
نظر پلیس درباره واردات خودرو
به گفته جانشــین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجــا واردات خودروی باکیفیت می تواند باعث کاهش آمار 
تصادفات، مصدومان و جانباختگان شود و روند اسقاط خودروهای فرسوده را افزایش دهد.به گزارش ایسنا، 
اوایل سال ۱۳۹۷ بود که واردات خودرو به کشور به دالیل مختلف از جمله کمبود ارز در کشور ممنوع شد، 
تصمیمی که پیامدهای بسیاری داشت و البته نفع آن نیز به جیب خودروسازانی رفت که در همین چندسال 
شاهد افزایش نجومی قیمت تولیداتشان بودند. تولیداتی که با همان کیفیت و استاندارد سال های قبل تولید 
می شود و حتی سالمت و استاندارد برخی از امکانات آنان نظیر ایربگ، باک بنزین، ترمزها و ... محل مناقشه 
است.در چنین شرایطی گفته شد که مجلس شورای اسالمی با واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری به 
کشور در سال ۱۴۰۱ موافقت کرده است. موضوعی که فراز و فرودهای بسیاری داشته و حتی برخی از منابع 
از حذف آن از بودجه سال ۱۴۰۱ سخن به میان آوردند و البته تاکنون نیز محقق نشده است. در این میان 
پلیس نیز ضمن انتقاد از کیفیت برخی خودروهای تولیدی داخل از مدافعان واردات خودروی باکیفیت است 
تا هم چرخ اسقاط خودروهای فرسوده مجدد بچرخد و هم آمارهای تصادفات کاهش یاید.سردار سید تیمور 
حسینی جانشین پلیس راهور در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از شروط شماره گذاری خودروهای 
وارداتی اسقاط خودروی فرسوده است، گفت: برابر قانون با توجه به حجم و مشخصات وسیله نقلیه وارداتی، 
باید یک، دو یا ســه دستگاه وسیله نقلیه فرسوده اسقاط شود. اما در این چند سال به توجه به ممنوعیت 
واردات خودرو به کشور، اسقاط خودروهای فرسوده نیز کاهش چشم گیری یافته است.وی ادامه داد:  واردات 
خودروی با کیفیت می تواند در کاهش آمار تصادفات، مصدومان و جانباختگان موثر باشد. از طرف دیگر نیز 
همانطور که گفتم واردات خودروی خارجی با توجه به قوانین کشورما باعث از رده خارج شدن خوروهای 
فرسوده هم می شود که همین موضوع هم باز در کاهش تصادفات و شمار مصدومان و موارد فوتی ناشی از 
تصادفات موثر است.  جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اضافه کرد: این موضوع می تواند بازار رقابتی را 

نیز در میان خودروسازان داخلی ایجاد کرده و منجر به افزایش کیفیت این خودروها شود.
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته 
است.محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت اقتصادی 
در دولت گذشته گفت: دولت آقای روحانی در حالی کار خود را به پایان رساند که هیچ شاخص اقتصادی مثبت و سالمی در کشور وجود نداشت.وی افزود: 
برآیند شاخص های مختلف اقتصادی شاخص رشد اقتصادی هر کشور است که شاخص رشد اقتصادی در بررسی های انجام شده در سال های مختلف دولت 
آقای روحانی و در پایان این هشــت سال صفر درصد بوده اســت.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: عالوه بر وضعیت نامناسب شاخص های 

اقتصادی در پایان کار دولت آقای روحانی بدهی ها و قرض های سنگینی از دولت آقای روحانی...
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کاهش پوشش بیمه خدمات 
آزمایشگاهی در ۱۴۰۰ و افزایش 

پرداخت از جیب مردم
مدیرکل آزمایشــگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت با اشاره 
به اینکه در ســال ۱۴۰۰، به دلیل عدم رشد متناسب تعرفه 
بخش دولتی در مقایســه با تعرفه بخش خصوصی، پوشش 
بیمه پایه خدمات آزمایشــگاهی در بخش خصوصی از ۳۵ 
درصــد به ۲۲ درصد کاهش یافــت و این به معنی افزایش 
پرداخــت از جیب مردم بود، گفت: در صورت تغییر نرخ ارز 
و عدم جبران مابه التفاوت آن، اداره آزمایشــگاه ها و افزایش 
پرداخــت از جیب بیماران، می تواند به چالش اصلی ســال 
جاری تبدیل شــود.دکتر سیامک ســمیعی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره پوشش بیمه ای تست های آزمایشگاهی و نحوه 
همکاری بیمه های تکمیلی با آزمایشگاه ها، خاطرنشان کرد: 
متاسفانه در سال ۱۴۰۰، به دلیل عدم رشد متناسب تعرفه 
بخش دولتی در مقایســه با تعرفه بخش خصوصی، پوشش 
بیمه پایه خدمات آزمایشــگاهی در بخــش خصوصی، که 
حدود ۷۰ درصد خدمات آزمایشــگاهی )عمدتاً سرپایی( را 
بر عهده دارد، از ۳۵ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافت و این 
بــه معنی افزایش پرداخت از جیب مردم اســت. از آنجا که 
هنوز تعرفه امسال خدمات سالمت به تصویب هیئت محترم 
وزیران نرســیده اســت اطالعی از وضعیت در سال ۱۴۰۱ 
وجود ندارد ولی امید است که این اختالف با افزایش تعرفه 
خدمات آزمایشگاهی در بخش دولتی و افزایش پوشش بیمه 

پایه جبران شود.

چالش آزمایشگاه های پزشکی با بیمه های تکمیلی
ســمیعی ادامه داد: وضعیت قراردادها و توافقات با بیمه های 
تکمیلی هم که در سال گذشته موجب چالش آزمایشگاه های 
پزشکی و نارضایتی موسسین آزمایشگاه ها شده بود و البته 
تکلیف برای سال ۱۴۰۱ نیز هنوز روشن نیست. با توجه به 
اینکه بیشتر کیت ها و ملزومات مصرفی آزمایشگاه پزشکی 
مشمول تخصیص ارز سیستم بانکی است، تغییر نرخ ارز در 
صورت عدم جبران مابه التفاوت، اداره آزمایشگاه های دولتی 
و غیردولتی و همچنین افزایش پرداخت از جیب بیمارانی که 
به خدمات آزمایشگاهی نیاز دارند، می تواند به چالش اصلی 

سال جاری در خدمات آزمایشگاهی تبدیل شود.   

دسترسی محدود و دشوار به تجهیزات آزمایشگاهی 
به دلیل تحریم ها

وی درخصوص نقش و تاثیــر تحریم ها در تامین تجهیزات 
آزمایشــگاهی،   اظهار کرد: تحریم های ظالمانه سال ها است 
که نظام آزمایشــگاهی کشــور و زنجیره تامین تجهیزات، 
کیت هــا و ملزومات مصرفی آنها را با مشــکل مواجه کرده 
است. اگرچه دسترسی و قدرت انتخاب کشور دچار مشکل 
و کاهش چشــمگیر شده است، اما در ارتباط با فناوری های 
نوین این مشکل بســیار جدی تر است. دسترسی محدود و 
دشوار به تجهیزات دســتگاهی و کیت های مورد نیاز برای 
تشخیص مولکولی و ژنتیک بیش از همه مشکل ساز شده و 
هزینه ارائه خدمات، نگهداری و پشتیبانی مهندسی را برای 
آزمایشگاه های پزشکی افزایش داده است. طبعاً این مشکالت 
هزینه خدمات آزمایشگاهی، بخصوص خدمات فاقد پوشش 

بیمه را، برای مردم افزایش می دهد.       

تدوین پیش نویس ضوابط تصدیق آزمایشــگاه های 
پزشکی برای آزمایش های غربالگری جنین

او درباره سیاست های جمعیتی و وظایف آزمایشگاه ها در این 
خصوص نیز به ایسنا گفت: آنچه مستقیماً به آزمایشگاه های 
پزشکی مربوط می شود به ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت از نقطه نظر تکلیف وزارت متبوع به تدوین 
و ابالغ »ضوابط قانونی تصدیق آزمایشگاه های پزشکی برای 
آزمایش های غربالگری مــادران باردار از نظر ناهنجاری های 
جنیــن« و نظارت بــر آنها و همچنین مــاده ۵۴ قانون، که 
مربوط به ســامانه جامع برای ثبت اطالعات کلیه مراجعین 
باروری، بارداری، ســقط و دالیل آن و زایمان و نحوه آن در 
کلیه مراکز بهداشــتی، درمانی، آزمایشــگاه ها، مراکز درمان 
نابــاروری و مراکز تصویربرداری پزشــکی اعــم از دولتی و 
غیردولتی، با رعایت اصول محرمانگی، می شود، بازمی گردد.

مدیرکل آزمایشــگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت به ایسنا 
افزود: پیش نویس ضوابط تصدیق آزمایشــگاه های پزشــکی 
بــرای آزمایش های غربالگری تدوین شــده اســت و ابالغ 
آن در انتظــار »اصالح روش های غربالگری و تشــخیصی و 
عملکرد مورد اســتفاده برای مــادر و جنین در جهت حفظ 
آنهــا و منتفی کردن احتمال خطر برای آنها و...« و تدوین و 
ابالغ راهنماهای بالینی و الگوریتم ها یا استانداردهای تجویز 
آزمایش هــا )از جمله آزمایش های غربالگری مادران باردار از 
نظر ناهنجاری های جنین( و تعیین تکلیف ســامانه موضوع 
ماده ۵۴ است. استانداردها و الگوریتم های مذکور میزان نیاز 
ســاالنه به آزمایش های غربالگری و آزمایش های ژنتیک را 
مشــخص می کنند و برآورد نیاز واقعی کشور به تجهیزات و 
کیت های وارداتی و همچنین تناســب نیاز با ظرفیت داخلی 
بعد از تعیین آنها میسر خواهد شد.وی در این باره در پاسخ به 
سوال ایسنا درباره ارسال نمونه های بالینی به خارج از کشور، 
گفت: به هر حال ارسال نمونه بالینی به خارج از کشور، مطابق 
آئین نامه ابالغی هیئت محترم دولت، بدون مجوز آزمایشگاه 

مرجع سالمت تخلف از قانون و جرم محسوب می شود.

آمار بانک مرکزی نشــان می دهد که متوســط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از ۵ میلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۶ به ۳۵ میلیون تومان تا پایان 
اسفندماه سال گذشته رسیده که بیش از ۷ برابر شده است.به گزارش ایسنا، در آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تحوالت متوسط قیمت فروش هر متر 
خانه در تهران از سال ۱۳۹۶ تا پایان اسفندماه سال گذشته ثبت شده که متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران در پایان سال ۱۳۹۶ به میزان ۵ 
میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بوده است.این رقم در ابتدای سال ۱۳۹۷ با کاهش نسبت به پایان سال قبل، به ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید و متوسط 
قیمت هر خانه در تهران در پایان همان سال معادل ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان شد.در ابتدای سال ۱۳۹۸ نیز، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۱۱ 
میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که در پایان آن سال به ۱۴ میلون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.از سوی دیگر، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران در ابتدای 
ســال ۱۳۹۹ با قیمت ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شــروع کرد و در پایان به ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید.در ابتدای سال گذشته نیز، متوسط 
قیمت فروش هر متر خانه در تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بود اما با گذشــت ۱۱ ماه به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رســید.بنابراین، متوسط 

قیمت فروش هر متر خانه در تهران در پایان سال ۱۳۹۶ تا پایان سال گذشته با رشد ۷ برابری مواجه شده است.

تا به امروز برای دو میلیون ســهام دار عدالت شــامل روش مســتقیم و غیر 
مستقیم و ۳ میلیون متوفیان ســهام عدالت، سود واریز نشده است.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا،  حدود ۴۹ میلیون نفر ســهام عدالت دارند و تمام این 
افراد چه ســهامدارانی که روش غیرمستقیم و چه افرادی که روش مستقیم را 
انتخاب کردند مشمول دریافت سود حداقل ۵۰۰ هزار تومانی شده اند. اما از این 
جمعیت حدود ۵ میلیون نفر سود سهام عدالت دریافت نکرده اند.طبق اطالعات 
شــرکت سپرده گذاری مرکزی، دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اطالعات هویتی و 
به ویژه اطالعات بانکی صحیحی ثبت نکرده  بودند که امکان واریز ســود ۵۰۰ 
هزار تومانی سهام عدالت برای آنها وجود نداشت اما در این مدت ۳۰۰ هزار نفر 
نسبت به اصالح اطالعات خود اقدام کردند و شماره شبای معتبر این بیش از 
۳۰۰ هزار نفر ثبت شد و شرکت سپرده گذاری مرکزی سود سال های ۹۸ و ۹۹ 
را یکجا برای این افراد واریز کرد.یکی از مشــکالت که مانع از واریز سود سهام 
شــده این است که برخی از سهامداران ویژه افرادی که اطالعات آنها از سوی 
سازمان خصوصی ثبت شده، سجامی نشــده اند در حالی که  مهم ترین شرط 
دریافت ســود احراز هویت از طریق سجام بوده  است و در صورتی که افرادی 
که اطالعات آنها را ســازمان خصوصی ارایه داده نسبت به اصالح شماره شبا و 

به روز رســانی اطالعات خود اقدام کنند، می توانند سود سال های گذشته را 
بگیرند .  اما حدود ۳ میلیون نفر از دارندگان ســهام عدالت در این چند سال 
گذشــته فوت شده اند که فعال سود سهام عدالت برای متوفیان پرداخت نشده  
اســت بنابراین تا امروز حدود ۵ میلیون نفر از بیش از ۴۹ میلیون نفر دارنده 
سهام عدالت سود دریافت نکرده اند. قرار بر این بود که راه اندازی سامانه بر خط، 
وراث سهام عدالت بتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری پروسه انتقال سهام را 
انجام دهند که فعال این سامانه پس از گذشت دو سال راه اندازی نشده است.در 
حال حاضر مهم ترین دلیل عدم دریافت ســود سهام درج و ثبت شماره شبای 
نامعتبر است. برخی هم هر چند شماره شبای درستی ارایه کرده اند اما حساب 
بانکی آنها مســدود یا راکد شده است یا اینکه شماره ای از حساب مشترک )دو 
امضا( ثبت شده است. همچنین امکان پرداخت سود به حساب های بلند مدت 

و ارزی هم وجود ندارد.     
طبق اعالم سازمان بورس و شرکت ســپرده گذاری مرکزی تمام سهامدارانی 
www.  کــه تا به امــروز پیامک واریز را دریافت نکردند می توانند به ســامانه

sahamedalat.ir مراجعه یا مشــکالت خود را با کارشناسان این مرکز از طریق 
شماره تماس ۱۵۶۹ مطرح کنند.

پس از ۲۶ ماه؛ مرگ ومیر روزانه کرونا در ایران به 
کمتر از ۱۵ نفر رسید

بنابر اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۲۸ بیمار کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند 
و در همین بازه زمانی ۱۳ بیمار نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دســت دادند.به گزارش 
ایسنا، تا دیروز ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۲۸ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۱۳۶ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشور به ۷ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۴۰ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار و ۹۷۵ 
نفر رسید.امروز پس از گذشت حدود ۲۶ ماه، مرگ و میر روزانه بیماران کووید۱۹ به کمتر از ۱۵ 
نفر رسید.در شبانه روز گذشته در ۲۱ استان، هیچ موردی از مرگ و میر بیماران کووید۱۹ ثبت 
نشده و در ۸ استان، فقط یک مورد مرگ، گزارش شده است.خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون ۹۶۶ 
هزار و ۹۵۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.یک هزار و ۴۶ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۰ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۵۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در 
حال حاضر ۲ شهرستان در وضعیت قرمز، ۴۸ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۲۳ شهرستان در 

وضعیت زرد و ۷۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

مدال طال بر سینه امامی نشست
ایران قهرمان کشتی آزاد آسیا شد

تهران -ایرنا- یونس امامی در فینال وزن ۷۴ کیلو گرم مسابقات قهرمانی آسیا با نتیجه 
۵ بر ۲ نورکجا کایپانوف از قزاقســتان را شکســت داد و سند قهرمانی تیم ایران را امضا 
کرد.به گزارش ایرنا، در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی پس از اســتراحت در دور اول در 
دور دوم با نتیجه ۷ بر ۵ دایچی تاکاتانی دارنده مدال نقره بازی های آســیایی از ژاپن را 
مغلوب کرد.وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر بیامبادورج بات 
اردن از مغولستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.امامی برای کسب مدال طال 
با نورکجا کایپانوف دارنده مدال نقره جهان و قهرمان آســیا از قزاقستان مبارزه کرد.در 
وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحســین فیروزپور و یداهلل محبی در وزن ۱۲۵ کیلو گرم ۲ کشتی 
گیــر ایرانی در فینال این رقابت ها خواهند بود کــه تا لحظاتی دیگر باید رقابت کنند.

همچنین محســن مصطفوی در وزن ۸۶ کیلوگرم برای مدال برنز رقابت می کند.امامی 
توانست مدال طال و حضرت قلی زاده مدال نقره را کسب کند.در پایان مسابقات پنج وزن 
نخست نیز رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی سوادکوهی در وزن ۷۹ کیلوگرم و 
محمدحسین محمدیان در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال طال دست یافتند و محمدمهدی 
یگانه جعفری در وزن ۷۰ کیلوگرم پنجم شد.ایران توانست با چهار مدال طال و یک نقره 

تا این لحظه قهرمان مسابقات آسیا شود.

طحان نظیف خبر داد؛
طرح »تسهیل صدور مجوزهای کسب و 

کار« تایید شد
سخنگوی شــورای نگهبان از تایید طرح »تسهیل صدور مجوزهای 
کســب و کار« در این شورا خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، هادی 
طحــان نظیف امروز در گفتگوی تلویزیونی از تأیید طرح تســهیل 
صدور برخی مجوزهای کسب و کار از سوی شورای نگهبان خبر داد 
و گفت: این طرح خالف شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشد.

وی بیان کرد: امیدواریم همان طور که از عنوان این طرح مشــخص 
اســت، اجرای این مصوبه به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و 
رونق کسب و کارها در ســال »تولید؛ دانش بنیان اشتغال آفرین« 
بیانجامد.ســخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان در 
مرحله آخر اشــکاالت مســتقل و جداگانه ای نســبت به این طرح 
نداشت، اما نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
راجع به مجوز کسب و کارهایی بود که در حوزه های مربوط به نظم 

و انضباط پولی، مالی و ارزی فعالیت دارند.

 تشریح دالیل عدم پرداخت سود

عدم واریز سود برای 5 میلیون سهامدار عدالت

ماجراهای تمام نشدنی واردات تلفن همراه؛

خبر ممنوعیت واردات، بازار موبایل را بهم ریخت
تاثیر مستقیم افزایش تعرفه اینترنت بر کسب وکارهای آنالین

سبد مصرفی کاالهای مردم 
محدود می شود

تدابیر ویژه برای صادرات به اروپا؛

آلمان ها مشتری خرید کاالهای ایرانی می شوند؟

نایب رئیس کمیســیون فناوری اطالعات و اقتصاد رســانه ای اتاق بازرگانی ایران، گفت: دولت تامین کننده 
 Internet service provide اینترنت در کشور اســت و می تواند هزینه ها را برای ارائه کنندگان خدمات اینترنتی
کاهش بدهد تا آنها مجبور به افزایش قیمت ها نباشــند؛ در بحث خدمات رسانی افزایش تعرفه اینترنت تاثیر 
مســتقیمی بر کسب وکارها می گذارد.بابک عابدین در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به وابستگی 
محیط کســب وکارها به اینترنت، گفت: سیستم های اتصال به مشتری برخی از کسب وکارها از جمله صنعت 

چاپ به اینترنت وابسته است. ...

نسبت به شرایط نرمال

کسری عجیب ذخایر سدهای تهران
با توافق مجلس و دولت؛

ساعت رسمی کشور در سال ۱۴۰۲ 
تغییر نمی کند

تهران-ایرنا- عضو کمیســیون شوراهای مجلس گفت: با توافقی که با دولت صورت گرفت ساعت رسمی 
کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نخواهد کرد.ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: با توافقی که با دولت داشتیم ساعت رسمی 
کشــور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نمی کند. نماینده مردم نجف آباد در مجلس افزود: در جریان بررسی 
و اصالح مصوبه مجلس درباره عدم تغییر ســاعت رسمی کشور که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته 
بود در کمیسیون توافق کردند تا ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ ثابت بماند و تغییر نکند.عضو 
کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشــت: دولت از ابتدای سال آینده تنها می تواند ساعت کاری ادارات 

دولتی را تغییر دهند و نمی تواند ساعت رسمی کشور را به عقب یا جلو بکشند.

با گذشت 4 سال

قیمت هر متر خانه در تهران ۷ برابر شد
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نظری: گرانی های اخیر، پس لرزه های برداشتن ارز ترجیحی است
یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه دامداری نیمه صنعتی در بهترین حالت ۳۰ درصد و دامداری های صنعتی ۷۰ درصد نهاده با ارز ترجیحی دریافت می کردند، 
گفت: بخشی از افزایش قیمت گوشت به مسئله حذف ارز ترجیحی برمی گردد.علیرضا نظری در گفت وگو با ایسنا درباره افزایش قیمت گوشت در بازار اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی و 
ستاد تنظیم بازار محصوالت کشاورزی تمهیدات الزم برای برگرداندن ثبات و تعادل قیمت در بازار را به کار گرفتند. تصمیمات در حوزه سیاست گذاری گرفته شده اما نتیجه نداشته است.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم گفت: آنچه بیش از پیش باید مد نظر قرار بگیرد، اقدامات نظارتی بر بازار است. از آنجا که نظارت بر محصوالت کشاورزی هم به وزارت جهاد 
واگذار شده است، این وزارت خانه باید بازوهای نظارتی خود را تقویت کند. نماینده مردم خمین در مجلس بخشی از افزایش قیمت گوشت را به مسئله حذف ارز ترجیحی مرتبط دانست و 

گفت: حذف ارز ترجیحی و عرضه نهاده های دامی به قیمت ارز نیمایی، بعضی شرکت ها را نگران کرده است. 

گزیده خبر

افزایش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی در 
۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: صــادرات غیرنفتی در ۶ ماهه 
دوم ســال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بیش از ۳۰ درصد 
افزایش یافته است.محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به 
وضعیت اقتصادی در دولت گذشته گفت: دولت آقای روحانی در حالی کار 
خود را به پایان رساند که هیچ شاخص اقتصادی مثبت و سالمی در کشور 
وجود نداشت.وی افزود: برآیند شاخص های مختلف اقتصادی شاخص رشد 
اقتصادی هر کشور است که شــاخص رشد اقتصادی در بررسی های انجام 
شده در ســال های مختلف دولت آقای روحانی و در پایان این هشت سال 
صفر درصد بوده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: عالوه 
بر وضعیت نامناسب شاخص های اقتصادی در پایان کار دولت آقای روحانی 
بدهی ها و قرض های سنگینی از دولت آقای روحانی برای دولت آقای رئیسی 
به خاطر فروش اوراق و اســتراض به ارث رســیده که این مسائل کار دولت 
جدید را بسیار سخت کرده است.پورابراهیمی خاطرنشان کرد: با وجود همه 
اینها در بحث صادرات غیر نفتی در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰، صادرات غیرنفتی 
کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا 
کرده اســت.وی افزود: عالوه بر این تراز تجاری کشور ما که حدود سه سال 
است منفی شده، دارد به سمت عدد صفر حرکت می کند و تراز منفی تجاری 
ما در حال کم شدن است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: 
تراز تجاری مــا در حال حاضر منفی 2 میلیارد دالر اســت که پیش بینی 
می شود در سال جاری این عدد به صفر برسد و اگر کار جهادی و شبانه روزی 
داشته باشــیم می توانیم تراز تجاری کشورمان را مثبت کنیم. پورابراهیمی 
خاطرنشان کرد:  طبق پیش بینی های انجام شده در داخل و خارج و از جمله 
صندوق بین المللی پول با شــرایط فعلی رشد اقتصادی کشور تا پایان سال 
جاری به مثبت ۳ درصد خواهد رسید و در ادامه نیز افزایش خواهد یافت. 

وی افــزود: نکته مهمی کــه در اینجا وجود دارد این اســت که تاثیر این 
شاخص ها و فرایندهای مثبت بر زندگی روزمره تدریجی خواهد بود و همه 
ما باید ضمن صبوری کردن، همکاری و همراهی الزم را با هم داشته باشیم.

