فرمانده نیروی زمینی ارتش:

آمادگی بینظیر نیروهای مسلح ناشی از انگیزه مضاعف آنهاست

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

امیر سرتیپ حیدری با تاکید بر اینکه یگانهای نیروی زمینی ارتش همیشه پویا بالنده و بازدارنده هستند ،گفت :آمادگی بینظیر نیروهای مسلح ،حکایت از روحیه
و انگیزه مضاعف آنها در این مسیر دارد.به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش ،امیر سرتیپ کیومرث حیدری ،فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی
ایران با حضور در تیپ  ۲۹۲زرهی شهید آزادی ضمن ارزیابی آمادگی و پویایی نیروهای این تیپ گفت :یگانهای نیروی زمینی ارتش همیشه پویا بالنده و بازدارنده
هستند و در این مسیر با تمام وجود برای امنیت این سرزمین تالش خواهند کرد.وی با بیان اینکه این تیپ در شهرستان دزفول همیشه با قدرت و سرافراز بوده
است ،اظهار داشت :آمادگی بینظیر نیروهای مسلح ،حکایت از روحیه و انگیزه مضاعف آنها....
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ثبتنام جاماندگان سهام عدالت در خردادماه صحت دارد؟
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اولتیماتوم رییس سازمان ملی استاندارد به شرکتهای خودروساز

صبر مردم لبریز شده است

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ،ضمن اعالم خبر توقف تولید خودروهایی که با پلتفرم پراید تولید میشوند ،باز
نشدن ایربگ خودروها در تصادف زنجیرهای بهبهان را محکوم کرد و گفت :در بحث نظارت بر کیفیت خودرو ،ورود
جدیتری خواهیم داشت ،چرا که میدانیم صبر مردم در این زمینه تمام شده است.به گزارش ایسنا ،مهدی اسالم
پناه در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد :بعید است بتوانیم در سال جاری ،نه سوخت کامال استانداردی تولید کنیم
نه خودرویی که بتواند در صد کیلومتر ۴ ،لیتر بنزین مصرف کند .دستور داده شده تست تصادف در سال جاری
برای خودروها اجباری شود و از این مسئله کوتاه نمیآییم.وی با بیان اینکه با تولید فناورانه و قطع شدن دست
مافیای پشت پرده ،خودروسازی متحول خواهد شد ،گفت :اعتبار نشان استاندارد برای خودروسازان ،دو ساله بود
ولی االن زمان این اعتبار به یک ماه کاهش یافته تا پیوسته مورد رصد قرار گیرند .همچنین از خودروسازان تعهد
گرفت ه شد اگر از بابت نبود کیفیت الزم ،سرنشینان آسیبی ببینند ،مدیران عالی رتبه خودروسازی ملزم هستند
حقوق حادثهدیدگان را ادا کنند.این مقام مسئول ...
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اتاق بازرگانی تهران تحلیل کرد

چشم انداز تورم ایران در  ۵سال آینده
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معاون وزیر نفت:

قاچاق گازوئیل در پوشش روغن سوخته
4

گزارش بازار خودرو؛

تیبا هم  ۲۰۰میلیون تومان شد

قیمت پژو  ۲۰۶که دیروز با افزایش دو میلیونی به مرز  ۳۰۰میلیون تومانی رســیده بود ،دیروز بار دیگر
افزایش قیمت دو میلیون تومانی را تجربه کرد تا به لیست خودروهای  ۳۰۰میلیون تومانی اضافه شود .اما
این همه داســتان پژو نیســت و  ۲۰۶تیپ  ۲در مدل  ۱۴۰۰و تیپ  ۵فول آپشن هم هر کدام افزایش دو
میلیون تومانی ثبت کردند.اقتصادآنالین  -پرهام کریمی؛ انتظارها برای  ۳۰۰ ، ۲۰۶میلیون تومانی طوالنی
نشد و در معامالت دیروز پژو  ۲۰۶تیب دو مدل  ۱۴۰۱دیروز و امروز در مجموع  ۴میلیون تومان افزایش
یافت و با عبور از مرز  ۳۰۰میلیون تومانی ۳۰۱ ،میلیون تومان شد .در مدل  ۱۴۰۰هم این خودر گرانتر
شد و با افزایش  ۲میلیون تومانی دیگر به  ۲۹۰میلیون تومان رسید ۲۰۶ .تیپ  ۵فول مدل  ۱۳۹۹دیروز
هم با افزایش  ۲میلیونی به  ۳۴۶میلیون تومان رســید.پژو  ۲۰۷دندهای پانوراما مدل  ۱۴۰۱که بر روی
قیمت  ۴۰۰میلیونی چند روزی است باقی مانده دیروز هم به همان روند ادامه داد و بدون تغییر ماند .در
مدل  ۱۴۰۰هم این خودرو بدون تغییر همان  ۳۸۵میلیون تومان معامله شــد .نسخه اتوماتیک و مدل
 ۱۴۰۰مانند دیروز و ادامه روند با ثبات به قیمت  ۵۶۵میلیون تومان معامله شد.قیمت پژو پارس  LXمدل
 ۱۴۰۱هــم دیروز بدون تغییر بر قله  ۳۸۰میلیون تومانی ماند .مدل  ۱۴۰۰این خودرو هم بدون افزایش
 ۳۶۲میلیونی ماند.پژو  ۲۰۰۸هم که دیروز  ۴۰میلیون تومان افزایش قیمت داشــت دیروز بدون تغییر
همان  ۱میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان معامله شد.رانا پالس هم در مدل  ۱۴۰۱بدون تغییر  ۲۹۵میلیون
تومان معامله شد و مدل  ۱۴۰۰این خودرو با  ۲میلیون تومان افزایش به  ۲۸۵میلیون تومان رسید.سمند
 LXساده در مدل  ۱۴۰۰بدون تغییر همان  ۲۷۳میلیون تومان معامله شد و در مدل  ۱۴۰۱بدون افزایش
 ۲۸۴میلیون تومان معامله شد .سمند  LXمدل  EF۷در نسخه ۱۴۰۰با  ۵میلیون افزایش به  ۳۰۵میلیون
تومان رســید .ســورن پالس هم افزایش قیمت داشت و با جهش  ۷میلیون تومانی ۳۴۵ ،میلیون تومان
قیمت خورد.دنا معمولی مدل  ۱۴۰۱بدون تغییر  ۳۸۵میلیون تومان معامله شد .مدل  ۱۴۰۰اما دو میلیون
گران شد و  ۳۷۲میلیون تومانی شد .در نسخه توربو اتوماتیک هم تغییر قیمتی ثبت نشد و با قیمت ۴۹۲
میلیون تومان معامله شد .پراید  ۱۱۱که پس از افزایش های متوالی به  ۱۹۸میلیون تومان رسیده بود و
چند روزی بر روی همین قیمت باقی مانده بود ،دیروز با جهش دو میلیونی باالخره به انتظارها پایان داد و
 ۲۰۰میلیونی شد اما دیروز این قیمت این خودرو بدون تغییر بر روی  ۲۰۰میلیون تومان ماند .نسخه ۱۳۱
اما تمایلی به ثبات ندارد و با  ۱میلیون تومان افزایش دیگر  ۱۸۱میلیون تومانی شد.تیبا هاچبک در مدل
 ۱۴۰۰که دیروز با افزایش  ۲میلیونی پراید  ۱۱۱از این خودرو جا مانده بود با دو میلیون افزایش به ۲۰۰
میلیون تومان رســید و هم قیمت این خودرو شد .مدل صندوقدار  ۱۴۰۰اما تغییری در قیمتش نداشت
و  ۱۹۰میلیونی ماند.شاهین در مدل  ۱۴۰۰پس از افزایش  ۳میلیونی در معامالت این هفته بدون تغییر
ماند و  ۳۶۵میلیون تومان معامله شد .قیمت کارخانه برای مدل  ۱۴۰۱این خودرو هم تغییری نداشت و
 ۳۴۴میلیون  ۵۸۰هزار تومان قیمت خورد.

 ۲۸فوتی و شناسایی  ۱۳۰۷بیمار جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ســاعت گذشته ۱۳۰۷ ،بیمار کووید  ۱۹در کشور شناسایی شده و از
این میان  ۲۵۱نفر از آنها در مراکز درمانی بستری شدند.به گزارش ایسنا ،تا دیروز  ۶اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،یک هزار و  ۳۰۷بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
و  ۲۵۱نفر از آنها بســتری شــدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و  ۲۱۸هزار و  ۴۲۴نفر
رسید.متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۲۸ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۱۴۱هزار و  ۲۴نفر رسید.خوشبختانه تا کنون  ۶میلیون و  ۹۷۲هزار و  ۲۸۶نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

مشکل افزایش حقوق بازنشستگان
در سال  ۱۴۰۱حل شد؟
بازنشســتگان کارگری انتظار دارند احکام حقوقی جدید هرچه سریعتر صادر شود.به گزارش ایلنا ،با حل
مشــکل ویرگول قانون بودجه ،بازنشستگان و مستمریبگیران ســازمان تامین اجتماعی در انتظار ابالغ
افزایش مستمریها و صدور احکام جدید هستند.بازنشستگان انتظار دارند مصوبات شورایعالی کار بدون
کم و کاست در مورد آنها اجرایی شود؛ آنها میگویند با صدور احکام ،از بالتکلیفی و نگرانی نجات پیدا
میکنیم.علی دهقانکیا (رییس کانون بازنشستگان کارگری تهران) نیز در این رابطه میگوید :انتظار داریم
وضعیت مســتمری بازنشستگان و میزان افزایش آن ،تا ده اردیبهشت مشخص شود .هرچه زودتر احکام
جدید را صادر کنند بهتر اســت ،بازنشســتگان زودتر از بالتکلیفی و انتظار نجات مییابند .ابالغ افزایش
مستمریها باید در نیمهی اول اردیبهشت انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد؛

محکومیت محمد امامی به  ۲۰سال حبس
تهران  -ایرنا  -ذبیح اهلل خدائیان ســخنگوی قــوه قضائیه صبح دیروز در
نشســت خبری خود با خبرنگاران از صدور حکم  ۱۷۰ســال حبس برای
متهمــان پرونده بانک ســرمایه خبر داد.به گزارش خبرنــگار قضایی ایرنا،
ذبیحاهلل خداییان در چهاردهمین نشســت خبری در دوران تحول و تعالی
قوه قضاییه افزود :جمعه این هفته آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان
روز جهانی قدس نامگذاری شــده اســت .این روز جلوه شکوه وحدت امت
اســامی برای آزادی قدس شریف اســت .وی ادامه داد :روز قدس به یک
ملت ،دین یا مذهب خاص تعلق ندارد بلکه متعلق به همه انسانهای آزاده
در دنیا است .خداییان اظهارداشت :روز قدس ،روز مبارزه با ظلم و مبارزه با
تبعیض نژادی است .امروز پیش چشم دنیا شاهد به خاک و خون کشیدن
مردمی هســتیم که گناه آنها دفاع از خاک ،ناموس و جانشــان است و برما
فرض است که با حضور پرشور و شعور در راهپیمایی روز جهانی قدس ،این
جنایات را محکوم کنیم و بار دیگر یکپارچگی امت اسالمی را به رخ جهانیان
بکشــیم و به برخی کشورهای اسالمی خودفروخته اعالم کنیم که آرزوی
فراموش شدن فلسطین را به گور خواهند برد.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ
به ســوالی درباره پروژه پتروشیمی میانکاله گفت :پس از طرح پتروشیمی
میانکاله در فضای مجازی از ناحیه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور،
مکاتبهای با دادستان مرکز مازندران صورت گرفت و با توجه به مصوبه هیات
وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار پتروشیمی در صورت دارا بودن فاضالب
صنعتی در فرایند تولید از ادامه عملیات اجرایی شــرکت جلوگیری شود و
بر این اســاس عملیات اجرایی متوقف شده است.وی ادامه داد :دادستانی از
ســازمان اراضی و محیط زیست استعالم هایی خواسته تا مشخص شود که
آیا مجوزهای الزم را داشــته است یا نه که هنوز درخصوص تامین آب ،گاز
و حتی نوع و درجه خاک واگذار شــده به این شرکت ابهامهایی وجود دارد.
ســخنگوی قوه قضاییه گفت :پرونــدهای در خصوص احضار و جلب فردی
درباره طرح ساخت پتروشیمی میانکاله تشکیل نشده است.
محکومیت محمد امامی به  ۲۰سال حبس
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی
به پرونده بانک سرمایه گفت :پروندههای متعددی در خصوص بانک سرمایه
تشــکیل شــده و برخی پروندهها منجر به صدور حکم قطعی و اعالم شده
است .اخیرا نیز احکامی در این پرونده صادر شده است که در مجموع افرادی
به بیش از  ۱۷۰سال حبس محکوم شدند.وی ادامه داد :محمد امامی به جرم
اخالل کالن در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وجه نامشــروع به  ۲۰سال
حبس ،رد مال و انفصال از خدمات دولتی ،سید احمد هاشمی شاهرودی به
 ۱۰ســال حبس ،رد مال و شهاب الدین قندالی به  ۱۲سال و  ۶ماه حبس
محکوم شده است .یکی دیگر از همدستان آنها نیز به  20سال حبس و رد
مال محکوم شده است اما چون رأی غیابی است نام آن فرد را ذکر نمی کنم.
خداییان افزود ۶ :نفر از این متهمان به حبس محکوم شدند همچنین  ۱۵نفر
دیگر هم هر یک به پنج سال حبس و رد وجوه محکوم شدند.
ادامه رسیدگی به پرونده های دو گروهک تروریستی
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی
به پروندههای سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال و سرکرده گروهک
تروریستی تندر گفت :جلســاتی برای این پروندهها در دادگاه برگزار شده
است اما محاکمه به اتمام نرسیده و رسیدگی به این پروندهها ادامه دارد.
آخرین وضعیت پرونده عامل حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عامل
حادثه صحن رضوی و انگیزه شخصی یا گروهی متهم گفت :در این پرونده
بالفاصله مرتکب دستگیر شد و اکنون تحقیقات تمام شده است.

