اساس گزارش رویترز، اوپک همچنین 
به تاثیر منفی کوتاه مدت بحران اوکراین و ادامه پاندمی کووید ۱۹ اشاره و 
اعالم کرد که رشد قوی قیمتهای کاال به همراه محدودیتهای زنجیره تامین 
و محدودیتهای لجستیکی مربوط به کووید ۱۹، به رشد تورم جهانی دامن 
زده اســت.صندوق بین المللی پول )IMF( در گــزارش دورنمای اقتصادی 
جهان که هفته جاری منتشر شد، پیش بینی نرخ رشد اقتصاد جهان را از 
۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تنزل داد.

کاهش واردات نفت چین از عربستان و روسیه
محاســبات رویترز بر مبنای آمار گمرکی نشان 
داد صادرات نفت عربســتان سعودی به چین در 
ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ 
درصد کاهش یافت؛ در حالی که صادرات روسیه 
۱۴ درصد نزول پیدا کرد.به گزارش ایســنا، آمار 
اداره کل گمرک چین نشــان داد واردات نفت از 
عربستان سعودی، ماه میالدی گذشته به ۶.۸۵۸ 
میلیون تن معادل ۱.۶۱ میلیون بشــکه در روز 
رسید؛ در حالی که میانگین واردات در دو ماه نخست سال ۱.۸۱ میلیون بشکه در روز و در مدت 
مشابه سال گذشته ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز  بود.واردات نفت چین از روسیه، ۶.۳۹ میلیون تن 
معادل ۱.۵ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۱.۷۵ میلیون بشکه در روز در مارس سال ۲۰۲۱ و 
۱.۵۷ میلیون بشکه در روز در ماههای ژانویه و فوریه بود.عرضه کمتر از سوی این دو صادرکننده 
در حالی روی داد که مجموع واردات نفت چین ماه گذشته ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
۲۰۲۱ کاهش پیدا کرد زیرا پاالیشــگاههای خصوصی در پی کاهش حاشیه سود، خریدشان را 
محدود کردند و پاالیشگاههای دولتی هم سرگرم کارهای تعمیراتی بودند.از آنجا که عمده نفت 
روسیه که در مارس به چین رسید، مربوط به قراردادهای پیش از حمله نظامی مسکو به اوکراین 
در ۲۴ فوریه بود، هر گونه کاهش خرید نفت روسیه به دلیل نگرانی از تحریمها، در آماری که در 
ماه مه منتشر خواهد شد، منعکس می شود.در جدیدترین آمار گمرکی چین، واردات نفت ایران 
اعالم نشــد در حالی که واردات دسامبر و ژانویه در اتفاق کم سابقه ای در آمارهای رسمی اعالم 
شــده بودند. به گفته منابع آگاه، این واردات برای ذخایر استراتژیک بود.طبق آمار رصد کشتی، 
واردات نفت چین از ایران در ژانویه از ۷۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفت و رکورد قبلی ۶۲۳ هزار 
بشکه در روز که در سال ۲۰۱۷ پیش از اعمال تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۸ ثبت شده بود 
را شکست.در آمار اخیر چین، واردات نفت ونزوئال هم اعالم نشد.بر اساس گزارش رویترز، واردات 
از مالزی که در چند سال گذشته به نقطه انتقال نفت ایران و ونزوئال تبدیل شده است، نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ثابت بود و به ۱.۹ میلیون تن رسید که باالتر از میانگین ۱.۰۸ میلیون 

تن در ماههای ژانویه و فوریه بود.

تحلیلگران برآورد کردند فروش گاز طبیعی 
شــرکت گازپروم روســیه به اروپا از حدود 
۱۵۰ میلیارد متر مکعب در ســال ۲۰۲۱ 
ممکن اســت امســال به میزان ۴۰ تا ۴۵ 
میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند.به گزارش ایسنا، تحلیلگران به رویترز گفتند: 
عزم اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی گازی به روسیه و تالش این بلوک برای 
افزایش واردات LNG و همچنین درخواست پوتین برای پرداخت پول خرید گاز 
به روبل، ممکن است باعث شود شرکت دولتی گازپروم حدود یک سوم از حجم 
صادرات گاز خود به اروپا را در ســال ۲۰۲۲ از دست دهد.سرگی گاپیتونوف از 
مرکز انرژی »مدرســه مدیریت اسکول کوو« مسکو به رویترز گفت: فروش گاز 

طبیعی شرکت گازپروم به اروپا از حدود ۱۵۰ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۱ 
ممکن اســت امســال به میزان ۴۰ تا ۴۵ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند.
سیندر کنوتسون، مدیر تحقیقات بازار گاز شرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی اظهار 
کرد: صادرات گاز روسیه ممکن است کاهش بیشتری پیدا کند زیرا اتحادیه اروپا 
به دنبال آن است هر چه سریعتر هر اندازه که می تواند حجم خرید گاز روسیه را 
کاهش دهد و همزمان روسیه ممکن است به دلیل اختالف بر سر برنامه پرداخت 
پول گاز به روبل، عرضه گاز را قطع کند. بعالوه، جنگ روسیه در اوکراین ممکن 
اســت با آسیب دیدن زیرساختها، مسیر ترانزیت خط لوله گاز از طریق اوکراین 
را مختل کند.والدیمیر پوتین، ماه گذشته دستور داد کشورهای غیردوست باید 
پول خرید گاز روسیه را به روبل پرداخت کنند.روسیه مهلت ۳۱ مارس را برای 

کشورهای متخاصم از جمله آمریکا، همه اعضای اتحادیه اروپا، سوئیس، کانادا، 
نروژ، کره جنوبی، ژاپن و بســیاری دیگر تعیین کــرده بود تا پرداخت پول گاز 
طبیعی به روبل را آغاز کنند.اتحادیه اروپا درخواست پرداخت پوتین به روبل را 
رد کرد اما روسیه عرضه گاز به اروپا را بعد از اول آوریل قطع نکرد زیرا به درآمد 
گاز وابســته است و موعد پرداخت پول گازی که بعد از اول آوریل تحویل داده 
شده است، تا اواخر آوریل یا اوایل مه سر نمی رسد.الکساندر نواک، معاون نخست 
وزیر روسیه هفته گذشته اظهار کرد: بعضی از مشتریان گاز روسیه موافقت کرده 
اند پول خرید گاز طبیعی را به روبل پرداخت کنند. با این حال این مقام روسی 
نام این خریداران را فاش نکرد.بر اســاس گزارش اویل پرایس، در اتحادیه اروپا، 
مجارســتان که نخســت وزیرش ویکتور اوربان برای یک دهه روابط نزدیکی با 
پوتین داشته است، اوایل ماه میالدی جاری اعالم کرد آمده است پول گاز روسیه 
را به روبل پرداخت کند. با وجود تالش اتحادیه اروپا برای تشــکیل یک جبهه 
واحد در برابر درخواستهای پوتین برای پرداخت به روبل، مجارستان با موافقت 

با این درخواست اتحاد جبهه اروپایی را برهم زد.

تحلیلگران برآورد کردند

کاهش یک سوم از صادرات گاز روسیه به اروپا
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گزیده خبر

کدام استان ها بیشتر تسهیالت صادراتی را 
گرفتند؟

از آغاز پرداخت تســهیالت به واحدهای صادراتــی، یعنی خرداد ١٣٩٩ تا آخر 
بهمن سال قبل، حدود ٣۵.۸ درصد متقاضیان موفق به دریافت بیش از ۴٩۰١ 
میلیارد تومان از این تســهیالت شــدند و تهران، اصفهان و آذربایجان شــرقی 
بیشترین تســهیالت را به خود اختصاص داده اند.به گزارش ایسنا، در ١١ ماهه 
سال قبل بیش از ٣۶۴۸ میلیارد تومان تسهیالت در قالب ١٩۸ فقره به واحدهای 
صادراتی پرداخت شده است. البته در این مدت ۴۸۰ مورد ثبت نام برای دریافت 
این نوع تسهیالت انجام شده بود که یعنی حدود ۴١.۲ درصد متقاضیان در این 
مدت موفق به دریافت تسهیالت شدند.  بر اساس جزئیات اطالعات نیز، از بین 
استان ها، تهران بیشترین تسهیالت واحدهای صادراتی را به خود اختصاص داده 
است. در مورد استان هایی که کمترین تسهیالت را دریافت کردند نیز باید گفت 
که از بین استان ها، شش استان شامل اردبیل، خراسان شمالی، ایالم، سیستان 
و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران هیچ تسهیالتی دریافت نکردند.  
البته اطالعات مربوط به تسهیالت به واحدهای صادراتی از آغاز اعطای آن یعنی 
خرداد ١٣٩٩ تا آخر بهمن سال قبل هم منتشر شده که نشان می دهد در این 
مدت بیش از ۴٩۰١ میلیارد تومان در قالب ۲۷۲ فقره پرداخت شده است.  طی 
مدت یاد شده ۷۶۰ فقره ثبت نام برای دریافت این تسهیالت انجام شده بود که 
٣۸۶ مورد از آن ها برای دریافت بیش از ۸۰۸۸ میلیارد تومان به بانک ها معرفی 
شدند، اما ۲۷۲ فقره تسهیالت به واحدهای صادراتی پرداخت شد؛ یعنی حدود 
٣۵.۸ درصد متقاضیان موفق به دریافت این تسهیالت شدند.  جزئیات اطالعات 
منتشــر شده نیز نشان می دهد که از خرداد ســال گذشته تا بهمن سال قبل، 
تهران، اصفهان و آذربایجان شــرقی بیشترین تسهیالت را دریافت کردند، اما به 
شــش استان اردبیل، خراسان شمالی، ایالم، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و 

بویراحمد و مازندران هیچ تسهیالتی اختصاص نیافته است.

رشد ٣۰ درصدی واردات چین از ایران
 تجارت ۳.۸۵ میلیارد دالری ایران و چین 

در ۳ ماه
مبادالت تجاری ایران و چین در ٣ ماهه نخســت ســال جاری میالدی با رشد 
١۸ درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ٣ میلیارد و ۸۵۰ 
میلیون دالر رسید.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گمرک چین 
اعالم کرد مبادالت تجاری ایران و چین در ٣ ماه نخســت سال جاری میالدی 
به ٣.۸۵ میلیارد دالر رســیده است.مبادالت ایران و چین در ماه های ژانویه تا 
مارس امســال با رشد ١۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده 
است. مبادالت دو کشور در ماه های ژانویه تا مارس ۲۰۲١ بالغ بر ٣.۲۵ میلیارد 
دالر اعالم شــده بود.واردات چین از ایران در ٣ ماه نخست سال جاری میالدی 
به ١.٩٣ میلیارد دالر رسیده که این رقم با رشد قابل توجه ٣۰ درصدی نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل مواجه شده اســت. چین در ماه های ژانویه تا مارس 
۲۰۲١ بالــغ بر ١.۴۸ میلیــارد دالر کاال از ایران وارد کرده بود.صادرات چین به 
ایران نیز در ماه های ژانویه تا مارس ۲۰۲۲ رشــد ۸ درصدی داشته و به ١.٩۲ 
میلیارد دالر رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ١.۷۷ میلیارد دالر کاال 

به ایران صادر کرده بود.