امیر واحدی:
امنیت خود را مدیون شهدا هستیم

فرمانــده نیروی هوایی ارتش گفت: بدون شــک امنیت امروز را 
مدیون ایثار شــهدا و صبر خانواده آنها هستیم و از خداوند متعال 
می خواهیم که ما را از پیروان راستین شهیدان قرار دهد.به گزارش 
خبرگــزاری مهر، امیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش 
به همراه حجت االسالم ســید احمد قاضی رئیس اداره عقیدتی 
سیاســی این نیرو با خانواده خلبان شهید جاویداالثر سید محمد 
تقی حسینی و مادر سرباز شهید حمید حیدری فر دیدار و گفتگو 
کردند.فرمانده نیروی هوایی ارتش در این دیدار ضمن تسلیت ایام 
شهادت امام علی)ع(، با اشــاره به مقام واالی شهدا، گفت: امروز 
در هر جامعه، شــهدا خط پاک مرام و معرفت هستند که با قلم 
پاک الهی بر روی لوح اقتدار و عزت این مرزو و بوم نقش بســته 
است و خودنمایی می کند.وی افزود: شهدا شیرمردانی از جنس 
جهاد و شــهادت هستند که در دامان پُر مهر مادران ایثارگر خود 
پرورش یافتند و جان خــود را برای حفظ امنیت و آرامش مردم 
این ســرزمین در طبق اخالص نهاده و تقدیم عزت و شرف ایران 
اســالمی کردند.امیر واحدی با تجلیل از صبر و ازخودگذشتگی 
خانواده های معظم شــهدا تاکید کرد: بدون شک امنیت امروز را 
مدیون ایثار شهدا و صبر پدران و مادران این عزیزان هستیم و از 
خداوند متعال می خواهیم که ما را از پیروان راستین شهیدان قرار 
دهد و بتوانیم گوشه ای از وظایف خود نسبت به شهدا، ایثارگران و 
خانواده معظم این بزرگواران را انجام دهیم.در ادامه حجت االسالم 
قاضی گفت: شــهادت اجری اســت که تنها نصیب انسان های 
مخلص الهی می شود انسان هایی که روحشان را با ایمان و تقوای 
الهی صیقل داده و خود را آســمانی می دانند و در راه سعادت و 
آسمانی شدن از هیچ عمل صالحی دریغ نمی کنند که بی تردید 
اینان همان سربازان الهی هستند که در زمان احساس نیاز خود را 

فدایی ملت دانستند و به پیکار با ظلم رفتند.

دریادار تنگسیری

 می توانیم صادرکننده تجهیزات دریایی باشیم 
فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به برنامه گسترش حوزه 
مأموریتی »ندسا« به آب های دوردست گفت: تالش می کنیم 
حضورمان در آب های بین المللی در سراسر دنیا استمرار یابد.

سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در گفتگــو با خبرنگار دفاعــی خبرگزاری 
تسنیم درباره میزان آمادگی نیروی دریایی سپاه برای مقابله 
با تهدیدات گفت: ما امروز چه از لحاظ منابع انســانی مؤمن، 
انقالبی، جهادی و بانشــاط و چه از نظر اشــراف اطالعاتی و 
میدانی بــر وضعیت منطقه و تحرکات بدخواهان و همچنین 
از نظر تجهیزات و تســلیحات دفاعی عملیاتی و ارتقاء سطح 
آموزش و کســب مهارت های تخصصی و عمومی در بهترین 
وضعیــت آمادگــی رزم قرار داریــم. ترکیب هم افــزای این 
توانمندی ها یک ظرفیت باال و قدرتمنــد از انرژی متراکم و 
با صالبت را تشــکیل می دهد تا برای انجام هرگونه مأموریت 
ابالغی به لحظه و به هنــگام اقدام کنیم.وی با بیان اینکه ما 
ســازمان رزم خود را بر اســاس راهبردهای ویژه مأموریتی 
تعیین، به روزرســانی و تجهیز می کنیم، اظهار داشت: در دو 
سال اخیر هشــت مرحله الحاق تجهیزات تخصصی دفاعی و 
رزمی دریاپایه در حوزه شناورهای سبک و اقیانوس پیما، پهپاد، 
شهپاد )شناور هدایت پذیر از دور(، جنگ الکترونیک، هوادریا، 
زیر سطحی های هوشمند و موشــکی به سازمان رزم نیروی 
دریایی سپاه داشته ایم که در راستای ارتقاء  توان رزم و تولید 
امنیت پایدار و قدرت بازدارندگی نقش بسیار بسزایی ایفا کرده 
است.فرمانده نیروی دریایی ســپاه ادامه داد: امروز قلدران و 
مستکبران عالم جرأت رزم نزدیک با ما را به هیچ وجه ندارند 
و حتی در دور دست نیز شما شاهد هستید آنها توان درگیری 
با ما را نخواهند داشــت چراکه خودشان بهتر می فهمند که 
اگــر یک بار حماقتی علیه نظام و ملت عزیز ما انجام دهند ما 
تابع همان فرمان حکیمانه فرمانده معزز کل قوا هســتیم که 
فرمودند اگر دشــمن بخواهد تعرضی کند و یک تیر علیه ما 

شلیک کند ما ده برابر آن به او پاسخ خواهیم داد.
دریادار تنگسیری تصریح کرد: واژه ما »می توانیم« در نیروهای 
مســلح عملیاتی شــده اســت و امروزه تمام تجهیزات مورد 
نیاز سازمان رزم توسط افســران جوان و دانشمندان متعهد 
کشورمان طراحی و تولید می شــود و در تمام عرصه ها مثل 
پهپاد، شهپاد، زهپاد )زیردریایی هدایت پذیر از دور(، موشک، 
جنگ الکترونیک، هوادریا، تجهیزات ســطح، باالی سطح و 
زیر سطح خودکفا و بی نیاز کمک های خارجی هستیم حتی 
می توانیم صادرکننده هم باشــیم.وی با مقایسه توان دفاعی 
کشــور قبل و بعد از انقالب اسالمی، عنوان کرد: کشوری که 
یک روز )قبل از انقالب اسالمی(، سازمان نیروهای مسلح آن 
توسط مستشــاران مزدور آمریکایی و خارجی اداره می شد و 
همیشــه برای تأمین تجهیزات خود محتاج آمریکا و غربی ها 
بود و ذلیالنه شاه مملکت در مقابل آنها خم و راست می شد و 
بعضاً شاه مملکت را حساب هم نمی کردند و حتی بدون اجازه 
او می آمدند و تصمیم می گرفتند و او را به جلساتشان هم راه 
نمی دادند و می رفتند ، امروز اقتداری مثال زدنی دارد. به دلیل 
همین صالبت و اقتدار هم، گاهی به قول حضرت آقا ترقه ای 
می زنند که بگویند بله ما هستیم ولی خودشان هم می دانند 

که دارند به روند زوال و افولشان سرعت می بخشند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به رویارویی ندسا با ناوگان 
آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز گفت: به اعتقاد ما اولین 
موضوع در این رویارویی ها عنایت خداوند است و ما هم بدون 
این اتصال الهی هیچ هســتیم. در موضوع مواجهه نیروهای 
فرامنطقه ای این مطلب را بایــد گفت که حضور آنها در این 
منطقه صرفاً برای استعمار، غارت، فتنه انگیزی و ناامنی است و 

ما حضور آنها را در این منطقه مشروع نمی دانیم.

وی تصریح کرد: آمریکا برای چه در افغانستان حضور یافت؟ 
برای چه در عراق حضور دارد؟ برای چه رژیم سعودی را کمک 
می کند تــا مردم و دولت مظلوم یمــن را بمباران کند؟ چرا 
از رژیم ســفاک، ظالم، کودک کش و خون آشام صهیونیستی 
حمایت می کند؟ امــروز هر فتنه و جنگی در دنیا وجود دارد 
یک طرف آن آمریکاســت. امروز ملت ها بیدار شده اند و شما 
دیگر نمی توانید با هماهنگی سردمداران ظالم موافق خودتان 
به ملت ها ظلم کنید.دریادار تنگســیری تأکید کرد: ما به آنها 
هشدار می دهیم که باید هر چه زودتر دست از این شرارت ها 
بردارند و به جای دست درازی به جان و مال مردم مظلوم دنیا، 
پیگیر گرفتاری ها و مشــکالت عدیده کشور فروپاشیده خود 
باشــند و سریعاً به ادامه مســیر ظلمت خود پایان دهند.وی 
ادامه داد: البته ما در رویارویی های پیش آمده به واسطه اشراف 
اطالعاتی و سیادت دریایی موجود، کاماًل حرفه ای و مطابق با 
قوانین پذیرفته شــده بین المللی رفتار می کنیم و اگر موردی 
پیش بیاید مثل همیشه با اقتدار و صالبت مقابله می کنیم و 
پــوزه هر مهاجمی را به خاک می مالیــم و در این موضوع با 
کسی شوخی نداریم. حفظ امنیت و حفاظت از منابع و منافع 
ملت عزیز کشورمان که حاصل خون هزاران شهید گلگون کفن 

است را با هیچ موضوعی عوض نمی کنیم.

 به کارگیری هــوش مصنوعی در زیردریایی های بدون 
سرنشین سپاه

فرمانده نیروی دریایی ســپاه درباره دستاوردهای این نیرو در 

حوزه زیرسطحی عنوان کرد: با الحاق اخیر تجهیزات دفاعی، 
عملیاتی تخصصی زیرسطحی به توان رزم نیروی دریایی سپاه، 
عماًل ما در زیر سطح حضور مؤثر داریم و بخشی از سامانه های 
تهاجمی زیرسطحی هوشمند در این الحاق نمایش داده شد و 
نمایش مابقی تجهیزات هم بماند برای روز واقعه که به صورت 
عملیاتی و کاربردی ظرفیت آنها را همگان مشــاهده خواهند 
کرد. نیروی دریایی سپاه در زیر سطح دستاوردهای بسیاری 
داشته  و البته همه توانمندی های ما به نمایش در نیامده است.

دریادار تنگســیری با اشــاره به ویژگی هــای منحصر به فرد 
تجهیزات نیروی دریایی سپاه، گفت: این تجهیزات اوالً کاماًل 
بومی است و حاصل تالش علمی تحقیقاتی متخصصان متعهد 
انقالبی و شرکت های دانش بنیان داخلی است یعنی از صفر تا 
صد توسط دانشمندان نخبه و فرزندان همین ملت طراحی و 
تولید شده اند. این ویژگی بسیار بسیار مهمی است. شما فرض 
کنید پیشــرفته ترین تجهیز در زیر سطح را در اختیار داشته 
باشیم که ساخت یک کشور دیگر باشد. این تجهیزات در وقت 
حادثه از کارآیی می افتد چرا که همان کشورها به دلیل اینکه 
از تکنولوژی آن کاماًل باخبر هستند روش های مقابله با آن را 
هم می دانند. دوماً این تجهیزات کاماًل هوشمند هستند و ما از 
هوش مصنوعی در تجهیزاتمان استفاده می کنیم که باالترین 
ســطح تکنولوژی است. ســوماً از نظر صرفه جویی اقتصادی، 
هزینه طراحی و ســاخت این تولیدات، ۱۰ درصد نمونه های 
خارجی مشــابه آن است.وی ادامه داد: ما توانسته ایم با تالش 
متخصصان داخلی، تحریم های حوزه نظامی را خنثی و بی اثر 
کنیم. عالوه بر این، شــعار ســال ۱۴۰۱ و تأکید رهبر معظم 
انقالب و فرماندهی کل قوا بر تقویت تولید دانش بنیان، فرصت 
و روند متفاوتی برای نیروی دریایی سپاه فراهم ساخته است 
که نقش دادن به این شرکت ها برای تأمین تجهیزات تخصصی 

از جمله آنها است.

 عمق عملیاتی ندســا در آب های دور دست گسترش 
می یابد

فرمانده نیروی دریایی سپاه درباره ورود سپاه به حوزه ساخت 
شناورهای اقیانوس پیما اظهار داشت: در ارتباطات، تعامالت و 

تبادالت بین المللی نظام جمهوری اســالمی در سطح کالن 
تر انقالب اســالمی منافعی دارد. اگــر ما نتوانیم از منافعمان 
در سراســر دنیا دفاع کنیم قطعاً سرمایه های ما طعمه دزدان 
و راهزنان سازمان یافته خواهند شد. ما هم در این مسیر اقدام 
به تجهیز و بکارگیری ناو شهید رودکی کردیم تا در مواقع لزوم 
بتواند در آبهای دور دست به دفاع و اجرای ماموریت بپردازد و 
تالش می کنیم این حضور در آبهای بین المللی در سراسر دنیا 
استمرار یابد. امروز قانون حاکم بر این دنیا قانون جنگل است و 
ما موظفیم از منافع مان در مقابل دشمنان محافظت کنیم و از 
طرف دیگر این ناوها می توانند عمق عملیاتی ما را در آب های 
دور دست گسترش دهند.وی در ادامه با اشاره به فعالیت های 
نیروی دریایی ســپاه در حوزه مقابله با قاچاق کاال و سوخت، 
عنوان کرد: در این حوزه تنها خط قرمز نیروی دریایی ســپاه 
حفظ منافع ملت ایران اســت. البته ما با قاچاق های سازمان 
یافته و بی قانونی ها که موجب تضییع حقوق مردم می شــود 
شــدیدا مقابله می کنیم و نخواهیم گذاشــت عــده ای برای 
ســودجویی های مادی، حق این مردم را پایمال کنند. نقش 
نیروی دریایی سپاه به عنوان ضابط قضایی در قانون مشخص 
شده و مطابق قانون هر زمان که نیاز باشد مقتدرانه وارد عمل 
می شــویم و برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، ســوخت، کاال 
و حتی صید غیر قانونی ترال و امثالهم با هیچ احد الناســی 
مماشات نخواهیم کرد.دریادار تنگسیری تشکیل بسیج دریایی 
را یکی دیگر از دســتاوردهای نیروی دریایی ســپاه عنوان و 
تصریح کرد: بســیج دریایی در واقع یک پدیده نویی است که 
توان و ظرفیت مضاعفی برای نیروی دریایی ســپاه در سراسر 
سواحل جنوبی و شمالی کشور ایجاد کرده است. امروز سازمان 
بسیج دریایی بالغ بر ۴8 هزار صیاد و مردم ساحل نشین را در 
این قالب سازماندهی و بعضا بنا بر نیاز بکارگیری کرده است.

فرمانده نیروی دریایی ســپاه ادامه داد: تشکیل بسیج دریایی 
به معنی تشکیل نیروی دریایی دوم است. بسیج دریایی یک 
قدرت دفاعی مردمی، با فراهم کردن بستر مشارکت مردم در 
تامین امنیت جمعی است. بسیج دریایی از زمان شکل گیری 
تا کنون برکات بی شماری از جمله کمک به اشراف اطالعاتی، 
همیاری و کمک به ســیل زدگان، توســعه اقتصاد دریا پایه، 

اشتغال آفرینی و امداد رسانی دریایی به همراه داشته است.
وی در پایان با بیان اینکه محرومیت زدایی یکی از برنامه های 
مهم نیروی دریایی سپاه است، گفت: نیروی دریایی سپاه در 
سال گذشته توفیق پیدا کرد، به همت خیرین مومن و تالش 
مهندســی نیرو تعداد ۱5۴ واحد مســکونی در قالب شهرک 
مسکونی شهید واال مقام حاج قاسم سلیمانی با تمام تجهیزات 
و امکانــات عمومی رفاهی مــورد نیاز مردم مثل مســجد، 
فروشگاه، مدرسه، درمانگاه، خانه بهداشت و زمین ورزشی به 
مردم روستاهای سیل زده زاج و داربست بشاگرد تحویل دهد. 
الزم به ذکر است در برخی نقاط جنوبی و سواحل پروژه های 
محرومیت زدایی مثل ســاخت مسکن برای نیازمندان، طرح 
آبرسانی روســتایی، توسعه و الیروبی اســکله های صیادی، 
ساخت، بهسازی جاده های روستایی و صعب العبور و اقدامات 
عام المنفعــه دیگر در حال انجام اســت که بــه محض اتمام 

پروژه ها اطالع رسانی خواهد شد.
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مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی:
ورزشگاه یادگار امام تبریز برای میزبانی 

فینال جام حذفی آماده می شود
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اعالم اینکه تبریز میزبان 
فینــال جام حذفی فوتبال بین تیم های آلومینیوم اراک و نســاجی مازندران خواهد بود، گفت: تالش 
خواهیم کرد تا زمان برگزاری این دیدار، کاستی های ورزشگاه یادگار امام را بر طرف کرده و میزبان خوبی 
برای این مسابقه باشیم.حبیب ستوده نژاد با بیان اینکه این بازی هفتم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، 
خاطرنشــان کرد: قرارداد تعمیر و تجهیز رختکن های ورزشگاه یادگار امام که در زمان مدیریت قبلی 
بسته شده بود، قرار بود تا نوزدهم اردیبهشت برای دیدار خانگی تیم تراکتور با تیم هوادار تکمیل شود 
و با توجه به میزبانی تبریز برای بازی فینال جام حذفی با مســئولین اداره ورزش و جوانان شهرستان 

تبریز هماهنگ کردیم تا حد امکان این تعمیرات و تجهیزات قبل از برگزاری این مسابقه انجام شود. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعالم کرد:
راه اندازی سامانه جستجوی شغل 

آذربایجان شرقی – شیعه نواز: سامانه جستجوی شغل با هدف اتصال سریع 
کارجویان و کارفرمایان در آذربایجان شــرقی راه اندازی شد.مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از راه اندازی "سامانه جستجوی شغل" در این استان خبر داد.

حسین فتحی هدف از راه اندازی این سامانه را ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات کاریابی ها و استفاده 
بهینه از فناوری های نوین عنوان کرد و افزود: کارفرمایان برای تامین نیروی مورد نیاز خود می توانند با 
ثبت نام در سامانه جستجوی شغل به نشانی اینترنتی http://shoghl.mcls.gov.ir  پس از بررسی 
و راســتی آزمایی اطالعات کارفرمایی، به کاریابی های فعال کشور متصل شوند.مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی ادامه داد: متقاضیان جویای کار هم می توانند با مراجعه به این سامانه 
و ثبت نام و تکمیل اطالعات فردی و شغلی با جستجو در فرصت های شغلی موجود در سامانه قسمت 

"جستجوی شغل" از طریق دفاتر کاریابی به کارفرمایان معرفی و مشغول به کار شوند.

گزیده خبر

چرا دولت دنبال افزایش یارانه نقدی است؟
تجربه نشــان می دهد در ســال های گذشــته افزایش یارانه نقدی با کاهش 
اختالف طبقاتی همراه بوده اســت. موضوعی که یک پژوهش علمی آن را در 
چهار ســناریو بررسی کرده است.به گزارش خبرنگار مهر، یارانه نقدی یکی از 
سیاست هایی است که حدود دو دهه است مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته 
اســت. اجرای این سیاســت در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به اوج خود 
رســید. هرچند در سال های ابتدایی این سیاست، آمارها از کاهش فقر مطلق 
و ضریب جینی حکایت داشتند، ولی یارانه های نقدی به مرور با افزایش تورم 
تأثیر خود را از دست داد. نمودار ضریب جینی زیر به وضوح تأثیر باالی اعطای 
یارانه نقدی بر کاهش ضریب جینی و اختالف طبقاتی را در سال های ابتدایی 

دهه نود نشان می دهد.

کاهش ضریب جینی با افزایش یارانه های نقدی
عالوه بر ضریب جینی، اســتفاده از نسبت های درآمد )مخارج کل( دهک های 
باالیــی به دهک میانی یا به دهک اول نیز بیانگر نحوه توزیع متغیر درآمد در 
بین گروه ها یا دهک هاســت. کاهش این نسبت ها )دهک های باالیی توزیع به 
دهک هــای پایین توزیع( به معنی بهبود توزیع بــرای متغیر مورد نظر )مثاًل 
درآمد( است. طبق آمار نسبت مخارج کل دهک نهم به مخارج کل دهک اول، 
برابر ۲/ ۵ اســت؛ یعنی مخارج ساالنه دهک نهم کمی بیش از ۵ برابر مخارج 
دهک اول اســت.به طور قطع اگر سیاســت های پولی و کنترل تورم در مسیر 
درستی باشد پرداخت یارانه اثر مثبت خود بر بازتوزیع عادالنه ثروت در جامعه 
را حفظ خواهد کرد.از همین رو مدتی است مسئولین دولت سیزدهم افزایش 
یارانه های نقدی را در برنامه دارند. اوایل ســال جاری، حجت اهلل عبدالملکی، 
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از افزایش سه برابری یارانه های نقدی در سال 
۱۴۰۱ خبر داده بود. دولت هم در الیحه بودجه ســال آینده بودجه یارانه های 
نقدی و معیشتی به صورت تفکیک شده نیاورده و در مجموع ۷۳ هزار میلیارد 
تومان منابع برای پرداخت یارانه های نقدی در نظر گرفته است.در این شرایط، 
این ســوال به وجود میاید که حد بهینه یارانه های نقدی، به گونه ای که رفاه 
حداقلی جامعه حداکثر شــود و موجب کاهش اختالف طبقاتی شود، چقدر 

است؟
در این راستا، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری یا همان بازوی پژوهشی 

سازمان برنامه و بودجه، در روزهای گذشته پژوهشی را انجام داد.
برای ارزیابی اثرات اجرای پرداخت یارانه نقدی جدید بر شــاخص های توزیع 
درآمد، چهار گزینه سیاستی در نظر گرفته شده است. این چهار گزینه عبارتند 

از:
۱( پرداخت یارانه نقدی جدید ســرانه و ماهانه ۷۰ هزار تومانی به خانوارهای 
دهک های اول تا حداکثر مخارج کل دهک پنجم شــهری: در این سناریو به 
هر خانوار شهری در دهک های اول تا پنجم به طور سرانه مبلغ ۷۰ هزار تومان 
یارانه نقدی جدید پرداخت خواهد شــد. بررسی ها نشان می دهد که میانگین 
مخارج کل خانوارهای شهری پس از اعطای یارانه نقدی جدید افزایش خواهد 
یافت. تحت این سناریو نسبت مخارج دهک نهم به دهک اول کاهش می یابد. 
این تغییر کاهشی در نسبت مخارج دهک نهم به دهک پنجم به میزان خیلی 
کمتری دیده می شــود. برآیند اثرات اعمال این سیاست، کاهش نسبت های 
نابرابری است که می توان آن را در افزایش ضریب جینی مشاهده کرد. به طوری 
که ضریب جینی از ۳۶۵/ ۰ به ۳۴۸/ ۰ کاهش خواهد یافت؛ یعنی با اعمال این 

سیاست، نابرابری کاهش می یابد.
۲( پرداخت یارانه نقدی جدید ســرانه و ماهانه ۷۰ هزار تومانی به خانوارهای 
دهک های اول تا حداکثر مخارج کل دهک هفتم شــهری: این سناریو از نظر 
مبلغ پرداختی مانند سناریوی اول بوده اما از نظر تعداد خانوارها، سطح پوشش 
از پنج دهک اول به هفت دهک افزایش یافته است. در این سناریو به هر خانوار 
شهری در دهک های اول تا هفتم به طور سرانه مبلغ ۷۰ هزار تومان یارانه نقدی 
جدید پرداخت خواهد شد. بر اساس برآوردهای این مقاله، میانگین مخارج کل 
خانوارهای شهری پس از اعطای یارانه نقدی جدید افزایش خواهد یافت. تحت 
این ســناریو نسبت مخارج دهک نهم به دهک اول کاهش می یابد. این تغییر 
کاهشــی در نسبت مخارج دهک نهم به دهک پنجم به میزان خیلی کمتری 
دیده می شــود. برآیند اثرات اعمال این سیاست، کاهش نسبت های نابرابری 
اســت که می توان آن را در افزایش ضریب جینی مشــاهده کرد، به طوری که 
ضریــب جینی از ۳۶۵/ ۰ به ۳۴۷/ ۰ کاهش خواهد یافت؛ یعنی با اعمال این 

سیاست، نابرابری کاهش می یابد.
)۳( پرداخت یارانه نقدی جدید ســرانه و ماهانه ۹۰ هزارتومانی به خانوارهای 
دهک های اول تا حداکثر مخارج کل دهک پنجم شــهری: این سناریو از نظر 
سطح پوشش یا خانوارهای مشمول دریافت یارانه مانند سناریوی اول بوده ولی 
میزان یارانه پرداختی به ۹۰ هزار تومان افزایش یافته است. در این سناریو به 
هر خانوار شهری در دهک های اول تا پنجم به طور سرانه مبلغ ۹۰ هزار تومان 
یارانه نقدی جدید پرداخت خواهد شــد. بر اساس محاسبات این مطالعه، پس 
از اعمال این سناریو، میانگین مخارج کل افزایش می یابد. با اجرای این گزینه 
سیاســتی، نســبت مخارج دهک نهم به دهک اول کاهش می یابد. این تغییر 
کاهشــی در نسبت مخارج دهک نهم به دهک پنجم به میزان خیلی کمتری 
دیده می شــود. برآیند اثرات اعمال این سیاست، کاهش نسبت های نابرابری 
اســت که می توان آن را در افزایش ضریب جینی مشــاهده کرد، به طوری که 
ضریــب جینی از ۳۶۵/ ۰ به ۳۴۴/ ۰ کاهش خواهد یافت؛ یعنی با اعمال این 

سیاست نابرابری کاهش می یابد.
)۴( پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه ۱۱۰ هزارتومانی به خانوارهای 
دهک های اول تا حداکثر مخارج کل دهک پنجم شهری: این سناریو از نظر 
سطح پوشش یا خانوارهای مشمول دریافت یارانه مانند سناریوی اول بوده اما 
میزان یارانه پرداختی به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. در این سناریو 
به هر خانوار شهری در دهک های اول تا پنجم به طور سرانه مبلغ ۱۱۰ هزار 
تومان یارانه نقدی جدید پرداخت خواهد شــد. پس از اعمال این ســناریو، 
میانگین مخارج کل افزایش می یابد. با اجرای این گزینه سیاســتی نســبت 
مخارج دهک نهم به دهک اول کاهش می یابد. تغییر کاهشــی در نســبت 
مخارج دهک نهم به دهک پنجم به میزان کمتری خواهد بود. ضریب جینی 
نیز از ۳۶۵/ ۰ به ۳۳۹/ ۰ کاهش خواهد یافت؛ یعنی با اعمال این سیاســت 

نابرابری کاهش می یابد.