وی ادامه داد :حســب اعالم دادسرا تا چند روز آینده پرونده با کیفرخواست
به دادگاه ارسال میشود.خداییان افزود :عامل حادثه شهدا را نمی شناخته و
انگیزه شخصی هم نداشته است و وابستگیهای گروهی داشته و تحت تأثیر
تفکرات گروهی بوده و به صورت خودســرانه این اقدام را انجام داده اســت.
در رابطه با همدست داشتن متهم هم باید گفت که همدست نداشته است.
آخرین وضعیت پروندههای بورس
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســوالی در رابطه با اقدامات قضایی در
زمینه بورس گفت :چند پرونده در رابطه با بورس تشــکیل شــده که یک
پرونده مربوط به خرید و نگهداری و اســتفاده غیرمجاز از دستگاه های رمز
ارز بود که در این ارتباط ،اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ســابق بورس و
اوراق بهادار تهران تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده در جریان رسیدگی در
دادسرا است.خداییان اظهارداشت :پرونده دیگری توسط سازمان بازرسی کل
کشور مربوط به چهار نفر از اعضای هیات مدیره سازمان بورس که همزمان
معاون آن سازمان هم بودند و رئیس وقت سازمان بورس و یکی از مسئوالن
وزارت اقتصاد و امور دارایی به اتهام ایجاد ظاهری گمراه کننده و اغوای افراد
برای معامله و اعالم قیمتهای کاذب پایان سال گذشته در دادسرای عمومی
و انقالب تهران تشکیل شد که هنوز کیفرخواست صادر نشده همچنین برای
این افراد پرونده انتظامی هم تشکیل شده است.
صدور حکم بدوی برای دو دانشجوی دانشگاه شریف
ســخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به ســوالی درباره حکم صادره برای دو
دانشجوی دانشگاه شــریف گفت :در مورد این افراد اتهام افساد فی االرض
مطرح بود که با این عنوان اتهامی تحت تعقیب قرار گرفتند اما دادگاه این
اتهام را محرز تشــخیص نداد و به اتهام تخریب ،ایجاد حریق هریک از آنها
به  ۱۰ســال حبس محکوم شــدند همچنین این دو فرد به اتهام اجتماع و
تبانی و همکاری با گروهکهای معاند نظام به پنج سال حبس و برای جرم
فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال و در مجموع هر یک به  ۱۶سال حبس
محکوم شدند که مجازات اشد یعنی  ۱۰سال برای آنها اجرا میشود و البته
حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است به همین دلیل از اعالم
اسامی خودداری کردم.
آخرین وضعیت پروندههای خودرویی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پروندههای
خودرویی از جمله آذویکو و مفتاح رهنورد گفت :برخی از این پروندهها هنوز
به صدور حکم منتهی نشده است .در مورد شرکت آذویکو تاکنون سه جلسه
دادگاه برگزار شــده و نوبت بعدی رسیدگی دادگاه  ۱۸اردیبهشت است.وی
ادامه داد :در مورد مفتاح خودرو بخشــی از پرونده منجر به صدور حکم شد
که متاسفانه مدیرعامل این شرکت در مرحله صدور حکم بدوی پرونده فوت
شــد و عالوه بر این  ۱۶نفر دیگر هم در این پرونده به  ۶ماه تا پنج ســال
حبس و رد مال محکوم شــدند همچنین بخشی دیگر از پرونده در دادسرا
مفتوح اســت و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.سخنگوی قوه قضاییه در
پاسخ به سوالی درباره ترک فعل ها و برخورد با آن گفت :ریاست جمهوری
و ریاســت قوه قضاییه تاکید دارند .گاهی در قانون تکالیفی برای مسئوالن
تعیین شده که ضمانت اجرای عدم اجرای تکالیف جرم است و مجازات دارد.
وی ادامه داد :البته در بسیاری از موارد ،ترک فعل مسئوالن جرم محسوب
نمیشود و تخلف انتظامی یا اداری است که آن هم قابل پیگیری است و در
این خصوص مواردی داشــتیم که در دستگاه قضایی پیگیری شد.خداییان
افــزود :اخیرا پرونده ای در این زمینه برای برخورد با ترک فعل مســئوالن
تشکیل نشده است البته دستگاههای نظارتی باید در این زمینه اهتمام الزم
را داشته باشند.

 ۴۳درصد تهرانی ها مستاجرند

 ۸۰درصد استان تهران زیر خط فقر
مسکن
معاون شــهر سازی شــهردار تهران با بیان اینکه  ۴۳درصد تهرانی ها
مستاجرند گفت :بر اساس مطالعات  ۴۲درصد مردم در کشور زیر خط
فقر مســکن هستند که این رقم در اســتان تهران  ۸۰درصد است.به
گزارش ایسنا صارمی دیروز با حضور در جلسه علنی شورای شهر تهران
در مورد قرارگاه جهادی مسکن توضیحاتی به اعضای شورا داد و گفت:
تهران ســاالنه به  ۱۵۰هزارواحد نیاز دارد و بر اساس آمارهای جهانی
در بحث مســکن فقط شهر دمشق وضعیتی بدتر از ما دارد.وی با بیان
این که بر اســاس قانون واســناد باال دستی شهرداری تهران می تواند
در مورد مســکن ورود داشته باشــد گفت :در این چند ساله مطالعات
زیادی در خصوص مســکن انجام شــده و دیگر جامعه قبول نمی کند
که بخواهیم در حوزه مسکن آزمون و خطا داشته باشیم.صارمی با بیان
این که تغییرات جمعیتی تهران بیشــتر از شهرهای دیگر است گفت:
شهردارتهران سیاستش این است که ما نمی توانیم در موضوعات شهری
بی تفاوت باشیم و به همین علت در همان اول کاراعالم کردند که هفته
ای دو ساعت وقتشان را به قرارگاه مسکن اختصاص می دهند و به حق
این اتفاق افتاد.وی با بیان این که شــهرداری در اعطای تسهیالت می
تواند به مسکن سازی کمک کند گفت :روزی درتهران شاهد بودیم که
ساالنه  ۳۲هزار پروانه صادر می شد اما حاال این عدد به  ۵۰۰۰رسیده
و این در حالی اســت که مطالعات نشــان می دهد تاسال  ۱۴۳۰رشد
جمعیت تهران افزایش خواهد داشت و ما باید آینده نگر باشیم .به طوری
که در حال حاضر جمعیت تهران که در سال  ۹۵بیش از  ۸میلیون بوده
حاال احتماال با انحراف معیاردو درصدی به بیش از  ۹میلیون رســیده
اســت.معاون شهر سازی شهردار تهران با بیان این که به ما می گویند
که جمعیت پذیری تهران را افزایش ندهید گفت :ما که نمیتوانیم مردم
را بیــرون کنیم چرا که مردم با بخشــنامه به تهران نیامدند که حاال با
بخشــنامه از تهران بروند و این در حالی است که بررسی ها نشان داده
در سال آینده جمعیت تهران یک و نیم تا  ۴میلیون بیشتر میشود.
تهران ساالنه به  ۱۵۰هزار واحد مسکونی احتیاج دارد
صارمی با بیان این که در ســال گذشــته تنها  ۵۳۰۰پروانه صادر شده
اما این اتفاق فقط در تهران نشــان می دهد گلوگاهی وجود دارد وباید
رفع شودگفت :آمارها نشان میدهد وضعیت در این حوزه خوب نیست
وامســال حتی تعداد پروانه های صادره به نسبت سال  ۹۹هزارو ۷۰۰
پروانه کمتر شــده و این در حالی است که بسیاری از مناطق همچون
منطقه  ۲۱ظرفیت پذیری جمعیت دارد.وی با بیان این که فکر نکنید
که اگردر تهران ساخت و ساز وتراکم کاهش یابد جمعیت کم می شود
بلکه این جمعیت به حومه و حاشیه تهران می رود گفت :تهران ساالنه
به  ۱۵۰هزار واحد مســکونی احتیاج دارد و این به گونه ای اســت که
ازســال  ۹۳تعداد واحدها به ساالنه ۶۵هزارواحد رسیده است و به رغم
فشارتقاضا عرضه پایین امده است به گونه ای که یک متر واحد مسکونی
مثال در خیابان کارگر شــمالی در سال  ۷، ۹۷میلیون بوده اما حاال ۸۰
میلیون شــده و این افزایش در عرض  ۳سال رخ داده است.معاون شهر
سازی شهردار تهران با بیان این که بر اساس مطالعات  ۴۲درصد مردم
در کشور زیر خط فقر مسکن هستند گفت :در استان تهران  ۸۰درصد
زیر خط فقر مسک هستند که البته باید بگویم بر اساس تعریف ها اگر
ســهم هزینه مسکن در سبد خانوار بیش از  ۳۰درصد باشد ،خط فقر
مســکن اعالم می شود .و باید دولت ملزم شــود که نگاه ویژه تری به
مسکن تهران داشته باشد .چراکه آمارها نشان می دهد سهم مسکن در
سبد خانوارها  ۸۰درصد است.وی با بیان این که سهم مسکن در سبد
هزینه خانوار تهرانی از سال  ۹۶به بعد به ۶۵درصد رسیده است گفت:
یعنی اگر متوســط درآمد یک خانواده  ۱۰میلیون تومان باشد  ۶و نیم
میلیون به اجاره اختصاص داده میشود.
 ۳۴درصد خانوارهای تهرانی ۱و  ۲نفره هستند
صارمــی با بیان این که بعد خانوار یک نفره درتهران ۱۱درصد،دو نفره
 ۲۳درصد و  ۳نفره  ۳۰درصد اســت گفــت ۳۴ :درصد جامعه تهران
خانوارهای ۱و  ۲نفره تشــکیل می دهند واین در حالی اســت که ۴۳
درصد تهرانی ها مستاجرهستند و اما متوسط کشور ۲۵درصد است و
اجاره نشــینی در مناطق  ۴و  ۱۵بیشتر است .وی با بیان این که شاید
باید الزام پارکینگ برای واحدهای کوچک را برداریم گفت :شــورا اگر
بتواند که طرحی بدهد که پارکینگ برای خانواده هایی که ماشین دارند
الزامی شود  ،خوب است.وی با بیان این که تا پایان سال عملیات اجرایی
نوسازی  ۵محله شروع می شود گفت :حدود  ۵۰۰۰واحد مسکونی برای
اولین بار با مرکزیت محالت ساخته میشود که بخش خصوصی نیز در
این خصوص فعال است که خبر خوبی است.معاون شهر سازی شهردار
تهران افزود:اما اگرمناطق ملزم شوند که زمین های در اختیارشان را به
سازمان نوسازی بدهند میتوانیم به این امر سرعت بیشتری بدهیم چرا
که ما اراضی مستعد برای مسکن را در تهران شناسایی کردیم و حدود
 ۱۸میلیون متر مربع زمین که امکان بار گذاری مسکن دارد را شناسایی
و مناطق را ملزم کردیم که در امر تولید مسکن فعال باشند.
درخواست برای ساخت و ساز تا حریم  ۳۰متری راه آهن
وی در مورد تفاهم نامه ها نیز گفت :تفاهم نامه ای با بنیاد مسکن برای
ساخت  ۱۰هزار واحد مســکونی منعقد کردیم که کار ساخت  ۴هزار
واحد در منطقه  ۵و  ۱۶آغاز شده است که سهم شهرداری زمین و پروانه
بود و آنها نیز باید هزار میلیارد تومان در منطقه  ۵به شــهرداری برای
توسعه خط مترو کمک کنند و این تعامالت دو طرفه است.وی با بیان
این که الزام داریم که در قرارگاه جهادی صدور پروانه بیش از  ۲ماه طول
نکشد گفت :پروژه های پیشتاز ما در محالت بریانک ،مینایی ،رجایی،
فدائیان اسالم و غیره است.صارمی در پایان از شورای شهر خواست که
یک نوار  ۱۰۰متری در حریم راه آهن در منطقه  ۱۷و ۱۸وجود دارد که
حاال با پایین رفتن خط راه آهن بال استفاده مانده و دولت باید حریم راه
آهن را کم کند و از شــورا می خواهیم که ما را ملزم کند که تا حریم
 ۳۰متری مجوز بدهیم.
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معاون اجرایی رئیس جمهور تشریح کرد

کنارهگیری از کمیسیون اقتصادی دولت به
درخواست خودمان بود
معاون اجرایــی رئیس جمهور دلیل
کناره گیری او و محســن رضایی از
کمیســیون اقتصادی دولت را شرح
داد.به گزارش ایســنا ،ســید صولت
مرتضوی درباره دلیل کنارهگیری او و
محسن رضایی از کمیسیون اقتصادی
دولــت ،اظهارکــرد :در پی انتشــار
متنی درباره اصالح ساختار کمیسیون اقتصادی دولت ،متاسفانه گمانهزنیهای
ســلیقهای و ناروایی از سوی برخی از رسانه های داخلی و خارجی در این رابطه
مطرح شد که الزم است شرح ماوقع را به اطالع مردم برسانم.وی افزود :در یکی
از جلسات دولت ،بحث حضور اعضای دولت در کمیسیون های مربوطه صورت
گرفت که من پیشــنهاد دادم به نظر می رسد تعداد اعضای کمیسیون ها یک
مقدار زیاد است و ضرورت دارد که اعضای کمیسیون ها اصالح شوند .من عضو
دو کمیســیون زیربنایی و اقتصادی دولت بودم .الزمه حضور در کمیسیون ها و
اظهارنظر کارشناســی مطالعه پیش جلســه و وقت گذاری کافی در کمیسیون
هاست به همین دلیل من درخواست کردم که از عضویت کمیسیون اقتصادی
خارج شوم .آقای محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور هم درخواست
خروج از کمیســیون اقتصادی را نظر به مشــغله فراوان کار و نبود امکان برای
حضور در جلسات کمیســیون اقتصادی مطرح کرد.مرتضوی ادامه داد :اصالح
آیین نامه به مصوبه هیات وزیران نیاز داشــت و آقای مخبر این مصوبه را ابالغ
کردند ولی متاسفانه برخی رسانه ها استفاده ناصوابی از این مصوبه کردند.وی در
پایان گفت :همچنان آقای رضایی با تمام قوا در حوزه معاونت اقتصادی ریاست
جمهوری و هم دبیری شــوراهاو جلساتی که بر عهده وی است ،حضور دارد و
دولت حداکثر استفاده را از وی خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