 افزایش ۱۰۷ درصدی صادرات 
به آفریقا در سال گذشته

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان توســعه تجارت ایران از رکوردشکنی 
صادرات کشور به آفریقا نسبت به سال های گذشته خبر داد و گفت: ۵۷٩ میلیون 
دالر رقم صادرات ایران به آفریقا در سال ١٣٩٩ بوده است که در سال گذشته با 
افزایش ١۰۷ درصدی، این رقم به هزار و ١٩۵ میلیون دالر رسید.به گزارش ایلنا 
از سازمان توسعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن افزود: ازاین جهت شاهد رکوردشکنی 
صادرات کشــور به قاره آفریقا نسبت به سال های گذشــته بودیم.وی در مورد 
طرف های عمده صادراتی ایران در قاره آفریقا در سال ١۴۰۰گفت: کشور غنا با 
٣۵٣ میلیون دالر در رتبه نخست، آفریقای جنوبی با ۲۵۴ میلیون دالر در رتبه 
دوم، نیجریه با ١۲۵ میلیون دالر در رتبه سوم، موزامبیک با ٩۸ میلیون دالر در 
رتبه چهارم، کنیا با ۷۷ میلیون دالر در رتبه پنجم، ســودان با ۷٣ میلیون دالر 
در رتبه ششــم، الجزایر با ۶۷ میلیون دالر در رتبه هفتم و تانزانیا با ۵۵ میلیون 
دالر، سومالی با ۲٩ میلیون دالر و اتیوپی با ١١ میلیون دالر در رتبه های بعدی 
قرار دارند.مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان توســعه تجارت ایران ادامه 
داد: صادرات ایران به سایر کشورهای آفریقایی در سال گذشته زیر ١۰ میلیون 
دالر بوده و در این مدت به برخی کشــورها مانند بورکینافاسو، کامرون، نیجر، 
گینه، موریس، آنگوال، سیشل، سیرالئون، کنگو، زیمباوه، نامبیا و گابن صادراتی 
نداشــته ایم.پیلتن با اشــاره به اقالم صادراتی ایران به قاره آفریقا و کشورهای 
یادشده، گفت: این اقالم شامل شــمش از آهن فوالد، مصنوعات از آهن فوالد، 
اوره، بوتان مایع، پروپان مایع، کف پوش ها، پروفیل از آهن یا فوالد و برخی مصالح 
ساختمانی می شود.به گفته وی واردات ایران در سال ١۴۰۰ از قاره آفریقا حدود 
۶۰ میلیون دالر بوده که ٣۷ درصد نســبت به سال ١٣٩٩، کاهش داشته است. 
طرف های وارداتی ایران در سال ١۴۰۰ از قاره آفریقا به ترتیب تانزانیا، غنا، اتیوپی 
آفریقای جنوبی و کنیا بوده است.مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه 
تجارت ایران با تحلیل شرایط و علل افزایش صادرات ایران به قاره آفریقا و کسب 
رکورد جدید در این حوزه گفت: در برخی زمینه ها در کشور سرمایه گذاری های 
زیــادی صورت گرفته و تولیدات محصوالتی مانند آهن، فوالد، لوله و همچنین 
پروفیل رو به افزایش است و درنهایت تولیدکنندگان و صادرکنندگان به سمت 

شناسایی بازارهای جدید حرکت کرده اند.

 بندر چابهار باز هم جا ماند
هند، گرجستان را جایگزین ایران برای انتقال بار 

به روسیه کرد
یک رســانه هندی نوشته است که؛ طی هفته گذشــته، ده ها کانتینر مملو از برنج، 
چای، قهوه و غذاهای دریایی از مبدا هند و از طریق بنادر گرجستان به روسیه ارسال 
شده اند و می توان گفت که هندوستان مسیر دسترسی دریایی جایگزین برای ارسال 
محموله های تجاری به ســمت روسیه را پیدا کرده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، اسفند ماه سال گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه هند انتقال محموله های 
گندم اهدایی به افغانســتان را از مسیر پاکستان از سر می گیرد.این تصمیم از سوی 
هندوستان در شرایطی اتخاذ شد که پس از توافق چابهار بین ایران، هند و افغانستان 
قرار شــده بود، محموالت ترانزیتی و گندم اهدایی از مبدا هندوســتان از طریق بندر 
چابهار به افغانستان منتقل شوند چنانکه در سال ١٣٩٩ و تا پیش از به قدرت رسیدن 
طالبان در افغانســتان، حدود ۷۵۰۰۰ تن گندم اهدایی از مبدا بندر کاندالی هند با 
٣۲۴۵ کانتینر در قالب ١۰ پارتی با کشتی های مختلف در بندر شهید بهشتی چابهار 
تخلیه و با حمل جاده ای از طریق مرز میلک به افغانســتان ارسال شده بود.اما پس از 
وقفه ای در ارسال این محموله ها، هند تصمیم گرفت ارسال محموله های اهدایی خود 
را مجددا از طریق پاکستان شروع کند. این تنها اقدام هندوستان برای دور زدن بندر 
چابهار )که یک شــرکت هندی راهبری آن را در دست دارد(، نیست چرا که از هفته 
گذشته هند ارسال محموله های مورد نیاز روسیه را نیز از مسیر بنادر گرجستان آغاز 
کرده است.در حالی مسئوالن کشورمان انتظار دارند با تداوم بحران مسکو - کی یِف، 
مقدار ترانزیت کاال از مبدا هندوستان به روسیه از مسیر ایران رشد کند و درآمدهای 
ترانزیتی و اشــتغال ناشی از آن افزایش پیدا کند، اما منابع خبری هند اعالم کرده اند 
ترانزیت کاالهای هندی به ســمت روسیه از مسیر گرجستان شروع شده است. یک 
رسانه هندی )سایت خبری ایندیا سی ترید نیوز( چنین نوشته که؛ طی هفته گذشته، 
ده ها کانتینر مملو از برنج، چای، قهوه و غذاهای دریایی از مبدا هند و از طریق بنادر 
گرجستان به روسیه ارسال شــده اند و می توان گفت که هندوستان مسیر دسترسی 
دریایی جایگزین برای ارسال محموله های تجاری به سمت روسیه را پیدا کرده است.

پس از آنکه خطوط کشتیرانی بزرگ بین المللی جهان تردد به بنادر روسیه را متوقف 
کرده اند و تجارت بین روســیه و اکثر کشــورها متوقف شد، دولت هند کمیته ای به 
ریاست آنیل دیولی، مدیر اجرایی انجمن ملی مالکان کشتی هند را تشکیل داد که به 
بازرگانان هندی کمک کند تا راه های دسترســی به شیوه های حمل و نقل جایگزین 
را بیابند.گزارش ها حاکی از آن اســت که پس از آنکه دو بانک روســی امکان انجام 
پرداخت ها به روپیه و روبل را فراهم ساختند، هند بار دیگر ارسال کاال به روسیه را آغاز 
کرده اســت.بعد از ۲۴ فوریه و در پی حمله روسیه به اوکراین و خالی شدن تدریجی 
قفسه های فروشگاه های روسی، این اولین باری است که کاال به شکل گسترده از هند 
 ،Alfa Bank و Sberbank به روسیه صادر می شــوند.به گفته تاجران هندی، بانک های
تجارت دوجانبه بین روســیه و هندوستان را تسهیل می کنند. مقامات هر دو کشور 
طرح هایی را در مورد چگونگی شروع مجدد تجارت و پرداخت ها به ویژه بر پایه روپیه 
و روبل، ارائه کرده اند.هندوستان یکی از متحدان بزرگ روسیه محسوب می شود که از 
زمان آغاز جنگ و اعمال تحریم های مختلف سیاسی و اقتصادی غربی ها علیه روسیه، 
روابط نزدیک خود را با مسکو حفظ کرده و اکنون نفت خام روسیه را با قیمت ارزان تر 
از بازار، از مسکو می خرد.آجی ساهای، مدیر کل و مدیر عامل فدراسیون سازمان های 
صادراتی هند، گفت که معامالت با روســیه از طریق بانک روسی »Sberbank« صورت 
می پذیرد.همچنین آشــوین شاه، یکی از صادرکنندگان برنج، گفت: هفته گذشته ۶۰ 
کانتینر که هر کدام شامل ۲۲ تن برنج بوده اند، به روسیه صادر کرده ایم.وی افزود که 
پرداخت های این معامله از طریق »آلفا بانک« روســیه و بانک هندی »ماهاراشــترا« 
انجام شــده است.هند ســاالنه ۸ میلیارد دالر تجارت با روسیه دارد که واردات آن در 
برگیرنده حدود ۵/۵ میلیارد دالر و شامل نفت و الماس است.همچنین عمده صادرات 

هندوستان به روسیه دارو، ماشین آالت، برنج و سایر مواد غذایی است.

منطقی مطرح کرد: 

واگذاری سهام خودروسازان ظرف شش ماه
معاون صنایــع حمل ونقــل وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
تاکیــد کرد: یکی از محور های دســتورالعمل هشــت ماده ای 
رئیس جمهــوری بــه وزیــر صمت، واگــذاری ســهام دولتی 
شرکت های خودروسازی بزرگ در بازه زمانی شش ماهه است.

به گزارش ایلنا، منوچهر منطقی در تشــریح برنامه های وزارت 
صمت در صنعت خودرو گفت: یکــی از مواردی که به کاهش 
تقاضا های کاذب در بازار خودرو می انجامد، واردات خودرو است؛ 
بنابراین برای تنظیم بــازار خودرو به واردات به دید مثبت نگاه 
می کنیم.وی با بیان اینکه قواعد الزم بــرای واردات خودرو در 
حال تنظیم است، اظهار داشت: یکی از ابزار هایی که قانون گذار 
در اختیار ما گذاشــته واردات اســت و باید از این ابزار استفاده 
مفید کنیم، بنابراین هر زمان نهاد های باالدســتی اجازه دهند 
کار را اجرایــی خواهیم کرد.معاون صنایــع حمل ونقل وزارت 
صمت در مورد واگذاری ســهام دولتی خودروسازان نیز تصریح 
کرد: یکی از محور های دستورالعمل ۸ ماده ای رئیس جمهوری 
به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروسازی 
بزرگ است و یک دوره زمانی نیز برای آن پیش بینی شده است.