کاهش ضریب جینی با افزایش یارانه های نقدی
در پایــان این پژوهش نتیجه گرفته می شــود نتایج حاصل از اعمال تمامی 
چهار سناریو حاکی از آن است که نسبت های مخارج دهک ها و ضریب جینی 
همگی کاهش خواهند داشت، اما میزان کاهش برحسب سناریوهای مختلف، 
متفاوت است. بررسی نتایج نشان می دهد که به غیر از نسبت مخارج دهک 
نهم به دهک پنجم، بیشــترین تغییرات کاهشی مربوط به سناریوی چهارم 
است. از سوی دیگر، در این سناریو بیشترین میزان سرانه یارانه جدید یعنی 
۱۱۰ هزار تومان برای دهک های اول تا پنجم در نظر گرفته شــده اســت. 
بنابراین چنانچه بودجه کافی برای کل پرداخت این سناریو در دسترس باشد، 

این سناریو در اولویت اول قرار خواهد گرفت.

دبیر ستاد تسهیل:
۱۵۶۰ واحد تولیدی 
تحت تملک بانک هاست

دبیر ستاد تســهیل با بیان اینکه ۱۵۶۰ 
واحــد تولیدی تحت تملــک بانکها قرار 
دارد، گفت: اگر بتوانیم تا پایان سال ۵۰ 
درصد این واحدها را هــم با روش اقاله، 
احیا کنیم به نقطه مطلوب نزدیک شده 
ایم.صدیــف بیــک زاده در گفت و گو با 
خبرنگار مهر در مورد وضعیت واحدهای 
بانک هــا، اظهار  تولیدی تحــت تملک 
کرد: واحدهای راکد را شناســایی دقیق 
کردیم و با توجه به اینکه تمام واحدهای 
تولیدی اعم از صنعتی، کشــاورزی و … 
را در دایره شناســایی قرار دهیم، طبق 
آخرین آمــار ۱۵۶۰ واحد تولیدی تحت 
تملک بانک های کشــور قرار دارند.دبیر 
ستاد تســهیل و رفع موانع تولید کشور 
افزود: همچنین طبق آمار، بیشتری واحد 
تولیدی تحت تملک بانک کشاورزی قرار 
دارد؛ ۴۴۰ واحد توســط این بانک مورد 
تملک قرار گرفته کــه عموماً واحدهای 
تولیدی کشاورزی هستند.وی ادامه داد: 
دنبال این هستیم که امسال تا جایی که 
امکان دارد و فــرد توانایی بازپس گیری 
واحد را داشته باشد، با روش اقاله واحدها 
را احیا کنیــم؛ اقاله به معنای هماهنگی 
بین ذی نفع و بانک است تا از این طریق 
دوباره واحد تولیــدی در اختیار ذی نفع 
قرار گیرد.دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید کشــور گفت: برنامه ما احیای کل 
واحدهاســت اما اگر بتوانیم تا پایان سال 
۵۰ درصــد این واحدهــا را هم با روش 
اقاله، احیا کنیم به نقطه مطلوب نزدیک 

شده ایم.

طالبان و ناآگاهی از قوانین مرزی

دودیکهبهچشمتجارومردمافغانستانمیرود
ار دیگر تنش های مرزی، گذرگاه مهم دوغارون خراسان رضوی 
- اسالم قلعه افغانستان را بست، پیشامدی که البته از زمان روی 
کار آمدن طالبان دارای ســابقه بوده اســت و شاید از این پس 
نیز تکرار شود، اما قطعا این انســدادهای مرزی مردم و اقتصاد 
افغانســتان را تحت تاثیر قرار می دهد.به گــزارش ایرنا، آبانماه 
پارسال بود که تردد غیرمجاز یک نیروی وابسته به طالبان، تنش 
هایی را در مرز دوغارون - اســالم قلعه رقــم زد و حتی کار به 
تیراندازی هوایی کشــید و تبادالت تجاری مرزی را چندین روز 
متوقف ساخت.مســووالن راهداری خراسان رضوی در خصوص 
ایــن واقعه به ایرنا گفته بودند که تعطیلــی موقت این گذرگاه 
مرزی، مربوط به مســائل رخ داده بین مرزبانان دو طرف اســت 
که در پی آن تیراندازی هوایی نیز اتفاق افتاده اســت.همچنین 
ســخنگوی گمرک ایران، آذر ۱۴۰۰ از بروز درگیری محدود در 
۱۰ کیلومتری گمرک میلک در استان سیستان و بلوچستان با 
افغانستان خبر داد و گفت: در پی این حادثه ارتش در مرز میلک 
و اطراف آن مســتقر شــده و کامیون های حامل بار با همکاری 
ســازمان های مســتقر در مرز به ســمت نقاط امن و دورتر از 
نقطه صفر مرزی هدایت شــده اند و کنترل امور در دست ارتش 
کشــورمان قرار دارد.سیدروح اهلل لطیفی افزوده بود که تا اطالع 
ثانوی، پذیــرش محموله تجاری در مرز میلک به تعویق خواهد 
افتاد.منابع مرزی در این مورد نیز عدم اشراف نیروهای طالبان بر 
وضعیت حصارها و خطوط مرزی سیستان و بلوچستان را علت 
بروز درگیری های محدود اعالم کرده بودند، درگیری هایی که 

نخستین پیامد آن توقف فعالیتهای تجاری مرز میلک بود.

جاده سازی بدون هماهنگی، مرز دوغارون را تعطیل کرد 
نماینده ویژه رییس جمهور ایران در امور افغانستان درباره ماجرای 
دیروز مرز دوغارون اظهار داشــت: دیروز شنبه طالبان اقدام به 
جاده ســازی بدون هماهنگی قبلی در محــدوده مرز دوغارون و 
نقض قوانین مرزی کردند که مرزبانی جمهوری اســالمی ایران 
واکنش نشان داده و مانع شد.»حسن کاظمی قمی« در گفتگو با 
رسانه ها افزود: در تماسی که با وزارت کشور و دفاع طالبان صورت 
گرفت تاکید شد که اقدامات باید متوقف و موضوع در چهارچوب 
کمیســیون عالی مرزی و مدرنیزاســیون اسناد دو کشور حل و 
فصل شود.به گفته شــاهدان عینی در والیت هرات افغانستان، 

این تنش پــس از آن بروز کرد که نیروهای مرزی طالبان قصد 
ســاخت یک جاده در منطقه مرزی دو کشــور را داشتند که با 
مخالفت نیروهای مرزبانی جمهوری اسالمی ایران روبه رو شدند.

این اقدام ایران با مقاومت نیروهای طالبان مواجه شــد و پس از 
بحث و مشاجره، دو طرف به حالت آماده باش درآمدند.سرپرست 
حوزه نظارت گمرک خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: با 
توجه به مسائل پیش آمده از سوی افغانستان، از دیروز ارایه همه 
تشریفات گمرکی در مرز دوغارون به حالت تعلیق درآمده است و 

تا اطالع بعدی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمی گیرد.
جــواد جعفری اظهار داشــت: اکنون مرز تعطیل اســت و هیچ 
ورود و خروج کامیونی انجام نمی گیرد، که به تَبع این وضعیت، 

تشریفات گمرکی نیز ارایه نمی شود.

دود انسداد مرزها در چشم مردم افغانستان
رییس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان 

رضــوی در خصوص توقــف فعالیت چندباره مــرز دوغارون به 
خبرنــگار ایرنا گفت: بــا توجه به تناژ بــاالی کاالی ترانزیتی و 
صادراتی به افغانســتان، مسلما انســداد مرز دوغارون بیشترین 
تاثیر منفی را بر زندگی مردم و اقتصاد افغانستان خواهد داشت.

احمد زمانیان یزدی افزود: از دیروز که مرز بســته شــده است، 
ناوگان باری در منطقه متوقف شده اند و از مبادی ورودی کشور، 
بارگیری به مقصد دوغارون انجام نمی شود که ضرر اصلی را در 
این بخش تجار افغانستانی متحمل می شوند.وی ادامه داد: االن 
در روزهای آخر ماه مبارک رمضان و آســتانه عید فطر هستیم، 
باید هر چه زودتر مرز باز شــود تا تجار افغانستانی بتوانند اقالم 
مصرفی مورد نیاز مردم را در آستانه این عید بزرگ هر چه زودتر 
وارد کشورشــان کنند.رییس انجمن صنفی شرکتهای حمل و 
نقل بین المللی خراسان رضوی گفت: پیش از این نیز مشکالتی 
شــبیه این را در مرز میلک نیز داشتیم که منجر به انسداد مرز 

یاد شده گردید.

رعایت قواعد مرزبانی، نیازمند تدبیر طالبان
وی گفت: باید توجه داشــت علت اصلی این تنش های مرزی 
به دلیل ناآشــنایی نیروهای طالبان با مســائل مرزی و قوانین 
مرزبانی بین ۲ کشور است، طالبان باید هر چه سریع تر از بروز 
این مســائل جلوگیری کنند.زمانیان یزدی ادامه داد: این مرز 
سالهای سال فعالیت داشته است و اگر پیش از حضور طالبان 
مرز به صورت موقت بسته می شد به دلیل عدم همکاری های 
مرزی و اختالفات تجاری بود، نه اینکه در مقوله مرزبانی تنشی 
مانند موارد ذکر شــده ایجاد شود، علت این مسائل عدم اطالع 
از اصول مرزبانی توسط نیروهای مسلح طالبان است.سرپرست 
حوزه نظارت گمرک خراســان رضوی در تشریح اثرات ناآرامی 
های ســال گذشته افغانستان بر تجارت ۲ کشور، گفت: میزان 
صدور کاال از گمرک اســتان به افغانستان در سال گذشته یک 
میلیون تن به ارزش۵۶۰ میلیون دالر بوده اســت که از لحاظ 
وزنی ۴۴ درصد و از لحاظ ارزش ۲۹ درصد نسبت به سال پیش 
از آن کاهش داشته است.جعفری افزود: عمده اقالم صادر شده 
به افغانستان در سال ۱۴۰۰ شامل سیب تازه، میله های آهنی 
یا فوالدی، کفپوش های مخملی، روغن های سبک، نان، خمیر 
بــرای الک و مهر، صابون چیپس، محصــوالت آهن  یا فوالد 
غیرممزوج، تخت نورد شــده، بیسکویت، پسته تازه یا خشک، 
شــیرینی، سیب زمینی، دوغ، شــیر، خامه بسته بندی شده و 
فرآورده هایی سوختی به جز بنزین بوده است.وی میزان واردات 
کاال از کشــور افغانستان در سال گذشته را نیز ۱۴ هزار تن به 
ارزش ۱۳.۷ میلیون دالر ذکر و بیان کرد: این میزان نسبت به 
ســال ۱۳۹۹ از لحاظ وزنی ۱۳۸ و از لحاظ ارزش ۳۶۳ درصد 
رشد داشته است.به گزارش ایرنا به نقل از منابع محلی شنبه در 
پی انجام برخی فعالیتهای خارج از چهارچوب و قواعد مرزی از 
سوی نیروهای وابسته به طالبان در محدوده نقطه صفر مرزی 
دوغارون در خراســان رضوی، این مرز مهم تجاری بسته اعالم 
شد.مرکز شهرستان ۱۲۰ هزار نفری تایباد در ۲۲۸ کیلومتری 
جنوب شرق مشــهد واقع است. تایباد از سمت شرق و جنوب 
شرق هم مرز با کشور افغانســتان است.گمرک دوغارون واقع 
در شهرســتان تایباد با یک قرن ســابقه فعالیت در فاصله ۱۸ 
کیلومتری مرز ایران و افغانســتان در حوزه صادرات، واردات، 

ترانزیت و مسافر فعالیت دارد. 

نایــب رئیس کمیســیون فنــاوری اطالعات و 
اقتصاد رسانه ای اتاق بازرگانی ایران، گفت: دولت 
تامین کننده اینترنت در کشور است و می تواند 
هزینه ها را برای ارائه کنندگان خدمات اینترنتی 
Internet service provide کاهــش بدهــد تا آنها 
مجبور بــه افزایش قیمت ها نباشــند؛ در بحث 
خدمات رســانی افزایش تعرفــه اینترنت تاثیر 
مستقیمی بر کسب وکارها می گذارد.بابک عابدین 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشــاره 
به وابســتگی محیط کســب وکارها به اینترنت، 
گفت: سیســتم های اتصال به مشتری برخی از 
کســب وکارها از جمله صنعت چاپ به اینترنت 
وابسته اســت. در این کسب و کار سفارش ها به  
صورت آنالین ثبت می شوند و از آنجایی که حجم 
فایل های گرافیکی سنگین است، افزایش تعرفه 
اینترنت ثابت و کاهش ســرعت آن هزینه های 
اضافی به فعاالن این حرفه تحمیل کرده است.وی 

با بیان اینکه خطوط تولید و صادرات بسیاری از 
کسب وکارها به اینترنت وابسته است، خاطر نشان 
کرد: بازاریابــی اینترنتی در همه جای دنیا رواج 
یافته است و دولت ها تالش دارند که هزینه ها را 
کاهش و سرعت اینترنت دیتاها را افزایش بدهند 
چرا که توسعه کشورها وابسته به این مهم است.

این فعــال اقتصادی با بیان اینکه افزایش قیمت  
تعرفه اینترنــت ثابت هزینه های ســنگینی به 
شرکت هایی که دارای شعب مختلف در استان ها 
هستند تحمیل می کند، تصریح کرد: این امکان 
وجود دارد که با افزایش یک ســنتی هزینه های  
جانبی، یک شــرکت و واحــد تولیدی از چرخه 
اقتصادی خارج شــود.نایب رئیس کمیســیون 
فناوری اطالعات و اقتصاد رسانه ای اتاق بازرگانی 
ایران تاکید کرد: دولــت تامین کننده اینترنت 
در کشور اســت و می تواند هزینه ها را برای ارائه 
 Internet service کنندگان خدمــات اینترنتــی

provide کاهش بدهد تــا آنها مجبور به افزایش 
قیمت ها نباشند؛ در بحث خدمات رسانی افزایش 
تعرفه اینترنت تاثیر مســتقیمی بر کسب وکارها 
می گذارد.وی با اشاره به وابستگی دانش در کشور 
به اینترنت، خاطر نشــان کــرد: محدود کردن 
ســرعت اینترنت و افزایش تعرفه اینترنت ثابت، 
ما را از دنیا عقب می اندازد. این مسئله هزینه های 
جانبی به دانشجویان و اساتید تحمیل می کند و 
به نظر می رســد افزایش تعرفه اینترنت این الزام 
را ایجاد می کند که دولت به اینترنت ثابت یارانه 
تخصیــص بدهد تا افرادی که اســتعداد و نبوغ 
دارند از اطالعاتی که در جامعه جهانی از طریق 
اینترنت عرضه می شود محروم نشوند و به عبارت 
دیگر از نظر دانش فنــی و مهارتی عقب نمانیم 
.عابدین در پاسخ به این پرسش که افزایش تعرفه 
اینترنت ثابت و کاهش سرعت اینترنت در کشور 
آیا آینده کســب وکارهای آنالین در کشور را با 

چالش جدی مواجه می کند؟ افزود: افزایش تعرفه 
اینترنت ثابت در کشور باعث کاهش تقاضا برای 
خرید بســته های اینترنتی نخواهد شد و تبعات 
دیگری چون افزایش نرخ تمام شده کاالها دارد و 
سبد کاالهای مردم را محدود می کند.وی با بیان 
اینکه تالش می کنیم ایــران به قطب اقتصادی 
منطقه تبدیل شود، گفت: سیستم های هوشمند 
دیجیتال، از تولید تا فروش را به اینترنت متصل 
کــرده اســت و اینگونه محصول به مشــتریان 
معرفی می شــود؛ همچنین هــوش مصنوعی از 
طریق شــبکه های اینترنتی متصل هستند.این 
فعــال اقتصادی صرف کــردن هزینه های گزاف 
برای محدود کردن اینترنت در کشــور  را نوعی 
پایمال کردن بیت المال دانست و افزود: این روزها 
شرکت هایی در ایران ایجاد شده اند که از طریق 
ارز دیجیتال سرویس های ماهواره ای را خریداری 
و اینترنت با سرعت باال را در اختیار کاربران قرار 
می دهند پــس هزینه کردن برای محدود کردن 
اینترنت نوعی هدر دادن منابع ملی است چراکه 
نمی تــوان با روش های قهری مانع پیشــرفت و 

بهر ه گیری از دانش روز شد.

تاثیر مستقیم افزایش تعرفه اینترنت بر کسب وکارهای آنالین

سبدمصرفیکاالهایمردممحدودمیشود

و  اقتصادی  امــور  وزیر 
دارایــی از کمیســیون 
اساسی  قانون   ۹۰ اصل 
اسالمی  شورای  مجلس 
خواســت، با استفاده از 
ابزار های قانونی در اختیار خود، دســتگاه های اجرایی را وادار 
نماید تا اطالعات خانه های ســازمانی خود را به این وزارتخانه 
اظهــار نمایند.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از  شــبکه 
اخبار اقتصادی و دارایی ایران )شــادا(، سید احسان خاندوزی 
که در جلسه »بررســی نحوه اجرای ماده)۸( قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مســکن«، در محل کمیسیون اصل 
۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه وزارت 

اقتصاد به رغــم صراحت این قانون، ابزار قانونی الزم برای الزام 
همــکاری دســتگاه های دولتی در اظهار فهرســت و جزئیات 
خانه های سازمانی خود، در اختیار ندارد، اجرای موفق آن را در 
گرو همکاری و هماهنگی همه دســتگاه ها، به ویژه وزارت راه 
و شهرســازی و سازمان ملی زمین و مسکن خواند.وزیر اقتصاد 
ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در شناسایی خانه 
های سازمانی متعلق به دستگاه ها، با اشاره به راه اندازی سامانه 
جامع اموال  دســتگاه های اجرایی )ســادا( و اختصاص بخشی 
تحت عنوان »ســاختمان های با کاربری خانه های سازمانی« 
به همین منظور در این سامانه، گفت: ما همچنین اقدام به راه 
اندازی ســامانه سوت زنی در ســایت بازرسی وزارت اقتصاد به 
نشانی bazrasi.mefa.ir  کرده و قابلیتی را برای آحاد مردم، اعم از 

کارمندان دولت و افراد عادی حقوقی و حقیقی بوجود آورده ایم 
که بتوانند اطالعات مربوط به امالک دولت )از جمله خانه های 

سازمانی( را اعالم کنند و یکهزارم قیمت آن را پاداش بگیرند.
وی با یادآوری اینکه اجرای ماده )۸( قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مسکن، عماًل منوط به همکاری و خود اظهاری 
دستگاه های دولتی است، یکی از خالء های اجرایی این قانون 
را این موضوع اعالم کرد که اگر دســتگاهی، اطالعات خود را 
اظهار نکرد، وزارت اقتصاد چکار می تواند انجام دهد؟خاندوزی 
در همین راســتا از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
اســالمی خواســت، با اســتفاده از ابزار ها و قدرت قانونی این 
کمیسیون، از دستگاه های اجرایی بخواهد، اطالعات مربوط به 
خانه های سازمانی اعالم نشده خود را در اختیار وزارت اقتصاد 

قرار دهند.وی گفت: در صورت تکمیل اطالعات مربوط به خانه 
های ســازمانی مذکور، وزارت اقتصاد تیمی تمام وقت را جهت 
فروش خانه های ســازمانی دستگاه های دولتی، مطابق قانون، 
اختصــاص خواهد داد.این گزارش حاکی اســت، پس از بحث 
و بررســی های به عمل آمده در این جلســه و پس از استماع 
گزارش وزارت راه و شــهر سازی در اجرای ماده واحده مذکور، 
به پیشنهاد »حسن شجاعی علی آبادی« رئیس کمیسیون اصل 
۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسالمی مقرر شد، کارگروهی 
با هماهنگی و زیر نظر وزرای »امور اقتصادی و داریی« و »راه و 
شهر سازی« و با عضویت اعضای ناظر کمیسیون مذکور جهت 
نحوه هماهنگی و انجام اقدامات الزم برای شناســایی، فروش و 

بازگشت وجوه به دستگاه های مربوطه تشکیل شود.

دستگاههایاجراییخانههایسازمانیخودرابهوزارتاقتصادمعرفیکنند
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گزیده خبر

ثبت مصرف 30 میلیون لیتر بنزین در 
تعطیالت توروزی در استان گلستان

مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از ثبت مصرف 30 
میلیون لیتر بنزین در تعطیالت نوروزی ســال 1401 در اســتان گلستان خبر 
داد.عیسی افتخاری در این خصوص گفت: از آغاز سفرهای نوروزی )29 اسفند 
ماه1400( تــا پایان تعطیالت)13 فروردین ماه 1401( 30 میلیون لیتر بنزین 
)معمولی و ســوپر( در استان گلستان مصرف شده است که در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال قبل از افزایش 52 درصدی برخوردار بوده است.وی تصریح کرد: 
بیشترین مصرف طی بازه زمانی یاد شده در منطقه گلستان با 2 میلیون و 550 

هزار لیتر مربوط به پنجم فروردین ماه جاری بوده است.

مرشدی:
انجام به موقع کارهای تعمیراتی و پیشگیرانه 

باعث پایداری تولید می شود
رئیس تعمیرات اساسی شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: 
انجام به موقع دســتور کارهای تعمیراتی، برنامه های 
پیشگیرانه، پایش وضعیت دوره ای تجهیزات و تعمیرات 
اساسی ســالیانه، موجب پایداری تولید خواهد شد.به 
گزارش روابط عمومی، مسعود مرشدی افزود: در سال 
1400،  7 هزارو 525 دســتور کار تعمیراتی در این واحد صنعتی انجام شده  که 
از این تعداد 3 هزارو 28 مورد کارهاي پیشــگیرانه و پیش بینانه، 3 هزارو 645 
مــورد کارهای اصالحي و اضطــراري و 852 مورد عمومي و متفرقه بوده  که با 
شاخص 98 درصدی در تحقق انجام به موقع دستور کارهای تعمیراتی و بهبود 

3 درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است.

پس از 7 ماه فعالیت تعمیرات سخت و سنگین شبانه روزی 
واحد دو بخار نیروگاه بندرعباس وارد مدار 

تولید شد
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از اتمام تعمیرات سنگین واحد 2 بخار این نیروگاه 
در راستای رفع موانع تولید و اتصال این واحد 320 مگاواتی به شبکه سراسری 
برق خبر داد. حســین ســلیمی عنوان کرد:  این واحد به منظور حفظ آمادگی 
و تولید پایدار انرژی تحت عملیات اساســی و ســنگین قرار گرفت و در طول 
تعمیــرات، فعالیتهای مختلفی از قبیل بررســی و رفع اشــکال از توربین، رفع 
اشکاالت سیستم بی ام اس انجام شد.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس اضافه کرد: 
تمامی فعالیت های دمونتاژ واحد با برنامه ریزی دقیق انجام و آماده سازی قطعات، 
جهت مونتاژ، شامل سندبالست قطعات و  پوسته ها و همچنین تمیزکاری قطعات 

نیز با دقت و سرعت باال انجام شد.. 

سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر:
مدیریت مصرف تنها راهکار گذر از تنش آبی 

در استان بوشهر است
سرپرســت شرکت آب و فاضالب استان بوشــهر گفت: با توجه به خشکسالی، 
فرارسیدن گرما و افزایش مصرف آب؛ تنها راهکار گذر از این تنش آبی مدیریت 
مصرف آب از سوی مشترکان است.ابوالحسن عالی افزود: همکاری مشترکان در 
بهینه مصرف کردن آب قابل تقدیر اســت ولی درصدی از مشترکان هستند که 
بیش از الگوی تعیین شــده مصرف می کنند این مهم ســبب بروز مشکالت در 
توزیع عادالنه آب می شود.وی بیان کرد: سرانه مصرف آب در استان بوشهر 250 
لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز است که این میزان بسیار باالتر از استانداردهای 
جهانی  اســت و می توان با مدیریت مصرف و استفاده از تجهیزات کاهنده تا 50 

درصد این میزان مصرف را کاهش داد.

جعفری اعالم کرد:
برنامه افزایش سهم ایمیدرو در تامین مالی 

طرح ساماندهی فاضالب بندرعباس
رئیس هیات عامــل ایمیدرو اعالم کــرد: درصدد 
افزایش ســهم منطقه ویژه خلیج فارس، به منظور 
تامیــن مالی طرح ســاماندهی فاضالب بندرعباس 
هســتیم.به گزارش روابط عمومــی ایمیدرو، وجیه 
ا... جعفری در نشست ویدئوکنفرانس بررسی نحوه 
تامین مالی طرح ســاماندهی فاضالب بندرعباس و انتقال پساب به صنایع 
غرب هرمزگان با حضور سهامداران طرح ضمن بیان این مطلب، گفت: طبق 
برآورد مشــاور، هزینه پایه احداث این طرح، 2900 میلیارد تومان است که 
با تورم احتمالی، این رقم طی 30 ماه دوران ســاخت، 4500 میلیارد تومان 
پیش بینی می شود.وی افزود: در حال حاضر، 20 درصد این هزینه از طریق 
سرمایه گذاران و سهامداران، 57 درصد از طریق فروش آب و مابقی هزینه 
ها از طریق دریافت تسهیالت بانکی، در نظر گرفته شده است.رئیس هیات 
عامل ایمیدرو گفت: در تالشیم با افزایش سهم منطقه ویژه صنایع معدنی و 
فلزی خلیج فارس به عنوان یکی از شرکت های تابعه ایمیدرو، امکان اعطای 
تسهیالت از طریق این شرکت را برای تامین مالی طرح مذکور فراهم کنیم.

وی ادامــه داد: در این طرح، ایمیدرو حدود 16 درصد، شــرکت ها 5 صدم 
درصد سهم دارند.

معاون شرکت برق حرارتی:
اقتصاد برق نیاز به اصالح دارد

تهران- ایرنا- معاون راهبری تولید شــرکت برق حرارتی گفت: هزینه های تمام 
شــده تولید برق با درآمد حاصل از فروش انرژی فاصله زیادی دارد و امروز یکی 
از مشــکالت بزرگ این صنعت، اقتصاد برق است.به گزارش وزارت نیرو ، »ناصر 
اســکندری« افزود: صنعت برق در زمینه فنی و تخصصی هیچ مشــکلی ندارد، 
فعالیت هــای همکاران ما در صنعت برق کامــاًل علمی و در مرزهای دانش رقم 
می خورد و آن چیزی که امروزه باید اصالح شود، اقتصاد برق است.وی ادامه داد: 
88 هزار مگاوات ظرفیت اســمی منصوبه نیروگاهی در کشــور وجود دارد که 
از این میــزان ظرفیت، 12 هزار مگاوات متعلق به نیروگاه های برق آبی اســت.

اســکندری با بیان اینکه بار تولید انرژی در کشور بر دوش نیروگاه های حرارتی 
است، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری خوبی در بخش احداث نیروگاه ها در کشور 
انجام شــده است که امیدواریم بخش اعظمی از نیاز شبکه برق کشور با ساخت 
این نیروگاه ها برطرف شــود.معاون شــرکت برق حرارتی با اشاره به رشد 7.5 
درصدی مصرف انرژی و نیاز شــبکه به هفت تا هشــت هزار مگاوات به منظور 
پاسخگویی به این رشد مصرف،اضافه کرد: ما در حوزه های فرهنگی و اجتماعی 
وظیفه بسیار بزرگی بر عهده داریم تا بتوانیم اهمیت صنعت برق، سختی تولید 
و الگوی درست مصرف را به مردم منتقل کنیم.در سال گذشته در مجموع 324 
میلیارد کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه های حرارتی کشور تولید شد که از این 
میزان 181 میلیارد کیلو وات ساعت سهم واحدهای سیکل ترکیبی، 84 میلیارد 
کیلو وات ســاعت ســهم نیروگاه های بخار و 59 میلیارد کیلو وات ساعت سهم 
واحدهای گازی بوده است. در سال 1400 با افزوده شدن بخش بخار نیروگاه های 
جهرم، هریس، ارومیه و چابهار شاهد رشد تولید نیروگاه های سیکل ترکیبی به 

عنوان واحدهای تولید کننده برق دوستدار محیط زیست هستیم.

نسبت به شرایط نرمال

کسری عجیب ذخایر سدهای تهران 
مدیــر دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیســات آبی و برق آبی 
شــرکت آب منطقه ای تهــران گفت: همکاری بیــش از پیش 
شهروندان در صرفه جویی و مدیریت مصرف آب مؤثرترین راهکار 
در تأمین مطمئن و پایدار آب شــرب در ماههای آتی بهخصوص 

در روزهای اوج مصرف در تابستان خواهد بود.
محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات 
آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: در زمان حاضر حجم 
ذخایر آب در ســدهای پنج گانه تهران 484 میلیون مترمکعب 
هســت که در مقایسه با 752 میلیون مترمکعب روز مشابه سال 

گذشته، کاهش 267 میلیون مترمکعبی را شاهد هستیم.

 کاهش 28درصدی ورودی آب به سدهای تهران
وی افــزود: وضعیت ورودی آب به ســدهای تهــران از ابتدای 
فروردین ماه تا ســی ام فروردین، 194 میلیون مترمکعب بود که 
این میزان در فروردین 1400، بالغ بر 302 میلیون مترمکعب بود 
که متأسفانه شــاهد کاهش 36درصدی ورودی آب در سدهای 
پنج گانه تهران هستیم.شهریاری در خصوص آمار ورودی آب به 
سدهای تهران در سال آبی جاری گفت: از ابتدای سال آبی جاری 
تاکنون ورودی آب به سدهای تهران 541 میلیون مترمکعب بود 
که این رقم در مدت مشابه سال قبل 755 میلیون مترمکعب بود 

که کاهش 28درصدی را نشان می دهد.

فروردین بســیار کم بارش/ کاهش 30درصدی بارش های 
تهران در سال آبی جاری

وی ادامــه داد: فروردین امســال به لحاظ آمار بارشــی اصاًل ماه 
خوبــی نبود، چرا که میزان بارش های تهران در این ماه فقط 10 

میلی متر بود، درحالی که آمار متوســط بارش های فروردین ماه 
استان تهران 43.5 میلی متر اســت و کاهش 77درصدی بارش 
را در همین فروردین ماه نسبت به متوسط بلندمدت داریم.مدیر 
دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیســات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطقه ای تهران با تذکر اینکه »در میزان بارش های تهران در 
سال آبی جاری نیز با کاهش قابل توجه مواجه ایم«، گفت: میزان 
بارش از ابتدای ســال  آبی تا انتهای فروردین ماه امســال، 160 

میلی متر بود. درحالی که متوســط این رقم در سالهای گذشته 
227.5 میلی متــر بود و ما با کاهش تقریباً 30درصدی از ابتدای 

سال  آبی در زمینه بارش مواجه هستیم.

 کاهش 354میلیون مترمکعبی ذخیره آب نســبت به 
سال های نرمال

وی افزود: متوسط مخزن نرمالی که برای سدهای تهران معموالً 

در انتهای فروردین ماه در شرایط نرمال  آب وهوایی شاهد بودیم، 
838 میلیــون مترمکعب اســت که اگر بخواهیــم ذخیره 484 
میلیــون مترمکعبی فعلی را با این رقم مقایســه کنیم، کاهش 
354 میلیون مترمکعبی را نســبت به ذخایر ســدها در سالهای 
نرمال شاهد هستیم.شــهریاری در خصوص آمار ذخایر سدهای 
تهران گفت: سد امیرکبیر در زمان حاضر 84 میلیون مترمکعب 
ذخیره آب دارد، در حالی که این حجم در زمان مشابه سال قبل، 
161 میلیون مترمکعب بوده و سد لتیان 57 میلیون مترمکعب 
موجودی مخزن دارد در حالی که سال گذشته در انتهای فروردین 
ماه 51 میلیون مترمکعب بوده است.وی ادامه داد: همچنین سد 
الر در زمــان حاضر 51 میلیون مترمکعب موجودی آب دارد در 
حالی این رقم در روز مشابه سال گذشته 85 میلیون مترمکعب 
بوده، ســد طالقان 221 میلیون مترمکعب موجودی فعلی دارد، 
درحالی که سال گذشته در زمان مشابه، 319 میلیون مترمکعب 
آب در این سد داشتیم و در خصوص سد ماملو نیز ذخیره فعلی 
71 میلیون مترمکعب بوده و ذخیره آب در زمان مشابه سال قبل 

در این سد 135 میلیون مترمکعب بوده است.

 صرفه جویی و مدیریت مصرف آب، مؤثرترین راهکار در 
تأمین مطمئن و پایدار آب شرب

شهریاری در پایان با اشاره به پیش بینی های سازمان هواشناسی 
و ذخیره آب در ســدهای تهران و تأثیر کاهش نزوالت جوی بر 
وضعیت آبگیری مخازن ســدهای پنجگانه تهران گفت: همراهی 
و همکاری بیش از پیش شــهروندان محتــرم در صرفه جویی و 
مدیریت مصرف آب، مؤثرترین راهکار در تأمین مطمئن و پایدار 
آب شــرب در ماههای آتی به خصوص در روزهای اوج مصرف در 

فصل تابستان خواهد بود.

ســاالنه 80 میلیارد دالر معادل 1.9 
هزار تریلیون تومان پول کشــور )ارز 
نیمایی( برای تأمین یارانه ســوخت 
هزینه می شــود که این بــه معنای 
گنجی به وزن 1650 تن طالی خالص 
)هر گرم طــال 1.307.900 تومان(، 
است.به گزارش ایسنا، امروزه به گفته 
کارشناسان و پیشکسوتان بهینه سازی 
کشور حجم سرمایه گذاری پروژه های 
بهینه سازی بسیار کمتر از هزینه های 
مربوط به توســعه میدان های گازی 
اســت. برآوردها نشــان می دهد که 
بــه ازای هر مترمکعــب گاز، هزینه 
افزایــش تولید گاز از طریق توســعه 
میدان های گازی سه برابر بهینه سازی 
مصرف همان مقدار گاز است، از این 
رو هم اکنون بهینه ســازی مصرف در 
مقایسه با دیگر راهکارها برای افزایش 
تولید گاز اولویــت اصلی وزارت نفت 
اســت.وزارت نفت دولت ســیزدهم 
آغــاز ســختی را به واســطه تأمین 
ســوخت زمستانی کشــور و کمبود 
250 میلیون مترمکعبی گاز داشــت، 
وانگهــی هم زمان رقــم قابل توجهی 
ظرفیت  حفظ  برای  ســرمایه گذاری 
تولیــد در میدان هــای نفتی و گازی 
و طرح هــای پاالیش نفــت و گاز از 
جمله جمع آوری گازهای همراه نفت 
میدان های نفتی غرب و شرق کارون 
را جذب و به مرحله امضای تفاهم نامه 
و قرارداد رساند. هم اکنون نیز به نظر 
می رسد دولت سیزدهم با اشراف کامل 
بــر اهمیت و صرفــه اقتصادی باالی 
طرح های بهینه سازی دورخیز زیادی 
برای ایجــاد حلقه مفقــوده صنعت 
نفت که همان بهینه ســازی باشــد، 
کرده اســت.طبق اعالم وزارت نفت، 
چندی پیش این وزارتخانه نسبت به 
شناسایی و بهره مندی از توانمندی ها 
و ظرفیت هــا و طرح هــا، ایده هــا و 
دانش بنیان،  شــرکت های  پروژه های 
پژوهشــکده ها، دانشگاه ها، پارک های 
علــم و فنــاوری، ســرمایه گذاران و 
که   )VC( خطرپذیری  سرمایه گذاران 

در حوزه  بهینه سازی مصرف سوخت و 
کارایی انرژی در بخش های ساختمان، 
صنعــت، حمل ونقــل و کشــاورزی 
فعالیت می کنند از طریق این فراخوان 

اقدام کرد.

2 هزار تریلیون تومانی که ساالنه 
تلف می شود

بــه گفته جــواد اوجــی - وزیر نفت 
کشــورمان ســاالنه 80 میلیارد دالر 
معادل 2 هزار تریلیــون تومان یارانه 
)بــر اســاس ارز نیمایــی 24 هزار 
تومان( به تأمین ســوخت مایع و گاز 
در کشــور اختصاص داده می شــود 
که ایــن موضوع متأســفانه ایران را 
به گفته آژانــس بین المللی انرژی به 
رتبه نخســت در زمینه تأمین یارانه 
انرژی در جهان تبدیل کرده اســت؛ 
آخرین ترازنامه انرژی کشــور شدت 
مصــرف گاز را در ایــران 6.4 برابر و 
نفــت خام و فرآورده های نفتی را 1.4 
برابر میانگین ســرانه مصرف جهانی 
گزارش می کند، تنها در سال 1397 
میزان بهــره وری مصرف انرژی 11.1 
درصد کاهش داشته که نشان دهنده 
اتالف انرژی و همین طور یارانه هاست.

ترازنامه انرژی کشور برای سال 1397 
که  می دهد  نشــان   )2018-2019(
بر اســاس تازه ترین اطالعات موجود، 
ســرانه مصرف نهایی انرژی ایران به 
1.7 برابــر میانگین جهانی رســیده 
است. در ســال 2021 میالدی با در 
نظر گرفتن رشــد مصــرف انرژی در 
ایران و روند معکوس ســرانه مصرف 
انرژی در جهان، این نســبت بیشتر 
نیز شده اســت.وزارت نفت در چهار 
سال آینده قصد دارد با هوشمندسازی 
ســامانه های گرمایش و ســرمایش، 

مدیریــت هوشــمند کنتورهای گاز 
ساختمان های مسکونی، سیستم های 
 ،)BEMS(مدیریت انرژی در ساختمان
توســعه فناوری های نــو گرمایش با 
کارایی انرژی باال )بویلرها، پکیج های 
چگالشــی، بخاری های رده برچسب 
انرژی A و B و C، آبگرمکن های دیواری 
پمپ های  فناوری های  توســعه  و...(، 
راه اندازی   ،)GHP( گازســوز  حرارتی 
ســامانه های تولید هم زمان حرارت و 
توان )CHP(، ممیزی و بهینه ســازی 
انرژی در ساختمان، طرح ها و ایده های 
و کاربــردی کاهش مصرف  خالقانه 
سوخت در ســاختمان های مسکونی، 
اداری، تجــاری و تولیــد و توســعه 
مصالح و عایق های حرارتی نوین )مواد 
تغییرفازدهنده )PCM(، عایق های نانو، 
شیشــه های کم گسیل و...( به کاهش 
مصرف انرژی در کشــور کمک کند.

برای نمونه مهرماه ســال 1399 بود 
که شــرکت ملی گاز ایران در آیینی 
از طرح ملی بهینه ســازی موتورخانه 
واحدهای مسکونی و تجاری رونمایی 
کرد و ســخنگوی این شرکت چندی 
پیش گفت تعــداد 2 هــزار و 395 
مشــترک معادل 9 هزار و 165 واحد 
موتورخانه بر اساس متراژ زیربنا بهینه 
شده است و 12 هزار و 771 مشترک 
در ســامانه ملی اصالح و بهینه سازی 

ثبت کردند.

لیتر  صرفه جویــی میلیاردهــا 
سوخت

بر این اســاس، ارتقــای کارایی 600 
هــزار موتورخانه، برقــی کردن 100 
هــزار چــاه کشــاورزی، جایگزینی 
140 هزار تاکســی فرســوده، 400 
هزار موتورســیکلت برقی، جایگزینی 

65 هزار دســتگاه کامیون و کشنده 
مترو کالن شهرها،  توســعه  فرسوده، 
بهره بــرداری از 17 هــزار اتوبــوس 
دیزلی یا ســی ان جی، گازرســانی به 
سیســتان و بلوچستان و...  طرح هایی 
هستند که با حمایت وزارت نفت در 
صورت اجرای کامــل آنها میلیاردها 
می شود.در  صرفه جویی  سوخت  لیتر 
قوانین و مقررات کشور به ویژه قانون 
اصالح الگوی مصرف، مکانیســم ها و 
تمهیداتــی مانند اعطای تســهیالت 
مالــی، کمک های بالعــوض،   وضع 
قوانین و اســتاندارد در مورد کاالهای 
ساخت داخل یا وارداتی،   اطالع رسانی 
عمومی از طریق رســانه های مختلف 
و گنجانــدن مطالــب مربــوط بــه 
صرفه جویی در مصرف انرژی در کتب 
درســی مدارس و دانشگاه ها، موظف 
ســاختن صنایــع بزرگ به داشــتن 
واحد مدیریت انرژی، برچسب گذاری 
اجبــاری کاالهای انرژی بــر، تنظیم 
مشــاغل،  و  اصنــاف  کار  ســاعات 
استفاده از کنتورهای سه تعرفه برای 
مصرف کنندگان بــزرگ، معاینه فنی 
خودروها، توســعه ناوگان حمل ونقل 
عمومی، توسعه استفاده از گاز طبیعی 
در صنعــت حمل ونقــل، پرداخــت 
یارانه بــه المپ های کم مصــرف و... 
اندیشــیده شده تا با اجرای آنها، روند 
شــتابان مصرف داخلی انرژی کشور 
کندتر شود.مقایســه این مکانیسم ها 
و تمهیدات با ســازوکارها و تمهیدات 
مطرح در کشورهای موفق در زمینه 
صرفه جویی در مصرف انرژی نشــان 
می دهد این سازوکارها و تمهیدها در 
موارد قابل توجه مشــابه آنهایی است 
که در کشورهای موفق با اتکا به آنها 
موفقیت های قابل توجه به دست آمده 
اســت، اما در ایران این سازوکارها در 
مرحله اجرا به دالیل متعددی از قبیل 
آماده نبودن زیرساخت های اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی و نبود دسترسی 
بــه بودجه کافــی، نتایــج موردنظر 

قانونگذار را به دنبال نداشته اند.

تأمین 2 هزار تریلیون تومان 
یارانه سوخت در سال

زنجیره تامین جهانی درهم شکســته، تورم افســار گسیخته، 
کمبــود انــرژی و افزایش قیمتهای کاال حتــی پیش از حمله 
نظامی روسیه به اوکراین وجود داشتند و اکنون به نظر می رسد 
همه چیز به یکباره وخیم تر خواهد شــد.به گزارش ایسنا، چه 
مدت طول خواهد کشید تا اوضاع عادی شود؟ استراتژیستهای 
ژئوپلیتیکی به منظــور تحلیل بازار نفت، درباره چگونگی پایان 
این جنگ، فرضیه هایی مطرح کرده اند. سوال مهم این است که 
آیا این جنگ به زودی پایان پیدا خواهد کرد. متاســفانه جواب 
به این ســوال دشوار است زیرا به عوامل متعددی بستگی دارد. 
با این حال سوال مهم تری وجود دارد: آیا اوضاع به شکل عادی 
خود برمی گردد؟بعضی از ناظران می گویند این طور خواهد شد. 
به عنوان مثال مایکل لینچ، تحلیلگر انرژی در مقاله اخیری برای 

فوربس نوشت: دیر یا زود جنگ پایان خواهد گرفت و بازار نفت 
به وضع عــادی برمی گردد و قیمتها به ســطح قابل قبول تری 
برمی گردنــد. یکــی از تحوالتی که وی پیــش بینی می کند، 
برداشته شدن تحریمهای غربی علیه روسیه و متعاقبا، بازگشت 
وضعیت دنیای انرژی به دوران قبل از جنگ اســت.با این حال 
غرب اعالم کرده که تحریمها را همین طوری برنخواهد داشت. 
در واقع آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا اظهار کرده اســت 
حتی اگر روســیه تصمیم بگیرد از اوکراین خارج شود، آمریکا 
تحریمها را لغو نخواهد کرد. مسکو باید تضمینهایی ارائه کند که 
دیگر هرگز به اوکراین حمله نخواهد کرد.در مقابل، روسیه روشن 
کرده است که به هیچ وجه نیت خروج از اوکراین یا فراهم کردن 
ضمانت های عدم حمله در این مقطع را ندارد. بنابراین می توان 

با اطمینان گفت که تحریمها برای آینده قابل پیش بینی به قوت 
خــود باقی می مانند.هرچه این وضعیت برای مدت طوالنی تری 
ادامه پیدا کند، احتمال بیشتری وجود دارد که تغییرات غیرقابل 
بازگشــتی مانند چرخش اروپا به ســمت واردات LNG به جای 
واردات گاز روســیه از طریق خط لوله و تغییر مســیر صادرات 
انرژی روسیه به آســیا، اتفاق بیافتند. قیمتهای نفت و گاز هم 
برای مدت طوالنی تری باال خواهند ماند.لینچ هم در مقاله خود 
نوشته است: حتی اگر تحریمها برداشته شوند و بشکه های نفت 
روســیه به بازار برگردند، ذخایر نفت سازمان توسعه و همکاری 
اقتصــادی )OECD( 300 میلیون بشــکه پایین میانگین پنج 
ســاله اســت که به معنای باال ماندن قیمتها تا زمان پر شدن 
دوباره سطح این ذخایر اســت.به گفته این تحلیلگر، با کاهش 

قیمتها، تقاضا بــا وجود این حقیقت که قیمتها همچنان کامال 
گران هستند، تقویت می شود. در واقع آمریکایی ها دوست دارند 
سوخت در بزرگراه ها بسوزانند.در حال حاضر فروش خودروهای 
برقی با وجود قیمتهای باالتر که ناشــی از کمبود مواد باطری 
اســت، رو به رشد اســت. فروش جهانی خودروهای برقی 120 
درصد افزایش پیدا کرده و این تازه شروع است. قیمتها می توانند 
باالتر بروند و عرضــه خودروهای برقی را با کمبود روبرو کنند.

بر اســاس گزارش اویل پرایس، این به معنای تقاضای بیشــتر 
برای نفت خواهند بود. در یک ســناریوی فرضی، اگر جنگ در 
اوکراین تا پایان سال 2022 متوقف شود، احتماال تقاضا به سطح 
پیش از دوران پاندمی بازخواهد گشت و به همان سرعت دوران 
پساکرونا، رشد خواهد کرد. به نظر می رسد جنگ تاکنون میزان 
زیادی از تقاضا را نابــوده نکرده و تنها الگوهای عرضه را تغییر 
داده اســت. بنابراین نفت حتی با وجود قیمتهای باالتر، غالب 

خواهد ماند.