رییسی با انقالب اداری راه «رانت و سفارش
در استخدامها» را میبندد
تهران  -ایرنا -عضو کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس شــورای اســامی
گفت :آیت اهلل رییســی در آســتان
قدس راه هــر گونه رانــت ،رابطه و
ســفارش را بســته بودند ،این رویه
در ریاســت جمهوری وی هم ادامه
دارد.احســان ارکانی در گفت و گو با
خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره دســتور رییس جمهور بــرای ایجاد انقالب اداری
با محوریت عدالت گفت :مشــکلی که ســالها در ادارات و سازمانهای مختلف
وجود دارد ،بروکراسی پیچیده و سنگینی است که سبب شده دیوان ساالری در
شهرداریها و نهاد و سازمانهای دولتی شکل بگیرد.به دلیل این رویکرد ،بیشتر
کارها در این بخشها پیچیده و مبهم اســت و سبب سردرگمی مردم میشود.
نماینده مردم نیشــابور در مجلس با بیان اینکه رییس جمهور به دلیل ســابقه
حضور در سازمان بازرســی ،مجموعه آستان قدس و قوه قضاییه رویکرد واقع
بینانهای نسبت به نظام اداری داردگفت :آیت اهلل رییسی به درستی دستور داد
که همه مجموعههای دولتی و بیمه ،نظام شفاف ،چابک و بهینهای تعریف کنند
تا رویکردهای فعلی به نفع مردم سامان داده شود.این نماینده مجلس اضافه کرد:
برهمین اساس بسیاری از امور باید به شکل غیرحضوری و الکترونیکی بر اساس
ســامانههایی که برای این موضوع در نظر گرفته میشــود ،صورت پذیرد تا هر
فردی بتواند شفاف ،فرآیند الزم را انجام داده و پاسخ آن را دریافت کند که این
مطالبه رییس جمهور از دستگاههای مختلف است.ارکانی درباره تاثیر این رویکرد
برای حفظ عدالت در جذب و بکارگیری نیروها و پرداختها ،عنوان کرد :نهادینه
کردن تحول اداری و الکترونیکی کردن آن ســبب پرداخت حقوق و دستمزد بر
اساس عملکرد میشــود که ارتباط مستقیمی با معیار عدالت دارد .در سیستم
اداری فاسد ،تاثیر هر کدام از نیروها در فرآیندها مبهم است ،همین امر موجب
عدم عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است.
رییس جمهور میخواهد راه رانت و سفارش در استخدامها را ببندد
این نماینده مجلس درباره تاکیدات رییس جمهور مبنی بر حذف استخدامهای
بدون ضابطه بر مبنای توصیه و سفارش عنوان کرد :زمانی که رییس جمهور در
آســتان قدس مسوولیت داشتند ،به این موضوع تاکید کردند که فرآیند جذب
به صورت عادالنه انجام شود و راه هر گونه رانت ،رابطه و سفارش را بسته بودند.
این رویه در دوران حضور ایشان در قوه قضاییه و اکنون که ریاست جمهوری را
بر عهده دارند ،همچنان پابرجاســت.وی ادامه داد :فرآیند جذب و استخدام باید
بر اســاس آزمون اولیه و در ادامه مصاحبههای تخصصی و علمی مربوطه انجام
شــود تا فردی از طریق سفارش و توصیه وارد سیستمهای اداری نشود.نماینده
مردم نیشــابور درباره اینکه تا چه میزان مجلــس در این باره میتواند به دولت
کمک کند ،گفت :در این باره قانون خدمات کشــوری که پیش از این توســط
مجلس به تصویب رسیده است ،وجود دارد و طبق آن هر گونه جذب و استخدام
باید از طریق آزمونهای مربوطه انجام شــود و ســاز و کار آن به صورت شفاف
تشریح شده است.
دیوان محاسبات بر اجرای دقیق قانون خدمات کشوری نظارت کند
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت :دیوان محاسبات باید بر اجرای
دقیق قانون خدمات کشوری نظارت کند .سازمان اداری و استخدامی باید قانون
خدمات کشوری را به صورت دقیق اجرا کند و در مرحله اول کار را به درستی
انجام دهد تا نیاز به پیگیری این موضوع از طریق سایر نهادها وجود نباشد.ارکانی
شــعار اصلی دولت را عدالت محوری خواند و افــزود :همانطور که فرآیندهای
استخدامی و جذب بایدبه صورت شفاف انجام شود ،در موضوع توزیع اعتبارات و
بودجهها به شهرها هم باید عدالت رعایت شود .البته این موضوع مربوط به این
دولت نیست بلکه ساختار غلطی از سالها پیش شکل گرفته است و ضربه آن را
مردم در شهرستانها متحمل میشوند.این نماینده مجلس تاکید کرد :بر اساس
رویکرد مبهمی که وجود دارد ،شــاهد این هستیم که مصوبات سفرهای رییس
جمهور توســط استانداری و سازمان برنامه و بودجه به سمت مرکز استان سوق
داده میشــود .در حالی که شــعار اصلی رییس جمهور ،عدالت و توزیع عادالنه
بودجهها به سمت همه شهرستانها به ویژه شهرهای محروم است.وی با اشاره
به ســفر اخیر رییس جمهور به خراسان رضوی گفت :متاسفانه دراین سفر ۷۰
درصد اعتبارات به مشهد اختصاص داده شد .در حالی که مشهد ،شهر برخوردار
است و باید درحقیقت این اعتبارات به سمت شهرهای محروم استان سوق داده
شود .چرا که  ۱۵هزار میلیارد تومان فقط بودجه مصوب شهرداری مشهد است
که حدود  ۱۵برابر استان محسوب میشود.
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وحیدی:

محدودیت خاصی برای تعطیالت عید فطر نداریم ولی شیوهنامهها رعایت شود

وزیر کشور درباره انتشار برخی اخبار درباره جابهجایی استانداران در فضای مجازی ،گفت :آنچه در فضای مجازی پخش شده کام ًال تکذیب میشود و استانداران مشغول خدمت هستند.به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری
تسنیم« ،احمد وحیدی» وزیر کشور در حاشیه جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا که در محل وزارت کشور برگزار شد ،طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت :در جلسه امروز وضعیت کرونا در کشور را بررسی
کردیم .الحمدهلل در موقعیت خوبی قرار داریم اما این شرایط به هیچوجه نباید موجب عادیانگاری شود .رعایت شیوهنامهها در برنامههای آتی و در برنامه روز قدس و نماز عید فطر ،مورد تأکید است.وی افزود :همچنین درباره وضعیت
کرونا در جهان نیز بررسی شد و نیازی به اتخاذ تصمیمات جدید برای ورود و خروج از کشور وجود ندارد .میزان رعایت شیوهنامههای بهداشتی در کشور حدود  60درصد است و متأسفانه عادیانگاری صورت گرفته و این به ما ضرر
خواهد زد و از مردم عزیزمان میخواهیم با رعایت بهتر شیوهنامهها به سالمت خود کمک کنند تا این وضعیت خوب را نگه داریم و دچار مشکل نشویم.وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد :بر لزوم تزریق دوز سوم تأکید داریم و
از مردم عزیز میخواهیم که زودتر در این زمینه اقدام کنند .درباره اصناف نیز مجددا ً اعالم میکنیم که برای دریافت « »QR codeبه جهت اتصال به سامانه مدیریت هوشمند اقدام کنند 936 .مورد پلمپ اصناف متخلف را داشتیم و از اصناف میخواهیم که شیوهنامهها
را رعایت کنند تا نیازی به این اقدامات نباشد.وحیدی در ادامه اظهار داشت :آمار حضوری شدن آموزش و پرورش  92درصد است و در این مدت ،هیچ مورد گزارشی از وضعیت نامناسب در آموزش و پرورش نداشتیم و سالمت دانشآموزان در وضعیت خوبی است.وی
درباره سویههای جدید کرونا بیان کرد :ما در این زمینه بحث و بررسی داشتیم و فع ًال تحول خاصی در این باره وجود ندارد ولی مراقبتهای الزم صورت میگیرد.وزیر کشور درباره احتمال اعمال محدودیت برای تعطیالت عید فطر ،تصریح کرد :چنین محدودیتی نداریم
و سفر آزاد است ولی بر رعایت شیوهنامههای بهداشتی تأکید داریم؛ همچنین اینکه اقامه نماز عید فطر در مساجد و مصالها با رعایت دستورالعملهای بهداشتی مانعی ندارد.وحیدی در پاسخ به سؤالی درباره انتشار برخی اخبار درباره جابهجایی استانداران در فضای
مجازی ،گفت :آنچه در فضای مجازی پخش شده کام ًال تکذیب میشود و استانداران مشغول خدمت هستند و طرح چنین موضوعاتی کمکی برای بهبود وضعیت کشور نمیکند.وی درباره روند تردد زوار از مرز زمینی عراق بیان کرد :ما رایزنیهای الزم را انجام دادهایم
اما هنوز مرز زمینی بدون ویزا و روادید بسته است و صرفاً با روادید میتوان بهصورت زمینی وارد عراق شد اما در تالش هستیم که به نتیجه برسیم.وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره وقایع اخیر در مرز دوغارون نیز تصریح کرد :آنچه رخ داده ،حاصل مقداری
سوءتفاهم مسئوالن افغانستان درباره محدوده مرز است و به آنان یادآوری شد که محدوده مرزی را رعایت کنند و به آنان تذکرات الزم داده شده و امیدواریم توجه کنند و نباید افرادی بر اثر سوءبرداشت ،دوستی دو ملت را دچار خدشه کنند.

تخت روانچی در نشست شورای امنیت:

موضع شورای امنیت رژیم اسرائیل را جسورتر کرده است
نماینده دائم کشــورمان نزد سازمان ملل گفت :جنایات رژیم
صهیونیســتی علیه مردم فلســطین به طور کامل مستند و
غیرقابل انکار است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و
سیما ،مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد
سازمان ملل در نشست روز دوشنبه  ۲۵آوریل شورای امنیت
در مورد بررسی تحوالت فلســطین ،با انتقاد از سکوت و بی
عملی شورای امنیت در قبال جنایات رژیم اسرائیل علیه مردم
فلسطین اظهار داشــت تا زمانی که شورای امنیت همچنان
به انفعال و ســکوت خود در قبال این جنایات ادامه میدهد،
دستیابی به حقوق فلسطینیان محقق نخواهد شد.تخت روانچی
گفت :تداوم موضع کنونی شــورای امنیت تنها رژیم اسرائیل
را برای تداوم اشــغالگری و جنایات خــود علیه مردم مظلوم
فلســطین تشویق و جسورتر کرده اســت.وی گفت :جنایات
رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین به طور کامل مستند
و غیرقابل انکار اســت .آنها طبق قوانین بینالمللی جنایات
جنگی تلقی میشــوند و عامالن چنیــن جنایاتی باید بدون
تأخیر بیشتر به دست عدالت سپرده شوند .شورای امنیت باید
تعهدات خود را در حفظ صلح و امنیت بینالمللی بر اســاس
منشور انجام دهد و اسرائیل را از طریق تمام ابزارهای قانونی
که در اختیار دارد ،پاســخگو نماید .شورای امنیت همچنین
باید مطمئن شود که جنایات جنگی نادیده گرفته نمیشود.
تخت روانچی با اشــاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیســتی
در سرزمینهای اشــغالی فلسطین گفت اوضاع در فلسطین
اشــغالی با ادامه سیاستهای نژادپرستانه و جنایات وحشیانه
اسرائیل علیه مردم فلسطین بیوقفه و بدون پاسخگویی این
رژیم وخیمتر شــده اســت .وی گفت رژیم اسرائیل جنایات
خود را در مقابل دیدگان جامعــه بینالمللی انجام داده و به
خوبی میداند که با هیچ عواقبی مواجه نمیشود.نماینده دائم
کشــورمان در ادامه با اشــاره به تجاوزات وحشیانه نیروهای
اشغالگر اسرائیل به مســجد االقصی گفت جمهوری اسالمی

ایران تجاوزات اخیر نیروهای اشغالگر اسرائیل و شهرکنشینان
افراطی به مسجد االقصی در ماه مبارک رمضان را که حرمت
و مناســک عبادی مسجد را زیر پا گذاشته و وقیحانه ،موجب
تحریک احساســات مسلمانان در سراســر جهان شدهاند ،به
شــدت محکوم میکند .وی گفت در نتیجــه حمالت اخیر
نیروهای اشــغالگر اسرائیل به مســجد االقصی بیش از ۲۰۰
فلسطینی مجروح و صدها نفر بازداشت شدهاند.سفیر ایران در
سازمان ملل با هشدار نسبت به عواقب هرگونه هتک حرمت
به مقدسات مسلمانان گفت هرگونه هتک حرمت به مقدسات

مسلمانان و جریحهدار کردن احساسات مسلمانان در سراسر
جهان ،نفرتانگیز اســت و نباید آن را تحمل کرد .ایشان در
ادامــه افزود با روند نگران کننده کنونی باید به ســرعت و به
طور جدی مقابله کرد .برای جلوگیری از یک فاجعه با تأثیرات
گسترده ،وضعیت تاریخی و قانونی این مکان مقدس باید تحت
قوانین بینالمللی حفظ و محافظت شود .ما از جامعه جهانی
میخواهیم اقدامات پیشگیرانه الزم را برای حفاظت از مسجد
االقصی ،از جمله میراث فرهنگی آن در برابر حمالت نیروهای
اشغالگر اسرائیل و شهرکنشینان افراطی اتخاذ کند.نماینده

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

آمادگی بینظیر نیروهای مسلح ناشی از انگیزه مضاعف آنهاست

امیر ســرتیپ حیدری با تاکید بر اینکه
یگانهای نیروی زمینی ارتش همیشــه
پویا بالنــده و بازدارنده هســتند ،گفت:
آمادگی بینظیر نیروهای مسلح ،حکایت
از روحیــه و انگیزه مضاعــف آنها در این
مســیر دارد.به گــزارش ایســنا به نقل
از روابــط عمومی ارتش ،امیر ســرتیپ
کیومرث حیدری ،فرمانده نیروی زمینی
ارتش جمهوری اســامی ایران با حضور
در تیپ  ۲۹۲زرهی شــهید آزادی ضمن
ارزیابی آمادگی و پویایــی نیروهای این
تیپ گفت :یگانهای نیروی زمینی ارتش

همیشــه پویا بالنده و بازدارنده هستند و
در این مســیر با تمام وجود برای امنیت
این ســرزمین تالش خواهند کرد.وی با
بیان اینکه این تیپ در شهرستان دزفول
همیشــه با قدرت و ســرافراز بوده است،
اظهار داشــت :آمادگی بینظیر نیروهای
مسلح ،حکایت از روحیه و انگیزه مضاعف
آنها در این مسیر دارد.گفتنی است ،امیر
ســرتیپ حیدری در این ســفر باشگاه
ورزشی به مساحت  ۹۳۰متر و حسینیه
امیر المومنین(ع) با متراژ  ۸۵۰متر مربع
را در کوی سازمانی این تیپ افتتاح کرد.

رئیسی:

دولت سند تحول آموزش و پرورش را با قدرت پیگیری
و اجرا خواهد کرد

رئیس جمهور گفت :آنچه در حوزه آموزش و پرورش هزینه میشود ،سرمایهگذاری برای تضمین توسعه و پیشرفت آینده کشور است.به گزارش
حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور دوشنبه شب در نشست هماندیشی با جمعی از فرهنگیان و فعاالن
حوزه تعلیم و تربیت کشور ،بر ضرورت حمایت عملی از فرهنگیان تاکید کرد و اظهار داشت :دولت مصمم است همه ابعاد قانون رتبهبندی معلمان را در راستای ارتقاء شأن و منزلت
فرهنگیان عزیز مورد توجه قرار دهد و به این وسیله در راستای ارتقای کیفیت آموزش در کشور گام بردارد .وی با تأکید بر اینکه ایران قوی بدون تعلیم و تربیت اصولی و ارتقای جایگاه
آموزش و پرورش قابل تصور نیست ،اظهار داشت :آنچه در حوزه آموزش و پرورش هزینه میشود ،سرمایهگذاری برای تضمین توسعه و پیشرفت آینده کشور است.وی افزود :متأسفانه
در خصوص رتبهبندی معلمان صرفاً بخش مالی برجسته شده اما از ابعاد مختلف دیگری که میتواند جایگاه فرهنگیان را در جامعه ارتقاء دهد ،غفلت شده است که این به نوعی ظلم در
حق این قشر فرهیخته است.رئیسجمهور اجرای سند تحول آموزش و پرورش را یک ضرورت خواند و گفت :این سند از اسناد باالدستی است و دولت حتماً آن را به عنوان مهمترین
سند پیگیری و اجرایی خواهد کرد.رئیسی همچنین با تاکید بر لزوم پیگیری وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان ،گفت :پیگیری وضعیت این صندوق از مهمترین دغدغههای فرهنگیان
محترم است و ضرورت دارد ،مسئوالن مربوطه با جدیت در این زمینه اقدام کنند و در راستای رفع نگرانی معلمان عزیز گام بردارند.وی همچنین با انتقاد از وجود سامانههای متعدد و
پراکنده در حوزه تعلیم و تربیت بر لزوم نظمبخشی به این سامانهها ،تأکید کرد و از وزیر آموزش و پرورش خواست هر چه سریعتر این اقدام برای ساماندهی این عرصه را آغاز نماید.
رئیسجمهور در ادامه با تقدیر از همت و تالش دلسوزانه معلمان کشورمان در دوران کرونا که عرصه آموزش به دانشآموزان را رها نکردند ،اظهار داشت :معلمان عزیز در دوره کرونا واقعاً
مجاهدانه وارد عرصه شدند و با خالقیت و ابتکار تالش کردند تعلیم و تربیت فرزندانمان دچار وقفه یا افت نشود.رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود مطالب مطرح شده در خصوص
استفاده بهینه از فضای مدرسه در جهت ارتقاء تعلیم و تربیت را حائز اهمیت دانست و گفت :ضرورت دارد تالش کنیم استفاده بهتر و مناسبی از ظرفیتها و امکانات موجود داشته
باشیم تا بهرهوری افزایش یابد.وی در ادامه به اهمیت جذب نیروی انسانی کارآمد ،جوان و انقالبی به بدنه آموزش و پرورش اشاره کرد و با یادآوری جایگاه مهم دانشگاه فرهنگیان در
این حوزه ،گفت :امروز باید این دانشگاه هم در حوزه زیرساختهای آموزشی و هم نیروی انسانی متعهد و متخصص ،متحول شود.رئیسجمهور در خصوص سخنان یکی از حاضرین،
مبنی بر ایجاد تحول در شورای عالی آموزش و پرورش ،گفت :ضمن احترام به همه پیشکسوتان و کسانی که در حوزه آموزش و پرورش تالش کردهاند ،امروز ضرورت دارد
که شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان اتاق فکر ایجاد تحول آموزشی در کشور نقشآفرینی کند و با حضور نیروهای تحولخواه  ،نگاه نو و خالقانه در آن حاکم شود.