منطقی ادامه داد: اقدامات الزم در این خصوص آغاز و تمام موانع 
شناسایی شده اســت و در حال رفع آن ها هستیم؛ بنابراین در 

دوره زمانی موردنظر )۶ ماهه( این اتفاق خواهد افتاد.وی با اشاره 
به هدف گذاری امســال برای تولید ١.۵ میلیون دستگاه خودرو 
برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، خاطرنشان کرد: پیش از 
این موضوع تأمین قطعات به علت مســئله ریزتراشه ها در دنیا 
مشکالتی داشت، اما اکنون این مشکل حل شده و خودروسازان 
دنیا افزایش تولید دارند.معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت با تأکید بر اینکه ریزتراشــه ها و قطعات باید 
به صورت دقیق تأمین شوند، ابراز داشت: در این زمینه موضوع 
تأمین نقدینگی بسیار مهم است که خوشبختانه با بسته حمایتی 
دولت، هزینه آن تا حدی جبران می شــود.منطقی افزود: سعی 
داریم خودرو هایی که تولید می شود و مستقیم به دست متقاضی 
می رســد بیشتر شود تا چیزی به عنوان خودروی ناقص نداشته 
باشــیم.وی در خصوص پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه 
ســازان با یادآوری اینکه اسفندماه ســال ١۴۰۰ در یک دوره 
پرداخت های باالی ١۲۰ روز به قطعه سازان کاهش یافته بود، ابراز 
داشت: وزارت صمت در این خصوص مواردی را دنبال می کند، 
نخست این که پول قطعه سازان منصفانه داده شود، دوم اینکه با 
روش مدیریت نقدینگی خودروسازان و با نظارت وزارت صمت، 

پرداخت های خودروسازان به قطعه سازان به اندازه عادی برسد.

تهران - ایرنا- مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های 
توزیعــی و اقتصــادی ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان گفت: واردکنندگان مکلف بــه درج هم زمان 
قیمت وارداتی و قیمت مصرف کننده بر روی کاالها هســتند.

به گزارش ایرنا از شــاتا، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و 

شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان درباره تکالیــف واردکنندگان کاال در اجرای 
طرح خرید شــفاف که بر اســاس آن تولیدکنندگان مکلف به 
درج قیمت های تولیدی خود روی انواع کاال هستند، گفت: در 
این طرح همه تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف هستند که 
دو نــوع قیمت را روی کاال درج کنند؛ یکی قیمت تولیدکننده 
و یــا واردکننده و یکی هم حداکثر قیمــت مصرف کننده که 
تفاوتی هم برای شرکت های تولیدی یا وارداتی ندارد.»محسن 
حسینلویی« یادآور شد: قانون حمایت از حقوق مصرف کننده 
که از ســال ١٣۸۸ مصوب و ابالغ شــده و تفکیکی بین تولید 
کننده و وارد کننده قائل نشــده است، بنابراین همه کاالها چه 
تولید داخل و چه کاالهایی که وارداتی هستند، مکلف به درج 

قیمــت تولیدکننده و مصرف کننده هســتند.وی ادامه داد: در 
کاالهــای وارداتی، قیمت واردکننده درج می شــود که در این 
قیمت، مالیات بر ارزش افزوده و سود وارد کننده نیز لحاظ شده 
و ضرایب ســود عمده فروشــی و خرده فروشی نیز به آن اضافه 
شــده و حداکثر قیمت مصرف کننده روی کاال درج می شود و 
عرضه کنندگان می توانند پایین تر از حداکثر قیمت مصرف کننده 
بــا یکدیگر رقابت کردهــو کاالی خود را به فروش برســانند.

مدیــر کل نظارت بر خدمات عمومی و شــبکه های توزیعی و 
اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 
مــورد کاالهای وارداتی بیان کرد: روی کاال قیمت واردکننده و 
حداکثر قیمت مصرف کننده درج می شود و خرده فروشان مکلف 
هســتند که در این بازه قیمتی کاال را عرضه کنند.وی در مورد 

روند اطالع از اصالت کاال و شناســه آن برای خریداران، توضیح 
داد: این موضوع بســتگی به نوع و ماهیت کاال دارد، برای مثال 
خریداران موبایل و تبلت می توانند از سامانه گارانتی که موجود 
است، استعالم بگیرند تا هم از اصالت کاال مطمئن شوند و هم 
از قاچاق بودن یا وارداتی بودن آن خبردار شوند.حســینلویی با 
بیان این که کاالی بدون شناسه، قاچاق محسوب می شود، اعالم 
کرد: خریداران در صورت مشــاهده کاالی قاچاق، موارد را به 
شماره ١۲۴ اعالم کنند تا سازمان های صنعت، معدن و تجارت 

استان ها اقدام کنند.

اعالم کاالهایی که مشــمول مرحله پنجم طرح خرید 
شفاف نمی شوند

مدیرکل نظــارت بر خدمات عمومی و شــبکه های توزیعی و 
اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در 
مورد کاالهایی که در مرحله پنجم طرح خرید شفاف مشمول 
درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده نخواهند شد نیز گفت: 
اقالم دارویی و پزشــکی، گوشــت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج، 
انواع صنایع دســتی، مواد اولیه و کاالهای واســطه ای غیر قابل 
عرضه به مصرف کننده نهایی، البســه، پارچه و پوشــاک، طال، 
جواهر، زیور آالت، محصوالت کشاورزی غیر بسته بندی و فله، 
محصوالت بورسی، انواع قطعات و ابزار و لوازم غیر بسته بندی، 
مصالح ســاختمانی غیرقابل بسته بندی، لوازم التحریر غیر قابل 
بسته بندی، کاالهای صنفی که در محل تولید عرضه می شوند 
مانند آش و حلیم و... در این مرحله شامل طرح نمی شوند.وی 
افزود: همه موارد یاد شــده، جزو موارد استثنا در مرحله پنجم 
هســتند و برخی از آن ها در مرحله ششــم به این طرح افزوده 

خواهند شد.

واردکنندگان مکلف به درج قیمت واردات و قیمت مصرف  بر روی کاال شدند
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گزیده خبر

بیتکوینبه۴۲۰هزاردالرمیرسد؟
پیش بینی می شود قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ به ۸۱ هزار و ۶۸۰ دالر و تا 
ســال ۲۰۳۰ به ارزش ۴۲۰ هزار و ۲۴۰ دالر برسد.به گزارش ایسنا، پیش بینی 
قیمت بیت کوین طبق نظر هیاتی از کارشناسان بر این اساس است که امسال به 
۸۰ هزار دالر خواهد رســید که رکورد جدیدی در تاریخ خواهد بود.پنل فایندر 
متشکل از ۳۵ متخصص فین تک و ارزهای دیجیتال معتقد است که بیت کوین 
در ســال جاری به ۸۱ هزار و ۶۸۰ دالر خواهد رســید اما در ماه دسامبر ارزش 
آن به ۶۵ هزار و ۱۸۵ دالر کاهش می یابد.مارتین فروهلر، مدیرعامل مورفر یکی 
از صعودی ترین پیش بینی های پایان سال ۲۰۲۲ را ارائه کرد و گفت: بالتکلیفی 
سیاســی، تورم و تمایل روزافزون به داشتن دارایی های تحت کنترل غیردولتی، 
بیت کوین را به باالترین سطح تاریخ سوق می دهد.آشر تان، مدیرعامل کوین جار 
پیش بینی محافظه کارانه تری ارائه کرد؛ تــان اظهار کرد: بیت کوین به ۶۰ هزار 
دالر قبل از کاهش اندک به ۵۶ هزار دالر تا دسامبر خواهد رسید.هنوز ابهامات 
زیادی در مورد چشم انداز کوتاه مدت بیت کوین وجود دارد. با توجه به مشکالت 
اقتصــاد کالن، دیدن بیت کوین در کل ســال بین ۳۰ تــا ۶۰ هزار دالر آمریکا  
من را شــگفت زده نمی کند اما این شرایط برای معامله گران وحشتناک است و 
برای انباشــت کنندگان با یک بازه زمانی چند ساله پاداش بخش است.میانگین 
پیش بینی پنل برای پایان سال کمی باالتر از قیمت بیت کوین در زمان کنونی و 
۱۵ درصد کمتر از پیش بینی ۷۶ هزار و ۳۶۰ دالری در ژانویه است.سایت فایندر 
اظهار کرد که عدم اســتفاده از بیت کوین )به غیر از ذخیره ارزش( ممکن است 
دلیلی باشد که پیش بینی پنل در مورد بیت کوین کمتر صعودی می شود.نیمی 
از پنــل فایندر معتقدند که درنهایت یک بالک چین پیشــرفته تر از بیت کوین 
پیشی خواهد گرفت. آنان پیش بینی می کنند که این رمزارز، دیگر محبوب ترین 
ارز دیجیتال نخواهد بود.جوزف راچینســکی، فن شناس و آینده نگر در تامسون 
رویتــرز می گوید: بیت کوین موردی با یک توانایی اســت و در حال حاضر فقط 
بــه عنوان یک ارز دیگر مانند دالر، یــورو یا پوند عمل می کند. بالک چین های 
دیگری که اهداف متعددی را دنبال می نند، احتماال فرصتی برای تصاحب تاج 
و تخت خواهند داشت.راچینســکی گفت که این رمــزارز دیگر، احتماال اتریوم 
است. اتریوم می تواند به عنوان پول عمل کند و پلتفرمی برای توکن کردن همه 
دارایی هــا و یک پلتفرم عظیم از اینترنت با ارزش ایجاد کرده که به طور بالقوه 
بســیار بزرگتر از بیت کوین است.از اکتبر ۲۰۲۱، پیش بینی های بلندمدت برای 
بیت کوین روند نزولی داشــته است. تا سال ۲۰۲۵، این پنل پیش بینی می کند 
بیت کوین ۱۷۹ هزار و ۲۸۰ دالر ارزش داشــته باشد. این کاهش ۱۳ درصدی 
نســبت به پیش بینی ۲۰۶ هزار و ۳۵۱ دالری پنل در ماه اکتبر است. همچنین 
کاهش ۷ درصدی نسبت به پیش بینی ۱۹۲ هزار و ۸۰۰ دالر در ژانویه است.اما 
از ماه اکتبر، پیش بینی قیمت این پنل برای سال ۲۰۳۰ نیز کاهش یافته است و 
اکنون پیش بینی می کند که ارزش بیت کوین در دسامبر ۲۰۳۰ به ۴۲۰ هزار و 
۲۴۰ دالر خواهد رسید. این رقم تقریبا ۲۵ درصد کمتر از پیش بینی آنان برای 
۵۶۷ هزار و ۴۷۲ دالر در ماه اکتبر است.پیش بینی جان هاوکینز، مدرس ارشد 
در دانشگاه کانبرا نسبت به آینده بیت کوین نزولی ترین ارزش این رمزارز است. 
وی پیش بینی می کند که بیت کوین در سال ۲۰۲۲ فقط ۵۰۰۰ دالر و تا پایان 

سال ۲۰۲۵ به ۱۰۰ دالر خواهد رسید.

یک اقتصاددان دعنوان کرد؛

بانک مرکزی مستقل پیش نیاز کنترل تورم
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: استقالل بانک مرکزی 
به ایــن دلیل مورد توجه قرار دارد که تحت الشــعاع ســایر 
سیاست های دولت نباشد و دولت نتواند سیاست های خود را 
بر سیاســت های پولی بانک مرکزی تحمیل کند. به گزارش 
خبرنگار ایِبنا، استقالل بانک مرکزی امری ضروری محسوب 
می شود که به معنای جدایی سیاست های پولی از سیاست های 
مالی در نظام اقتصادی کشور است و این کار بانک مرکزی را از 
حوزه تسلط دولت رها می کند و در نتیجه، دولت نمی تواند به 
میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از 
بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی 
آورد. در این رابطه با وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان و استاد 
دانشگاه خوارزمی به بحث نشستیم که قسمت اول آن در زیر 

مورد اشاره قرار گرفته است.  