جنگ در اوکراین بازارهای نفت را برای همیشه تغییر داد؟
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یادداشت

نقش مهم کریدور شمال- جنوب برای 
کاالهای سرگردان در مسیر حمل به روسیه

  مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در 
یادداشــتی به نقش مهم کریدور شمال - جنوب برای 
کاالهای سرگردان در مسیر حمل به روسیه پرداخت. 
در پی حمله روســیه به اوکراین و اعمال تحریم های 
گســترده کشــورهای اروپایی و آمریکا علیه روس ها؛ 

ارائه سرویس حمل و نقل دریایی توسط خطوط کشتیرانی بین المللی به بنادر 
مهم روســیه از جمله والدی وستک، سنت پیترزبورگ و نووروسیسک متوقف 
و همچنین راه آهن سراسری شــرقی-غربی آن کشور نیز از حیز انتفاع ساقط 
گردید. در این راستا فرصتهای جدیدی برای کشورمان مهیا شده است.در حال 
حاضر روسیه بیش از هر زمان دیگری برای مبادله کاال و تجارت ٨ میلیارد دالری 
با هندوستان و کشــورهای جنوب و شرق آسیا به مسیر کریدور شمال جنوب 
نیاز پیدا کرده است و هیچکدام از کریدورهای شمالی و شرق به غرب از جمله: 
 TRACECA , Middle Corridor ,Tran Caspian Corridor,North
Corridor پاســخگوی تبادالت کاالیی با شرکای اقتصادی قبلی و آینده این 
کشور نخواهد بود و مطمئنا تقاضا و شبکه تامین کشور روسیه نیاز به مسیرهای 
جدید خواهد داشــت. کریدور شمال جنوب مورد توافق سه کشور ایران، هند و 
روسیه که روسیه را از طریق ایران به هند وصل می کند یکی از گزینه های مهم 
روســیه برای توسعه تجارت و انجام مبادالت کاالیی می باشد. بنابراین ضروری 
اســت با تسهیل فرایندها و تکمیل زیرساخت ها از مزیت کریدور شمال جنوب 
برای رونق ترانزیت کشــور بهره گیری نمود. نظر بــه اهمیت موضوع و در پی 
تحریم های اعمال شــده بر ضد روسیه، دولت هند کمیته ای را به ریاست آنیل 
دولی، مدیر اجرایی انجمن ملی مالکان کشتی هند، تشکیل داده تا برای کمک 
به بازرگانان هندی راه های دسترسی به تسهیالت کشتیرانی را پیدا نماید که در 
این بین مســیر بنادر گرجستان را برای ارسال کاالهای صادراتی هند به روسیه 
برگزیدند.جالب این اســت که  چند روز بعد از ارســال اولین محموله از مسیر 
گرجســتان، برخی از تحلیلگران اقتصادی هند و از جمله ] ســایت ایندیا سی 
ترید[ مطلب جدیدی را مبنی اینکه مسیر کریدور ترانزیتی شمال جنوب که از 
ایران و آذربایجان عبور می کند به مراتب ســریعتر و ارزانتر از مسیر گرجستان 
اســت را مورد تاکید قرار دادند.با آنچه در سطور قبلی ذکر گردید اهمیت نقش 
ترانزیتی کریدور شمال - جنوب بیش از پیش نمایان خواهد شد.وقتی توافقنامه 
کریدور  شمال - جنوب موسوم به نوستراک در سال٢٠٠٠ بین هندوستان، ایران 
و روسیه منعقد شد بیش از هر زمان دیگری امید می رفت تا با ایجاد امکان صرفه 
جویی ۳٠ درصدی در زمان و هزینه، استعداد عبور کاال و کانتینرهای ترانزیتی 
از  ایران به سرعت شکوفا شود، اما هرگز این چشم انداز محقق نشد و آمار کل 
کاالهای ترانزیتی عبوری از قلمرو کشــورمان هیچ وقت از ۱٠ الی ۱۱ میلیون 
تن فراتــر نرفت.هر چند عواملی مانند قطع ارتباط بــا بخش بزرگی از جامعه 
جهانی و تحریم های بین المللی دالیل این عدم توفیق ذکر گردیده اســت  اما 
واقعیت غیرقابل انکار این ســت که شبکه حمل و نقل ایران آمادگی بهره وری 
و هماهنگــی الزم جهت ایفای نقش موثر و پایدار به عنوان یک داالن ترانزیتی 
تمام عیار و قابل اعتماد برای کشورهای همسایه و مجاور را نداشته و اکنون هم 
ندارد.با وجود تالش های گسترده کشورمان برای توسعه زیرساخت های حمل 
و نقلی از بنادر گرفته تا مسیرهای حمل و نقلی جاده ای و ریلی، به دلیل عدم 
تکمیل بسیاری از پروژه ها، پیچیدگی فرآیندهای گمرکی و نظارتی و بخشنامه 
های خلق الساعه، بهره وری پایین ناوگان و همچنین فقدان مدلهای کسب و کار 
الزم برای ارائه خدمات یکپارچه، عماًل سرمایه گذاری های صورت گرفته حالتی 
پراکنده به خود گرفته و شــباهتی به یک شبکه کارآمد ترکیبی  برای حمل و 
نقل و انتقال سریع، ارزان و ایمن کاال و کانتینرهای ترانزیتی را پیدا نکرده است.

از آنجائیکه تالش های خوبی از طرف دولت هند برای ســرمایه گذاری در بندر 
چابهار انجام گرفته و تالش ها برای توسعه تجارت از قبیل ایجاد خط کشتیرانی 
مســتقیم بین چابهار و هند با رویکرد کاهش هزینه و زمان انتقال کاال در حال 
انجام هست اما نکته مهم آن است که جابجایی بخشی از کاالهای سرگردان در 
مسیر انتقال به روسیه از طریق گرجستان نباید تالش ما را برای احیای کریدور 
شمال - جنوب  در شرایط فعلی کم رنگ نماید.به نظر می رسد شرایط موجود 
فرصت بسیار مغتنمی در اختیار بخش حمل و نقلی کشور قرار داده که می باید 
از تمام ظرفیت های بخش خصوصی، دیپلماســی اقتصــادی و هم افزایی کلیه 
دستگاه ها با یک الزام قانونی صریح توسط دولت برای فعال نمودن کریدور شمال 

جنوب در شرایط فعلی کشور بهره جست.
 بهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان

مدیر مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان خبر داد: 
تحویل زمین معدن مس و طالی جانجا به 

سرمایه گذار
جلســه تحویل موضوع قرارداد انجام ســرمایه گذاری به منظور اکتشــاف 
تکمیلی،تجهیز، آماده ســازی بهره بــرداری از معدن مس و طالی جانجا و 
احداث و بهره برداری از کارخانه تولید کنســانتره مس با ظرفیت ســالیانه 
حداقل ۱۳٠هزارتن کنســانتره و محصوالت جانبــی دیگر، همراه با بازدید 
از محل موضوع قرارداد توسط نمایندگان کنسرسیوم برنده مزایده متشکل 
از شــرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سنگ آهن گهر زمین، 
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن غدیر و شرکت تجلی توسعه 
معادن و فلزات بود، انجام و صورتجلســه تحویل زمین امضا و مبادله شــد 
.به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مصطفی 
مولوی زرندی با بیان این مطلب گفت: با شروع فعالیت معدن مس و طالی 
جانجا و اهداف پیش روی ایمپاسکو، میتوان به استان سیستان و بلوچستان 
به عنوان گنجینه ای از ذخایر معدنی کشــور توجه ویژه داشت.وی در ادامه 
افزود: با احداث کارخانه تولید کنســانتره مس و به دنبال آن ایجاد صنایع 

پایین دست، فرصت های شغلی جدیدی ایجاد خواهد شد.

مدیر مجتمع معدنی چادرملو بیان کرد: 
چادرملو آمادگی اجرای دو بانده کردن جاده 

 سه راهی ساغند - چادرملو- بهاباد 
را دارد. 

بــه گزارش روابط عمومی مجتمع معدنی چادرملو،  مهندس حمید جهانی 
در تمــاس تلفنی با برنامه رادیویی یزد با بیان این مطلب افزود: از بدو ورود 
مهنــدس تقی زاده بعنوان مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو و 
دســتور و تاکید ایشان مبنی بر دو بانده شدن سه راهی ساغند به چادرملو 
و چادرملو به شهرستان بهاباد به منظور حفاظت از سالمت کارکنان شاغل 
در مجتمع معدنی چادرملو و همچنین مردم عزیز اســتان و هموطنانمان 
، کارهــای زیربنایی و تامین اعتبار اجرایی شــدن این مســیر ها به طول 
تقریبی۱٢٠ کیلومتر آماده شــد و حتی مشاور این پروژه و طرح مسیر نیز 
مشخص گردید.مهندس حمید جهانی ابراز امیدواری کرد با توکل به خدا و 
همکاری مسئوالن استان و سازمانهای منابع طبیعی و محیط زیست استان 
موانع موجود جهت اجرایی شدن این پروژه رفع شود و بزودی شاهد افتتاح 

این مسیرها باشیم.

ماجراهای تمام نشدنی واردات تلفن همراه؛

خبر ممنوعیت واردات، بازار موبایل را بهم ریخت
ایــن اولین باری نیســت که بازار تلفن همــراه با اعالم خبر 
ممنوعیت واردات دچار تنش می شود، با هر بار اعالم احتمال 
اتخاذ چنین تصمیمی، گوشــی های تلفن همراه از پیشخوان 
و ویترین مغازه ها جمع آوری شــده و به پســتوها نقل مکان 
می کنند و این مصرف کنندگان هســتند که هر بار با شنیدن 

این خبر، با موجی از گرانی ها و کمیابی ها مواجه می شوند.
اقتصادآنالین - محبوبه فکــوری؛ موضوع واردات موبایل های 
آمریکایی به ایران باز هم خبرساز شده است. هر چند با توجه 
به روابط تیــر و تاریک ایران و آمریکا، بســیاری از کاالهای 
تولید شــده این کشــور، در ایران با ممنوعیت همراه همراه 
اســت، اما به دلیل شــرایط بازار و نوع تکنولوژی که در آن 
به کار رفته، برای بسیاری از مشــتریان در بازارهای جهانی، 
راه دیگــری به جز انتخاب آن باقی نمی گــذارد. حاال دوباره 
زمزمه های ممنوعیت واردات گوشی های تلفن همراه آیفون 
به کشور بازار را به هم ریخته است؛ این در شرایطی است که 
به موازات، جابجایی ارز مورد نیاز برای واردات گوشــی های 
تلفن همراه از صادرکنندگان خشکبار و سه گروه دیگر کاالیی 
به واردکنندگان موبایل هم چند روزی هست که متوقف شده 
اســت. برخی این دو موضوع را بی ربــط به هم نمی دانند و 
معتقدند که با توجه به برنامه ای که برای جلوگیری از واردات 
گوشی های تلفن همراه گرفته شــده، این طبیعی است که 
بانــک مرکزی هم از تخصیص ارز بــه آن جلوگیری کرده و 
به موازات هــم، وزارت صنعت، معدن و تجارت احتماال ثبت 
سفارش را دچار محدودیت و در نهایت ممنوعیت خواهد کرد. 
در واقع، ســازمان توســعه تجارت به عنــوان متولی تجارت 
خارجی تالش کرد تا یک نمونه پایلوت از تهاتر داخلی را برای 
صادرکنندگان و واردکنندگان به راه اندازد و با استفاده از روش 
واردات در مقابل صادرات شرایطی را فراهم آورد که ارز حاصل 
از صادرات خشــکبار، آبزیان و گیاهــان دارویی را به واردات 

موبایــل اختصاص دهد. حاال اما این روند چند روزی اســت 
متوقف شده و از سوی دیگر، زمزمه هایی مربوط به ممنوعیت 
واردات گوشــی های تلفن همراه با رنج مشــخصی از قیمت 
دالری ممنوع خواهد شــد که اغلب گوشی های برند آیفون 
را در برمــی گیرد. البته برخی دلیل این کار را مقابله به مثل 
تجاری ایران با آمریکا می دانند؛ در حالیکه این ایده همواره از 
زمان طرح موضوع ممنوعیت واردات گوشی های تلفن همراه 
بــا برند آیفون مطرح بوده و هیچگاه هم نتوانســته به نتیجه 

دلخواه برسد و بعد از مدتی مجدد، واردات آزاد شده است. 
در این میان نگاهی به آمارهای وارداتی موبایل در سال ۱۴٠٠ 

حکایت از این دارد کــه واردات بیش از چهار میلیارد دالری 
گوشــی تلفن همراه با رشد ۷٠ درصدی، این کاال را همچنان 
در صــدر واردات ایران حتی باالتر از کاالهای اساســی نگه 
داشــته؛ به این معنا که در میان ۱٠ قلــم اول واردات ایران 
در سال گذشته، گوشــی تلفن همراه با چهار میلیارد و۱۶٢ 
میلیون دالر به وزن ۶هزار تن در صدر واردات قرار داشته است 

که نسبت به سال ۱۳۹۹ از نظر ارزش ۷۱ درصد رشد دارد.
این در حالی اســت که در ۱٠ ماهه سال گذشته حدود ۳.۳ 
میلیارد دالر واردات گوشــی ثبت شده بود که بر این اساس 
واردات ایــن کاال در دو ماه آخر بیــش از ٨٠٠ میلیون دالر 

افزایش داشته اســت.البته باید به این نکته هم توجه داشت 
که علیرغم حواشــی که در مورد احتمال ممنوعیت واردات 
گوشــی های باالی ۶٠٠ دالر مطرح بــود، این اتفاق نیفتاد و 
طبق قانون بودجه امسال این واردات همچنان انجام می شود؛ 
ولی به روال پارسال حقوق ورودی گوشی های با ارزش کمتر از 
۶٠٠ دالر با ۶ درصد و با ارزش باالی ۶٠٠ دالر با  ۱٢ درصد،  
محاسبه می شود؛ با این تفاوت که نرخ محاسبه حقوق ورودی 
از ۴٢٠٠ به نرخ ســامانه مبــادالت الکترونیک یعنی نرخی 
نزدیک به بازار نزدیک شده است.حاال گشت و گذاری در بازار 
و صحبت با فعاالن این حوزه نشــانگر آن است که هنوز هیچ 
اتفاق و تصمیم رسمی برای جلوگیری از واردات موبایل های 
آیفون گرفته نشده است، بســیاری از فروشندگان بخشی از 
کاالهای خود را به انبارها برده اند تا تکلیف مشــخص شود؛ 
چراکه اگر واردات محدود شود، بر هم خوردن تعادل عرضه و 
تقاضا به طور قطع، بازار را با مشکالت جدی مواجه می سازد و 
کاالها کمیاب خواهند شد و این خود، آغازی برای یک تنش و 
برهم ریختگی مجدد در بازار این کاال است.نکته حائز اهمیت 
آن اســت که اکنون گوشــی های تلفن همراه به یک کاالی 
ضروری سبد خانوار تبدیل شده و هر گونه تصمیم گیری برای 
آن باید با دقت نظر بیشتری صورت گیرد، به خصوص اینکه 
در حال حاضر، هیچ تولیدکننده داخلی نیز در این حوزه وجود 
ندارد و بســیاری از برندهای مطرح در حوزه این کاال، ســهم 

بسیار باالیی را از تامین نیاز بازار دارند. 
بر این اســاس، به نظر می رســد که اگرچه ضرورت دارد که 
ایران در عرصه های تجــاری برخی مقابله به مثل ها را برای 
تضعیف تجارت دشــمنان خود انجام دهد، اما این تصمیمات 
نباید منجر به برهم ریختگی بازار و فراهم آوردن شــرایطی 
برای سودجویانی شود که مترصد فرصت برای سواستفاده از 

بازار هستند.

رییــس اتاق بازرگانی مشــترک ایران 
و ترکیــه با بیان اینکــه ارزش تجارت 
خارجی کشــور افزایشــی بوده است، 
خاطرنشان کرد: نباید این ارقام فعاالن 
اقتصادی را از حرکت صعودی باز دارد 
و ما را شــگفت زده کند، زیرا آمارهای 
پیشــین تجاری با ترکیه بسیار بیشتر 
از تجارت فعلی اســت.به گزارش ایرنا، 
مهرداد ســعادت با بیان اینکه پیش از 
ایــن رقم ٢۱ میلیــارد دالر تجارت را 
با ترکیه ثبت کرده ایــم، تصریح کرد: 
ظرفیت افزایش چشمگیرتر با این کشور 
وجود دارد و در گام نخست می توانیم 
به ۱۵ میلیارد دالر دســت پیدا کنیم.

ســعادت اظهار داشــت: اتاق بازرگانی 

مشترک ایران و ترکیه اقدامات بسیاری 
ازجمله برگزاری همایش و نمایشــگاه 
را انجام داده اند که مورد اســتقبال نیز 
قرار گرفته است؛ از سوی دیگر فضایی 
برای آشــنایی ایرانیان ســاکن ترکیه 
را نیز با تجار این کشــور ایجاد کردیم 
تــا فرصت های ســرمایه گذاری فراهم 
شــود.وی با بیان اینکه اتاق مشترک 

برنامه بسیاری در زمینه توسعه روابط 
تجــاری در دســتور کار دارد، تصریح 
کرد: فراهم کردن زمینه برای آشنایی 
تجار دو کشور، تأثیراتی بسیاری برای 
فعاالن اقتصادی داشته است که سعی 
داریم آن هــا را ادامه دهیم.رییس اتاق 
بازرگانی مشترک ایران و ترکیه گفت: 
یکی از رسالت های دولت هموارسازی 

تجارت دو کشو ر با تمام قدرت است، 
زیرا سیاست ها بین دو کشور در بعضی 
مــوارد بر اقتصاد نیــز تأثیر می گذارد.

وی با بیــان اینکه فعــاالن اقتصادی 
نمی تواننــد در این بخــش ورود پیدا 
کنند، اظهار داشــت: انتظــار می رود 
دولت در مورد کشــورهای همســایه 
به ویژه ترکیه دقیق و جدی رســیدگی 
به توسعه روابط رسیدگی کند.سعادت 
با بیان اینکه ایران و ترکیه از کشورهای 
مهم منطقه محسوب می شوند، گفت: 
می تــوان از بازار دو کشــور بازاری به 
نفــع ۱۶٠ میلیون نفر اســتفاده کرد؛ 
زیرا مجموعه جمعیت دو کشــور عدد 

قابل توجهی است.

تالش ایران برای رونق تجارت با ترکیه؛

سهم اندک ایران از واردات 300 
میلیارد دالری ترک ها

بررسی ساختار جدید اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان

جلسه کارگروه هماهنگی واحد امور کمیسیون های 
تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص ساختار 
جدیــد اداره کل صنعت، معدن و تجارت اســتان 
تشکیل شد.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی 
اصفهان در این جلســه که با حضــور رئیس اداره 

بازرگانی خارجی اداره کل صمت استان، دبیران و مشاوران کمیسیون های 
تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شــد، روح اهلل میرزاامیری مدیر امور 
کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تغییر ساختار 
ســازمان صمت از زمان وزیــر جدید مطرح و به اســتان ها نیز اخیرا ابالغ 
شــده اســت، گفت: هدف از برگزاری این جلسه اخذ نظرات پارلمان بخش 
خصوصی درباره این تغییرات در سطح وزارتخانه و استان ها است.میرزاامیری 
با بیان اینکه فعاالن اقتصادی در خصوص ساختار جدید وزارتی دغدغه های 
جدی  دارند، افزود: کاهش اختیارات ادارات کل اســتان ها که البته برخالف 
سیاست های دولت سیزدهم بوده و همچنین پراکندگی سیاست گذاری ها، 
برنامه ریزی ها و امور راهبردی و کالن در دفاتر چندگانه وزارتخانه که ممکن 
است به واگرایی و ناهماهنگی در حوزه های مهمی چون صادرات، واردات و 
زنجیره تامین منجر شود، از مهم ترین نگرانی های فعاالن اقتصادی در رابطه 

با تغییرات جدید است.

شروع طوفانی فوالد خراسان:
فوالد خراسان سال تازه را با شکستن 

۳رکورد تولید آغاز کرد
غاز ســال کاری در مجتمع فوالد خراســان، با ثبت سه رکورد در نخستین ماه 
سال همراه شد.کارکنان پرتالش تولید در فوالد خراسان، پس از رفع محدودیت 
های ناشــی از کمبودهای انرژی در سال گذشته، توانستند ۳ رکورد تولید را در 
کارخانه های احیا مستقیم و گندله سازی جابه جا کنند.مدیرعامل مجتمع فوالد 
خراســان با اعالم این که جهادگران تولید موفق به شکستن رکورد تولید آهن 
اسفنجی شده و نیز برای پنجمین بار متوالی رکورد تولید گندله را در این شرکت 
جا به جا کردند از جا به جایی یک رکورد روزانه تولید، همزمان با این دو  رکورد 
ماهانه خبر داد. به گفته کسری غفوری، کارکنان پرتالش مجتمع فوالد خراسان، 
با تولید ٢٠۱هزار و ۶۵۴ تن گندله، در فروردین ماه امسال، باالترین میزان تولید 

گندله در این کارخانه را از ابتدای راه اندازی تا کنون رقم زدند.

فروردینی پر رکورد برای گهرزمین
واحد فرآوری شــرکت سنگ آهن گهرزمین، در ادامه ثبت رکوردهای پیاپی در 
ســال گذشته موفق به کسب سه رکورد همزمان طی فروردین ماه سال ۱۴٠۱ 
شــد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت سنگ آهن گهرزمین 
مهندس حســین کامجو، مدیر واحد فرآوری این شــرکت با اشاره به اقدامات 
واحد فرآوری در ســال جدید عنوان کرد: در ســال جدید، این واحد موفق  به 
کســب ســه رکورد در زمینه تولید ماهیانه کنسانتره، تولید ماهیانه سنگ آهن 
دانه بندی و تولید و ارســال ماهیانه کنسانتره بلین شده به کارخانه گندله سازی 
شده اســت.وی در ادامه افزود: خوشبختانه توانستیم با عنایت پروردگار متعال 
و تالش شبانه روزی پرسنل شــرکت های گهرزمین و نظم آوران، رکورد ماهیانه 
خطوط ســه گانه کنســانتره با ۵۶٠٫۳۹۹ تن در تاریخ ۱۴٠۱٫٠۱٫۳۱ را کسب 
نماییم. در همین راســتا واحد خردایش نیز با تولید ۹۷۳،٢۳۹ تن ســنگ آهن 
دانه بندی موفق به ثبت رکورد تولید ماهانه شد.مدیر فرآوری گهرزمین همچنین 
خاطرنشان کرد:  در ادامه این رکورد شکنی ها، خط افزایش بلین واحد فرآوری 
در ماه گذشته موفق شد با تولید و ارسال ۴۵٠،٠۵۶ تن کنسانتره بلین شده به 

کارخانه گندله سازی، رکورد قبلی خود را بیش از ٢٠٪ ارتقا دهد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:
فرمایش مقام معظم رهبری درباره ارتقاء کیفیت 

خودرو در سایپا اجرایی شد 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، 
مبنی بر ارتقای کیفیت خودرو، این مجموعه با همت و تالش شبانه روزی مهندسان 
و کارگران خود در گام اول توانست کیفیت خودروی شاهین را به نحو مطلوب ارتقاء 
دهد.به گزارش سایپانیوز، محمدعلی تیموری با تاکید بر اینکه طی چندماه اخیر به 
موضوع کیفیت محصوالت گروه خودروسازی سایپا به طور ویژه پرداخته شده است، 
تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی، 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی تاکید کردند که »با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو 
در کشــور، کیفیت خودرو خوب نیســت و مردم ناراضی اند و حق با مردم اســت«، 
از این رو گروه خودروســازی ســایپا برنامه دقیق و جامعی را تدوین کرد تا در مدت 
زمان بسیار کوتاه ارتقای کیفیت تمام محصوالت و به خصوص خودروهای اقتصادی 
شاهین و کوییک را محقق کند.او با بیان اینکه گروه خودروسازی سایپا با حمایت های 
وزارت صمت، همکاری قطعه ســازان و همدلی و همراهی مهندسان و کارگران این 
مجموعه موفق شــد در کمتر از یک ماه، رشــد کیفی را در خودروهای تولیدی این 
مجموعه پیاده ســازی کند، افزود: جلب رضایت مشتریان در اولویت برنامه های گروه 
خودروسازی سایپا است و در این مسیر هیچگاه توقف نخواهیم کرد.مدیرعامل گروه 
خودروســازی ســایپا تاکیدکرد: در گام اول ارتقای کیفیت، کاهش صدای خودروی 

اقتصادی شاهین در دستور کار قرار گرفت،.