دائم ایران با اشاره به گزارشات سازمان ملل گفت گزارشهای
سازمان ملل حاکی از آن است که رژیم اسرائیل در سه ماه اول
سال  ۲۰۲۲به سیاستهای ظالمانه و توسعهطلبانه و اقدامات
جنایتکارانه غیرقانونی خود در سرزمینهای اشغالی فلسطین،
کشتار مردم بیگناه از جمله زنان و کودکان ،مصادره ،تصرف
و تخریب اموال مردم فلسطین و تخلیه خانههایشان با توسل
به زور ادامه داده است .عالوه بر این ،به عنوان مجازات دسته
جمعــی علیه مردم بــی گناه غزه ،محاصره غیرانســانی غزه
همچنان ادامه دارد .این جنایت علیه بشــریت ،نقض تمامی
قوانین و هنجارهای بینالمللی و تهدیدی جدی برای صلح و
امنیت بینالمللی است.مجید روانچی در این نشست همچنین
فعالیتهای بی ثبات کننده اسرائیل در منطقه را مورد اشاره
قرار داد و گفت رژیم اســرائیل بــا نقض حاکمیت و تمامیت
ارضی ســوریه و با تهدید آشکار به استفاده از زور علیه سایر
کشــورهای منطقه ،به فعالیتهای بی ثبات کننده و شرورانه
خود در منطقه ادامه میدهد که تهدیدی واقعی علیه صلح و
امنیت منطقه است.نماینده ایران گفت مناقشه فلسطین تنها
در صورتی قابل حل است که اشغال پایان یابد و حقوق مسلم
مردم فلسطین به طور کامل به رسمیت شناخته شده و مورد
حمایت قرار گیرد و در نتیجه ،حاکمیت مردم فلســطین بر
سرزمینهای اشغالی بازگردانده شود.در پایان ،سفیر و نماینده
دائم کشــورمان در پاســخ به اتهامات بی پایه نماینده رژیم
صهیونیستی علیه ایران در نشست فوق اظهار داشت نماینده
رژیم اسرائیل امروز با سو استفاده از تریبون شورای امنیت بار
دیگر ادعاهای واهی علیه کشــورم مطرح کرد که قاطعانه رد
میشــود .این ادعاهای بی اساس فقط با قصد منحرف کردن
توجه از تجاوزات مداوم رژیم اسرائیل به فلسطین و کشورهای
منطقه مطرح شــده اســت .این یک اقدام بیهوده است ،زیرا
جامعه بینالمللی به خوبی از دروغ و فریب اسرائیل آگاه است.

آیا مرزهای شرقی کشور در خطر است؟
اقــدام چند روز پیش طالبان در ایجاد جــاده در مناطق مرزی و نادیده
گرفتن مرزهای دو کشور ایران و افغانستان با پاسخ جدی مرزبانی ایران
روبرو شد و دیگر نیازی به دخالت ارتش نبود.به گزارش ایسنا ،از  5سال
پیش با دستور ســتاد کل نیروهای مسلح ،تامین امنیت مرزهای شرق
کشــور به ارتش سپرده شد و یگان های مختلف این نیرو در این مرزها
مستقر شــدند .نیروی زمینی از همان مقطع حضور دائمی در مرزهای
کشور داشته و ماموریت حراست از مرزهای کشور را عهده دار شده است.
چند روز گذشته تالش طالبان برای کشیدن جاده و نادیده گرفتن خط
مرزی در محدوده مرز دوغارون و ممانعت مرزبانی از اقدام طالبان موجب
ایجاد تنش میان نیروهای مرزبانی کشورمان با طالبان شد .مرز دوغارون
در اثر این تنش برای چند روزی بســته ؛ اما مجددا این مرز بازگشــایی
شد .از زمان قدرت گیری طالبان در افغانستان تاکنون چندین بار تنش
در مرزها ایجاد شده است که البته این تنش ها نه به دلیل تهدید مرزها
از ســوی طالبان بلکه به دلیل بی اطالعی آنها از مسائل مرزی میان دو
کشور بوده است.این موضوع واکنش وزارت خارجه را نیز به همراه داشت.
ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت خارجه درباره اقدام طالبان بیان
کرد«:مرزداران غیور ما در مرزهای کشــور با افغانستان به خاطر اوضاع
داخلی افغانســتان و ناآشــنایی احتمالی برخی از مأموران مرزی هیئت
حاکمه سرپرســتی افغانستان که در مرزهای ایران مستقر شده اند تا به
امروز با خویشتن داری رفتار کردهاند .البته تکرار این موضوع جای نگرانی
دارد و ضمن اینکه مرزداران ما مسئولیت دارند از هر گونه تردد غیرقانونی
جلوگیری کنند .ما آمادگی داریم تعلیمات الزم را در خصوص نقاط مرزی
و رفتار حرفه ای در این زمینه به مرزبانان جدید افغانســتان ارائه کنیم.
مــا فکر می کنیم تکرار این موضوعات جای نگرانی دارد و این موضوع را
از طرق مختلف به هیئت حاکمه سرپرستی موقت افغانستان انتقال داده
ایم و امیدواریم این خویشتن داری باعث سوءبرداشت طرف مقابل نشده
باشد».همزمان با وقوع این اخبار ،ویدئوهایی منتسب به ارتش منتشر و
بیان شــد که یگان های زرهی در حال حرکت به سوی مرز برای مقابله
با طالبان هســتند در حالیکه برخی از این فیلم ها مربوط به ارتش ایران
نبود .از سویی باید توجه داشت که نیروی زمینی به صورت شبانه روز در
مرزهای شرقی مستقر و در حال گشت زنی است برای حفظ و حراست از
این مرزهاست و این حضور به این معنا نیست که طالبان در حال تهدید
مرزهای کشور است.امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی
ارتــش در پیش خطبه های نماز جمعه در روز  26فروردین تاکید کرد:
«حضور ما در مرزها به معنای این نیســت که خطری نظام ما را تهدید
میکند بلکه این حضور به معنای اشراف اطالعاتی بیشتر و آماده به کار
نگهداشــتن و پای در رکاب نگه داشــتن نیروهای ما است».ارتش برای
حراست از مرزها در آمادگی کامل به سر می برد اما به نظر می رسد این
اختالف ها از طریق مرزبانی و وزارت خارجه قابل حل است.
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پرداخت  ۶۰میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس

داشته باشد ،ارزش تمام این خودروها جمع میشود و به فرد مشمول مالیات اعالم خواهد شد .طبق این گزارش،
در قانون بودجه سال گذشته ،مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که در ابتدای سال  ۱۴۰۰مالک
خودروی مزبور بودهاند ،به شرح زیر مشمول مالیات شدند:
 )۱اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی با ارزش روز باالتر از یک میلیارد تومان.
 )۲اشــخاص حقیقی که مجموع ارزش خودروهای خود و فرزندان کمتر از  ۱۸سال تحت تکفل خود باالی یک
میلیارد تومان باشد.
در این بین ،نرخ مالیات ساالنه مجموع ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین به شرح زیر است:
 _۱تا مبلغ  ۱.۵میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد
 -۲تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد  ۱.۵میلیارد تومان معادل دو درصد
 -۳تا مبلغ  ۴.۵میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد
 -۴نسبت به مازاد  ۴.۵میلیارد معادل چهار درصد

فاصله تورمی دهک های هزینه
ای بدون تغییر ماند

بر اســاس اعالم مرکز آمار محــدوده تغییرات تورم دوازده ماهــه در گروه عمده
«خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیات» بین ٤٩,٦درصد برای دهکهای ســوم و
چهارم و تا  ٥٠.٤درصد برای دهکهای نهم و دهم است.به گزارش اقتصادآنالین ،براساس اعالم مرکز آمار نرخ تورم ساالنه
برای کل خانوارهای کشور در فروردین ماه امسال برابر با  ۳۹.۲درصد بودهاست که این رقم برای پایین ترین دهک هزینهای
(دهــک اول) برابر با  ۴۱.۷درصد و برای باالترین دهک هزینهای (دهک دهم) برابر با  ۳۸.۲درصد گزارش شدهاســت.در
فروردین ماه نرخ تورم ساالنه گروه خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات برای کل خانورهای کشور برابر  ۴۳.۴درصد بودهاست
که نسبت به اسفند ماه افزایش  ۲.۷درصدی را نشان میدهد.این نرخ برای دهک اول و دهم هزینهای به ترتیب برابر با ۴۳.۵
و  ۴۵.۱درصد گزارش شدهاست.همچنین در اولین ماه سال  ،۱۴۰۱نرخ تورم ساالنه کاالهای غیرخوراکی و خدمات برای
کل خانوارهای کشور با کاهش  ۰.۱واحد درصدی نسبت به اسفند سال گذشته به  ۳۱.۳درصد رسیدهاست.

ثبتنام جاماندگان سهام عدالت در خردادماه صحت دارد؟

ثبتنام جاماندگان ســهام عدالت هرچند وقت یکبار از سوی
یکی از مســئوالن مطرح و پس از چندی به فراموشی سپرده
می شود .اکنون نیز درحالی که اعالم شده است زمان ثبت نام
در خردادماه خواهد بود ،این تاریخ تایید نشده و همچنان منابع
مورد نیاز در هالهای از ابهام قرار دارد.بر این اســاس ،حســین
قربانزاده ،رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتوگو با ایسنا،
با تاکید بر اینکه هنوز درمورد ثبت نام جاماندگان سهام عدالت
هیچ چیز قطعی نشده است ،اظهار کرد :هر فردی تاریخی برای
ثبت نام ســهام عدالت اعالم کرده اســت باید پاسخگوی این
موضوع باشد .اما در این راستا ،بین سازمان خصوصی سازی و
وزارت رفاه تعامل وجود دارد و جلسات برگزار می شود تا زمانی
که به جمع بندی برسیم و رسما به مردم اعالم کنیم .اما شخصا
از ثبت نام جاماندگان در خردادمــاه اطالعی ندارم.وی به این
سوال که ایا منابعی برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان
در نظر گرفته شده است ،پاسخ داد :تعیین منابع نیاز به بررسی
دارد زیــرا تکالیف دیگری نیز در قانــون بودجه وجود دارد .به
طور کلی  ۲۰۰هزار میلیارد تومان تکلیف در قانون بودجه برای
فروش ســهام وجود دارد و باید بررسی کرد که چه موردی در
اولویت قرار دارد.رئیس سازمان خصوصی سازی درمورد تعداد
جاماندگان نیز گفت :هنوز هیچ عددی مشخص نیست.
ماجرای جاماندگان چیست؟
بر اساس این گزارش ،با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت
ســال  ۱۳۹۹و قیمت قابل توجه این ســهام متاثر از وضعیت
بازار ســرمایه در آن روزها ،بحث مشمول بودن یا نبودن سهام
عدالت داغ شــد .درحالی که طبق آمار حدود  ۴۹میلیون نفر
مشــمول سهام عدالت هستند ،همواره صدای اعتراض عده ای
که به گوش میرســد که چرا با وجــود اینکه جزو دهک های
کم درآمد جامعه هستند ،مشمول این سهام نمی شوند.در هر
حال دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعالم شد
اتاق بازرگانی تهران تحلیل کرد

چشم انداز تورم ایران در  ۵سال
آینده
اتاق بازرگانــی تهران در
جدیدترین گــزارش خود
به بررسی چشم انداز رشد
اقتصاد جهانــی و اقتصاد
ایران در سالهای پیشرو
پرداخته اســت.به گزارش
ایســنا ،هر چنــد به نظر
میرسید با فروکش کردن
موج اصلی شیوع کرونا و افزایش پوشش واکسیناسیون امکان
آن وجود دارد که اقتصاد جهانی با عبور از بحرانهای دو ساله
بهبودی نســبی را تجربه کند اما آنچه که در عمل رخ داده با
توجه به جنگ اخیر روسیه و اوکراین تغییر کرده است.بر این
اساس پیشبینی میشود که اقتصاد جهانی در سال  ۲۰۲۲با
یک رکود تورمی مواجه شود که اصلیترین بخش آن به مواد
غذایی ارتباط دارد.
پس از آن که در ســال  ،۲۰۲۱رشــد جهانی اقتصاد به ۶.۱
درصد رســید ،در ســال  ۲۰۲۲و  ۲۰۲۳این رشد در حوالی
 ۳.۶درصــد خواهد بود که پایینتــر از پیشبینیهای  ۴.۴و
 ۳.۸درصدی گذشته است.افزایش فشارهای قیمتی از جمله
رشــد بهای کاالهای اساسی چشــم انداز تورم  ۵.۷درصدی
اقتصادهای پیشرفته و  ۸.۷درصدی اقتصادهای نوظهور را به
وجود آورده که این اعداد نیز باالتر از پیشبینیهای گذشته
اســت.در رابطه با ایران نیز همین روند تکرار خواهد شد .در
شرایطی رشد اقتصاد ایران در سال  ۲۰۲۲حدود چهار درصد
تخمین زده شد ،این روند در سال جاری و سال آینده کاهش
خواهد یافت .در سال  ،۱۴۰۱رشد اقتصادی ایران حدود سه
درصد و در سال  ۱۴۰۲حدود دو درصد تخمین زده میشود.
همچنین در افق پنج ساله و تا پایان سال  ۲۰۲۷میالدی نیز
میانگین رشد اقتصادی ایران حدود دو درصد برآورد میشود.
همچنین تورم ایران که در سال  ۱۴۰۰حدود  ۴۰درصد بود،
در سال  ۱۴۰۱به  ۳۲درصد و در سال  ۱۴۰۲به  ۲۷.۵درصد
کاهش خواهد یافت و در افق پنج ساله نیز تورم ایران به طور
میانگین  ۲۵درصد پیشبینی میشود.رقم سرمایهگذاری در
اقتصاد ایران از حدود  ۴۰.۹درصد در سال جاری در سالهای
آینده کاهشی جزئی را تجربه کرده و به  ۴۰.۵و  ۴۰.۲درصد
خواهد رســید.نرخ بیکاری ایران نیــز از حدود  ۹.۸درصد در
سال جاری ،در دو سال آینده به  ۱۰.۲و  ۱۰.۵درصد افزایش
خواهد یافت.

حدود  ۲۰میلیون نفر هستند که احتمال دارد  ۴میلیون از آنها
کسانی باشند که کارت ســهام عدالت دارند؛ بنابراین حداقل
 ۱۶میلیون نفر هستند که مستحق گرفتن سهام عدالت بوده،
اما تا کنون ســهامی دریافت نکردهانــد .برخی دیگر نیز تعداد
جاماندگان را  ۲۰میلیون نفر تخمین میزنند.