 تفاوت سیاست های پولی و مالی چیست و چرا این دو 
باید جدای از یکدیگر باشند؟

موضوع اســتقالل بانک مرکزی ســالیان ســال است که در 
کشور مطرح می شــود. بانک مرکزی در دنیا، یک نهاد کامال 
استقالل یافته به حساب می آید و رئیس کل آن عضو کابینه 
است، در نشست های دولت حضور دارد و در جریان سیاست ها 
قرار می گیرد. این مساله در دنیا به این دلیل مورد توجه قرار 
دارد که بانک مرکزی و سیاست های پولی و بانکی تحت الشعاع 
سایر سیاست های دولت نباشــد یا اینکه سیاست های پولی 
بانک مرکزی تحت تاثیر سایر سیاست های دولت قرار نگیرد. 
به عبارتی دولت نتواند سیاســت های خود را بر سیاست های 
پولی بانک مرکزی تحمیل کند. دولت دارای سیاســت های 
مالی و بودجه ای یا تجاری است و سیاست های ارزی به نحوی 
با خود دولت اســت. زمانی می توان از وجود اســتقالل بانک 
مرکــزی صحبت به میان آورد که قــدرت مقاومت در مقابل 
سیاســت های دولت را داشته باشد. به این معنا؛ هر جایی که 
احساس کرد سیاســت های دولت با اهداف یا هدف گذاری ها 
یا سیاســت های پولــی – بانکی همخوانی نــدارد، به راحتی 
ایستادگی و مقاومت کند. همین اتفاق در آمریکا هم رخ داد؛ 
در زمان ریاســت جمهوری آقای ترامپ، علی رغم رفتارهای 
قلدرمآبانه خود نتوانست به بانک مرکزی آمریکا برای کاهش 
یا افزایش نرخ بهره تحکم کند. زمانی می توان در کشور بانک 
مرکزی را یک نهاد مقتدر دانســت که در مقابل سیاست های 
ناهماهنگ با سیاست های خود مقاومت نشان دهد و ایستادگی 

کند. توجه به همین مقوله آخر بحث را روشن می کند؛ آقای 
صالح آبادی سر موضوع تسهیالت تکلیفی به رهبر انقالب نامه 
نوشت. این نامه به دلیل ماده ای در بودجه سال ۱۴۰۱ تحت 
عنوان تســهیالت تکلیفی بود که عدد و ارقام باالیی را شامل 
می شــد، رئیس کل بانک مرکزی ناچار شــد از رهبر انقالب 
تقاضا کند تا جلوی این مســاله گرفته شود، زیرا  می دانست 
تسهیالت تکلیفی می تواند به ناترازی بیشتر بانک ها بیانجامد. 
بنابراین با توجه به مفهوم اســتقالل بانک مرکزی هر زمانی 
که تحت الشــعاع چنین مســائلی قرار می گیرد، در عمل این 
استقالل کاهش پیدا خواهد کرد و یک ناترازی هایی در کشور 
ایجاد می شود که این ناترازی ها بر تورم تاثیر می گذارد. یکی از 
این ناترازی ها، ناترازی های بودجه ای کشور است. وقتی بانک 
مرکزی مقاومت و ایســتادگی یا استقاللش پایین می آید و از 
سوی دیگر ناترازی بودجه ای در کشور وجود دارد، این ناترازی 
به نحوی خودش را در بانک مرکزی و تورم نشــان می دهد. 
دولت برای جبران کسری بودجه در قالب تسهیالت تکلیفی 
یا هر عنوان دیگر از بانک ها تامین مالی، استقراض یا برداشت 
می کند و یا مســتقیم  ســراغ بانک مرکزی می رود و از پول 
پرقدرت آن استفاده می کند و در سال های اخیر هم به منابع 
صندوق توسعه ملی، دست دراز کرد و از آنجا که منابع ارزی 
صندوق توسعه ملی آزاد نیست، بنابراین به نحوی غیرمستقیم 
از بانک مرکزی برداشــت می شود. این پول پرقدرت یا منابع 

بانک ها، دســت درازی به منابع بانک ها یا استقراض ریالی از 
صندوق توسعه ملی در عمل به رشد نقدینگی منجر می شود و  
تورم در اقتصاد است. پس هر زمان از کانال ناترازی بودجه ای، 
کســری های بودجه و ضعف نظام مالی کشــور، منابع بانک 
مرکزی تحت الشعاع قرار  گیرد موجبات خلق و رشد نقدینگی 
و به  تبــع آن بحث تورم در اقتصاد فراهم می شــود. ولی در 
صورتی  که مقاومت کند، یعنی اســتقالل کافی داشته باشد، 
اجازه اســتفاده از منابع بانک ها و دست درازی داده نمی شود، 
زیرا ریشــه تورم در همین مفاهیمی قرار دارد که اشاره شد. 
چنانچه بانک مرکزی مقتدر باشد، می تواند با ناترازی بانک ها 
مقابلــه به خرج دهــد و ناترازی بانک هــا را کاهش دهد که 
هرگونه کاهش ناترازی بانک ها به معنای کاهش رشد نقدینگی 
و تورم خواهد بود. ناترازی تجاری هم مورد دیگری اســت که 
به تورم منجر می شود و بانک مرکزی از کانال تخصیص منابع 

ارزی می تواند آن را مدیریت کند.

 دولت باید بیشتر روی کدام بخش ها متمرکز شود که 
شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم؟

حفظ ارزش پول ملی یا تقویت ارزش پول ملی به عنوان یکی 
از اهداف و سیاســت های همه دولت ها بوده که در آن موفق 
هم نبودند و همواره شاهد کاهش ارزش پول ملی یا تضعیف 
آن بوده ایم. دلیل آن هم این اســت کــه اوال از آنجا که تورم 
در اقتصاد ایران مهار نشــده، شکافی بین تورم داخل با تورم 
شرکای تجاری ایجاد می شود. بر فرض تورم در اقتصاد ایران 
۲۰ درصد و تورم شــرکای تجاری ایران پنج درصد اســت؛ 
مابه التفاوت آن ۱۵ درصد می شود که این ۱۵ درصد به منابع 
ارزی و به قیمت ارز فشــار مــی آورد، زیرا باید قیمت ارز هم 
معادل این تفاوت سالیانه افزایش پیدا کند و افزایش نرخ ارز 
نیز به معنای تضعیف پول ملــی خواهد بود. بنابراین یکی از 
ریشــه های اصلی کاهش ارزش پول ملی، تورم است و بانک 
مرکزی کجای این بحث می تواند قرار گیرد؟ یکی از مهمترین 
نهادها برای کنترل تورم، بانک مرکزی است، البته سایر نهادها 
هم هر کدام سهمی دارند، ولی یکی از مهم ترین نهادها، بانک 
مرکزی به حســاب می آید، زیرا بحث سیاســت های پولی و 
بانکی از وظایف بانک مرکزی اســت. تفاوت تورم بین داخل 
با شــرکای تجاری عددی می شود که باید هر سال به نرخ ارز 
اضافه شود و اگر چنین نشود، این فنر جمع شده و با هر تکانی 
آزاد خواهد شــد. در سال های گذشته این فنر را آزاد نکردیم، 

بنابراین فشرده شــد، وقتی با تحریم اندکی آزاد می شود، به 
یکباره می بینید که نرخ ارز از عدد چهار هزار تومان تا مثال ۳۲ 
هزار تومان باال می آید. درصورتیکه اگر اجازه می دادند این فنر 
به تدریج باز می شــد، چنین اتفاقی نمی افتاد. عامل باز شدن 
این فنر شــکاف تورم بین داخل با شرکای تجاری است. البته 
نرخ ارز از عوامل دیگری هم مانند ناترازی های ارزی، قاچاق یا 
واردات غیررسمی، بی ثباتی های اقتصادی که در آن ها عوامل 
دیگر یا نهادهای دیگر بیشتر سهیم هستند هم تاثیر می گیرد.

 راهکارش چیست؟
بانــک مرکزی باید هدف گذاری خــود را روی موضوع کنترل 
نرخ تورم قرار دهد. طبیعتا در کنترل نرخ تورم و هدف گذاری 
برای انجام این کار، باید هدف گذاری در بحث رشد نقدینگی، 
هدف گــذاری در خصوص نرخ بهره یا نرخ ســود، چه ســود 
تسهیالت و چه سود سپرده و هدف گذاری برای کاهش ناترازی 
بانک ها، هدف گذاری برای انضباط سیستم بانکی، هدف گذاری 
بــرای مصــرف ارزی در کشــور، چون تخصیــص ارز هم به 
نحوی با بانک مرکزی اســت، را مدنظر داشته باشد. در دولت 
گذشــته آقای دکتر همتی چیکار می کرد؟ آقای دکتر همتی 
در مورد واردات بســیاری از اقالم مقاومت به خرج داد. مجوز 
از دولت صادر شــده بود، ولی ایســتادگی می کرد. یا بسیاری 
از صادرکننــدگان، ارز آن را برنگردانده بودند که آقای همتی 
تالش می کرد، با همکاری ســایر نهادها ارز حاصل از صادرات 
به کشور آید و به چرخه اقتصاد برگردد. بانک مرکزی در ادامه 
هم باید با همین قدرت، شــاید با تقویت انضباط و شــفافیت 
در مصرف منابع ارزی کشــور، بازگشت منابع ارزی به چرخه 
اقتصادی کشور، باالخص با هدف گذاری کنترل رشد نقدینگی، 
هدف گذاری نرخ بهره و هدف گذاری میزان رشــد پایه پولی، 
انضباط بخشی به ناترازی بانک ها و تقویت نظارت بر تسهیالت 
در شــبکه بانکی بحث ارز را کنترل کند. عبارت و گزاره اصلی 
این اســت که من مدیریت ریال را انجام می دهم، برای این که 
بتوانم مدیریت ارز را به سرانجام برسانم. این گزاره ای بود که در 
کشور طی سال های اخیر به عنوان یک گزاره درست مطرح شد. 
چنانچه درصدد هستیم تا مدیریت ارز را به نتیجه برسانیم، باید 
مدیریت ریال در دستور کار باشد، به این معنا که گردش ریال 
در شبکه بانکی مدیریت شــود. مدیریت ارز از مدیریت ریال 
نشــأت می گیرد و مدیریت ریال یعنی کنترل شبکه بانکی و 

گردش پولی در شبکه بانکی.
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نگـــاه

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادعا کرد؛
تقاضاهای فرابرجامی آمریکا از ایران

یک ســخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریــکا در حالی که مذاکرات وین 
در انتظار تصمیم سیاسی واشنگتن 
فرابرجامــی  تقاضاهــای  اســت، 
کشورش از تهران را همچنان تکرار 
می کند.به گزارش اقتصادآنالین به 
نقل از ایرنا، یک ســخنگوی وزارت 