سازمان توسعه تجارت از اعزام یک تیم اقتصادی ایرانی به آلمان 
برای آشنایی با این کشــور و فراهم کردن مقدمات الزم برای 
صادرات کاال خبر داد.به گزارش ایســنا، بر اساس براوردهایی 
که از عملکرد تجاری کشــور منتشر شده، اصلی ترین شرکای 
تجاری ایران در منطقه و در میان کشــورهای همســایه قرار 
دارند. جز چین، بیشــترین صادرات ایران به کشورهایی چون 
عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان بوده و در میان 
صادرکنندگان کاال به ایران نیز نام همین کشــورها به چشم 

می خورد.در سال های گذشته آلمان و سوییس توانسته اند در 
میــان صادرکنندگان عمده کاال به ایران قرار بگیرند اما فاصله 
آنها با امارات متحده عربی کــه در صدر این جدول قرار دارد 
بســیار زیاد اســت.هرچند در دوران برجام، تعــداد زیادی از 
شــرکت های اروپایی برای ورود به اقتصاد ایران اعالم آمادگی 
کردند اما در دوران تحریم، عمال ارتباط آنها با ایران قطع شــد 
و همین موضــوع به کاهش جدی تجارت مشــترک ایران و 
اتحادیه اروپا انجامید.حاال رییس سازمان توسعه تجارت از اعزام 
یک تیم اقتصادی به آلمان خبر داده تا شــرایط برای توسعه 
صادرات به این کشــور فراهم کنند.علیرضا پیمان پاک، با بیان 
این خبر افزود: ســازمان توسعه تجارت ایران با همکاری مرکز 
بین المللی تجارت و با هدف حمایت از شــرکت های صادراتی 
کوچک و متوســط برای ورود به بازار کشــور آلمان نسبت به 
اعزام مدیران ٢۳ شــرکت به این کشــور اقــدام کرد. مدیران 

شرکت های منتخب از چهار تا ٢۴ اردیبهشت ماه سال جاری 
در شــهرهای کلن و هامبورگ حضور خواهند داشت و در این 
مدت با حضور در نشست های B٢B با شرکت های آلمانی تالش 
می کننــد تا زمینه های الزم را برای صادرات به کشــور آلمان 
فراهم کنند. معاون وزیر و رییس کل ســازمان توسعه تجارت 
ایران گفت: عالوه بر نشســت های B٢B، برنامه های آموزشی، 
بازدید از شــرکت های آلمانی، نمایشــگاه ها و زیرساخت های 
مرتبط با تجارت در برنامه گروه اعزامی گنجانده شــده است. 
در این برنامه مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره شرکت های 
کوچک و متوســط تولیــدی و صادراتی فعــال در حوزه های 
مورد تاکید شامل: گیاهان دارویی، میوه و سبزیجات، قطعات 
خودرو، محصوالت پتروشیمی، فن آوری اطالعات و ارتباطات، 
گردشگری و دانش بنیان و همچنین شرکت های فعال در حوزه 
دارو و مواد غذایی حضور دارند.براســاس اعالم سازمان توسعه 

تجارت، شرکت های حاضر در این رویداد از بین ۱٠٠ شرکتی 
که طی فراخوان سازمان توسعه تجارت ایران در آبان ماه سال 
گذشته درخواست حضور در این رویداد را کرده بودند، طی سه 
مرحله مصاحبه تخصصی انتخاب شده اند.  شرکت های ایرانی 
اعزام شده در طول حضور ٢٠ روزه خود در آلمان آموزش هایی 
نیز در خصوص نحوه تنظیم قراردادهای تجاری، مدیریت تغییر 
و نوآوری، کسب و کارهای دیجیتالی و مدیریت پروژه خواهند 
داشــت. در برنامه فوق بازدید از شرکت های مهم کشور آلمان 
از جمله برندهای مطرح خودروسازی نیز گنجانده شده است. 
ایــن برنامه به عنوان یکی از اقدامــات عملی مربوط به پروژه 
همکاری های ســازمان توسعه تجارت ایران  با مرکز بین المللی 
تجارت قرار اســت مجدداً برای گروه دیگری از شــرکت های 
صادراتی به کشــور آلمان و ایتالیا در ماه هــای پیش رو اجرا 
شود. سازمان توســعه تجارت ایران همکاری عملی خود را با 
مرکز بین المللی تجارت ITC از سال ۱۳۹٨ و در قالب »پروژه 
کمک هــای فنی در حوزه تجارت« آغاز کرد که تدوین راهبرد 
ملی صادرات ایران یکی از اساسی ترین فعالیت های این پروژه 

در گام های نخست به شمار می رود.

تدابیر ویژه برای صادرات به اروپا؛

آلمان ها مشتری خرید کاالهای ایرانی می شوند؟
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معاون اقتصــادی بانک مرکزی آمار بیان شــده از ســوی 
رئیس جمهور درباره کاهش حــدودا ۱۳ درصدی نرخ تورم 
از ابتدای دولت ســیزدهم تا پایان سال گذشته را مطابق با 
آمارهای بانک مرکزی خواند.پیمان قربانی، معاون اقتصادی 
بانک مرکزی، در گفت وگو با خبرنگار ایبنا با تاکید بر اینکه 
آمــار مربوط به تورم کماکان در بانــک مرکزی تولید و به 
صورت ماهانه در اختیار مقامات و مسئوالن اقتصادی کشور 
قــرار می گیرد گفت: نــرخ تورم از ۴۷.۱ درصد در ســال 
۱۳۹۹نهایتا به ۵۹.۳ درصد در شــهریوماه ۱۴۰۰ رســید 

که در ۷ دهه گذشته بی ســابقه بوده است.قربانی تصریح 
کرد: خوشبختانه از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ 
ماهه در مســیری نزولی قرار داشته و با ۱۳.۱ واحد درصد 
کاهش به ۴۶.۲ درصد در اســفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.

معــاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: بر این اســاس، 
آماری که رئیس جمهور درباره کاهش ۱۳ درصدی نرخ تورم 
بیان کردند کامال صحیح و مستند به آمار بانک مرکزی بوده 
است.قربانی همچنین از کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به 
نقطه در دولت سیزدهم نیز خبر داد و افزود: نرخ تورم نقطه 

به نقطه نیز که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در سطح ۵۴.۹ درصد 
قرار داشــت، با ۲۵.۴ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد در 
اسفند ۱۴۰۰ رسیده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی با 
اشاره به نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سال 
های گذشته گفت: خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در 
تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد 
کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است که 
حاکی از جهت گیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم 

در این زمینه می باشد.

گزیده خبر

توسط گروه مالی گردشگری انجام شد؛
راه اندازی پویش » سفره مهر » برای اطعام 

100 هزار نفر از روزه داران کشور
به مناســبت ماه مبارک رمضان با هدف اطعام ۱۰۰هــزار هموطنان روزه دار و 
مومن مناطق کمتر برخوردار کشور، گروه مالی گردشگری نسبت به تامین ۱۰ 
هزار بسته ســبد مواد غذایی اقدام کرده که توسط بنیاد نیکوکاری یاس توزیع 
آغاز شــده است.گروه مالی گردشــگری برای تهیه بسته های کمک معیشتی و 
اطعام ۱۰۰ هزار نفر از روزه داران و مومنان مناطق کمتر برخوردار، به راه اندازی 
پویش » ســفره مهر« در ماه مبارک رمضان اقدام کرد.به گزارش روابط عمومی 
گروه مالی گردشــگری، در اجرای پویش »سفره مهر« ابتدا قرار بود ۱۰۰ هزار 
پرس غذای گرم بین روزه داران توزیع شود اما با توجه به شرایط کرونا و رعایت 
پروتکل های بهداشتی، مقرر شــد این کمک ها به صورت بسته های خوراکی 
و غذایی آماده و بین خانواده ها توزیع شــود.ارزش هر کدام از بســته های مواد 
غذایی حدود ۱۰ میلیون ریال است و عالوه بر آن به برخی از خانوارها بن نقدی 
نیز اهدا می شود.در پویش » سفره مهر » عالوه بر کمک های مدیران و کارکنان 
گروه مالی گردشگری و  بانک گردشگری و همچنین شرکت های تابعه، شماری 

از هموطنان نیز در این امر خداپسندانه مشارکت کردند

بانک سامان پیشتاز شفافیت و حمایت از 
فعاالن عرصه تولید و اشتغال زایی

تاکیــد و توجه جدی به کلیدواژه های »تولید«، »اشــتغال زایی«، »پشــتیبانی 
ومانع زدایی« که منبعث از منویات مقام معظم رهبری و در مســیر سیاستهای 
کالن دولت جمهوری اســالمی ایران است در زمره رویکردهای راهبردی بانک 
ســامان در سالهای اخیر بوده اســت.به گزارش سامان رسانه، بانک سامان بنابر 
سیاستهای حمایتی خود در دو ســال اخیر و با وجود شرایط کرونا برای حفظ 
جریان تولید و رســیدن کاالهای اساســی به مردم تمام تــالش خود را برای 
شناسایی و اعتبارسنجی و تسهیالت دهی به فعاالن واقعی عرصه تولید و صنعت 
کرده اســت.در این راستا و با توجه به اعالم اسامی برخی از مشتریان این بانک 
به عنوان بدهکار اعالم می دارد این اطالعات و آمار و مســتندات همیشــه و به 
طور منظم در دســترس نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی بوده اســت و با توجه به 
سیاست های بانک اکثر بدهی های ذکر شده بدهی های جاری این مشتریان است 
که در حوزه توســعه تولید و صنعت پرداخت شده اند و جریان منظم وصول آنها 
نیز برقرار است.شــایان ذکر است انتشار فهرست بدهکاران جاری سامان توسط 
بانک مرکزی نشان از عملکرد و اثبات دیدگاه و استراتژی عملیاتی این بانک برای 

حمایت از تولید و صنعت داخلی است.

اعتبار کارت های نقدی بانک پاسارگاد )با تاریخ 
انقضای اردیبهشت ماه1401( تمدید شد

 در راستای رفاه حال مشتریان و کاهش مراجعه حضوری به شعبه ها، کارت های 
نقدی بانک پاسارگاد که تاریخ انقضای آن ها از ابتدا تا انتهای اردیبهشت ماه سال 
۱۴۰۱ است، به مدت یک سال تمدید شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
از این پس مشــتریان هنگام استفاده از درگاه های پرداخت، باید در بخش ساِل 
تاریخ انقضای کارت، به جای عدد ۰۱، عدد ۰۲ را وارد کنند. همچنین مشتریانی 
که از ســامانه های بانکداری مجازی یا همراه بانک استفاده می کنند باید نسبت 
به ویرایش اطالعات کارت های خود بر این اســاس اقــدام فرمایند.الزم به ذکر 
اســت هم میهنان عزیز می توانند اکثر امور بانکی خــود را با بهره مندی از انواع 
خدمات بانکداری الکترونیک بانک پاســارگاد انجام داده و از مراجعه غیرضروری 
به شعبه ها خودداری کنند. مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد به شماره  
www.bpi.ir/ در ســایت این بانک به آدرس CRM تماس8۲8۹۰ و سامانۀ

crm آماده ی پاسخگویی به سؤاالت مشتریان است.

دکترشایان: 
پرداخت تسهیالت بانک مسکن 10۵ درصد 

رشد داشته است
مدیرعامل بانک مســکن گفت: در سال گذشته توانســتیم با پرداخت بیش از 
۷۵ هزار میلیارد تومان تســهیالت، رشــد ۱۰۵ درصدی نسبت به مدت مشابه 
گذشته را در تســهیالت دهی رقم بزنیم.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن 
هیبنا ، دکتر محمود شایان در گفت وگو با رسانه ملی افزود: جهت تامین مالی 
طرح نهضت ملی مســکن، منابع بانک به بیش از ۴۲ درصد افزایش یافته است.

وی بیان کرد: سرمایه بانک از ۱۳ هزار به ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت 
که این مهم ترازنامه بانک را در سال گذشته بهبود بخشید.دکتر شایان ادامه داد: 
نرخ کفایت ســرمایه بانک مسکن به عنوان تنها بانک دولتی در سال گذشته از 
استادارد تعیین شده )هشت درصد( که در حال حاضر نیز به بیش از ۱۰ درصد 
رسیده است.مدیرعامل بانک مسکن اظهار داشت: در طرح نهضت ملی مسکن، 
تکلیف بانک مرکزی در سال گذشته برای ۲۷ بانک و موسسه مالی و اعتباری، 
پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تســهیالت و سهم بانک مسکن نیز ۶۳ هزار 
میلیارد تومان بود که توانســتیم با پرداخت بیش از۷۵ هزار میلیارد تومان،فراتر 
از تکلیف قانونی خود عمل کنیم.وی یادآور شد: میزان پرداخت تسهیالت بانک 
مسکن از سال ۱۳8۴تا۱۳۹۴، ۵۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹، ۳۷ هزار 

میلیارد تومان بوده است.

ایجاد فرآیند سیستماتیک جمع آوری اطالعات 
مزیتی برای سنجش نیازهای مشتریان بانک 

ایران زمین است
مفهوم کلمه »تجربه مشــتری« یکی از مفاهیمی است که در کسب و کارهای 
امروزی از اهمیت باالیی برخوردار است. تجربه مشتری نتیجه ی درک مشتری از 
تعامل با یک کسب و کار یا سازمان است. می توان گفت از زمانی که یک فرد به 
عنوان مراجعه کننده یا درخواست کننده خدمات وارد یک کسب و کار، سازمان 
یا فضای مجازی و اینترنت می شود، تا زمانی که تعامل بین مشتری و مجموعه 
به پایان می رسد، این مفهوم شکل می گیرد.به گزارش روابط عمومی؛ مجتبی 
شیروانی قائم مقام بانک ایران زمین خلق یک تجربه مشتری موثر، عالی و لذت 
بخش را از ویژگی های این بانک بیان کرد و گفت: در دنیای امروز مبنای رقابت 
با دیگر فعاالن اقتصادی براساس میزان رضایت و کسب تجربه مطلوب مشتریان 
سنجیده می شود.شیروانی افزود: بانک ایران زمین با ایجاد فرآیند سیستماتیک 
جمع آوری اطالعات مشتریان از طرق مختلف همچون شعب، سامانه مدیریت 
خدمات فناوری اطالعات، مرکز ارتباط با مشــتریان که به صورت شــبانه روز 
پاســخگوی مشتریان هستند، توانست ســالیق مختلف را بسنجد و با توجه به 

نیازهای مشتریان خدمات متمایز و جدید طراحی و ارائه دهد.

بانک آینده، حامی کارآفرینی و اشتغال مشموالن حمایت بهزیستی کشور
تخصیص تسهیالت قرض الحسنه 1۸4میلیاردی 

در سال گذشته
بانک آینده با هدف حمایت از تولید، کارآفرینی و اشتغال پایدار، تسهیالت قرض الحسنه 
اشتغال زایی به کارفرمایان و مددجویان معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی کشور، 
پرداخت کرد.پرداخت ۲۹۷8 فقره قرض الحسنه حمایتی، به مبلغ ۱.8۴۰میلیارد ریال 

در سال ۱۴۰۰ در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی بانک آینده انجام شده است.

مدیرعامل بانک دی در نشست هم اندیشی با همکاران حوزه اعتبارات:
سرعت و دقت در انجام امور اعتباری مشتریان 

سرلوحه اقدامات حوزه اعتبارات قرار گیرد
مدیرعامل بانک دی در نشســت هم اندیشی با روسا و کارشناسان حوزه اعتبارات این 
بانک، سرعت و دقت در انجام امور اعتباری مشتریان را دو اصل مهم و سرلوحه فعالیت 
حوزه اعتباری دانست.به گزارش روابط عمومی بانک دی ؛ علیرضا قیطاسی مدیر عامل 
بانک دی، در جلســه با روسا و کارشناسان حوزه اعتباری خواستار تحول در فرآیندها 
و روندهــای اجرایی حوزه اعتبارات با رویکرد رعایت حداکثری بهداشــت اعتباری و 
تسریع در پاسخگویی به درخواست مشتریان برای اخذ تسهیالت شد.مدیرعامل بانک 
دی با اشــاره به اهمیت حوزه اعتبارات در چرخه حیات و سودآوری بانک بر عملکرد 
منسجم و یکپارچه حوزه های اعتبارات، بررسی طرح ها، نظارت و وصول مطالبات تأکید 
کرد و گفت: اقدامات منســجم، منظم و دقیق حوزه های اعتباری تعیین کننده حرکت 
هماهنگ شــعب بانک در زمینه پرداخت تسهیالت به مشتریان است و برای تقویت 
این حوزه اداره نظارت با هدف نظم بخشــی و تسریع اجرای دقیق مصوبه های اعتباری 

تشکیل شده است.

تجلیل وزیر نفت از بانک ملت به عنوان 
اثرگذارترین بانک در حوزه انرژی کشور

مدیرعامــل بانک ملت در دیدار با وزیر نفــت تاکید کرد که برای بانک ملت افتخاری 
است که در کنار صنعت نفت قرار دارد و طرح های این صنعت را تأمین مالی می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، رضا دولت آبادی در راس هیاتی از مدیران ارشــد 
این بانک با حضور در محل ســاختمان مرکــزی وزارت نفت، با جواد اوجی وزیر نفت 
دیدار و گفت و گو کرد.وزیر نفت در این دیدار با اشاره به پیشتازی بانک ملت در حوزه 
نفت و انرژی کشــور، اعالم کرد که این بانک در موفقیت های حوزه نفت کشور بسیار 
تاثیرگذار بوده و اثرگذارترین بانک در حوزه انرژی کشور است .جواد اوجی با قدردانی از 
دست اندرکاران بانک ملت، مشارکت این بانک را در اکثر پروژه های بزرگ نفتی کشور 
به ویژه در راه اندازی پاالیشــگاه نفت ستاره خلیج فارس، پروژه های مختلف صنعت 
پتروشیمی و گاز، فازهای مختلف پارس جنوبی و پاالیشگاه های کشور ستودنی خواند 
و اظهار امیدواری کرد که در دوره جدید، این مشارکت ها افزایش پیدا کند و حوزه نفت 
که از استراتژیک ترین حوزه های اقتصادی کشور است بتواند با حمایت نظام بانکی و 
به ویژه بانک ملت، پروژه های بزرگی را در راســتای شکوفایی اقتصاد کشور به مرحله 
اجرا درآورد.وی تالش های دست اندرکاران بانک ملت را در کمک به اجرای طرح های 
نفتی بسیار موثر خواند و از آنان بابت حمایت از حوزه نفت و انرژی کشور  قدردانی کرد.

افزایش ۵۴ درصدی تسهیالت پرداختی به بخش های اقتصادی
تســهیالت پرداختی بانک ها طی ۱۲ ماهه ســال ۱۴۰۰ به 
بخش هــای اقتصادی مبلغ ۲۹ هزار و ۶8۱ هزار میلیارد ریال 
)۶/۲۹.۶8۱ هزار میلیارد ریال( اســت که در مقایسه با دوره 
مشــابه ســال قبل مبلغ ۱۰ هزار و ۴۱۴ هزار میلیارد ریال 
)۴/۱۰.۴۱۴ هــزار میلیارد ریال( معادل ۵۴.۱ درصد افزایش 
داشته اســت.به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، 
جدول ۱ که از سامانه سمات براساس اطالعات ارسالی بانک ها 
اســتخراج شــده و برگرفته از طبقه بندی ISIC است، بیانگر 
هدف از دریافت تســهیالت پرداختی در بخش های اقتصادی 
طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ می باشد. سهم تسهیالت پرداختی 
در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی 
۱۲ ماهه سال جاری مبلغ ۱۹ هزار و ۳۷8 هزار میلیارد ریال 
) ۶/۱۹.۳۷8هــزار میلیارد ریال( معــادل ۶۵.۳  درصد کل 
تسهیالت پرداختی  است.سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین 
ســرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال 
جاری معادل ۶ هزار و ۹۵۱ هزار میلیارد ریال )۹/۶.۹۵۱ هزار 
میلیارد ریال( بوده اســت که حاکی از تخصیص ۳۵.۹ درصد 
از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های 

اقتصادی مبلغ ۱۹ هزار و ۳۷8 هزار میلیارد ریال  )۶/۱۹.۳۷8 
هزار میلیارد ریال( است.مالحظه می شود از 8 هزار و ۹۷۹ هزار 
میلیارد ریال )۶/8.۹۷۹ هزارمیلیارد ریال( تسهیالت پرداختی 
در بخش صنعت و معدن معادل ۷۷.۴ درصد آن مبلغ ۶ هزار 
و ۹۵۱ هزار میلیارد ریــال )۹/۶.۹۵۱ هزار میلیارد ریال( در 
تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و 
اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در 
سال جاری است. شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم 
مســیر جاری، مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر 
گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانســیل تورمی ناشی 
از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری 
است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و 
بهبود کفایت ســرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت غیرجاری و 
بازگرداندن آنها به مســیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش 
بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز 
از فشــارهای مضاعف بر دارایی بانک هــا و ترغیب بنگاه های 
تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین 

مالی طرح های اقتصادی )ایجادی(توجه ویژه ای کرد.

تهران- ایرنا- تامین ارز برای واردات 
دارو و کاالهای اساسی در فروردین 
ماه امســال نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته نزدیک به ۳۷8 درصد 
رشد داشت این رشــد بی سابقه در 
شرایطی محقق شده که تحریم های 
ظالمانه علیه کشــور همچنان ادامه 
دارد. به گزارش ایرنا، بازار ارز اهمیت 
ویژه ای در اقتصــاد دارد و تحوالت 
این بازار بر معیشــت مردم بی تاثیر 
نیســت. این موضوع از دید رئیس 
جمهور و اعضــای اقتصادی کابینه 
دولت سیزدهم مغفول نبوده است و 
مهمتریــن اقدام خود را کنترل بازار 
ارز تعریف کردند.رونمایی از سامانه 
برخط بازار متشــکل ارزی، تعریف 
دریافت  بــرای  محدودیــت جدید 
ارزهای مســافرتی و مــوارد دیگر 
اقداماتی بود که دولــت در کنترل 
بازار ارز انجام داد و در این راســتا به 
گواه بسیاری مثمر ثمر بوده و سبب 

شــده تا قیمت ها در این بازار بعد از 
مدت ها ثبات داشت و شاهد نوسانات 
هر روز و هر ساعت قیمت ها نبودیم.

تامین ارز کاالی وارداتی یکی دیگر 
از مقوالت مهم اســت. در بحث ارز 
واردات، اقدامات الزم در سه مرحله 
انجام می شود. مرحله نخست تامین 
ارز اســت یعنی بانک مرکزی برای 
واردات کاالهــای اساســی و ثبت 
سفارش از کجا باید ارز مورد نیاز خود 
را تامین کند. مرحله دوم تخصیص 
ارز اســت که واردکننده باید معادل 
ریالــی ارز تخصیص یافتــه را واریز 
کند. آخرین مرحلــه اختصاص ارز 
است که بانک مرکزی، ارز مورد نظر 
را به واردکننــده اختصاص می دهد.

تخصیص ارز بــرای واردات کاالهای 
اساســی و دارو در هشت ماه گذشته 
تغییر قابل توجهی داشــته اســت. 
براســاس آخرین آمار اعالمی بانک 
مرکزی در نخستین ماه سال جدید 
بانک مرکزی یک میلیــارد دالر ارز 
برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی 
تخصیص  داد.همچنین  اختصــاص 
ارز برای واردات کاالهای اساســی در 
دولت جدید به جد پیگیری شــده و 
طبق آمار اعالمی بانک مرکزی ســه 
میلیارد دالر برای این منظور پرداخت 
شــد. همچنین بــا تخصیص هفت 
میلیارد دالر دیگر برای واردات سایر 
اقالم اساســی، مجموع ارز اختصاص 
یافته از ابتدای ســال ۱۴۰۱ به ۱۱ 

میلیارد دالر رســید و ایــن رقم در 
مقایسه با ارز واردات در فروردین سال 
گذشته رشد پنج برابری داشته است.

فروردین سال گذشته مجموع کل ارز 
تخصیص یافته شــامل ارز ترجیحی 
و غیرترجیحــی برای همــه کاالها 
حدود ۲.۳ میلیارد دالر بود.رشد پنج 
برابری ارز تخصیصی واردات کاال در 
فروردین ماه امسال در شرایطی است 
که تحریم های ظالمانه علیه کشــور 
هنوز هم ادامــه دارد و این صحه ای 
بر سخنان رییس جمهوری است که 
بارها تاکید کردند که سفره مردم را 
به مذاکرات گره نمی زنیم.با موفقیت 
دولت ســیزدهم در افزایش صادرات 
نفت و وصول درآمدهای نفتی، تامین 
ارز کشــور با وجود ادامه تحریم ها به 
بهترین سطح ســال های اخیر خود 
رسیده اســت و بنا به اعالم مقامات 
بانکی کشور این روند همچنان ادامه 

خواهد داشت.