پرونده ثبت نام سهام عدالت بســته شده است و امکان اینکه
مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد؛ هرچند که مجلس
نشــینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت
به جاماندگان را رو میکردند .با این حال و هرچند که ســقوط
آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و
درحال حاضر نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید
وجود ندارد ،اما ســهام عدالت همچنــان از ارج و قرب نیفتاده
و افراد زیادی خواهان آن هستند.شــاید به همین دلیل است
که هرچند وقت یکبار یکی از مسئوالن ،مخصوصا نمایندگان
مجلس وعده های جدیدی درمورد ثبت نام جاماندگان ســهام
مطابق بررســیها و اطالعــات پایگاه رفاه
ایرانیــان گزارشــی از وضعیــت درآمدی
جمعیــت یاران ه بگیــر و تقســیم بندی
دهکهای درآمدی آنها منتشــر شده که
براســاس آن ۳۸درص یارانه بگیران فقیر
هســتند و ۵۵درصــد در طبقه متوســط
قرار داشــته و در نهایت ۷درصد برخوردار
هســتند.به گزارش اقتصادآنالین؛ براساس
گزارشــی که ایسنا با استفاده از آمار پایگاه
رفاه ایرانیان منتشر کرده؛ اطالعات درآمدی
و معیشــتی از جمعیت  ۷۷٫۴میلیون نفر
یارانه بگیر در کشــور جمع آوری شــده و
براساس آن یک دســته بندی از خانوارها
صورت گرفته اســت.در ادامــه خانوارها بر
اساس ترکیبی از وضعیت شغلی و درآمدی
در گروههــای فقیر ،متوســط و برخوردار
طبقه بندی شده اند .منطق دستهبندی به
این صورت بــوده که ابتدا همه خانوارهای
دهک دهم جدا شــده و در گروه برخوردار
قــرار گرفتهاند .همــه متغیرهای درآمدی
این خانوارها از قبیل درصد برخورداری از
خودرو ،ارزش خودرو ،میانگین های واریز
به حســاب و خرید از کارت (که در پایگاه
اطالعات رفاه موجود است) نشان می دهد
کــه این گروه تفاوت قابــل مالحظه ای با
دهک های پایینتر داشته و بنابراین قابل
جداسازی هســتند.در پایین جدول توزیع
نیز ،خانوارهایی فقیر شناسایی شدهاند که
دو شرط از سه شرط« ،بودن در پنج دهک
اول»« ،تحت پوشش نهاد حمایتی بودن»
و «فاقد درآمد ثابت بودن» را داشته باشند.
با این سه شرط ،حدود  ۹٫۳میلیون خانوار
فقیر شناسایی شــدهاند .دسته بندی این
خانوارها به دو گروه تحت پوشــش (شامل
 ۲٫۸میلیــون خانوار کــه  ۳۰درصد از کل
خانوارهای فقیر را تشکیل میدهد) و فاقد
پوشــش نهاد حمایتی (شامل  ۶٫۶میلیون
خانــوار و  ۷۰درصــد از کل خانوارهــای
فقیــر) ،این امکان را به دســت میدهد تا
سیاســتگذاری متناسب برای هر گروه به
اجرا گذاشته شود.
در مجموع تعــداد  ۱۳٫۹میلیون خانوار در
طبقه متوســط قرار دارند که براساس نوع

عدالت میدهنــد و اخیرا هم تاریخی را برای ثبت نام این افراد
اعالم کرده اند .درمورد اینکه تعداد جاماندگان ســهام عدالت
چقدر است نیز روایت های مختلفی وجود دارد .برخی آن را ۴
میلیون نفر میدانند که شــامل افرادی میشود که برگه سهام
عدالت را از سالهای قبل در دست دارند اما به دلیل اینکه ثبت
نام خود را کامل نکرده بودند ،مشمول حساب نمیشوند .برخی
دیگر هم بر این باورند که دسته دوم کسانی از شش دهک کم
درآمد جامعه هســتند که به هر دلیل در فرآیند شناســایی و
پرداخت ســهام عدالت قرار نگرفتند و اگر دولت بخواهد سهام
جدیدی اختصاص دهــد ،باید به آنها توجه کند که این تعداد

قانون بودجه چه میگوید؟
امــا مهمترین نکته درمورد ثبت نام جامانــدگان ،منابع مورد
نیاز اســت .چراکه این ســهام باید از سهم دولت به مشموالن
اختصاص یابد .باید توجه داشــت که در بودجه ســال جاری،
دولت هزینهها را چندان افزایش نداده و در تامین منابع تمرکز
خود را از فروش اوراق برداشــته و به سمت مالیات و البته نفت
برده است .چراکه طبق اماری که در الیحه بودجه منتشر شده
بود ،واگذاری دارایی های مالی برای ســال  ۲۹۹ ،۱۴۰۱هزار
میلیارد تومان در نظر گرفته شــده که نســبت به سال ۱۴۰۰
که بیش از  ۴۲۷هزار میلیارد تومان بود ،کاهشی  ۳۰درصدی
داشته اســت .البته هنوز جدول نهایی منتشر نشده است.تنها
موردی که درمورد سهام عدالت در قانون بودجه ذکر شده ،در
تبصره دو این قانون بوده که آمده اســت :دولت موظف است از
محل باقی مانده ســهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی
در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های ()۱
و ( )۲مــاده ( )۲قانون اجرای سیاســت های کلی اصل چهل
و چهارم ( )۴۴قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران ،نسبت
به واگذاری ســهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد
امام خمینی (ره) مددجویان ســازمان بهزیستی کشور و کلیه
افراد واجد شــرایط طبق قانون نحوه اجرای سیسات های کلی
اصل  ۴۴قانون اساسی اقدام کند.الزم به ذکر است که پیگیری
های ایسنا از شرکت سپرده گذاری مرکزی و همچنین سازمان
بورس و اوراق بهادار نشان داد که به آن ها نیز موضوع جدیدی
در این راستا ابالغ نشده است.

فقط  ۳۸درصد یارانه بگیران فقیرند

شغل آنها ،قابل طبقه بندی بوده و به پنج
دسته زیر تقسیم می شوند؛
 کارکنــان و مســتمری بگیــران دولت( ۲٫۲میلیون خانــوار ۱۵٫۸ ،درصد از کل
خانوارهای متوسط)
 کارگران و مشاغل خصوصی ( ۶میلیونخانــوار ۴۳٫۳ ،درصــد از کل خانوارهای
متوسط)
 بازنشستگان (  ۲٫۴میلیون خانوار۱۷٫۳ ،درصد از کل خانوارهای متوسط)
 فاقدین درآمد ثابــت ( ۳میلیون خانوار، ۲۱٫۷درصد از کل خانوارهای متوسط)
 تحت پوشــش نهادهای حمایتی ( ۲۷۷هزار خانــوار ۲ ،درصــد از کل خانوارهای
متوسط)
کدام مشاغل بیشترین امنیت شغلی
را دارند؟
منطق این دستهبندی به این صورت است
کــه به طورکلــی کارمندان و مســتمری
بگیران دولت از امنیت و پایداری شــغلی
باالتری برخوردار بوده و کمتر از سایر گروه
ها تحت تأثیر شوکها و رکودهای اقتصادی
قرار میگیرنــد و به طور معمول تحت هر
شرایطی حقوق و مستمری ثابت را دریافت
کرده و سالیانه افزایش در حقوق و دستمزد
دارند .بنابراین سیاستهای متناسب با این
گروه ،متفاوت از ســایر گروهها خواهد بود.
پس از کارمندان دولت ،کارگران و مشاغل
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مرکز آمار اعالم کرد؛

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

مدیرکل طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی اعالم کرد :از محل شناسایی
خودروهای لوکس مربوط به سال گذشته تاکنون حدود  ۵۰تا  ۶۰میلیارد
تومان مالیات وصول شــده اســت.جهانگیر رحیمی در گفتوگو با ایسنا،
درباره آخرین وضعیت اخذ مالیات از خودروهای لوکس اظهار کرد :تاکنون
صاحبان خودروهای لوکس شناســایی شــده در سال گذشــته حدود  ۵۰تا  ۶۰میلیارد تومان مالیات پرداخت
کردهاند .از آنجا که مالیات خودروهای لوکس برای سال جاری نیز تعیین شده است ،اطالعات سال  ۱۴۰۱مالک
قرار میگیرد .وی با بیان اینکه خودروهای لوکس برای ابتدای امسال احصا شدهاند و ناجا باید اطالعات آنها را
به ســازمان امور مالیاتی بدهد ،گفت :با دریافت اطالعات خودروهای لوکس مربوط به سال جاری ،ممکن است
که خودروهای مشمول در سال  ،۱۴۰۰امسال مشمول این مالیات نشوند .مدیر کل طراحی و تحلیل فرآیندهای
مالیاتی افزود :امسال برای اخذ مالیات از خودروهای لوکس ،مجموع ارزش مالک نیست و همه خودروهای باالی
یک میلیارد تومان مشــمول مالیات خواهد بود .ممکن است که فردی  ۱۰تا خودروی باالی یک میلیارد تومان
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خصوصی (که شــغل رســمی دارای بیمه
دارند )،به لحاظ امنیت شــغلی قرار دارند.
این گروه هرچند از شــوکهای اقتصادی
متأثر میشــوند ،اما حداقــل در صورت از
دســت دادن شغل میتوانند تحت پوشش
بیمه بیکاری قرار گیرند.بازنشســتگان (به
جز بازنشســتگان دولتی) در مرتبه بعدی
قرار دارند .این گروه به لحاظ امنیت شغلی
وضعیت مناســبی دارند اما از یک طرف به
علت ویژگیهای سنی نیازمند برنامههای
حمایتــی ویژه هســتند و از طــرف دیگر
امکان افزایش درآمد در این گروه نســبت
به ســایر گروهها به سختی میسر است.در
مرحله دیگر ،فاقدین درآمد ثابت قرار دارند.
در این گروه هم افراد با درآمد نســبتا باال
قرار داشته و هم افرادی با درآمد پایینتر،
اما ویژگی یکسان همه آنها این است که به
شدت تحت تأثیر شوکهای اقتصادی قرار
داشته و امنیت شغلی بسیار پایینی دارند.
گروه آخر افراد تحت پوشش نهاد حمایتی
هســتند .تعداد اندکی خانوار هســتند که
تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند،
اما به نظر میرســد به لحاظ درآمدی جزو
دســتهبندی فقیر قرار نمیگیرند و از این
رو الزم اســت تا آزمون وسع مجدد صورت
گیرد.الزم به ذکر است که از همه گروههای
شغلی ،دهک دهم جدا شــده و در طبقه
برخوردار قرار گرفته است.
خانوارهــای یارانــه بگیر دهــک دهم در

گروه خانوارهای برخــوردار قرارگرفتهاند.
خانوارهای این گروه به دو دسته کارمندان
دولــت ( ۳۲۷هزار خانــوار و  ۱۹درصد از
کل خانوارهای برخــوردار) و غیرکارمندان
دولــت ( ۱٫۳میلیون خانــوار و  ۸۱درصد
از کل خانوارهــای برخــوردار) تقســیم
میشــوند .سیاست متناســب با این گروه
حــذف از دریافت یارانه نقدی و در اولویت
قــرار گرفتن پرداخت مالیــات بر مجموع
درآمد شخصی است.دهکبندی در پایگاه
اطالعات رفاه ایرانیان براساس شاخصهایی
چون داراییها ،حقوق ،بیمه ،سفر خارجی،
مالکیت خودرو و منــزل و میانگین واریز
ســاالنه به حســاب سرپرســت و اعضای
خانوار در سالهای  ۹۵تا  ،۹۸تراکنش خرید
بانکی در ســال های  ۹۸و  ۹۹انجام گرفته
و براســاس آن ،جمعیــت یارانه بگیرها به
 ۱۰قسمت تقســیم شده است .دهک اول
 ۱۰درصد جمعیتی اســت کــه کمترین
برخورداری از شاخصهای فوق را داشته و
دهک دهم ۱۰ ،درصد جمعیتی اســت که
باالترین برخورداری را داشــته است.زمانی
که دسته بندی خانوارها براساس وضعیت
شغلی و درآمدی را با دهک بندی تطبیق
می دهیم ،به نظر می رسد که دسته بندی
فوق (جدول  )۳تفکیک نســبتا مناســبی
از وضعیت خانوارها به دســت می دهد به
نحوی که بدون استفاده مستقیم از دهک،
دسته بندی شغلی خانوارها تطابق مناسبی
با دهک آنها دارد.همچنین در جمع بندی
ایــن گزارش نیز آمده اســت کــه در این
مطالعه خانوارهای ایرانی در ســه دســته
فقیر ،متوســط و برخوردار قــرار گرفتند.
در دســته بندی خانوارها ،متوسط دهک
درآمــدی خانوارهای فقیر  ،۲٫۷خانوارهای
متوســط  ۶٫۵و خانوارهــای برخوردار ۱۰
است .براساس این دسته بندی ،از مجموع
 ۲۴میلیــون و  ۹۰۱هــزار و  ۶۹۶خانوار
ایرانــی یارانه بگیر ۳۸ ،درصــد فقیر۵۵ ،
درصد متوسط و  ۷درصد برخوردار هستند
که سیاســتگذار با استفاده از آن می تواند
سیاســت حمایتی متناسب با هر یک را به
اجرا بگذارد.

گزیده خبر
اجرای قرارداد میلیاردی برای توسعه
شهر صدرا
شــهردار صدرا از اجرای قرارداد ۳هزار میلیاردی شهر
صدرا برای توســعه این شــهر خبــر داد  .به گزارش
راستین آنالین بهزاد پرنیان گفت :شهرداری صدرا در
سال گذشته چندین پروژه عمرانی طراحی و آماده اجرا
نموده اســت و امسال عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد
شــد از این رو جهت اجرای ســریع و با کیفیت این طرح ها با نظر شورای شهر
تصمیم گرفته شد اجرای طرح ها را با همکاری قرارگاه خاتم االنبیا انجام دهیم.
شهردار صدرا افزود  :در جلسهای با حضور معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم
االنبیا ،فیروزمند رئیس شــورای شهر صدرا ،شجاعیان و عزیزی اعضای شورای
شهر ،در خصوص طرحهای موردنظر بحث و گفتگو شد .پرنیان خاطرنشان کرد:
شهرداری صدرا چندین پروژه عمرانی شامل ساختمان اداری شهرداری و شورای
شــهر ۲ ،پارک بزرگ مقیاس  ۹هکتاری ،فرهنگسرا ،آرامستان صدرا و چندین
طرح دیگر را آماده اجرا دارد و به دلیل حســن ســابقه قرارگاه خاتم در اجرای
طرحهــای عمرانی آمادگی این را دارد تا طرحهای خود را که ارزش آنها بالغ بر
 ۳۰۰۰میلیارد ریال می باشــد را در سال جاری اجرایی نماید تا شهر صدرا در
مسیر توسعه قرار گیرد.