خارجه آمریکا روز پنجشــنبه به وقت محلی در حالی درباره این تقاضاهای 
فرابرجامی ســخن گفت که روز دوشــنبه ۳۰ فروردین ماه نیز »ند پرایس« 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا همین اظهارات را بیان کرد.این سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا که نامش بیان نشده، بدون اشاره به زیاده خواهی های 
واشــنگتن مدعی شده اســت: اگر ایران خواهان لغو تحریم ها فراتر از توافق 
هســته ای ۲۰۱۵ اســت، باید به نگرانی های آمریکا فراتر از برجام رسیدگی 
کند.این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد: ما به صورت علنی مذاکره 
نمی کنیم اما اگر ایران می خواهد لغو تحریم ها فراتر از برجام باشــد، باید 
به نگرانی های ما نیز که فراتر از برجام اســت، رسیدگی کند.این سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا بدون اشــاره به اینکه مذاکرات وین در انتظار تصمیم 
سیاسی کشورش اســت، در ادامه ادعاهایش گفت: اگر آنها نمی خواهند از 
این مذاکرات برای حل سایر مسایل دوجانبه استفاده کنند، ما اطمینان داریم 
که می توانیم به ســرعت به یک درک مشترک در خصوص برجام برسیم و 
اجرایی کردن آن را آغاز کنیم. ایران باید تصمیم بگیرد.این سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا همچنین در تداوم سیاســت هــراس از نفوذ منطقه ای ایران 
و بدون اشــاره به حمایت کشــورش از گروههای تروریستی، تهران را متهم 
به حمایت از تروریســم کرد  و مدعی شد: تحت هرگونه بازگشت به برجام، 
آمریکا ابزارهای قدرتمند خود  برای مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده ایران 
و حمایت آن از تروریسم و گروه های تروریستی و به ویژه برای مقابله با سپاه 
پاسداران را حفظ خواهد کرد و به طور جدی )تهاجمی( از آن استفاده خواهد 
کرد.ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر دوشنبه به وقت محلی در 
نشستی با مدعی شد ما از ابتدا بیان کرده ایم که آماده ایم به اجرایی شدن 
کامل برجام بازگردیم.پرایس بدون اشاره به زیاده خواهی های کشورش ادعا 
کرد: اگر ایران می خواهد لغو تحریم ها فراتر از برجام باشــد، باید به نگرانی 
های ما نیز که فراتر از برجام اســت، رسیدگی کند.سخنگوی وزارت خارجه 
آمریــکا تصریح کرد: اگر آنها نمی خواهند از این مذاکرات برای حل ســایر 
مسایل دوجانبه اســتفاده کنند، ما اطمینان داریم که می توانیم به سرعت 
به یک درک مشــترک در خصوص برجام برسیم و اجرایی کردن آن را آغاز 
کنیم.وی در تداوم ادعاهایش گفت که این ایران اســت که باید این تصمیم 
گیری را انجام دهد. همه طرف ها که به صورت مســتقیم در این مذاکرات 
شرکت داشته اند،  می دانند چه کسی پیشنهادات سازنده ارائه کرده  و چه 
کسی با حســن نیت مذاکره نکرده است.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آمریکا در خصوص حذف سپاه از فهرست 
موسوم به سازمان های تروریستی تصمیمی گرفته است، اظهار داشت که ما 
در مورد این مسائل علنی صحبت نمی کنیم. ایرانی ها از مواضع ما در مورد 
مسائل مختلف آگاهی دارند.وی مدعی شد ما به دنبال یک بازگشت مشترک 
به پایبندی به برجام هستیم. اگر آنها می خواهند در خصوص مسائل خارج 
از برجام مذاکره کنند ما می توانیم آن را انجام دهیم اما آنها باید با حســن 
نیت و به صورت اقدام متقابل وارد این مذاکرات شوند.این در حالی است که 
گروهی متشکل از ۴۰ مقام دولتی سابق آمریکا و اروپا و کارشناسان برجسته 
منع اشاعه تسلیحات هســته ای در بیانیه ای از جو بایدن رییس جمهوری 
آمریکا خواســتند تا مذاکرات برای بازگشــت به توافق هسته ای با ایران را 
با موفقیت به پایان برســاند.روزنامه واشــنگتن پست روز پنجشنبه به وقت 
محلی نوشت که این کارشناسان اعالم کردند عدم تغییر سیاست های دولت 
ترامپ که از توافق بین قدرت های جهانی و ایران در سال ۲۰۱۸ خارج شد، 
»غیرمســئوالنه« است.همزمان روزنامه واشنگتن فری بیکن نیز در گزارشی 
درباره پیشــنهاد دولت بایدن درباره رفع تحریم های سپاه به طرح های ضد 
ایرانــی جمهوریخواهان پرداخته و در عین حــال به نقل از یک مقام وزارت 
خارجه آمریکا اعالم کرده اســت: دولت بایدن برای احیای توافق هسته ای 
سال ۲۰۱۵ )برجام( »آماده اتخاذ تصمیمات دشوار« است. نشریه راستگرای 
واشــنگتن فری بیکن در گزارشی درباره آنچه آخرین پیشنهاد دولت بایدن 
خوانده، ادعاهایی را مطرح کرده و نوشته است این پیشنهاد می تواند تحریم 
ها علیه دستکم ۸۰ هزار عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی را رفع کند.دور 
هشتم مذاکرات رفع تحریم ها که از ششم دی ماه سال گذشته آغاز شد، ۲۰ 
اسفند ۱۴۰۰ به پیشنهاد مسؤول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا وارد یک 
دوره تنفس شد و مذاکره کنندگان برای مشورت های سیاسی به پایتخت های 
خود بازگشــتند. قریب به اتفاق کشورهای مشارکت کننده در گفت  وگوها، 
خواهان جمع بندی ســریع تر مذاکرات هستند اما دستیابی به توافق نهایی 
در انتظار تصمیمات سیاسی ایاالت متحده آمریکا در خصوص چند موضوع 
باقی مانده مهم و کلیدی است.جمهوری اسالمی ایران می گوید که اگر طرف 
آمریکایی واقع بینانه عمل کند، امکان دستیابی به توافق در وین وجود دارد. 
توافق مد نظر ایران سندی است که تحریم ها به صورت حداکثری رفع شود 
و منطقه  هم از اجرای آن بهره مند شود.سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
خارجه ایران گفته اســت: در حال حاضر جو وین منفی نیست، چراکه ایران 
و ۱+۴ همه کارهای خود را انجام داده اند و منتظر پاســخ مناســب از سمت 
واشنگتن هســتند تا نگرانی ها را برطرف کنند، واشنگتن سیاست تاخیر را 

در پیش گرفته است و وین همچنان جو مناسبی برای احیای برجام است.

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد؛
ایران جلوی توافق را سد کرده است

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بار دیگر تالش 
کرده نقش کشــورش در ایجــاد وقفه در مذاکرات 
رفع تحریم ها در وین را انکار کند.به گزارش فارس، 
»لیندا توماس گرینفیلد«، نماینده آمریکا در سازمان 
ملل متحد ضمن انکار مسئولیت واشنگتن در ایجاد 
وقفه در مذاکرات رفع تحریم ها در وین تالش کرده تهران را مقصر حاصل نشدن 
توافق در هفته های گذشته نشان دهد.گرینفیلد در گفت وگو با پایگاه »نیوعرب« 
درباره مذاکرات رفع تحریم ها در وین گفت: »ما به توافق نرســیده ایم و ممکن 
اســت به آن نقطه نرسیم. دنیا خواســتار اقدام در این زمینه است و این ایران 
اســت که جلوی تالش ها را سد کرده اســت.«مذاکرات رفع تحریم ها در وین از 
چند ماه پیش دچار وقفه شــده اســت. دولت آمریکا از زمان آغاز این مذاکرات 
به جای پیشــنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشرفت گفت وگوها بارها تالش 
کرده طرف های مختلف به ویژه ایران را به کند کردن روند مذاکرات متهم کند. 
تعیین ضرب االجل های ساختگی یکی از تاکتیک های ضلع غربی مذاکرات وین 
در ماه های گذشته برای تحت فشار قرار دادن تیم ایران بوده، حال آنکه شواهد 
مختلفی نشــان می دهند ضعف تصمیم گیــری در طرف های غربی به خصوص 
آمریکا عامل حرکت کند مذاکرات بوده است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران عصر دوشنبه ۱۵ فروردین ماه در توئیتی درباره 
مذاکرات وین نوشــت:  اگر مکثی در روند مذاکرات وین دیده می شود، به دلیل 
زیاده خواهی طرف آمریکایی اســت.وزارت امور خارجه در جهت کســب عالی 
منافع ملت و رعایت خطوط قرمزها با قدرت و منطق عمل می کند. هرگز زیر بار 
زیاده خواهی آمریکا نخواهیم رفت. اگر کاخ سفید واقع بینانه رفتار کند، توافق 

دست یافتنی است.

بازداشت مغز متفکر انفجار در مسجد مزار 
شریف افغانستان

گروه طالبان از بازداشــت »مغز متفکر« انفجار در 
مسجد شیعیان »مزارشریف« در افغانستان خبر 
داد.به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا 
الیوم، طالبان با انتشــار پیامی در صفحه خود در 
توییتر اعالم کرد: نیروهای ویژه »امارت اسالمی« 
مغز متفکر انفجار جنایتکارانه مزار شریف را بازداشت کردند.طالبان همچنین 
تصویر این فرد را منتشــر کرد.روز گذشته انفجار مهیبی مسجد »سه دکان«، 
بزرگترین مســجد شیعیان مزار شــریف را هدف قرار داد که منجر به کشته 
شدن ۴۵ تن شد.پیشتر گروه تروریســتی داعش مسؤولیت این انفجار را بر 

عهده گرفته بود.