رشد 3۷8 درصدی تامین ارز 
واردات در یک ماه گذشته

بیت کوین به زودی سقوط بزرگ دیگری را تجربه خواهد کرد.به گزارش ایسنا، روند تاریخی معامالت ۲۰۰ روزه و ۶۰۰ روزه نشان می دهد که احتماال بیت کوین افت بزرگ دیگری را در آینده نزدیک مشاهده خواهد 
کرد و الگوی فعلی بیت کوین از لحاظ تاریخی منجر به کاهش شدید قیمت کنونی شده است.یکی از تحلیلگران حوزه بیت کوین اظهار کرد که به نظر می رسد، قیمت فعلی بیت کوین بین منحنی  ۲۰۰ و ۶۰۰ روزه در 
میانگین متحرک فشرده شود؛ میانگین متحرک یا به طور خالصه MA، ابزار تحلیلی است که میانگین قیمت بیت کوین را در هر محدوده دلخواه محاسبه می کند. همانطور که از نامش پیداست، به صورت روزانه و با 
قیمت های جدید، این میانگین دائما به روزرسانی می شود.مزیت اصلی میانگین متحرک این است که هرگونه نوسانات قیمت محلی را یکنواخت می کند و روند را به صورت منحنی هموارتر نشان می دهد. این ابزار، برای 
مطالعه روندهای بلندمدت بسیار مفید است، جایی که تغییرات روزانه قیمت چندان مهم نیست.میانگین متحرک را می توان در هر محدوده ای از دوره به عنوان مثال، یک هفته، ۱۰۰ روز یا حتی فقط یک دقیقه اعمال 
کرد.بر اساس این نمودار، در طول سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱8، پس از تشکیل اوج قیمت )ATH( مربوطه و کاهش قیمت، برای دوره ای قیمت بین  ۲۰۰ و ۶۰۰ روزه در میانگین متحرک فشرده شد. پس از مدتی ماندن در همان منطقه، میانگین های متحرک 
از یکدیگر عبور کردند و کریپتو کاهش زیادی در قیمت خود مشاهده همچنین در حالی که این اتفاق افتاد، حجم بیت کوین نیز روند نزولی را تجربه کرد.اکنون، به نظر می رسد که این بار نیز یک الگوی مشابه در حال شکل گیری است. اوج قیمت از نوامبر 
کاهش یافته و اکنون بین دو میانگین متحرک گیر کرده است. اگر این الگو حفظ شود و میانگین های متحرک دوباره از هم عبور کنند، ممکن است افت بزرگ دیگری برای ارزش بیت کوین مشاهده کنیم.بیت کوین چند روز پیش حرکت صعودی قوی را 
نشان داد زیرا به نظر می رسید دوباره به سطح ۴۳ هزار دالر نزدیک می شود. با این حال، قیمت طی ۲۴ ساعت گذشته کاهش یافته است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.8۴ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به 
روز قبل ۰.۴۰ درصد کمتر شده است.در حال حاضر ۴۰.۹۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل 
گرفت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۴.۲۱ میلیارد دالر است که ۳۳.۴۴ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۷.۴۴ میلیارد دالر است که ۱۳.۷۳ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای 

دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۴۳.۵۱ میلیارد دالر است که 8۰.۲8 درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

سقوط آزاد بیت کوین نزدیک است

تزریق بیش از 1700 میلیارد 
ریال منابع به دانش بنیان ها 

توسط بانک ملی ایران
بانک ملی ایران در ســال گذشته تنها از محل منابع در اختیار 
صندوق توســعه ملی ۱۷۳۳ میلیارد ریال منابع به پروژه های 
دانش بنیان تزریق کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ایران، گرچه ســال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان 
»تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام گذاری شده است، اما 
این بانک از دیرباز حمایت خود از شــرکت های دانش بنیان را 
عملیاتی کرده بود.طبیعی است که با مزین شدن امسال به این 
عنوان، میزان و شکل حمایت بانک از شرکت های دانش بنیان 
نیز تغییر کرده و توســعه خواهد یافــت، اما نگاهی به عمکلرد 
یک سال گذشــته در این حوزه نیز قابل توجه است.بانک ملی 
ایران در سال ۱۴۰۰ تنها از محل قرارداد با صندوق توسعه ملی 
8۰۳ میلیارد ریال بابت سرمایه ثابت به شرکت های دانش بنیان 
تخصیص داده اســت.این رقم در حوزه سرمایه در گردش نیز به 
عدد ۹۳۰ میلیارد ریال رسید که تقریبا معادل کل مبلغی است 
که از محل صندوق به بانک ملی ایران تخصیص یافته بود.بانک 
ملی ایران از محل منابع در اختیار خود نیز میزان قابل توجهی 

تسهیالت به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده است.

بانک قرض الحسنه مهر ایران 1۵ میلیارد ریال برای 
آزاد زندانیان اختصاص داد

دکتر »ســید سعید شمســی نژاد« با شرکت در برنامه شــبکه تلویزیونی افق با اشاره به 
اینکه کارکنان بانک قرض الحســنه مهر ایران بخشی از حقوق خود را برای کارهای نیک 
اختصــاص می دهند، از اختصــاص مبلغ ۱۵ میلیارد ریال بــرای آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمد خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، دکتر »سید سعید 
شمسی نژاد« با حضور در برنامه »پویش دوباره زندگی« که به منظور آزادسازی زندانیان 
جرائم غیر عمد تهیه و از شبکه »افق« پخش می شود، از اهتمام بانک های قرض الحسنه 
برای مشارکت در فعالیت های عام المنفعه از جمله آزادسازی زندانیان نیازمند و کمک به 
اشتغالزایی این افراد پس از آزاد شدن از زندان خبر داد.وی با اشاره به فعالیت های انجام 
شده در این حوزه از ســوی بانک های قرض الحسنه بیان داشت: شاخص عملکردی این 
بانک ها نشــان از عملکرد بسیار مطلوب آن ها در شبکه بانکی دارد و در این میان بخشی 
از فعالیت ها نیز به سمت کارهای عام المنفعه و خیر سرازیر شده است.شمسی نژاد افزود: 
مردم به قرض الحسنه عالقه مند هستند و این مهم عاملی شده که در پرداخت اقساط خود 
بسیار دقیق باشند؛ به طوری که اکنون معوقات بانک قرض الحسنه مهر ایران کمتر از نیم 
درصد است و این موضوع ما را برای حضوری پررنگ تر و ارائه خدمات بیشتر به آحاد مردم 
جامعه تشــویق می کند.وی ادامه داد: بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال ۱۴۰۰ بیش 
از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار فقره تســهیالت قرض الحسنه پرداخت کرده و در میان ۳ بانک 
برتر کشور از نظر تعداد پرداخت تسهیالت قرار گرفته است. بیش از ۶۵۱هزار فقره از این 
تسهیالت به ارزش ۷۷ هزار میلیارد ریال به منظور ایجاد اشتغال بوده که قسمتی از آن 

نیز به پویش »دوباره زندگی« تعلق داشته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی:

آمار رئیس جمهور از 
کاهش 13درصدی نرخ 
تورم مستند است
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نگـــاه

بررسی راه های مقابله با پوتین در اوکراین از سوی »فارین پالیسی«؛
 تجربه ایران، ناکارآمدی تحریم ها

 را اثبات کرد
فارن پالیسی ضمن مقایسه روســیه با ایران و ذکر بی نتیجه بودن اعمال 
تحریم ها بر ایران، در برآوردی مشــابه درباره مســئله روســیه، راهکار را 
در جایگزیــن های دیگر به غیر از اعمال تحریم هــا می جوید.به گزارش 
خبرگزاری مهر، نشریه »فارن پالیسی« در مقاله ای با اشاره به بی اثر بودن 
سیاســت اعمال تحریم ها و با تاکید بر نمونــه ایران، اعالم کرده که اعمال 
تحریم ها بر مســکو، تأثیری بر سیاست ها و تصمیمات »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه ندارد.فارن پالیسی در ادامه و با ذکر ادعاهایی در رابطه 
با به اصطالح جنایات روسیه در کشتار غیرنظامیان و تخریب اماکن عمومی 
در اوکراین می نویسد که کشورهای مختلف با اخراج دیپلمات های روسی، 

نسبت به این مسائل واکنش نشان داده اند.

در ادامه خالصه ای از مقاله فارن پالیسی آورده می شود:
ماشین اعمال تحریم ها از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با قدرت تمام در این 
زمینه فعال شده اســت و روسیه هدف اعمال تحریم ها و اقدامات تنبیهی 
متعددی قرار گرفته اســت، به طوری که در اندک زمانی، این کشور ایران 
را که متحمل بیشترین تحریم ها از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا شده است، 
پشــت سر گذاشــت.تحریم ها برای دهه ها به طور تدریجی به عنوان ابزاری 
برای اعمال فشــار مورد استفاده قرار گرفته اند و ایاالت متحده اصلی ترین 
اســتفاده کننده این اقدامات قهری است. در حال حاضر، حداقل ۲۴ کشور 
هــدف تحریم های ایاالت متحده قرار گرفته انــد، تحریم هایی که یا جزئی 
هستند و در مورد جنبه های خاصی از تجارت با نهادهای یک کشور اعمال 
می شــوند، مانند مواردی همچون نیکاراگوئــه و ونزوئال و یا به طور کامل 
تجارت با یک کشــور را قطــع می کنند مانند آنچه در مــورد ایران اتفاق 
می افتد.تحریم های ایران که از ســال ۱۹۷۹ )۱۳۵۷( اعمال شــده است 
می تواند مثالی مناســب برای این مسئله باشد که تحریم ها اثری بر تغییر 

رفتار یک دولت ندارد.
تحریم های ایران که توســط دولت »جیمی کارتــر« رئیس جمهور وقت 
آمریکا به بهانه مســئله گروگان گیری اعمال شــد، بعدها نیز به بهانه های 
دیگر از جمله مســائل مرتبط با حقوق بشر و همچنین مهمترین دستاویز 
آمریکا یعنی مسئله هسته ای ایران، با شدت و حدت بیشتری ادامه یافت به 
طوری که عماًل دسترسی این کشور به بخش های بانکی و مالی بین المللی 
قطع شده است.تحریم های مذکور که در کمپین »فشار حداکثری« »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور ســابق ایاالت متحده، به اوج خود رســید، شکست 
خورده اســت. علی رغم همه این مسائل، تحریم ها کمک چندانی به تغییر 
رفتار و سیاســت های کلی دولت ایران نکرده است. تهران یاد گرفته است 
کــه چگونه از تحریم ها به ســالمت عبور کند و راه حل هایی برای پشــت 
سر گذاشــتن تحریم ها بیابد.روسیه نیز دارای بسیاری از نشانه های الگوی 
حکومت ایران است. روســیه همچنین یک قدرت بزرگ جهانی است و با 
هزینه دفاعی ســاالنه ۶۱.۷ میلیارد دالر تا ســال ۲۰۲۰، به دومین ارتش 
بزرگ جهان می بالد. این کشــور سالح های خود را تولید می کند و مقادیر 
زیادی از جمله جت های جنگنده را به مشــتریان ســنتی صادر می کند.

تحریم ها، هر چند که فراگیر و تند باشــند، چنین جنگجوی نظامی مانند 
روسیه را به زانو در نمی آورد یا آن را از تجاوز بیشتر در اوکراین باز نمی دارد، 
و از ماجراجویی های احتمالی آن در اروپا جلوگیری نخواهد کرد.تجربه ایران 
هشداری اســت مبنی بر اینکه تحریم ها نمی تواند کشورها را متوقف کند 
به ویژه با توجه به خالءهای قانونی متعدد سیستم مالی بین المللی و کاهش 
کشش دالر آمریکا که به تدریج جای خود را به سایر ارزهای محلی می دهد.

تحریم ها ممکن است هنوز هم طرفدارانی داشته باشند که آنها را جایگزینی 
برای کارزارهای نظامی و جنگ های پرهزینه می دانند، اما حقیقت این است 
که با اضافه شدن کشــورهای بیشتری به فهرست کشورهای تحریم شده، 
قدرت آن هــا از بین می رود، به این معنی که آنهــا در حال یادگیری این 
مسئله هستند که چگونه می توان تحت تحریم ها زندگی کرد و آنها را دور 
زد و این دانش را با ســایرین نیز به اشتراک گذاشت.در مورد روسیه، آنچه 
باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که ماجراجویی نظامی وحشتناک 
این کشــور در اوکراین به پایان می رســد و خصومت آن اصالح می شود، 
ساخت ترکیبی از دیپلماسی، طرد و اقدام قانونی است. در این زمینه، طرد 
با انزوا تفاوت اساســی دارد. عضویت روسیه در سازمان های بین المللی که 
به این کشــور نفوذی می دهد که در حال حاضر در امور جهانی دارد، حقی 
است که باید از آن محروم شود. اخراج روسیه از شورای حقوق بشر سازمان 
ملل متحد و شورای اروپا اولین گام های مؤثر در این راستا بود.کشورهایی 
که موافق هســتند اقدام روسیه در اوکراین قابل چشم پوشی نیست، باید 
مصونیت دیپلماتیک پوتین و سایر مقامات عالی رتبه را لغو کنند. عضویت 
در مجامع بین المللی و آزادی ســفر به کشورهای مختلف امتیازاتی است 
که برای مقامات روسیه مشروعیت قابل توجهی دارد و اگر جهان هماهنگ 
عمل کند می توان مقامات روســیه را از این مزایا محروم کرد. اگر اعضای 
دولت روســیه طی مراحلی عناصر نامطلوب اعالم شــوند، ممکن است در 
خارج از کشــور با عواقب قضائی مواجه شــوند.اینها برخی از گزینه هایی 
هســتند که جامعه بین المللی می تواند برای سرزنش روسیه و اطمینان از 
خاموش شــدن آتش جنگ در اوکراین قبل از اینکه چرخه های خونریزی 
در آینده را ایجاد کند، استفاده کند. اگر این بدیل ها با احتیاط اجرا شوند، 
کرملین متوجه هزینه های ادامه حمله به اوکراین خواهد شد. با این حال، 
نباید آنها را به عنوان یک عصای جادویی در نظر گرفت که می توان با تکان 

دادن آن به سرعت شرایط عادی را به جهانی بازگرداند.

»بایدن« اعالم کرد:
 ورود کشتی های روسی به بنادر و سواحل 

آمریکا ممنوع می شود
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که ورود تمامی کشــتی های روس به بندرگاه ها و ســواحل آمریکا ممنوع 
می َشود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که ورود 
تمامی کشتی های روس به بندرگاه ها و سواحل آمریکا ممنوع می َشود.بر اساس این گزارش، بایدن در یک 
پیام توئیتری نوشت: این اقدام بدان معناست که هیچ کشتی که تحت پرچم روسیه حرکت می کند یا اینکه تحت مالکیت یا در راستای منافع 
روسیه عمل می کند، اجازه نخواهد داشت که در بندرگاه های آمریکا پهلو گرفته یا به سواحل آمریکا دسترسی داشته باشد.این درحالی است 
که پیشتر ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه از سیاست های ایاالت متحده آمریکا در قبال مسکو به شدت انتقاد کرده بود. وی 
گفته بود: واقعیت این است که ریشه اختالفات میان آمریکا و روسیه در بی توجهی واشنگتن به منافع مسکو نهفته است.زاخاروا روز گذشته 
نیز ضمن انتقاد از اقدامات ایاالت متحده آمریکا در عرصه بین المللی، گفت: آمریکا امنیت جهانی را متزلزل می سازد. سخنگوی وزارت خارجه 
روسیه افزود که ایاالت متحده عمداً در حال برهم زدن اوضاع در حوزه امنیت بین المللی است.وی گفت: بدون تردید، آمریکا سال هاست که 
معماری کنترل تسلیحات را تخریب می کند و بدخواهانه اوضاع را در زمینه امنیت بین المللی و ثبات استراتژیک متزلزل می سازد. به گفته 
وی، واشنگتن گام های ویرانگر بی شماری در زمینه کنترل تسلیحات برداشته است. زاخارووا پیشتر گفته بود که اتهامات مندرج در گزارش 

وزارت امور خارجه آمریکا درباره حقوق بشر در جهان ازجمله در روسیه بی اساس است.

وزیر خارجه ترکیه:
ترکیه آسمان خود را به روی هواپیماهای روسیه 

می بندد
وزیر خارجه ترکیه در سخنانی اعالم کرد: ترکیه آسمان خود را به روی هواپیماهای 
نظامی و غیرنظامی روسیه که به مقصد سوریه حرکت می کنند، می بندد.به گزارش 
خبرگــزاری مهر به نقل از آناتولــی، »مولود چاووش اغلو« وزیــر خارجه ترکیه در 

جدیدترین مواضع خود در قبال روســیه اعالم کرد: ترکیه آســمان خود را به روی هواپیماهای نظامی و غیرنظامی 
روسیه که به مقصد سوریه حرکت می کنند، می بندد.بر اساس این گزارش، طبق تصمیمی که اخیراً اتخاذ شده است، 
مجوز پروازهای هواپیماهای روسی در آسمان ترکهی تنها تا پایان ماه آوریل اعتبار خواهد داشت. پس از آن، تصمیم 
جدید ترکیه در رابطه با روســیه اجرایی خواهد شــد. چاووش اغلو در عین حال، مدعی شده است که این تصمیم با 
هماهنگی دو کشــور اتخاذ شده است!این درحالی است که پیشتر »دوغو پرینچک«، رئیس حزب وطن ترکیه گفت 
که همکاری اوکراین و ترکیه در تأمین پهپادهای »بایراکتار« برای کی یف یک اشتباه بزرگی است و می تواند عواقب 
منفی برای آنکارا داشته باشد.پرینچک هشدار داد: عرضه هواپیماهای بدون سرنشین بایراکتار توسط ترکیه به اوکراین 
اشــتباه بزرگی است، حزب ما بارها این را اعالم کرده است. این سالح در نهایت نه تنها علیه روسیه، بلکه علیه خود 

ترکیه نیز استفاده خواهد شد.

اتحادیه اروپا در پی اغوای هند
اتحادیه اروپا به عنوان بخشــی از 
تالش ها برای تعمیق روابط با هند 
و پاســخ دادن به افزایش قدرت 
اقتصادی چین، آماده می شود تا 
خبر تاســیس یک شورای جدید 
تجــاری و فناوری با هند را اعالم 
کند.به گزارش ایســنا به نقل از فارن پالسی، یکی از مقامات ارشد 
اتحادیه اروپا اعالم کرد، این شورای جدید در جریان نشست ها میان 
اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا و نارندرا مودی، نخست 
وزیر هند در دهلی نو در روز دوشــنبه اعالم خواهد شد.همزمان با 
تالش اتحادیه اروپا برای دســتیابی به راه هایی به منظور کاهش 
تکیــه دیرینه هند به تکنولوژی دفاعی روســیه، موضوعات بحث 
فون درالین با دولت هند در جریان سفر به دهلی نو شامل فروش 
تجهیزات نظامی اروپا به هند و سرمایه گذاری های مشترک بالقوه 
خواهد بود.آنها همچنین درباره برنامه ها برای ازسرگیری مذاکرات 
در تابستان سال جاری میالدی با هدف امضای یک توافق تجاری 
جامع میــان اتحادیه اروپا و هند مذاکــره خواهند کرد.جنگ در 
اوکرایــن و امتناع هند از محکــوم کردن صریح تصمیم والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه برای حمله به اوکراین بر این دیدارها 
سایه می اندازد.دولت های غربی امیدوارند راه هایی برای جلب نظر 
هند به منظور کاهش روابط دیرینه اش با مســکو پیدا کنند و در 
این رابطه به مشارکت بی حد و مرز پوتین با شی جینپینگ، رئیس 
جمهور چین اشاره کرده اند.مقام مذکور اتحادیه اروپا گفت: هدف 
فون درالین این اســت که راه هایی به هند برای جایگزین کردن 
»وابســتگی هایش« به روســیه از جمله در حوزه های تجهیزات 
نظامی و کودهای شیمیایی پیشــنهاد دهد. ما می خواهیم حتی 
روابط گســترده تری را به هند پیشــنهاد دهیم. احساس می کنم 
که آنها به این ایده ها برای همکاری با ما عالقه مند هســتند.  یک 
شورای تجاری و فناوری بر پایه مدل کنونی میان آمریکا و اتحادیه 
اروپا که سال گذشته در پیتسبرگ تاسیس شد، ایجاد خواهد شد. 
بــا این حال، با توجه به واگرایی های عمیق میان آمریکا و اتحادیه 
اروپا در حوزه هــای مختلفی از جمله حریم خصوصی دیجیتال و 
اینکه مقررات مربوط به غول های فناوری چقدر باید سخت باشد، 
این مدل ترنس  آتالنتیک هنــوز باید خودش را ثابت کند.این در 
حالی است که دهلی نو هنوز هیچ اظهارنظری درباره این پیشنهاد 
برای ایجاد یک کمیسیون تجاری و فناوری با اتحادیه اروپا نکرده 
اســت.موضوع خرید هند از نفت روسیه نیز احتماال در برنامه این 

مذاکرات قرار خواهد داشت.  

آغاز دور دوم انتخابات فرانسه؛ 

رقابت ماکرون و لوپن برای سکونت در »ِالیزه«
دور دوم انتخابات فرانسه برای تعیین رئیس جمهور این کشور با رقابت »امانوئل ماکرون« و »مارین لوپن« برای تصدی این کرسی 
صبح امروز یکشنبه شروع شد.به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با رقابت 
امانوئل ماکرون و مارین لوپن برای تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری این کشور آغاز شد.بنا بر گزارش رسانه های غربی، دور دوم 
انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه طبق برنامه قبلی، دو هفته بعد از انتخابات دور اول ریاست جمهوری شروع شد؛ انتخاباتی که 
در آن امانوئل ماکرون رئیس جمهور کنونی امیدوار است بتواند مارین لوپن رهبر »جنبش ملی« فرانسه را شکست دهد.به نوشته 
روزنامه »گاردین«، صندوق های اخذ رای در سراسر فرانسه به روی رای دهندگان باز شد و فرانسوی ها نظر خودشان را اینکه ماکرون 
پنج سال دیگر رئیس جمهور این کشور بماند یا اینکه مارین لوپن رئیس جمهور شود، اعالم خواهند کرد.طبق گزارش این روزنامه 
انگلیسی، »هرچند احتمال پیروزی ماکرون بیشتر است اما هر دوره دومی به این بستگی دارد که آیا او با یک پیروزی قانع کننده 
)در انتخابات( کاشر را تمام می کند یا خیر. هم او و هم لوپن باید تقریباً ۵۰ درصد از رأی دهندگانی را که در دور اول هیچ یک از 
آنها را انتخاب نکردند، مجاب کنند«.گاردین در گزارش خود به احتمال عدم مشارکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
به ویژه حامیان »ژان لوک مالنشون« از چپ رادیکال اشاره کرد و نوشت: »میزان رأی ممتنع و تعداد معترضانی که با انداختن رأی 

سفید خواهان نشان دادن اعتراض خودشان هستند، می تواند بر نتیجه تأثیر بگذارد«.

مســئول منطقه ای صندوق حمایت از 
کودکان سازمان ملل با اشاره به حمالت 
اخیر در افغانســتان گفت که طی یک 
هفته گذشــته در ایــن رویدادها بیش 
از ۵۰ کودک کشــته شــدند.به گزارش 
تســنیم،  خبرگزاری  منطقــه ای  دفتر 
»جورج الریا ایدجی« مسئول منطقه ای 
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل 
)یونیســف( در توئیتی اظهار داشت که 
طی یک هفته اخیر بیش از ۵۰ کودک 
دختر و پسر در افغانستان کشته شدند 
و به دلیــل وخیم بودن حــال برخی از 
مجروحیــن انتظــار می رود ایــن ارقام 
افزایش یابد.وی با اظهار اینکه در انفجار 
مسجد »مولوی اسکندر« در شهرستان 

امام صاحــب والیــت قندز، دســت کم 
۴ کودک کشــته شدند و شــمار زیاد 
دیده اند. وحشتناک  آسیب های  دیگری 

با محکوم  مسئول منطقه ای یونیســف 

کردن این حمالت تصریح کرد: خشونت 
علیــه کودکان در همه اشــکال آن باید 
از هم اکنون متوقف شــود.»محمد آگ 
آیویا« نماینده یونیسف پیش از این  در 

توئیتی اعالم کرده بود که این نهاد پس 
از بررسی های صورت گرفته تأیید می کند 
که در حمالت هوایی اخیر ارتش پاکستان 
بــه والیت های »خوســت« و »کنر« در 
مجموع ۲۰ کودک کشته شدند.نماینده 
یونیسف گفته بود: این کودکان در حالی 
که خواب بودند در خانه هایشــان کشته 
شــدند.وی با تأکید بر توقف خشــونت 
علیه کودکان در افغانستان اظهار داشت: 
یونیسف از همه طرف ها می خواهد طبق 
قوانین بین المللی از آســیب رساندن به 
غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی 
خودداری کنند و در همه حال هر آنچه 
در توان دارند برای حفظ امنیت کودکان 

انجام دهند.