 ۵۸درصد مراتع گنبدکاووس در معرض
بیابانی شدن است
همجواری با صحرای قره قوم کشــور ترکمنستان ،بارندگی زیر  ۱۵۰میلیمتر
و بروز خشکســالیهای متوالی عمده دالیل شکلگیری این شرایط برای مراتع
گنبدکاووس بهویژه در مناطق شــمالی است که در صورت تداوم خشکسالی و
کاهش بارندگی در فصل گرم امسال این سطح افزایش مییاید.فرشید رحمانی
اظهار داشت :همجواری با صحرای قره قوم کشور ترکمنستان ،بارندگی زیر ۱۵۰
میلیمتر و بروز خشکسالیهای متوالی عمده دالیل شکلگیری این شرایط برای
مراتع گنبدکاووس بهویژه در مناطق شمالی است که در صورت تداوم خشکسالی
و کاهش بارندگی در فصل گرم امسال این سطح افزایش مییاید.وی افزود :اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طرحهای مختلف هاللی آبگیر ،کنتور فارو،
ساخت بندهای خاکی ،تولید نهال مرتعی و بوتهکاری ،کپهکاری و عملیات های
حفاظت و قرق را در ســالهای گذشــته با هدف احیا و تقویت پوشش گیاهی
مراتع اجرا کرده است.

 68هکتار زمین جهت اجرای طرح جهش تولید
مسکن در پنج شهر استان بوشهر تامین شد
بوشهر  -مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت:
پنج شــهر اســتان برای طرح جهش تولید مسکن در
محدوده شهری زمین نداشتند که پیگیری های الزم
برای الحاق محدوده ای از زمین های ملی به این شهرها
انجام شد.سید محمود دستغیبی در نخستین جلسه
کارگروه امور زیربنایی ،توســعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و
محیط زیست استان اظهار داشت :اکثر شهرهای استان برای تأمین زمین طرح
جهش مســکن در محدوده شهری مشکلی نداشتند.وی بابیان اینکه حدود 68
هکتار زمین جهت اجرای این طرح تأمین شده است  ،افزود :به این ترتیب برای
شهر امام حسن  ۱۰هکتار ،برازجان  ۵۱هکتار ،خورموج  ،کاکی حدود  ۳هکتار و
بادوله  ۴هکتار درمحدوده اراضی مشخص شد.دستغیبی در ادامه بیان داشت :از
پنج شهر سه شهر امام حسن ،کاکی وبادوله دارای طرح هادی ودو شهربرازجان
وخورموج دارای طرح جامع هســتند وی افزود :شهر دیلم برای اولین بار طرح
جهش تولید مسکن درآن انجام میشود وبرای این کار ۱۰هکتار زمین از اراضی
ملی شناسائی شده که از طریق منابع طبیعی تغییر تحول شده است.وی اضافه
کرد:بر اســاس برنامه پیشنهادی وزارت راه وشهرســازی برای شهر امام حسن
سالیانه  ۲۹واحد ودر مجموع  ۱۱۷واحد که تاکنون  ۲۱نفر ثبت نام کرده اند.
در سومین شواری اداری استان هرمزگان در بخش رویدر خمیر مطرح کرد:

اشتغال هزار نفر نباید با تاخیر انجام شود

اســتاندار هرمزگان در سومین شــورای اداری استان
هرمزگان که بــا حضور نمایندگان مــردم در مجلس
شورای اسالمی ،معاونین استاندار و مدیران کل دستگاه
های اجرایی مطرح شد تسریع در تعین تکلیف و اعطای
مجوزات زیست محیطی پیش روی راه اندازی مجتمع
پرورش میگو لشتغان خمیر و کرتان سیریک با توجه به مصوبات سفر را در دستور
تســریع داد.به گزارش روابط عمومی شیالت هرمزگان ،مهدی دوستی در این
جلسه با اشــاره به اینکه راه اندازی مجتمع های پرورش میگو رونق اقتصادی و
اشــتغال زایی خوبی به دنبال دارند بر رفع موانع پیش روی راه اندازی و به بهره
برداری رساندن این مجتمع ها تاکید کرد.استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه رفع
موانع و راه اندازی مجتمع های پرورش میگو لشتغان خمیر و کرتان سیریک از
مصوبات سفر ریاست محترم جمهور بوده است از سازمان محیط زیست خواست
تا هرچه سریعتر و حداکثر طی یک هفته نسبت به تعین تکلیف مجوزهای زیست
محیطی آن ها اقدام کند.مدیر کل شــیالت هرمزگان گفت این ســایتها برای
واگذاری تمام مجوزها را به جز مجوزهای زیست محیطی کانالها دریافت نموده و
نیاز به مساعدت و تسریع صدور مجوز توسط محیط زیست برای رفع آن است.
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فرونشست؛ پیامد همه اقدامات ضد حفظ آب و خاک

کیفیت آب رو به
افول است

یک کارشــناس حوزه آب گفت :هرچه به عمق میرویم کیفیت آب
بدتر میشود و وقتی این آب بیکیفیت به باال کشیده میشود زمین
شــورتر و محصوالت کشــاورزی کمتر و اقتصاد مردم بیشتر دچار
مشــکل میشــود.داوودرضا عرب در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
ایلنا ،درباره اوضاع منابع آبهای زیرزمینی و فرونشســت در کشور
اظهار داشت :مسئله اصلی این است که آبهای سطحی و زیرزمینی
بهم پیوســته هستند ،اما اشــکال کار ما از جایی شروع شد که آب
ســطحی و زیرزمینی را جدای از هم در نظر گرفتیم .در باالدســت
اقــدام به احداث ســد و بند کردیم و آبهای ســطحی را منحرف

کردیم ،غافل از اینکه در پاییندست از آب زیرزمینی کاسته میشود
یعنی رودخانههایی که توسط آبخوانها و منابع آب زیرزمینی تغذیه
میشدند ،خشک شدند.
تکنولوژی بالی جان آبهای زیرزمینی شد
وی افزود :مسئله دیگر اینکه آبهای زیرزمینی ناپیدا هستند وقتی
میزان آب ســطحی کم اســت مردم کمتر مصرف میکنند ،اما در
مورد آب زیرزمینی اینگونه نیســت چون دیده نمیشود ،با اتکا به
قدرت پمپ اقدام به برداشــت بیشــتر میکنند ،غافل از اینکه آبی
موجود نیست .سومین مسئله تکنولوژی است ،به گفته بیل گیتس
تکنولوژی در سیستمهای ناکارامد ناکارامدی را افزایش میدهد ،در
ایران هم همین تکنولوژی بالی جان آبهای زیرزمینی شد ،پمپها
و برقی کردن چاهها را با هدف تســهیل در دسترســی به آب بکار
گرفتیم اما درواقع تکبعدی دیدن مسئله باعث شد برداشت از آب
زیرزمینی روند تصاعدی به خودش بگیرد.

گزیده خبر
یک مقام اروپایی خبر داد

توقف استفاده اتحادیه اروپا از نفت و گاز
روسیه تا  ۵سال آینده
کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا اعالم کرد این بلوک قصد دارد وابستگی به نفت
و گاز روســیه را تا پایان امسال به میزان دو ســوم کاهش دهد و تا پایان سال
 ۲۰۱۷به صفر برســاند.به گزارش ایسنا ،پائولو جنتیلونی در مصاحبه با روزنامه
«ال مســاجرو» همچنین اعالم کرد اتحادیه اروپا برآورد خود از رشد اقتصادی
در سال  ۲۰۲۲را از هدف قبلی چهار درصد کاهش میدهد و پیش بینی بهاره
خود را  ۱۶مه منتشر خواهد کرد.صندوق بینالمللی پول هفته گذشته با اشاره
به پیامدهای جنگ میان اوکراین و روسیه ،پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی
منطقه یورو برای سال  ۲۰۲۲را از  ۳.۹به  ۲.۸درصد کاهش داد.اما جنتیلونی با
اشاره به عوامل مثبت مربوط به نیمه دوم سال  ۲۰۲۱مانند نرخ بیکاری پایین
و صرفه جوییهای بســیار باال ،اعالم کرد هنوز زود اســت بگوییم کندی رشد
اقتصادی به رکود منتهی خواهد شــد.در این بین ،کادری سیمپســون ،رئیس
سیاســت انرژی اتحادیه اروپا در کنفرانسی در ورشو اعالم کرد ششمین بسته
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روســیه در واکنش به حمله نظامی به اوکراین به
زودی معرفی خواهد شد.بر اساس گزارش رویترز ،سیمپسون گفت تاریخ دقیق
این بســته هنوز تایید نشده است و بستههای قبلی تحریم همچنان باید توسط
کشورهای اتحادیه اروپا تصویب شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان:

تابستان با کمترین خاموشی سپری خواهد
شد
در ادامه نشســتهای تخصصــی مدیریت بار تابســتان  1401با حضور وبینار
مدیرعامل شرکت توانیر و مدیران عامل شرکتهای توزیع سراسر کشور برگزار
شــد.به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ،در این
نشســت راهکارهای گذر موفق اط پیک بار تابســتان بررسی و آخرین اقدامات
صورت گرفته توســط شرکتهای توزیع سراسر کشور تشریح شد.پیام جوادی،
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان پیرامون این نشست گفت :با
توجه به اینکه بخش بزرگی از برق توزیع شــده کشور در بخشهای صنعتی و
کشــاورزی مصرف میشود ،پیک بار تابستان امسال با تمهیدات اندیشیده شده
در شرکت توانیر و انعقاد تفاهمنامههای همکاری با صنایع و کشاورزان کمترین
خاموشی را برای مصارف خانگی خواهیم داشت تا مردم شریف استان زنجان با
دغدغهی کمتری تابستان گرم را سپری کنند.

بازدید مدیر عامل شرکت برق منطقه ای
مازندران از وضعیت برق رسانی مناطق
دودانگه و چهار دانگه ساری
دکتر موســوی تاکامی به همراه دکتر بابایی کارنامی،
نماینده مردم شــریف ســاری و میاندرود در مجلس
شورای اسالمی از وضعیت برق رسانی و ارائه خدمات به
مردم ،از ایستگاه برق  ۶۳کیلو ولت کیاسر و روستاهای
پشــت کوه ،ولویه ســفلی ،فوالد محله بازدید به عمل
اوردند.دکتر بابایی کارنامی در این بازدید ضمن تشــکر از تالش های بی وقفه
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در ارائه خدمات مطلوب
به مردم از ایشان به عنوان مدیری جهادی ،توانمند و فردی نخبه در صنعت برق
کشور یاد کرد.دکتر موسوی تاکامی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران
و گلستان نیز در این بازدید ضمن تشکر از دغدغه ها و پیگیری های دکتر بابایی
کارنامی گفت :همه تالش من و همکاران ســخت کوش شرکت برق منطقه ای
این است که تابستان امسال کمترین خاموشی را در ایام پیک مصرف برق داشته
باشــیم.وی همچنین خدمت رسانی مناســب به مردم شریف مازندران به ویژه
مناطق محروم چهاردانگه و دودانگه ساری را جزء برنامه های اولویت دار شرکت
برق منطقه ای مازندران و گلستان اعالم کرد.
محسن خزلی:

 ۱۴پروژه پژوهشی در پاالیشگاه گاز ایالم
اجرا شده است
رئیــس پژوهش و فناوری شــرکت پاالیش گاز ایالم با
اشاره به اینکه در راستای تولید پایدار ،پاک ،ایمن و بهره
ور ،این واحد در سال  1400بیش از ۱۴پروژه پژوهشی
اجرا شده اســت ،گفت :از این تعداد  ۶پروژه پژوهشی
خاتمه یافته و  ۸پروژه پژوهشی در حال اجرا می باشد.
به گزارش روابط عمومی ،محسن خزلی افزود :یکی از مهمترین نشانه های ارتقا
کشــورها ،آموزش همراه با پژوهش می باشد که نتیجه آن افزایش بهره وری در
حوزه های مختلف فرهنگی و اقتصادی آن کشــور خواهد شد.وی اظهار داشت:
مهمترین این پروژه ها بررسی بهبود و بهینه سازی طراحی واحد بازیافت گوگرد
به منظور کاهش مقدار گوگرد در دودکش نســبت به مقدار طراحی ،بررسی اثر
عدم وجود آنتی اسپینیگ نسبت به طراحی اولیه در ولوی سینی های برج های
تماس و احیای در شــرایط دریافت خوراک حداکثری با تکنیک های مدلسازی
 ، CFDامــکان ســنجی روش های تولید ترشــیوبوتیل مرکاپتان از محصوالت
دسترس می باشد.
تولیدی در صنایع پاالیشگاهی و یا سایر مواد اولیه در
ُ
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طرح خودکفایی؛ امنیت غذایی کشور را به خطر انداخت
این کارشــناس حوزه آب چهارمین مســئله را رایگان و ارزان بودن
آب در کشور دانســت و گفت :مسئله دیگر اینکه طرحهایی که در
بخشهای مختلف انجام میشــود بدون توجــه به مهمترین نهاده
کشاورزی یعنی آب اســت ،مثال اراضی شیبدار را زیر کشت بردند.
ششــمین مسئله طرح خودکفایی اســت که باعث میشود امنیت
غذایی کشــور از بین برود ،چراکه یکجانبهنگری باعث شده مسئله
آب را در نظــر نگیریم ،بنابراین همواره آنچه مظلوم واقع میشــود
آب زیرزمینی است.
کیفیت آب هر روز افت میکند
وی ادامه داد :اثرات برداشــت بیرویه از آب زیرزمینی باعث شــده
سال به سال چاهها رو به خشکی میروند ،چاههای کمعمق خشک
میشوند و کشاورزان به حاشیه شهرها میروند ،این منجر به شکاف
اجتماعی میشود .دومین اثر کیفیت آب است یعنی هرچه به عمق

میرویم کیفیت آب بدتر میشــود و وقتی این آب بیکیفیت به باال
کشیده میشود زمین شورتر و محصوالت کشاورزی کمتر و اقتصاد
مردم بیشتر دچار مشکل میشود.
فرونشست؛ مهمترین پیامد دستبرد به آبهای زیرزمینی
عرب فرونشســت زمیــن را مهمترین پیامد دســتبرد به آبهای
زیرزمینی عنوان کرد و گفت :فرونشســت باعث میشود فاصله بین
دانههای خاک از بین برود و آب جای خود را به هوا میدهد ،بنابراین
خاک فشــرده میشود و عالوه بر فرونشســت زمین؛ ساختمانها،
جادهها ،خطوط لوله و کشــاورزی از بین میرود و این سرمایه نسل
آینده است که از بین میرود ،یعنی بارندگی به خاک نفوذ نمیکند،
چون فاصله بین دانهها کم اســت ،بنابرایــن آب تبخیر و در برخی
مناطق سیل جاری میشود.وی تاکید کرد :راهکار اینکه باید آمایش
سرزمین داشــته و متناســب با ظرفیت بردباری توسعه صنعتی و
کشــاورزی داشته باشیم .همچنین باید توسعه پایدار داشته باشیم،
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یعنی اقتصاد ،اجتماع و محیط زیســت در تعادل باشند ،همه اینها
نیاز به برنامهریزی دارد .این کارشناس حوزه آب بیان داشت :مشکل
اصلی ما مدیریت نادرســت آب اســت ،میتوان با تقویت مدیریت
و اصــاح آن که الزمه آن اصالح حکمرانی آب اســت رویکردها و
برنامهها و اقدامات درســت داشته باشیم ،در غیر این صورت ممکن
است اقداماتی ضد اهداف حفظ آب و خاک انجام دهیم.وی با اشاره
به پدیده فرونشســت در دیگر کشورها و نحوه مقابله با آن گفت :در
کشور هند ،پاکستان ،در جنوب غرب امریکا ایالتهایی مثل کالیفرنیا
و چین فرونشســتهایی رخ داده است .اینها کشورهایی هستند که
پرونده فرونشســت قوی ندارند ولی برخی زود متوجه شــدند و در
حال اصالح هستند .در ایران نیز مناطقی مثل فالت مرکزی ،دشت
کرمان ،رفسنجان ،یزد ،شرق اصفهان ،دشت شهریار و ورامین ،دشت
مشهد به طور کلی در مرکز ایران فرونشست بیشتری داریم ولی ما
همچنان میخواهیم در همه زمینهها خودکفا باشیم .فکر میکنیم
خودمان همه چیز را بلدیم و این کار را مشکل کرده است.