تایپه تایمز خبر داد؛

جنگ چین با تایوان در راه است
تایپه تایمز نوشــت: رایان هاس در مورد تایوان می گوید: برای 
تقویــت جایگاه تایوان بــر منافع تمرکز کنید، نــه ایدئولوژی.
اقتصادآنالین - پرســتو بهرامی راد؛ از آنجایی که تصاویر تهاجم 
روســیه علیــه اوکراینی ها، وجــدان جهان را تــکان می دهد، 
انگیــزه ای طبیعی وجــود دارد که مبارزه در اروپــا را به عنوان 
بخشــی از رقابت جهانی بیــن دموکراســی ها و حکومت های 
اســتبدادی شــکل دهد.  رهبران تایوان عاقالنه می خواهند که 
این انگیزه ها را مهار کنند. تشــبیه قیــاس بین اوکراین امروز و 
فردای تایــوان خطر ایجاد هزینه های بیشــتر از منافع را برای 
آینده تایــوان دارد. بله، تایوان با تهدید جــدی و فزاینده ای از 
ســوی جمهوری خلق چین مواجه است. رهبران چین به طور 
منظم عزم خونین خود را بــرای ضمیمه کردن تایوان یادآوری 
می کنند.  جت های جنگنده و کشــتی های نیروی دریایی چین 
توانایی های خود را در نزدیکی تایوان با ســیگنال ها و جسارت 
روزافزون اعمال می کنند.  دیپلمات های چینی برای خنثی کردن 
فضای بین المللی علیه تایوان گستاخانه تر تالش می کنند.  پکن 
فعاالنه مانع از تالش های تایوان برای ورود به بلوک های تجاری 
منطقه ای می شــود زیرا تایوان به دنبال آن است تا اقتصاد خود 
را بیشــتر با سرزمین اصلی و کمتر با بقیه جهان یکپارچه کند.  
تالش های چین برای مداخله در نظام سیاسی تایوان نیز به خوبی 
مســتند شده است. با این حال، رهبران تایوان برای جلب توجه 
بــه تهدیداتی که تایوان با آن مواجه اســت، نیازی به تحمل بار 
ســنگین ندارند.  قلدری پکن در حال حاضر کار افزایش آگاهی 
جهانی را انجام می دهد.  گروهی رو به رشــد از کشورها و گروه 
های منطقه ای، مانند G-7 و کشورهای چهارگانه کواد )استرالیا، 
هند، ژاپن، ایاالت متحده(، صدای خود را در مورد اهمیت حفظ 
صلح در تنگه تایوان بلند کرده اند. در مواجهه با چالش های پکن، 
تایپه با ظرفیت خود برای توســعه مشارکت های عمیق، قوی و 
پایدار با کشــورهای کلیدی در سراســر جهان تقویت می شود.  
این مشارکت ها اغلب توســط ارزش های دموکراتیک مشترک 
تغذیه می شوند، اما اساساً توسط منافع مشترک به پیش می روند. 

طراحان استراتژی هند-اقیانوس آرام دولت بایدن این ضرورت را 
برای اســتقرار رویکرد آمریکا در منطقه بر اساس منافع ملموس 
درک کردند.  تیم بایدن می توانســت راهبردی متمرکز بر چین 
یا رقابت جهانی بین دموکراسی در مقابل استبداد داشته  باشد ، 
اما آنها عاقالنه دریافتند که چنین رویکردی جذابیت محدودی 
در منطقه خواهد داشــت.  در عوض، دولت بایدن تشخیص داد 
که آمریکا نیاز به جذب هماهنگی و مشارکت شرکای خود برای 
پیشــبرد دیدگاه خود برای منطقه ای باز، متصل، مرفه، امن و 
انعطاف پذیر دارد.  بنابراین واشــنگتن از طریق استراتژی هند-
اقیانوس آرام خود، چادر بزرگی را برای هر چه بیشــتر کشورها 
طراحی کرد تا در کنار ایاالت متحده کار کنند. به عبارت دیگر، 
خط روند گســترده سیاســت آمریکا در آســیا به سمت ایجاد 
ظرفیت جمعی برای رویارویی با مشــکالت مشــترک است، از 
جمله با کشورهایی مانند ویتنام، که از نظر استراتژیک مهم اما 

غیر دموکراتیک هســتند.  این خط روند اغلب با سرفصل های 
پیرامون دیدگاه های بایدن در مورد مبارزه شدید بین دموکراسی 
ها و خودکامگی ها پنهان می شود. حقیقت این است که بایدن 
به راحتی افکار به ظاهر متناقض را در یک لحظه نگه می دارد . 
او قادر است ذخایر عمیق همدردی و احساسات خود را به قوی 
ترین زبانی که می تواند به آن دست یابد هدایت کند، که اغلب 
او را به ســمت لفاظی های ایدئولوژیک القا شده سوق می دهد.  
در عین حال، بایدن در انجام محاسبات با چشمان سرد در مورد 
منافــع ملی آمریکا نیز تمرین می کند.  او این کار را در تصمیم 
گیری درباره خروج آمریکا از افغانســتان انجــام داد.  او به طور 
مشــابه نظم و انضباط را در مورد محدود کردن خطر درگیری 
مســتقیم بین نیروهای آمریکایی و روســیه در اوکراین اعمال 
کرده است. بایدن به صحبت در مورد تشدید مبارزه جهانی بین 
دموکراســی ها و خودکامگی ها ادامه خواهد داد و در عین حال،  

ایاالت متحده بر اساس منافع آمریکایی  به همکاری با دولت های 
غیرلیبرال ادامه خواهد داد.  آمریکا قرار نیســت ظرفیت خود را 
برای همکاری با کشورهای غیر دموکراتیک در زمینه چالش های 
فوری محدود کند و تایوان نیز نباید این کار را انجام دهد. ماه ها و 
سال های آینده احتماالً مستلزم هماهنگی بیشتر بین دولت های 
دموکراتیک و غیر دموکراتیک خواهد بود زیرا جهان با درگیری، 
شوک های اقتصادی، و یک بیماری همه گیر مداوم مواجه است.  
با توجه به مقیاس این چالش های قابل پیش بینی، هزینه فرصت 
تقسیم جهان به بلوک های دموکراتیک و اقتدارگرای رقیب رو به 
افزایش است. فشار فزاینده بر اقتصاد جهانی باید آگاهی جهانی را 
نسبت به اهمیت حفظ امنیت تایوان افزایش دهد.  تایوان مسلما 
حیاتی ترین گره در زنجیره تامین جهانی است که 9۲ درصد از 
تولید جهانی گــره های فرآیند نیمه هادی زیر ۱۰ نانومتر را به 
خود اختصاص داده است.  شرکت های بزرگ نیمه هادی مانند 
TSMC و MediaTek مورد اعتماد بازارهای بین المللی هستند و 

برای عملکرد ســالم اقتصاد جهانی بسیار مهم هستند. از سوی 
دیگر، تشابهات بین تایوان و اوکراین، سرمایه گذاران را به وحشت 
می انــدازد، احتیاط را در مورد تایــوان در اتاق های هیئت مدیره 
شرکت ها وادار می کند و در نهایت فشاری را برای کشورها ایجاد 
می کند تا با تقویت مجدد تولید بیشتر از تایوان به عنوان پوششی 
در برابر خطر تهاجم چین، کشورها را جهانی زدایی کنند.  همه 
این بازتاب ها در تضاد با منافع بلندمدت اقتصادی تایوان اســت 
.رییــس جمهوری تایوان رهبــری آرام و با ثابتــی را از طریق 
بحران های قبلی، از جمله اخیراً در طول همه گیری کووید-۱9، 
فراهم کرده است. همان مهارت ها باید دوباره به کار گرفته شوند 
تا تایوان را در این دوره کنونی آشفتگی جهانی هدایت کنند. با 
انجام این کار، رئیس جمهوری و مشــاورانش می توانند تایوان را 
با تأکید بر مشارکت مرکزی در رشد اقتصادی جهانی، پاسخ های 
سخاوتمندانه آن به چالش های جهانی و اهمیت ژئواستراتژیک 
آن نســبت به تأکید بر نقش این کشــور در رقابت جهانی بین 

دموکراسی و استبداد، در موقعیت قوی تری قرار دهند.

سالمت والدیمیر پوتین پس از انتشار 
ویدئویی که نشــان می داد او در طول 
دیدار با وزیر دفاع روســیه، ســرگئی 
شــویگو، محکم میــز را گرفته، دوباره 
زیر سوال رفت.به گزارش ایسنا به نقل 
از دیلی میــل، این تصاویر تئوری های 
تــازه ای را در مورد وضعیت ســالمتی 
روسیه  رئیس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
برانگیخته اســت، که بنا بر گزارش ها 
از زمان آغاز تهاجم روســیه به اوکراین 
در ۲۴ فوریه بدتر شــده است.در فیلم 
منتشــر شده توســط کرملین، رئیس 
جمهور ۶9 ســاله روســیه به محض 
اینکه برای جلســه می نشیند، گوشه 
میز را با دســت راست خود می گیرد 
و آن را در کل ۱۲ دقیقــه فیلــم نگه 
مــی دارد. همچنین به طــور متناوب 
با دســت چپش لبه میــز را در حالی 
که شــویگو، وزیر دفاع روســیه برای 
او بیانیه ای دربــاره ماریوپل می خواند 

می گیرد. این فیلم نشــان می دهد که 
انگشت شست دست راست پوتین در 
حالی که به صحبت های وزیر دفاع خود 
گوش می دهد، مــدام در حال حرکت 
است و گفته می شود که این بی قراری 
می تواند نشــان دهنده این باشد که او 

تالش می کــرده یک لرزش معمولی از 
بیماری پارکینســون را پنهان کند.سر 
 - MI۶ ریچارد دیرالو - رئیس ســابق
و پروفسور گویتیان پرینس - که قباًل 
مشــاور ناتو بود - ادعا کــرده اند که 
پوتین نشانه هایی از اختالل پیشرونده 

سیســتم عصبی را نشــان داده است.
در این کلیپ، پوتیــن در حالی که به 
سخنان وزیر دفاع خود گوش می دهد 
- که بنا بر گزارش ها اخیراً در سن ۶۶ 
سالگی دچار حمله قلبی شد، پاهایش 
را باال و پایین می کند، بی قرار و پرتنش 
به نظر می رســد و چندین بار گلویش 
را صاف می کند . رئیس جمهور روسیه 
نیز کمی خمیده می نشــیند و ستون 
فقراتــش را صاف به پشــتی صندلی 
فشــار می دهد، برخالف شویگو که به 
نظر می رســد صاف تر و بــدون نیاز به 
هیچ تکیه گاهی نشســته است.آندرس 
آسلوند، نویسنده و مشاور سابق روسیه 
و اوکراین، گفت که هر دو مرد به نظر از 
سالمت خوبی برخوردار نیستند.شویگو 
ظاهرا  نظرات خــود را برای پوتین از 
روی برگه می خواند، بد نشســته است 
عملکرد ضعیفی دارد که نشان می دهد 

شایعات حمله قلبی او محتمل است.

شایعات درباره سالمت پوتین 
دوباره داغ شد

رئیس جمهــوری اوکراین در واکنش بــه اظهارات یک 
ژنرال روس که گفته بود خواستار کنترل کامل بر جنوب 
اوکراین است، گفت که حمله روسیه به کشورش »تنها 
اول راه اســت و مسکو قصد دارد تا دیگر کشورها را هم 
تصرف کند.«به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری 
رویترز، »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهوری اوکراین در 
ســخنانی گفت: تمام کشورهایی که مثل ما به پیروزی 
زندگــی بر مرگ باور دارند، باید در کنار ما مبارزه کنند. 
آنها باید به ما کمک کنند چون ما در خط مقدم هستیم. 
و بعد چه کســی خواهد بود؟اظهارات زلنسکی واکنشی 
به ســخنان رستم مینکایف است. این ژنرال ارشد ارتش 
روســیه در ســخنانی که خبرگزاری های دولتی روسیه 
منتشــر کردند، گفت که هدف این کشــور از حمله به 
اوکراین تصرف کامل جنوب و باز کردن مسیری زمینی 

به منطقه جدایی طلب ترنسنیســتریا در مولداوی است. 
ژنرال رســتم مینکایف تاکید کرد که »روسیه به دنبال 
کنتــرل کامل جنوب در کنار شــرق و منطقه دونباس 
اوکراین اســت.«وزارت دفاع اوکراین در پیامی توییتری 
گفت که اظهارات مینکایف نشــان می دهد که »روسیه 
دیگر نیاتش را پنهان نمی کند.« در بیانیه این وزارتخانه 

آمده اســت: مســکو اکنون اذعان دارد کــه هدف »فاز 
دوم« این جنگ پیروزی بر نازی های افســانه ای نیست، 
بلکه اشغال شــرق و جنوب اوکراین است. امپریالیسم، 
همانطور که هست.  به دنبال اظهارات این ژنرال روس، 
وزارت امور خارجه مولداوی، ســفیر مسکو را برای ابراز 
»نگرانی عمیق« خود درباره سخنان این نظامی عالی رتبه 
که گفته بود جمعیت روس زبان این کشــور در معرض 
سرکوب قرار دارند، احضار کرد. در همین حال سخنگوی 
وزارت خارجــه آمریکا گفت که واشــنگتن قاطعانه از 
حاکمیــت مولــداوی حمایت می کنــد.در همین حال 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین از اظهارنظر درباره 
اینکه آیا روسیه اهداف عملیاتی خودش را گسترش داده 
است یا خیر و اینکه مسکو آینده سیاسی جنوب اوکراین 

را چطور می بیند، امتناع کرد.