یونیسف: 
در یک هفته بیش از 50 کودک در افغانستان کشته شدند

یک منبع عراقی با اشــاره به حضور نخست وزیر این کشور در 
مذاکرات ایران و عربستان در بغداد، جزییات جدید درخصوص 
این نشســت اعالم کرد.به گزارش ایسنا، یک منبع عراقی در 
گفت وگو با بخش عربی شــبکه آرتی اعالم کرد که در نشست 
دو هیات امنیتی ایران و عربستان در بغداد مصطفی الکاظمی، 
نخســت وزیر عراق و معاون مشاور امنیت ملی ایران و رییس 
سرویس اطالعات عربستان حضور داشتند.وی گفت: دو طرف 
در این نشســت توافق کردند که به نشست های امنیتی پایان 
دهند و به مذاکرات دیپلماتیک منتقل شوند.این منبع تاکید 
کرد: انتظار می رود که دور ششم مذاکرات نیز در خاک عراق 
برگزار شــود.این منبع عراقی همچنین خاطرنشــان کرد که 
فضای نشســت مثبت بود و دو طرف در خصوص برخی نقاط 
برای ایجاد فضای آرام میان تهران و ریاض به توافق رســیدند.

وی همچنین گفت که نشســت ایرانی -سعودی چند ساعات 
به طول انجامید و هیات ایرانی زیارت مذهبی نیز داشــت اما 

هیات ســعودی دیرتر از آن ها بغداد را ترک کرد.در پنجمین 
دور گفت وگو میان نمایندگان عالی جمهوری اســالمی ایران 
و عربســتان ســعودی که در بغداد پایتخت عراق برگزار شد، 
چشــم انداز روشن تری نسبت به از ســرگیری روابط میان دو 
کشور ترسیم شده اســت.بر اساس گزارش نورنیوز، مسئولین 

عالــی عراق و ســلطنت عمان نقش موثری در شــکل گیری 
جلسات مشــترک میان نمایندگان تهران و ریاض داشته اند.

در جریان پنج دور گفت وگوهای صریح انجام شــده، در مورد 
چالش های اصلی در مسیر از سرگیری روابط دو کشور تبادل 
نظر شده است. مقامات ارشد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
ایران و رییس سرویس اطالعاتی عربستان به عنوان نمایندگان 
تام االختیار دو کشــور در جلسات شرکت کرده اند.اگرچه هنوز 
اخبار رســمی در مــورد محتوای آخریــن دور گفت وگوها و 
توافقات احتمالی منتشــر نشده اما اطالعات رسیده به نورنیوز 
حاکی است که فضای مثبت نشســت اخیر امیدواری ها برای 
گام نهادن دو کشــور در مسیر از ســر گیری روابط را افزایش 
داده است.با توجه به شکل گیری فضای مفاهمه و گفت وگوهای 
سازنده میان نمایندگان دو کشور، پیش بینی می شود در آینده 
نزدیک زمینه برگزاری جلســه مشــترک میان وزرای خارجه 

جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی فراهم شود.

یک منبع عراقی خبر داد؛

انتشار جزییات جدید از نشست ایران و عربستان در بغداد

دونالــد ترامپ در گردهمایی طرفدارانــش در ایالت اوهایو، جو 
بایدن را »سردرگم« توصیف کرده و گفت، این رئیس جمهوری 
آمریــکا از »خرگوش عیــد پاک« دســتور می گیرد.به گزارش 
ایســنا، به نقل از وب ســایت روزنامه دیلی میل، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری ســابق آمریکا عصر شــنبه در جمــع هزاران 
تــن از هوادارانش در ایالت اوهایو گفت: »کشــورمان دارد نابود 
می شود، کشورمان دارد به ســمت جهنم می رود.«او با انتقاد از 

اشتباهات خجالت آور کالمی و رفتاری جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریــکا گفت: »هرگز چنین چیزی نداشــتیم و در حال حاضر 
رئیس جمهوری داریم که متاسفانه اصال نمی داند دارد چه اتفاقی 
میافتد. با هوا دســت می دهد، بی هدف پرسه می زند و )تا حدی 
سردرگم به نظر می رســد( این خوب نیست. او از خرگوش عید 
پاک دســتور می گیــرد؛ دیده اید؟!«ترامپ با خنــده ادامه داد: 
می دانید، خرگوش عید پاک یک عامل سیاسی بود. کارش خوب 
بود، باید استخدامش کنیم!هفته گذشته در مراسم عید پاک در 
کاخ ســفید، بایدن سردرگم به دور خود می چرخید، به سواالت 
مردم جواب می داد و با کودکان عکس می گرفت. در همین لحظه 
بود که یکی از کارکنان کاخ سفید که لباس خرگوش عید پاک 

را به تن داشت، بایدن را به سمت جایی که باید می رفت هدایت 
کرد و از بالتکلیفی نجاتش داد.ترامپ گفت، بایدن در حالی این 
کارهــا را می کند، که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه 
مدام از سالح هســته ای سخن می گوید.او همچنین مدعی شد 
که اعتبار کافی در خصوص واکسن های کرونا به او داده نشد، چرا 
که تیم روابط عمومی اش عملکرد خوبی نداشــت. ترامپ گفت: 
ما در هر زمینه ای بســیار بهتر )از بایــدن( عمل کردیم، به جز 
روابط عمومی. آن قدر ســرگرم کار بودیم که به روابط عمومی 
فکر نکردیم.رهبر پیشین کاخ سفید در ادامه گفت، دولت بایدن 
عملکرد ضعیفی دارد، اما »مطبوعات و اخبار جعلی دارند و تمام 
روز اخبار جعلی مخابره می کنند تا از رئیس جمهوری دموکرات 

فعلی محافظت کنند.«این رئیس جمهوری آمریکا همچنین بار 
دیگر بر ادعای تقلب انتخاباتی خود پافشاری کرد و مدعی شد که 
مطبوعات نمی خواهند حقیقت را نشان دهند.او گفت: حقیقت 
این است که در انتخابات تقلب شد، کشور ما در حال ویران شدن 
است و کشور به ســمت جهنم می رود. همچنین دلیل اتفاقاتی 
که اکنون در حال رخ دادن است، در رئیس جمهور فعلی آمریکا 
نهفته اســت. در دولت قبل تورم وجود نداشــت و حاال رکورد 
می شکند؛ در حالی که من بیش از هر رئیس جمهوری در تاریخ 
ایاالت متحده کاهش مالیاتی داشته ام.در بخشی از سخنرانی او 
که درباره تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ ســخن می گفت، دو دوربین 
خاموش شــدند و او این اتفاق را ناشی از عدم تمایل رسانه ها به 

نشــان دادن حقیقت دانســت و گفت: این کمونیسم است، این 
شروع کمونیست اســت، کمونیسم دقیقا از همین لحظه شروع 
می شــود، وقتی که مطبوعات ندارید. ما مطبوعات نداریم. این 
دو )دوربین( خاموش شــدند. نمی خواهنــد راجع به آن )تقلب 
انتخاباتی( صحبت کنند.این ســخنرانی ترامپ ۱۰ روز پیش از 
انتخابات مقدماتی در ایالت اوهایو برگزار شد. این رئیس جمهوری 
ســابق آمریکا همچنین دولت فعلی کشــورش را مقصر قیمت 
باالی بنزین و تورمی بی سابقه دانست.روزنامه هیل روز پنجشنبه 
گزارش کــرد که بایدن به باراک اوباما، رئیس جمهوری اســبق 
آمریکا گفته است که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ نامزد 
خواهد شــد. ظاهرا بایدن معتقد است که او تنها کسی است که 
می تواند ترامپ را شکست دهد.گرچه ترامپ هنوز نامزدی خود 
در انتخابات ۲۰۲۴ را به صورت رســمی اعالم نکرده اســت، اما 
در گردهمایی های خود با طرفدارانش در سراســر آمریکا، به این 

موضوع اشاره کرده است.

ترامپ:

بایدن با هوا دست می دهد و از خرگوش دستور می گیرد
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محققان دانشگاه »کپنهاگ« در مطالعه اخیرشان از شیوع یک بیماری 
مشترک بین انسان و حیوانات)ُزئونوز( خبر داده اند. بنابر گفته محققان 
ابرمیکروب »کلســتریدیوم دیفیســیل« می تواند بین انسان و حیوان 
منتقل شــود.به گزارش ایسنا و به نقل از اس تی دی، محققان دانشگاه 
کپنهاگ دانمارک در مطالعه اخیرشان به بررسی نمونه های ابرباکتری 
کلستریدیوم دیفیسیل در ۱۴ خوک مزارع دانمارک پرداختند و پس از 
آن شاهد ژن های مشترک متعدد مقاوم به آنتی بیوتیک بین خوک ها و 
بیماران انسانی بودند که این امر شواهدی ارائه می کند که انتقال بیماری 
از حیوان به انســان امکانپذیر است. این مطالعه تحقیقاتی توسط دکتر 
»سمه بژائوی«)Semeh Bejaoui( و همکارانش از دانشگاه کپنهاگ انجام 
شده است. دکتر بژائوی گفت: نتایج بررسی های ما روی ژن های مقاوم 
چندگانه و مشترک نشان می دهد که ابرباکتری کلستریدیوم دیفیسیل 
همانند مخزنی از ژن های دارای مقاومت ضد میکروبی است که می تواند 
میان حیوانات و انســان ها جا به جا شود. این کشف نشان می دهد که 
مقاومت به آنتی بیوتیک ها می تواند به طور گسترده تر از آنچه قبال تصور 
می شد گسترش یابد.کلستریدیوم دیفیسیل یک باکتری است که روده 
انسان را آلوده می کند و به تمام آنتی بیوتیک های فعلی به جز سه آنتی 
بیوتیک مقاوم است. برخی از سویه ها دارای ژن هایی هستند که به آنها 
اجازه تولید ســمومی می دهد که می تواند باعث التهاب مخرب در روده 
شده و به اسهال منجر شود که این حالت بیشتر در افراد مسن و بیماران 
بستری در بیمارســتان که تحت درمان با آنتی بیوتیک قرار گرفته اند، 

دیده می شود.

بررســی جدید پژوهشــگران »مؤسســه فناوری فدرال زوریخ« نشان 
می دهد که گروهی از آمینواسیدها می توانند اشتها را سرکوب کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نوروساینس نیوز، پروتئین ها می توانند اشتها 
را سرکوب کنند. بنابراین، یک رژیم غذایی غنی از پروتئین می تواند به 
کاهش وزن کمک کند. این تنها یکی از دالیلی اســت که موجب شده 
این نوع رژیم غذایی در ســال های اخیر به صورت چشمگیری محبوب 
شود.پژوهشــگران »مؤسســه فناوری فدرال زوریخ«)ETH Zurich( در 
بررسی روی موش ها، مکانیسم جدیدی را نشان داده اند که آمینواسیدها 
به واســطه آن می توانند اشــتها را محدود کنند. این مکانیسم به طور 
ویژه، آمینواسیدهای غیر ضروری را در بر دارد.در میان ۲۱ آمینواسیدی 
که بدن ما به آنها نیازمند اســت، ۹ اســید آمینه وجــود دارد که بدن 
به تنهایی قادر به تولید آنها نیســت. این گروه، آمینواسیدهای ضروری 
نامیده می شــوند. از آنجا که ما باید این آمینواسیدها را از طریق رژیم 
غذایی خود به دســت آوریم، آنها بسیار مورد توجه پژوهش های حوزه 
تغذیه بوده اند. ۱۲ آمینواسید دیگر، غیر ضروری در نظر گرفته می شوند 
و بدن می تواند آنها را با تغییر دادن سایر مولکول ها تولید کند.مشخص 
شده است که آمینواسیدهای ضروری و غیر ضروری می توانند اشتها را 
سرکوب کنند. با وجود این، نحوه عملکرد آمینواسیدهای غیر ضروری 
هنوز در موجودات زنده نشان داده نشده بود.اکنون این گروه پژوهشی 
به سرپرستی »دنیس بورداکوف«)Denis Burdakov(، استاد علوم اعصاب 
مؤسسه فناوری فدرال زوریخ، برای نخستین بار در یک ارگانیسم زنده 
نشان داده اند که آمینواسیدهای غیر ضروری طوری بر مغز اثر می گذارند 

که اشتها محدود شود.

شیوع یک بیماری مشترک بین 
انسان و خوک

آمینواسیدهایی که کلید سرکوب 
کردن اشتها هستند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

حراج پیراهن تیم ملی "دیه گو مارادونا" اسطوره فقید فوتبال آرژانتین در 
حراجی "ساتبیز" لندن

کیا EV9 جدید با قیمت 50 هزار دالر روانه بازار آمریکا
کیا نوامبر سال گذشته از شاسی بلند مفهومی EV۹ در نمایشگاه لس آنجلس رونمایی کرد. این خودروساز کره ای چند ماه بعد تائید کرد 
نسخه تولیدی خودروی الکتریکی EV۹ در سال ۲۰۲۳ روانه بازار خواهد شد اما اشاره خاصی به عرضه آن در بازار آمریکا نکرد. کیا امروز 
تائید کرده است این خودرو را در سال ۲۰۲۳ روانه بازار آمریکا نیز خواهد کرد.نسخه تولیدی EV۹ شعاع حرکتی حدود ۴۸۳ کیلومتری 
خواهد داشــت و از نظر طراحی نیز حدود ۸۰ تا ۹۰ به مدل مفهومی وفادار خواهد بود. مدیر ارشــد کیا آمریکا همچنین به قیمت این 
شاســی بلند نیز اشــاره کرده است. او می گوید EV۹ از نظر قیمتی فاصله بین اســپورتیج و EV6 را پر خواهد کرد. این دو خودرو فاصله 
قیمتی حدود ۱۵ هزار دالری دارند و بنابراین EV۹ می تواند قیمت حدود ۵۰ هزار دالری داشته باشد. رسانه ها به کیا تماس گرفته اند تا 
به جزئیات بیشتری دست پیدا کنند اما این خودروساز جوابی به آن ها نداده است.کانسپت EV۹ قطعاً جزو محصوالت برجسته نمایشگاه 
خودروی لس آنجلس بوده اســت و از خطوط بدنه تیز و درب های عضالنی ســود برده اســت. احتماالً این درب ها در مدل تولیدی بکار 
نخواهند رفت اما اگر نسخه تولیدی با وفاداری ۸۰ تا ۹۰ درصدی طراحی به مدل مفهومی عرضه شود قطعاً جزو محصوالت شاخص این 

برند خواهد بود. EV۹ از پلتفرم E-GMP بکار رفته در خودروی کیا EV6 استفاده خواهد کرد. گفته می شود.

االن می توانم بگویم دوست دارم اینتر قهرمان شود
ســرمربی تیم رم ابراز امیدواری کرد تیم ســابقش عنوان قهرمانی در لیگ را به دست بیاورد.به گزارش ایسنا و به نقل از فوتبال ایتالیا، 
تیم های فوتبال اینتر و آ اس رم شنبه شب در چارچوب هفته سی و چهارم سری آ ایتالیا در ورزشگاه جوزپه مه آتزا برابر هم به میدان 
رفتند که این دیدار با برتری ۳ بر یک اینتر به پایان رسید. اینتر با این پیروزی ۷۲ امتیازی شد و با یک امتیاز بیش تر نسبت به آث میالن 
در صدر جدول قرار گرفت. رم نیز با ۵۸ امتیاز در رده پنجم قرار دارد.ژوزه مورینیو، سرمربی اینتر بعد از این دیدار گفت: اینتر اینتر است، 
آن ها بهترین تیم سری آ با بازیکنانی عالی از هر نظر هستند، اما با تمام احترام، »حیوانات« زیادی در تیم آن ها وجود دارد. حیوانات به 
معنی خوب! ما باید امروز کامل می بودیم که این طور نشد. ما خوب کار کردیم، اما کامل نبودیم.  بازی بدون گل بود و ما آن موقعیت 
بزرگ را با ضربه سر مانچینی داشتیم، ۱۰ ثانیه بعد آن ها به گل رسیدند. گل دوم هم بعد از این که توپ را از دست دادیم زده شد. ما 
شجاعت بازی کردن و ادامه دادن را داشتیم. ترجیح می دهم بعد از سه ماه مقابل تیمی که از ما قوی تر است شکست بخورم، بنابراین 
حرفی برای گفتن ندارم. ما ســعی کردیم موقعیت گل ایجاد کنیم، اما آن ها در این کار خوب هستند، من اصال از عملکرد تیمم ناامید 

نیستم. اگر امروز با یک تیم میانه جدول روبه رو می شدیم، مطمئناً پیروز می شدیم. اینتر دو سال آنتونیو کونته را داشت.

هکدورافتدازوصلویپستهایثوابسترپسیدنخستهای بسازندباپایآهستهایسوارانچابکسرد،گردمی نردست جالدتنمودنرباشکستهاینمیدانماززورمندا زدستشردافتادهگلدستهایهبپایشفرورفتهخارجفا زداممحبتربونجستهایهچداندهکربمنچهامیرود؟ چومنرخهبخونجگرشستهایکجاغصهٔدلتواندنهفت؟

پیشنهاد

چهره روز

رمان بیوه ها
رمان بیوه ها اثر آریل دورفمن اســت که در سال ۱۹۴۲ 
در آرژانتیــن به دنیــا آمد. پدربــزرگ و مادربزرگش از 
یهودی های روســیه بودنــد که اوایل قرن بیســتم به 
آرژانتین مهاجرت کرده بودند. پدرش اقتصاددانی چپگرا 
بــود که در دهــه ی چهل و با قــدرت گرفتن نظامیان 
راستگرا تصمیم گرفت به آمریکا مهاجرت کنند.در سال 
۱۹۷۰ و با پیروزی ســالوادور آلنده در انتخابات ریاست 
جمهوری شــیلی، دوران جدیدی در زندگی بسیاری از 
شــیلیایی ها و از جمله آریل دورفمن آغاز شد. او در آن 
ســه سال از مشاوران فرهنگی آلنده بود و در نتیجه بعد 
از کودتا مجبور شد زندگی مخفی در پیش بگیرد. رمان 
بیوه ها یکی از کتاب هایی اســت که او در همین دوران 
تبعید نوشت. نویسنده در مقدمه کتاب آورده است که به دلیل ترس از سانسور یا معدوم شدن کتاب، 
قصد داشته کتاب را به زبان دیگری ترجمه و چاپ کند اما به دلیل سختی هایی که وجود داشته از انجام 
آن صرف نظر کرده است. اما در نهایت برای احتیاط بیشتر مکان داستان را یونان قرار داده و دوره زمانی 
مشخصی هم برایش تعیین نکرده است. با این وجود رمان بیوه ها داستانی است که در هر کشوری و هر 
زمانی قابل درک و تصور است.داستان در روستایی جریان دارد که مردانش شبانه ربوده می شوند و دیگر 
اثری از آن ها در جایی یافت نمی شود، مگر جسدی که هر چندوقت یکبار به رودخانه می افتد و توسط 
همسران و زنان روستا یافت می شود.پلیس در واقع پاسخگو و یا حتی در جستجوی این مردان مفقود 
شده نیست و تمام سعی اش در انکار رابطه بین این اجساد و دولت و نیروهای امنیتی است. اما این مسئله 
که حتی اجازه شناسایی و دفن این اجساد را هم به زنان روستا نمی دهد منجر به طغیان زنی میانسال 
به نام سوفیا می شود که پدر، همسر و پسرانش مفقود شده اند.عمده بخش های ابتدایی رمان بیوه ها حول 
گفت و گو ستوان و سروان با سوفیا و عصبانیت آنها از سمج بودن برای تحویل جنازه ای است که ماندن 
در آب رودخانه و آثار شکنجه، جایی برای شناسایی اش باقی نگذاشته اما سوفیا اصرار دارد که آن جنازه 

مربوط به خانواده اوست. کشمکش ها و لجبازی سوفیا در نهایت...

غالمحسین بنان
غالمحسین بنان )زادهٔ ۱۰ اردیبهشت ۱۲۹۰ – درگذشتهٔ 
۸ اسفند ۱۳6۴( خوانندهٔ موسیقی دستگاهی ایرانی بود. 
او از ســال ۱۳۰6 تا ســال ۱۳۴۷ در زمینهٔ موســیقی 
فعالیت داشت. او عضو شورای موسیقی رادیو، استاد آواز 
هنرستان موسیقی تهران و بنیان گذار انجمن موسیقی 
ایران بود..بنان نخســتین خوانندهٔ ایرانی آشــنا با خط 
بین المللی موســیقی )نُت( بود.ترانه هایی از جمله بهار 
دلنشین، الهه ناز و ســرود ای ایران از آثار شناخته شده 
با صدای بنان هستند. غالمحســین بنان در خانواده ای 
اهل هنر در محله قلهک تهران، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت 
۱۲۹۰ به دنیا آمد.پــدرش کریم خان بنان الدوله نوری و 
مادرش شرف السلطنه دختر شــاه زاده محمدتقی میرزا 
رکن الدوله برادر ناصرالدین شاه بود. او در یازده سالگی آواز را نزد مرتضی نی داود آموخت. ضیاءالذاکرین 
و ســیف دیگر مربیان آواز وی بودند. به گفته خود او، فعالیتش را در ســال ۱۳۰6 آغاز کرد و فقط در 
جلسات خصوصی و در حضور دوستان و آشنایان آواز می خواند. بنان از سال ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۱ در خیابان 
۳۰ متری اهواز ساکن بود و در آن سال ها کارمند اداره ایران بار اهواز بود.او از اواخر شهریور ۱۳۲۱ وارد 
رادیو شد و با همکاری هنرمندانی چون روح اهلل خالقی صدایش به گوش مردم رسید.از سال ۱۳۲۱ و با 
همکاری شماری از هنرمندان دیگر از رادیو تهران صدای غالمحسین بنان از رادیو شنیده شد. او وارد 
ارکستر انجمن موسیقی شد و باارکستر شماره یک نیز همکاری کرد. بنان از بدو شروع برنامه »گلهای 
رنگارنگ« بنا به دعوت داود پیرنیا با آن همکاری داشت. وی در طول فعالیت هنری خود، حدود ۳۵۰ 
آهنگ اجرا کرد. ویژگی صدای وی زیر و بم ها و تحریرهای صدای اوست. برخی بنان را بزرگترین اجرا 

کنندهٔ سبک وزیری-خالقی می دانند.

فرهنگ

»کیسی افلک« بازیگر انگلیسی برنده اسکار به پروژه 
ســاخت فیلم ســینمایی »اوپنهایمر« به کارگردانی 
»کریســتوفر نوالن« پیوست.به گزارش ایسنا به نقل 
از اسکرین َرنت، تصاویر منتشر شده از پشت صحنه 
ساخت فیلم »اوپنهایمر« ساخته جدید »کریستوفر 
نوالن« درباره زندگی »رابرت اوپنهایمر« دانشــمند 
و فیزیکردان آمریکایی ملقــب به پدر بمب اتمی، از 
حضور »کیسی افلک« به عنوان یکی از بازیگران این 
فیلم خبر می دهد. »کیســی افلک« که پیش از این 
برای بازی در فیلم »منچســتر کنــار دریا« موفق به 
دریافت جایزه اسکار بازیگری شده است در فیلم »بین 
ستاره ای« از ساخته های »نوالن« نیز بازی کرده است. 
 فیلمبــرداری فیلم »اوپنهایمر« در چندین لوکیشــن در آمریکا از جملــه نیومکزیکو، کالیفرنیا 
و نیوجرســی انجام خواهد شــد. این فیلم به صورت ترکیبی از فرمت هــای آیمکس و 6۰ و 6۵ 
میلیمتری فیلمبرداری می شود و بر اساس اعالم کمپانی یونیورسال نخستین پروژه سینمایی است 
که در آن از فیلمبرداری آنالوگ سیاه و سفید IMAX استفاده می شود. فیلم نامه این فیلم بر اساس 
کتاب »پرومته آمریکایی، پیروزی و تراژدی جی رابرت اوپنهایمر« نوشته شده و عالوه بر »کیلین 
مورفی« در نقش اصلی »امیلی بالنت«، »رابرت داونی جونیور«، »کنت برانا« و »مت دیمون« نیز 
در این فیلم مقابل دوربین می روند. فیلم ســینمایی »اوپنهایمر« برای اکران در تاریخ ۲۱ جوالی 

۲۰۲۳ از سوی کمپانی یوینورسال برنامه ریزی شده است.

بازیگر جدید فیلم »نوالن« معرفی شد
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