معاون وزیر نفت:

قاچاق گازوئیل در پوشش روغن سوخته

مدیر عامل شــرکت پاالیش و پخــش فراوردههای نفتی گفت:
عرضه نفتگاز در برخی روزها به  120میلیون لیتر میرســید
در حالی که مصــرف نفتگاز در حوزه حمــل و نقل حداکثر
 54تا  55میلیون لیتر است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،
جلیل ساالری در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی
طرح احداث مخزنگاه شــهید نادر مهدوی در جمع خبرنگاران
با اشــاره بر توقف ساخت مخازن ذخیرهسازی در گذشته اظهار
داشــت :ما این موضوع را آسیبشناســی کردیــم و تحقیق و
تفحص هم در مجلس شروع شده است ،یکی از محورهای این
موضوع ارزانفروشــی در حوزه صادرات بنزین بود که ناشی از
این اســت که ما ظرفیت ذخیرهســازی را بر اساس آنچه قبال
در قانون پیشبینی شــده بود ،انجــام ندادیم و نهایتا منجر به
این شــد که در شــرایط خاص محمولههای بنزین را حتی زیر
قیمت نفتــا فروختیم .وی افزود :بنده صورتهای مالی ســال
 99خیلی از شرکتهای پاالیشــی را مرور کردم به طوری که
مشــاهده شد قیمت نفتا باالتر از بنزین بود و این انگیزهای بود
که به سمت خامفروشی و کاهش تولید بنزین سوق داده شوند.
ممنوعیت ذخیرهســازی فرآوردههای رنگی بر اســاس ابالغیه
دولت قبل منجر به این شــد که هیچ مخزنی در کشور احداث
نشود .اولین اقدام ما این بوده مصوبه را لغو کنیم ،سپس بتوانیم
ســرمایهگذاری جدید را در حوزه مخزنگاه و انبار فراورده اجرا
کنیم ،البته ساخت مخازن دوم و سوم هم در دستور کار داریم.
مدیر عامل شــرکت پاالیش و پخش فراوردههای نفتی درباره
کمبود گازوئیل در برخی مجاری عرضه گفت :نفتگاز بر اساس
ســهمیهبندی در کل کشور توزیع میشــود ،در دولت گذشته
بر اســاس پیمایش اقدام انجام میشد ،باتوجه به اینکه قیمت
نفتگاز در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه حدود یک به
 60است این مسئله مسیری به سمت قاچاق است ،ما باید این
مســئله را مدیریت و هم شرایطی فراهم کنیم که هیچ ناوگانی
دچار مشکل نشود ،بر این مبنا سامانه «سدف» را ایجاد کردیم
و اقدامات بر اســاس آن انجام میشود ،در برخی مجاری عرضه
که در مسیر تردد کاالهای کشاورزی هستند و در شرایط خاص

فصلی ســهمیه را افزایش دادیم تا بتوانیم این چالش را حل و
فصل کنیم .وی ادامه داد :همــان زمان که این مباحث مطرح
شــد در مجاری عرضه همجوار عرضه نفتگاز داشــتیم ،یعنی
عرضه نفتگاز در برخی روزها به  120میلیون لیتر میرســید
در حالــی که مصرف نفتگاز در حوزه حمل و نقل حداکثر 54
تا  55میلیون لیتر است ،این نشان میدهد ما باید این موضوع
را مدیریت کنیم ،ما به برخی شهرکهای صنعتی ورود کردیم
و دریافتیــم که نفتگاز تحت عناوین روغن ســوخته با تغییر
رنگ به نام مشتقات نفتی قاچاق میشود ،بنابراین ضرورت بود
که این مسائل مدیریت شود.ســاالری با تاکید بر لزوم ساخت
مخزن گفت :با آمدن ســتاره خلیجفارس ظرفیت ذخیرهسازی

باید افزایش پیدا میکرد ،ضمن اینکه فراورده با استانداردهای
یورو  4و  5هم باید تفکیک شــود ،در حوزه صادرت با توجه به
نیاز مشــتری باید فراورده ویژه و خاص را تولید و ذخیرهسازی
و امکان صادرات را فراهم کنیم ،در شــبکه خطوط نیز مشکل
داشتیم ،یک خط وله  26اینچ داشتیم ،بنابراین خط لوله دوم را
ایجاد کردیم ،در شرق کشور هم مشکل داشتیم که ظرفیت 20
میلیون لیتری را اجرا کردیم ،ضرورت بود در منطقه هرمزگان
مخزن ساخته شــود تا هم صادرات دریایی داشته باشیم و هم
عرضه زمینی افزایش یاید ،روزانه حدود  14تا  15میلیون لیتر
عرضه زمینی داریم که باید دسترســی را فراهم کنیم و ضمن
اینکه در شرایط بازار قیمتی مناسبی وارد حوزه صادرات شویم.

تحریم لغو شود ما هم برای سهمیهمان ادعا داریم

نفت ایران چقدر اثرگذار است؟

مدیر پیشــین امور بینالملل شــرکت ملی نفت ایــران درباره
بازگشــت نفت ایران در فضای کنونی بازار گفت :اگر نفت ایران
بتواند به طور کامل برگردد و ظرفیتهای قبل از تحریم را عرضه
کند ،میتواند اثرگذار باشد.

مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران گفت :قائدتا
بازگشــت کامل ایران میتواند روی قیمتها تاثیرگذار باشد و
ثبات عرضه را تقویت کند ،مشروط بر اینکه بتوانیم همان حجم
قبل از تحریم را وارد بازار کنیم.محسن قمصری در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی ایلنا ،در ارزیابی تداوم اوضاع کنونی بازار نفت
و عوامل تاثیرگذار بر نوسان قیمت اظهار داشت :تداوم وضعیت
کنونی بازار قابل پیشبینی نیســت ،زیرا به عملکرد کنشگران
بازار بر میگردد .ولی در شرایط موجود عدم اطمینان از عرضه تا
حد زیادی باعث تقویت قیمتها شده ،درواقع بازار منتظر است
که بحث آزاد کردن ذخایر آمریکائیها به نتیجه میرسد یا خیر.
در هر حال عدم اطمینان از عرضه باعث اوضاع کنونی بازار شده
و این نوســانات هم توسط بازارگردانان ایجاد میشود که نهایت
استفاده را میبرند.
قیمت نفت در شرایط عادی زیر  90دالر است
وی بــا بیان اینکه زیاد نمیتوان بابت ثبات قیمت مطمئن بود،
تصریح کرد :یعنی باید ببینیم وضعیت عرضه و تقاضا میتواند
سر به ســر شود یا خیر ،فکر میکنم قیمتها در شرایط عادی
باید زیر  100تا  90دالر باشــد ولی شرایط ناسامان بازار و عدم
اطمینانــی که از عرضه وجود دارد باعث تقویت قیمت شــده،
هرچند ورود به فصل گرما شــاید از شدت تقاضا بکاهد ،در این
صورت ممکن است قیمت به سمت کاهشی سوق داده شود.
نفت ایران چقدر اثرگذار است؟

به اروپا خوشبین باشیم؟
وی درباره بازگشت به بازار اروپا بیان کرد :اروپا به نفت ما خیلی
وابسته نیست ،در چند ســال اخیر نیاز خود را از مبادی دیگر
تامین کرده است ،بنابراین نمیتوانیم خوش باشیم که به نفت
ایران نیاز دارد و حتما ما را ساپورت میکند ،چراکه عملکردشان
در سالهای اخیر خالف این را نشان داده ،ولی قاعدتا بازگشت
کامل ایران میتواند روی قیمتها تاثیرگذار باشد و ثبات عرضه
را تقویت کند ،مشــروط بر اینکه بتوانیــم همان حجم قبل از
تحریم را وارد بازار کرده تا باعث تقویت سمت عرضه شویم.
احتمال لغو توافق کاهش تولید اوپکیها
قمصری درباره احتمال لغو توافق کاهش تولید از ســوی اوپک
و اوپکپالس خاطرنشــان کرد :این توافقها هیچگونه تضمینی
برای تداوم ندارند و هر لحظه ممکن است بشکند و فروبریزد.
تحریم لغو شود ما هم برای سهمیهمان ادعا داریم
وی درباره تاثیر لغو توافق کاهش تولید بر نحوه بازگشــت نفت
ایران در صــورت لغو تحریم توضیح داد :اکنون ایران باتوجه به
تحریم خارج از سهمیه عمل میکند ،بنابراین لغو توافق تاثیری
در شرایط ایران ندارد ،اگر تحریمها لغو شود ما میتوانیم سهمیه
خودمان را بررسی کنیم و ادعا داشته باشیم ولی در حال حاضر
سهمیه ما چندان تاثیری ندارد.
اول به آسیا میرویم بعد اروپا
مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد:
قاعدتا بازار طبیعی ما بعد از لغو تحریم آســیا است ،باید اول در
این بازار فعالیت کنیم ،در مراحل بعدی شاید بتوانیم زمینههایی
برای گرفتن سهم در اروپا هم داشته باشیم.

معاون وزیر نفت در پاســخ به سوال ایلنا درباره احتمال واردات
بنزین باتوجه به روند رو به رشــد مصرف گفت :ما راهکارهای
جایگزینی را انجام دادیم ،یکی از طرحها بهینهســازی مصرف
انرژی است ،طبیعتا بهینهسازی در همه بخشها از جمله بنزین
هم اجرا میشود ،خودروساز هم وظایفی دارد که باید انجام شود
قرار نیست که در داخل کشور سوختسوزی و سوختمحوری
داشته باشیم.وی خاطرنشان کرد :باید با ساخت پتروپاالیشگاهها
به سمت زنجیره ارزش برویم ،بنابراین وظیفه این است که همه
دســتگاههای متولی در حوزه خودشان به بهینهسازی مصرف
انــرژی توجه کننــد در طرح تحول دولت هــم بر این موضوع
تاکید شده و در مبانی پیشبینی شده که باید پایش شود و هر
دستگاهی در حوزه خودش گزارشها را اعالم و اقداماتی که باید
را انجام دهد.ســاالری درباره احداث پاالیشگاه شهید سلمیانی
نیز گفت :الگوی پتروپاالیشــی تهیه شده و بر اساس آن الگو
چند سناریو داریم ،اکنون مصوبه شورای اقتصاد را نیاز داریم که
فرایند آن انجام شود و اسناد مناقصه را آماده کنیم ،طبیعتا نیاز
است که طرحهای بنیادی انجام شود و بعد از اخذ الیسنس به
ســمت اجرا میرویم ،یکی از تکلیفها برای کاهس نفت کوره
است که مطالعاتی انجام میدهیم که در مناطق مرکزی کشور
باتوجــه به کمبود آب ،ظرفیت نفت کــوره را کاهش دهیموی
درباره سواپ فراورده در شمال کشور نیز بیان داتشت :سواپ از
گذشته در برنامه بوده ،در شرایط ناترازی سواپ غیرهمنام وهم
همنام داشتیم ،برای کشور ارزش افزوده دارد و هم اینکه هزینه
ها را کاهش دهیــم ،میتوانیم از ظرفیتهای امیرآباد و نکا در
شمال کشور اســتفاده کنیم ،کشتیهای با ظرفیت  5هزار تن
میتوانند تخلیه و بارگیری داشته باشند .این مقام مسئول گفت:
قطب مصرف ما از تهران به شمال کشور است ،اگر این ظرفیت
ایجاد شــود مابهازا را در جنوب کشور صادر میکنیم و ارتباطی
هم با کشورهای همجوار و آسیای میانه خواهیم داشت با بخش
خصوصی وارد مذاکره میشویم ه یک گام گسترده انجام داده
و همه کشــورهای آسیای میانه را تحت پوشش قرار دهیم هم
اینکه صادرات و سواپ اجرایی شود.

ظرفیت جهانی نیروگاههای زغال سوز افزایش یافت
ظرفیت جهانی نیروگاههایی که با زغال سنگ کار می کنند ،سال میالدی گذشته که تقاضا برای نیرو در مقایسه با اوج
دوران پاندمی بهبود پیدا کرد ،یک درصد افزایش یافت.به گزارش ایسنا ،طبق گزارش گروه محیط زیستی آمریکایی
«گلوبال انرژی مانتیور» ( ،)GEMظرفیت نیروگاههای زغال سوز  ۱۸.۲گیگاوات رشد کرد و به حدود  ۲۱۰۰گیگاوات
معادل حدود  ۰.۸۷درصد رســید .دانشمندان و فعاالن محیط زیست از جهان می خواهند استفاده از زغال سنگ را
متوقف کرده و به سمت منابع انرژی پاکتر مانند نیروی خورشیدی و بادی و در بعضی موارد ،نیروی هستهای برود.
فلورا چامپنویس ،تحلیلگر محقق در گروه  GEMدرباره رشد ظرفیت گفت :این ظرفیت به میزان اندکی افزایش پیدا
کرده ،اما در شــرایطی رشد کرده است که جهان به افت چشمگیر این ظرفیت نیاز دارد.طبق گزارش  ،GEMافزایش
ســال گذشته  ۲۵.۲گیگاوات نیروگاههای زغال سوز جدید در چین که بزرگترین آالینده اقلیمی جهان است ،تقریبا
تعطیلی  ۲۵.۶گیگاوات ظرفیت نیروگاههای زغال ســوز در ســایر نقاط جهان را جبران کرد .چین متعهد شده است
انتشار گازهای گلخانهای را پیش از سال  ۲۰۳۰کنترل کند و تا سال  ۲۰۶۰به سطح کربن خنثی دست پیدا کند.اما
در پی قطعی برق مختل کننده فعالیتها و ابهامات ژئوپلیتیکی که از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین به وجود
آمده ،اکنون موضوع اصلی مورد توجه ،امنیت انرژی است .کشورهایی مانند آلمان در حال بازبینی استفاده بیشتر از
زغال سنگ برای جایگزینی گاز طبیعی روسیه هستند.آمریکا که دومین منتشرکننده بزرگ کربن در جهان است ،در
مذاکرات اقلیمی سال گذشته سازمان ملل متحد با حدود  ۴۰کشور متعهد شد به فاینانس بین المللی اکثر پروژههای
ســوخت فسیلی تا پایان سال  ۲۰۲۲خاتمه دهد .اما یک مقام دولت آمریکا ماه جاری اعالم کرد دولت بایدن ممکن
اســت بزودی درخواست برای معافیت از این تعهد را بررسی کند زیرا بازارهای انرژی از زمان حمله نظامی روسیه به
اوکراین ،با محدودیت عرضه روبرو شــدهاند.بر اساس گزارش رویترز ،با وجود رشد ظرفیت در سال میالدی گذشته،
ظرفیت نیروگاههای زغال سوز جهانی که در سال  ۲۰۲۱ساخته شد ،به  ۴۵۷گیگاوات در مقایسه با  ۵۲۵گیگاوات در
سال  ۲۰۲۰رسید که  ۱۳درصد کاهش ساالنه را نشان داد.