زلنسکی:

 روسیه بعد از اوکراین، به دیگر کشورها چشم دارد

نخست وزیر انگلیس گفت »امکان واقع بینانه ای« وجود دارد که جنگ اوکراین تا سال میالدی بعد ادامه یابد اما تاکید کرد که والدیمیر 
پوتین در تالش برای »خرد کردن اوکراینی ها« موفق نخواهد شــد.به گزارش ایســنا، به نقل از وب سایت اینسایدر، از بوریس جانسون، 
نخســت وزیر انگلیس در جریان کنفرانس خبری روز جمعه در هند درباره اظهارات مقام های غربی که با وجود »اشتباهات استراتژیک« 
می گویند پوتین »هنوز در موقعیت برد اســت« و اینکه آیا این جنگ ممکن اســت تا پایان ۲۰۲۳ به طول بینجامد، سواالتی پرسیده 
شد.جانسون گفت: مساله غم انگیز اینجاست که این یک امکان واقع بینانه است.نخست وزیر انگلیس افزود: پوتین ارتش عظیمی دارد. او در یک موقعیت سیاسی بسیار دشوار 
است زیر او مرتکب اشتباه فاجعه باری شده است. تنها گزینه ای که او اکنون در اختیار دارد، واقعا این است که برای استفاده از رویکرد وحشتناک و فرسایشی خودش –با هدایت 
آتشــبار- به منظور خرد کردن اوکراینی ها اســتفاده کند. و او به گرفتن ماریوپل بسیار نزدیک است.  نخست وزیر انگلیس با هشدار به »غیرقابل پیش بینی« بودن وضعیت، از 
»قهرمانی باورنکردنی اوکراینی ها« و تمایل آنها برای جنگیدن تمجید کرد.او افزود: مهم نیست که والدیمیر پوتین در چند ماه آینده چه برتری نظامی ای را به ارمغان بیاورد - و 
من موافقم که ممکن است یک دوره طوالنی باشد – اما او نمی تواند روح مردم اوکراین را تسخیر کند. این فقط یک واقعیت قابل مشاهده است. برعکس، کاری که او هر روز 
انجام می دهد، این است که در حال تقویت اراده برای مقاومت در مردم اوکراین است.جانسون همچنین گفت، انگلیس و متحدانش بررسی خواهند کرد که چه کارهای بیشتری 

به لحاظ نظامی می توان انجام داد.

شورای قانون اساسی فرانسه حدود ۱۰ هزار رای دور نخست انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری این کشور را باطل کرد.به گزارش 
اقتصادآنالین به نقل از ایرنا، خبرگزاری فرانسه عصر جمعه اعالم کرد که این اقدام به دلیل آنچه مشاهده بی نظمی در حدود ۲۰ 
مرکز رای گیری اعالم می شــود، باطل اعالم شد.برای مثال در کمون نانداکس )Nandax( که در آن ۳۲۵ رای به صندوق انداخته 
شــده بود، قاضی نماینده شورا متوجه بروز تخلفاتی در ارایه صورتجلســه بود و از این رو تمام آرای صادره در این شهرداری لغو 

شــد.مردم فرانســه روز یکشنبه )۲۴ آوریل/ ۴ اردیبهشت( به پای صندوق های رای می روند تا با حضور در دومین دورانتخابات ۲۰۲۲، رییس جمهوری کشورشان را 
برای دوره ای پنجساله تعیین کنند.در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که حدود دو هفته پیش )یکشنبه ۱۰ آوریل/ ۲۱ فروردین( برگزار شد، مکرون 
با کسب ۲7.۸ و لو پن با ۲۳.۱  درصد آرا به دور دوم راه یافتند.نظرسنجی موسسه »ایفوپ« به سفارش رسانه های فرانسوی مکرون را با کسب ۵۶ درصد آرا پیروز دور 
دوم انتخابات فرانسه نشان می دهد.در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رای سفید یا ممتنع جوانان یکی از چالش های اساسی سیاستمداران بوده است؛ چالشی 
که به نظر می رســد با کاهش اســتقبال از انتخابات امسال که در سال های گذشته کم سابقه بود، به شکل جدی تری نمایان شده است.نظرسنجی موسسه »ایفوپ« 
حاکی از آن دارد که ۱۴ درصد فرانسویان احتمال بروز تقلب در انتخابات را مطرح می کنند و این احساس نزد افرادی که بیشتر اطالعات سیاسی خود را از اینترنت 

به دست می آورند بیشتر است و به ۲۴ درصد می رسد.

جانسون: 

ممکن است جنگ اوکراین تا ۲۰۲۳ طول بکشد
شورای قانون اساسی پاریس اعالم کرد؛

ابطال حدود ۱۰ هزار رای انتخابات فرانسه
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محققان با شناسایی مناطق آسیب پذیر، به دنبال کاهش انتقال ویروس 
 »Wolbachia« با توزیع پشه های آلوده به باکتری )Dengue fever(تب ِدنگی
هســتند.به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، محققان مدلی برای 
توزیع پشــه های آلوده به باکتری »Wolbachia« ایجاد کرده اند که انتقال 
ویروس دنگی را کاهش می دهد. آن هــا از داده های واقعی فعالیت های 
انسان و ناقل ویروس در چارچوبی استفاده می کنند که می توان از نقطه 
نظر ریاضی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. این کار به محققان اجازه 
می دهــد تا وضعیت اپیدمیولوژیک را دوباره ایجاد و درک کرده، مناطق 
جغرافیایی با بیشترین آسیب پذیری را شناسایی و آنها را رتبه بندی کنند 
تا مناطقی را که پشه های حامل »Wolbachia« بیشترین و بهترین تأثیر را 
بر کاهش تکثیر ویروس بر آنها می گذارند، در اولویت قرار دهند.تب ِدنگی 
شــایع ترین بیماری است که از طریق پشه ها در جهان گسترش می یابد 
و تا به امروز هیچ درمــان دارویی برای افراد مبتال به این بیماری یافت 
نشده اســت. این ویروس عالئمی از تب باال گرفته تا خونریزی شدید و 
شوک ایجاد می کند و می تواند تهدیدی برای زندگی انسان ها باشد.  در 
 »Wolbachia« سال ۲۰۰۹، محققان دریافتند که پشه های حامل باکتری
احتمال اثرگذاری ویروس ِدنگی بر انسان را کاهش می دهند.با این وجود، 
پشــه ها باکتری »Wolbachia« را در محیط طبیعی به دست نمی آورند. 
این باکتری باید در شــرایط آزمایشــگاهی وارد تخم  پشه ها شود تا این 
پشه ها در مناطقی که تحت تأثیر گسترش ویروس ِدنگی قرار گرفته اند، 
آزادسازی شوند. پشه های آلوده به »Wolbachia« به طور طبیعی جمعیت 

پشه های محلی را تحت کنترل خود در می آورند.

پژوهشگران »دانشگاه بوستون«، نمونه ای مینیاتوری از قلب انسان 
را ابداع کرده اند که می تواند راه را برای درمان آســان تر بیماری های 
قلبی هموار کند.به گزارش ایســنا و به نقل از وب ســایت رســمی 
»دانشــگاه بوســتون« )BU(، هیچ راه مطمئنی برای مشاهده قلب 
انسان هنگام کار کردن و از نمای نزدیک وجود ندارد. شما نمی توانید 
قلب را بیرون بیاورید، نگاهی به آن بیندازید و ســپس آن را دوباره 
داخل بدن بگذارید. دانشــمندان، راه های گوناگونی را برای رسیدن 
به این هدف آزمایش کرده اند. آنها قلب  را از جســد بیرون آورده اند، 
آن را به ماشین هایی متصل کرده اند تا دوباره پمپاژ کند و بافت های 
قلب پرورش یافته در آزمایشــگاه را بــه فنرهایی متصل کرده اند تا 
شاهد انبســاط و انقباض آنها باشند.هر روشی، معایب خود را دارد. 
قلب های احیاشده، تنها برای چند ساعت می توانند کار کنند و فنرها 
نمی توانند نیروهای واردشــده بر عضله واقعی را تکرار کنند. در هر 
حــال، درک بهتر این اندام حیاتی، ضروری اســت. به گفته »مرکز 
کنترل و پیشــگیری بیماری آمریکا« )CDC(، در این کشور در هر 
۳۶ ثانیه یک نفر بر اثر بیماری قلبی جان خود را از دست می دهد.

اکنون، یک تیم بینارشته ای متشکل از مهندسان، زیست شناسان و 
متخصصان ژنتیک ، روش جدیدی را برای بررسی قلب ابداع کرده اند. 
آنها با کمک ترکیبی از قطعات نانومهندسی شده و بافت قلب انسان، 
یک نمونه مینیاتوری از قلب را ساخته اند. در این پروژه، هیچ منبع 
انــرژی بیرونی وجود ندارد و این قلــب مینیاتوری که با بافت قلب 
پرورش یافته از ســلول های بنیادی هدایت می شود، مانند یک قلب 

واقعی می تپد.

آزادسازی پشه های ناقل برای 
جلوگیری از شیوع یک ویروس!

یک قلب مینیاتوری که درمان 
بیماری های قلبی را متحول میکند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خانه روستایی ویران شده در جنگ اوکراین/ رویترز

آفرود جانانه و هیجان انگیز با فورد برانکو در مواب
اکثر طرفداران آفرود با مواب در یوتا آشنا هستند. اینجا بهشت آفرود بازان است و پریچت کنیون هم یکی از چالش برانگیزترین 
مســیرهای مواب محســوب می شود. در کل باید گفت حتی آفرودرهای حرفه ای و با تجربه نیز فقط با تجهیزات کامل روانه این 
مســیر می شــوند.اما Vaughn Gittin Jr. به عنوان یک دریفتر حرفه ای تصمیم گرفته است عبور از این مسیر را با یک فورد برانکو 
فرست ادیشن استوک انجام دهد و باید گفت در انجام این کار موفق بوده است.البته باید اعتراف کرد ابهامات و سؤاالت واضحی 
درباره اســتاندارد بودن این خودرو وجود دارد. رینگ و الســتیک های استاندارد برانکو جای خود را به نمونه های نیتو داده اند اما 
الستیک ها همچنان سایز استاندارد ۳۵ اینچی دارند. راک ریل های افترمارکتی هم حفاظت بهتری از خودرو به عمل می آورند؛ و 
همان گونه که مشاهده می کنید، همه آن چیزی که فورد درباره جداشدنی بودن قطعات بدنه انجام داده بود بدون تالش زیادی 
به نمایش درآمده اند که از جمله این موارد می توان به درب ها، ســقف و گلگیرها اشــاره کرد. جدای از الستیک ها و راک ریل ها، 
این برانکو همان نسخه استانداردی است که در نمایندگی ها عرضه می شود. البته نسخه فرست ادیشن برانکو از تجهیزات متنوعی 
سود می برد.این سفر ماجراجویانه از اولین ساعات روز شروع می شود چراکه عبور از پریچت کنیون معموالً یک روز طول می کشد.

نکونام: صعود ما هنوز تمام نشده 
سرمربی تیم فوتبال فوالد ایران گفت: خوشحالم تیم مان صعود کرد ولی صعود ما هنوز تمام نشده است.به گزارش ایسنا، جواد نکونام در 
نشست خبری بعد از بازی برگشت مقابل الغرافه که با برتری یک بر صفر مردانش همراه شد، اظهار کرد: می دانستیم بازی سختی داریم. 
این بازی آخرین شانس الغرافه بود و من از روز اول هم گفتم که گروه ما گروه سختی است و تیم ها به هم نزدیک اند. خوشحالم تیم مان 
صعود کرد ولی صعود ما هنوز تمام نشده و بازی آخر برای ما مانده است.او ادامه داد: الغرافه آمده بود که با تمام قوا و تمرکز مقابل ما 
ظاهر شود. نیمه اول را خوب شروع کردیم و موقعیت های خوبی داشتیم. در نیمه دوم نیز در ضد حمله می توانستیم گل های بیشتری 
بزنیم اما متاسفانه استفاده نکردیم و گل نزدیم و روی دو اشتباه به حریف موقعیت دادیم که این برای من ناراحت کننده بود. از دو - سه 
بازیکنم گله مند هستم و عملکرد خوبی نداشتند و باید بدانند جام باشگاه های آسیا جای بهترین هاست و باید بهترین عملکرد را داشته 
باشند.سرمربی تیم فوتبال فوالد ایران گفت: به هوادارانمان و تمام کسانی که برای تیم ما دعا می کنند تبریک می گویم. به بازیکنانم که 
در این هوا بازی می کنند خسته نباشید می گویم. من سال ها در فوتبال آسیا بازی کرده ام و نماینده بازیکنان در آسیا بودم و امیدوارم 

دیگر سه روز یکبار بازی نشود زیرا به این صورت بازیکنان را می کشیم.

 دل رسارپدٔه محبِت اوست
دیده آیینه داِر طلعت اوست

من هک رس ردنیاورم هب دو کون
رگدنم زرِی باِر منِت اوست

تو و طوبی و ما و اقمِت یار
فکِر ره کس هب قدِر همِت اوست

رگ من آلوده دامنم هچ عجب
همه عالم گواِه عصمِت اوست

من هک باشم رد آن رحم هک صبا
مِت اوست ُ

رپده داِر رحیِم رح
بی خیالش مباد منظرِ چشم

زان هک این گوهش جاِی خلوِت اوست
ره گِل نو هک شد چمن آرای

ز ارث رنگ و بوِی صحبِت اوست
دوِر مجنون گذشت و نوبِت ماست

ره کسی جنپ روز، نوبِت اوست

پیشنهاد

چهره روز

کتاب زن در ریگ روان
درباره کتاب زن در ریگ روان قباًل مطلب مختصری 
در کافه بوک منتشــر شد. اما در اینجا بیشتر به عمق 
رمان می رویم و به نقد فلســفه کتــاب می پردازیم. 
بنابراین اگر این کتاب را خوانده اید مطالعه این مطلب 
می تواند به درک بهتر شــما از کتاب کمک کند. اگر 
هنــوز این کتاب را نخوانده ایــد می توانید به معرفی 
خالصه وار کتاب از طریق لینک زیر مراجعه کنید. کی 
جومپی، شخصیت اصلی کتاب زن در ریگ روان معلم 
است و حشره شناس. دوســتان اندکی دارد و روابط 
عاشقانه اش تعریف چندانی ندارد. زندگی اش معمولی 
و یکنواخت اســت. روزی بدون اطالع دادن به کسی، 
تصمیم می گیرد به ناحیه ای دورافتاده و ساحلی سفر 
کند تا حشــره تازه ای را کشف کند؛ نام خودش را روی حشره بگذارد و نام خود را در تاریخ ثبت 
کند. به دهکده ای ســاحلی می رسد و تصمیم می گیرد شب را پیش زنی که کلبه ی محقرش در 
انتهای دره ای شنی است بماند. صبح روز بعد عزم رفتن می کند اما…در سال های ابتدایی دهه ی 
شــصت میالدی، دو رمان مهم در دو نقطه متفاوت دنیا منتشر شد که شخصیت اصلِی هر دو در 
آن ها، حشره شــناس بودند. کلکسیونر نوشته جان فاولِز انگلیسی و زن در ریگ روان نوشته کوبو 
آبه ِی ژاپنی. هر دو رمان به نوعی حاصل نگاه نسلی بودند که جنگی ویرانگر را پشت سر گذاشته 
بودند و با آثارشــان، موقعیت و رواِن انســان در آن برهه را بررســی می کردند. در کلکسیونر اما 
حشره شناس بودن شخصیت اصلی؛ رابطه ای مستقیم با انگیزه ی جنایت داشت تا رمان به سمت 
و سویی روان کاوانه و تریلر حرکت کند. اما در رمان کوبو آبه، حشره شناس بودن شخصیت اصلی 

صرفاََ دستاویزی است تا نویسنده از طریق آن به مفاهیمی دیگر بپردازد.

محمد معین
محّمــد معین )۹ اردیبهشــت ۱۲۹۷ در محلهٔ زرجوب 
رشــت – ۱۳ تیــر ۱۳۵۰ در تهران( یکــی از محققان 
برجســته و پدیدآورندهٔ یکــی از مهمترین واژه نامه های 
فارسی یعنی فرهنگ فارسی معین است. آرامگاه وی در 
آستانهٔ اشــرفیه قرار دارد.نیما یوشیج در وصیت نامه اش 
اختیار چاپ آثــارش را به معیــن داد.علی اکبر دهخدا 
تکمیل لغتنامه دهخــدا را به معین محول کرد. محمد 
معیــن در روز ۹ اردیبهشــت ۱۲۹۷ در محلهٔ زرجوب 
رشــت زاده شد. پدرش شیخ ابوالقاسم از روحانیان شهر 
رشت بود.بر اساس صفحهٔ اول دستخّطی که وی در مورد 
زندگی خود نوشته، تاریخ تولد وی ۱۷ رجب سال ۱۳۳۲ 
)قمری( برابر با ۲۱ خرداد ســال ۱۲۹۳ اســت. در متن 
دانشنامهٔ دکترا، سال تولَد وی ۱۲۹۱ ذکر شده است ولی در نوشتهٔ قاب شده ای که در خانهٔ وی و در اتاق 
کارش به دیوار آویخته است تاریخ تولد او دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۲۹۷ نوشته شده است.او که اولین فرزند 
خانواده بود، در ســن شــش سالگی مادرش را بر اثر بیماری حصبه از دست داد و پنج روز پس از فوت 
مادر، پدرش نیز به سبب همین بیماری درگذشت. بیماری حصبه در رشت شیوع یافت و در آن سال 
۲۸۰۰۰ نفر را درگذشتند.جد پدری او شیخ محمدتقی معین العلما که در سلک علمای روحانی بود، به 
تربیت وی همت گذاشت. محمد معین پیشرفت علمی و معنوی خود را مدیون او می دانست. جد مادری 
او شیخ محمد سعیر نیز از علما و مدرسان علوم قدیمه بود.او در سال ۱۳۰۴ دورهٔ شش سالهٔ ابتدایی را 
در دبستان اسالمی رشت در دو سال به پایان رساند. دورهٔ اول متوسطه را در »دبیرستان نمره ۱« رشت 
)که بعدها به نام دبیرستان شاهپور خوانده شد( به اتمام رساند و دورهٔ دوم متوسطه را در رشتهٔ ادبی در 

دبیرستان دارالفنون تهران به سرانجام رساند.

فرهنگ

»ژاک پرن«، بازیگر کهنه کار، کارگردان و تهیه کننده 
فرانسوی در ۸۰ سالگی درگذشت.به گزارش ایسنا و 
بــه نقل از فرانس ۲۴،  »ژاک پرن« که چندین دهه 
بازیگری در ســینمای فرانسه و ایتالیا را در کارنامه 
داشــت و بیشــتر برای بازی در فیلم برنده اســکار 
»سینما پارادیزو« ساخته »جوزپه تورناتوره« شناخته 
شده بود، در ۸۰ســالگی در شهر پاریس درگذشته 
اســت.»پرن« در ۱۳ ژوئن ۱۹۴۱ در پاریس متولد 
شــد و از دهه ۱۹۵۰ فعالیت هنــری خود را آغاز و 
در بیــش از ۷۰ فیلم بازی کــرد و چندین فیلم را 
نیز کارگردانی مشترک کرد که از جمله می توان به 
فیلم نامزد اسکار »مهاجرت بالدار« )۲۰۰۱( در کنار  
»فیلیپ البرو« اشاره کرد.وی اولین نقش اصلی خود را با بازی مقابل »کلودیا کاردیناله« در فیلم 
»دختری با چمدان« ساخته »والریو زورلینی« تجربه کرد که در سال ۱۹۶۱ در بخش رقابتی به 
جشنواره کن به روی پرده رفت.»پرن« در سال ۱۹۶۶ را برای بازی در درام اگزیستانسیالیستی 
»ویتوریو دستا« با عنوان »یک نیمه مرد« جایزه بهترین بازیگر جشنواره فیلم ونیز را کسب کرد 
و پس از آن در موزیکال های »دختران جوان روشــفور« )۱۹۶۷( و »پوســت االغ« )۱۹۷۰( به 
کارگردانی  »ژاک دمی« مقابل  »کاترین دونوو« بازی کرد.شناخته شده ترین نقش آفرینی بعدی 
او نقش »سالواتوره« در فیلم برنده اسکار »سینما پارادیزو« ساخته »جوزپه تورناتوره« محصول 
۱۹۸۸ میالدی بود.»پرن« تهیه کنندگی چندین فیلم را نیز بر عهده داشــت که آن جمله فیلم 
»زد« ســاخته »کوستا گاوراس« برنده اســکار بهترین فیلم خارجی و بهترین تدوین در سال 

۱۹۶۹ است.

بازیگر »سینما پارادیزو« درگذشت
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