نفت به مسیر افزایش قیمت بازگشت
قیمت نفت پس از این که روز گذشته تحت تاثیر نگرانیها نسبت به ادامه قرنطینههای کرونایی در چین و متاثر شدن
تقاضا برای سوخت سقوط چشمگیری را تجربه کرد ،در معامالت روز سهشنبه بازار جهانی اندکی بهبود یافت.به گزارش
ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت با  ۲۵سنت معادل  ۰.۲درصد افزایش ،به  ۱۰۲دالر و  ۵۷سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۱۶سنت معادل  ۰.۲درصد افزایش ،به  ۹۸دالر و  ۷۰سنت در هر
بشکه رسید.هر دو شاخص روز دوشنبه با حدود چهار درصد کاهش بسته شده بودند و نفت برنت طی معامالت روز
گذشته تا هفت دالر و وست تگزاس اینترمدیت تا شش دالر در هر بشکه کاهش داشت.نفت اکنون عمده رشد قیمتی
که از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در اواخر فوریه به دست آورده بود را از دست داده است .آمریکا و انگلیس
در واکنش به این جنگ ،واردات نفت روسیه را تحریم کردند و اکنون اتحادیه اروپا سرگرم بررسی اقدام مشابه است.
قرنطینههای کرونایی در شانگهای برای مقابله با شیوع کووید  ۱۹به چهارمین هفته رسیده است و فرمان انجام تست
انبوه کرونا از جمله در بزرگترین مرکز خرید پکن ،باعث نگرانیها نسبت به اعمال قرنطینههای مشابه شانگهای شده
اســت.ادوارد مویا ،تحلیلگر ارشد شرکت  OANDAدر یادداشتی نوشت :قرنطینههای کرونا روی بیش از یک میلیون
بشکه در روز تقاضا برای نفت تاثیر میگذارد و انجام تست کرونا در  ۱۲منطقه در پنج روز آینده ،حرکت مهم بعدی
را برای قیمتهای نفت مشخص خواهد کرد .نگرانیهای مربوط به عرضه ،موضوع اصلی مورد توجه معاملهگران انرژی
نیستند و اکنون افزایش ارزش دالر هم به فشار بر قیمت همه کاالها افزوده است.بر اساس گزارش رویترز ،دالر آمریکا
روز دوشنبه به باالترین حد دو سال گذشته صعود کرد و باعث شد نفت برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر شود.
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وزیر ارتباطات تاکید کرد

افزایش قیمتهای بستههای اینترنتی منوط به افزایش کیفیت است
دوش اینترنت همراه اســت و به همین دلیل کیفیت الزم را ندارد.
وی تصریح کرد :در تالش هســتیم تا بســتر فیبرنوری را در کشور
توسعه دهیم .توســعه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری تکنولوژی
دهههای آینده اســت.زارع پور گفت :اعتقاد داریم نسخه شفا بخش
حل مشکالت شبکه ای و اینترنت کشور توسعه ارتباطات ثابت است.
وی با بیان اینکه به ســه میلیون کیلومتر فیبر نوری احتیاج داریم
تصریح کرد :بســته حمایتی برای اپراتورهایی که در این حوزه کار
کنند آماده کردهایم و اجازه دادهایم که اپراتورهای تلفن همراه برای
ارایه خدمات ورود پیدا کنند.زارع پور افزود :دولت از محل سهم خود
از درآمد اپراتورهای مخابراتی تمهیداتی را پیش بینی کرده اســت،
حدود  ۵درصد از درآمد اپراتور قرار است با نظارت وزارت ارتباطات

وزیــر ارتباطــات و فناوری
اطالعات با اشــاره به اینکه
ما به دنبال ســود اپراتورها
نیستیم گفت :افزایش قیمت
اینترنت منوط به افزایش کیفیت است و ما با هرگونه افزایش قیمتی
که منجر به افزایش کیفیت نباشد مخالفیم.
به گزارش ایســنا ،عیســی زارع پور  -وزیر ارتباطات در یک برنامه
تلویزیونی که شب گذشته پخش شد ،با اشاره به نقش مهم ارتباطات
ثابــت اظهار کرد :در همه جای دنیا بار اصلی شــبکه و اینترنت بر
دوش ارتباطات ثابت اســت ،اما در کشور ما در این حوزه به دالیل
گوناگون سرمایه گذاری درســتی انجام نشده است ،بنابراین بار بر
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صرف توسعه ارتباطات ثابت شود.وی با اشاره به دریافت سه درصد از
درآمد اپراتورها توسط دولت ادامه داد :سه درصد از درآمد اپراتورهای
ثابت را به عنوان حق السهم دولت دریافت می کنیم اما اپراتوری که
پورت فیبر نوری روشــن در منازل مردم ببرد این ســه درصد را به
مدت پنج ســال از او دریافت نمیکنیم.وزیر ارتباطات افزود :اولین
قدم را در اسفند ماه برداشتیم که بیش از  ۵۰۰هزار پورت فیبر نوری
آماده شد .تاکنون یک و چهار دهم میلیون پورت فیبر نوری مبتنی
بر فیبر نوری راه اندازی شــده که حــدود یک میلیون و  ۲۰۰هزار
اف تی تی اچ و  ۳۰۰ ، ۲۰۰هزار وی دی اس ال اســت و تمام این
فعالیت ها در سامانهای قابل مشاهده است.زارع پور تاکید کرد :اعتقاد
داریم که اگر بخواهیم از فناوری اطالعات که یک فناوری راهبردی و

تمدن ساز است ،حداکثر استفاده را انجام دهیم ،بستر آن یک شبکه
پرسرعت است.وی درباره شبکه ملی اطالعات بیان کرد :شبکه ملی
اطالعات شبکه ای پرسرعت با کیفیت و امن است که همه خدمات
الزم در آن به مردم ارایه می شــود و بنده مســئول اجرایی شبکه
ملی اطالعات هســتم.وی افزود :برای شبکه ملی اطالعات شورایی
با حضور همه معاونان در وزارتخانه تشــکیل شده است و هر هفته
جلســات پیگیری آن برگزار می شــود .همه امکانات بسیج شده تا
یک شبکه پرسرعت و امن برای مردم داشته باشیم.وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات افزود :در حوزه ارتباطات دولت بخشی از ارتباطات
را به بخش خصوصی واگذار کرده اســت ،الیه اول در اختیار بخش
خصوصی است ما به عنوان حاکمیت تنظیم گر این حوزه هستیم و
باید منابع الزم را برای آنها فراهم کنیم که بتوانند ارائه خدمات کنند.
وی بیان کرد :منابع در حوزه ارتباطات همراه فرکانس است ،وزارت
ارتباطات باید فرکانس های الزم را در اختیار قرار دهد ،در گذشــته
فرکانس هایی که واگذار شده بود که هم اکنون اشباع شده است.وی

اولتیماتوم رییس سازمان ملی استاندارد به شرکتهای خودروساز

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ،ضمن اعالم خبر توقف تولید
خودروهایی که با پلتفرم پراید تولید میشــوند ،باز نشدن ایربگ
خودروها در تصادف زنجیرهای بهبهــان را محکوم کرد و گفت:
در بحــث نظارت بــر کیفیت خــودرو ،ورود جدیتری خواهیم
داشــت ،چرا کــه میدانیم صبر مردم در این زمینه تمام شــده
است.به گزارش ایسنا ،مهدی اسالم پناه در یک برنامه تلویزیونی
اظهار کرد :بعید اســت بتوانیم در سال جاری ،نه سوخت کامال
استانداردی تولید کنیم نه خودرویی که بتواند در صد کیلومتر۴ ،
لیتر بنزین مصرف کند .دســتور داده شده تست تصادف در سال
جاری برای خودروها اجباری شود و از این مسئله کوتاه نمیآییم.
خودروسازان باید حقوق حادثه دیدگان را ادا کنند
وی با بیان اینکه با تولید فناورانه و قطع شــدن دســت مافیای
پشت پرده ،خودروسازی متحول خواهد شد ،گفت :اعتبار نشان
اســتاندارد برای خودروسازان ،دو ســاله بود ولی االن زمان این
اعتبار به یک ماه کاهش یافته تا پیوســته مورد رصد قرار گیرند.
همچنین از خودروسازان تعهد گرفت ه شد اگر از بابت نبود کیفیت
الزم ،سرنشینان آسیبی ببینند ،مدیران عالی رتبه خودروسازی
ملزم هســتند حقوق حادثهدیدگان را ادا کنند.این مقام مسئول
همچنین با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد با واردات خودروی
اســتاندارد موافق است تا فضایی رقابتی ایجاد شود ،تصریح کرد:
دولت ،مجلس ،مردم و شورای نگهبان همه موافق واردات خودرو
هستند ،اما چند نفر مخالفند که نمیدانم از کجا هستند؟
رابطه خودروسازان و ناظران ،مفسده برانگیز است
ترکها باز هم بازار را از ایران ربودند؛ حاال به روس
ها آفر میدهند تا شرکتهایشان در ترکیه فعالیت
بیشــتری داشته باشند و بتوانند این کشور را به
نوعی مدیون تجاری خود در دوران سخت جنگ
کنند؛ در حالیکه ایران که به لحاظ سیاســی و
مواضع نظامی بســیار نزدیک به روسیه است ،از
این بازار طبق معمول جامانده است و حاال باز هم
باید حسرت باختی دوباره را در این بازار بدهد.به
گزارش خبرنگار اقتصاد آنالین ،تقریبا اروپایی ها
مقابل روسیه ایستاده اند و بسیاری از مسیرهای
تجاری این کشــور با دنیا را تحت تاثیر خود قرار
داده اند .آمریکا هم که اعمال تحریم های مداوم
را ســرلوحه کار خود قــرار داده و روس ها را به
دلیــل افروختن آتش جنگ بــا اوکراین ،مورد
غضب خود قرار داده است.حاال کشوری که یکی
از تامین کنندگان بزرگ غالت دنیا به شمار می
رود و در برخــی از عناصــر و مواد معدنی نیز به
شدت در دنیا ســرآمد بوده و تامین کننده نیاز
بســیاری از کشــورها و حتی همین اروپایی ها
است ،در شــرایطی قرار گرفته که باید شرکای
اســتراتژیک اقتصادی و تجاری داشــته باشد.
هر چند این کشــور تالش کــرده که ارتباطات
تجاری خود با دنیــا را از اروپایی ها معطوف به
کشورهایی نماید که ارتباطات سیاسی نزدیکتری
با آنها داشــته و شرکای استراتژیک آنها به شمار
می رود ،امــا به هرحال حربه ای هم برای تحت

صبر مردم لبریز شده است

وی افزود :در نخســتین گام ،سعی کردهایم دستورالعملها را که
در دست شــرکتهای نظارتی مافیایی بوده ،به عدالت نزدیکتر
کنیم؛ این شــرکتها و آزمایشگاههایی هستند که کار نظارت به
آنها برون سپاری شده است .اما وجود رابطه میان خودروسازان و
ناظران ،مفسده برانگیز است.

فرصت هایی که همچون ابر در گذرند؛

ک ها باز هم بازار را از ایرانیها ربودند!
تر 
فشار قرار دادن شرکایی در نظر گرفته است که
بتواند آنها را در تامین نیازهای خود با مشکالت
جدی مواجه ســازد.نمونه آن ،الزام روسیه برای
پرداختهای مالی مرتبط با فروش کاالهای خود
در بازارهای جهانی به روبل است ،موضوعی که به
هر حال راهی برای تقویت پول ملی این کشور به
شــمار رفته و اجازه نمی دهد که جنگ ،لطمات
ســنگین تری را به پول ملی کشورش وارد آورد؛
اما اینکه این فشارها و مکانیزمی که در نظر گرفته
شده ،چقدر کارساز است هم ،جای بررسی بیشتر
دارد.در این میان ایران ،به عنوان یکی از شرکای
استراتژیک روسیه چه در عرصه سیاسی و چه در
عرصه نظامی ،تجارت خود را دســتخوش جنگ
می بیند و علیرغم اینکــه راهبردهای ابالغی از
ســوی حاکمیت ،افزایش سطح مبادالت تجاری
و صادرات هر چه بیشــتر به روسیه است ،اما تا
کنون توفیقی در این عرصه حاصل نشــده است.
واقعیت آن اســت که فرصت بی نظیر مناقشات
روسیه و اوکراین شرایطی را فراهم کرده که ایران
می تواند بــه راحتی جای پای خود را در بازاری
خالی از حضور پررنگ رقبا ،محکم کرده و نقش

احتمال افزایش  ۱۰تا  ۶۰درصدی
قیمت چای
مدیر اجرایی ســندیکای کارخانجات چای شمال گفت :به نظر میرسد در
ســال جاری قیمت چای خشــک بین  ۱۰تا  ۶۰درصد افزایش نرخ خواهد
داشــت به عنوان مثال ســر گل چای بهاره ،چای ممتاز ،حدود  ۵۰درصد
افزایش نرخ را تجربه کند.صادق حســنی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
ایلنا با اشاره به آخرین وضعیت برداشت برگ سبز چای ،گفت :بهرهبرداری از
برگ سبز چای آغاز شده اما سرما این روند را کند و به عقب انداخته است؛
در حال حاضر تعداد محدودی از کارخانجات چای به دلیل کاهش برداشت
چای دایر هستند.این فعال اقتصادی با بیان اینکه بوته برگ سبز چای با آغاز
فصل بهار رشد میکند ،تاکید کرد :بوته برگ چای خزان ناپذیر است و بعد
از خواب زمستانی در اواخر اسفند و اوایل بهار رشد میکنند.وی با اشاره به
عقد قرارداد کارخانههای چای با سازمان چای ،تصریح کرد :تمام کارخانجات
آمادگی بهرهبرداری از چای سبز را دارند اما همانگونه که اشاره کردم سرما
باعث شــده است برگ سبز رشد کافی نداشته باشد از اینرو میزان برگ در
باغات چای تقلیل پیدا کرده است.

خــود را در این بازار تثبیت نماید؛ اما آنچه که از
ظواهر پیدا اســت ،اگرچه رشد آمارهای تجاری
ایران و روســیه ظرف ماههای گذشته است ،اما
حجم مبادالت خیلی باال نیســت و هنوز هم به
نظر نمی رســد که حتی جنگ هم عاملی برای
افزایش تجارت دو کشور بشود و جهشی را بتوان
در این حوزه تجربــه کرد.حاال ترکیه که یکی از
رقبای سرسخت ایران در بســیاری از بازارهای
منطقه به شــمار می رود ،دســت به کار شده و
علیرغم همه اختالفاتی که ممکن است با روسیه
داشته باشــد ،در حال فراهم آوردن تسهیالتی
ویژه برای شــرکتهای روس در ورود به بازار این
کشور است ،موضوعی که به نظر می رسد ترکیه
می خواهد به نفع جذب سرمایه و رونق و توسعه
هر چه بیشتر تجارت خود از آن بهره گیرد.وزیر
امور خارجه ترکیه اعالم کرده ،از آنجایی که آنکارا
به تحریم ها علیه مســکو نپیوسته ،شرکت های
روســی میتوانند در ترکیه تجارت کنند .مولود
چاووش اوغلو ،اعالم کرده که اگر شــرکتی می
خواهد تجارت کند ،باید قوانین ما و بین المللی
را رعایت نماید.البته پیشتر آنکارا بارها اعالم کرده

مدیر عامل اسنا به نامه اخیر شهرداری تهران واکنش نشان داد

ی خود عمل کند،
اگر دولت به وظایف قانون 
نیازی به واردات اتوبوس دست دوم نیست
طی همین چند ماه انتقادات خود را شروع کردهاند؟ تصریح کرد:
در حالی که این منتقدان وظایف  ۱۸گانهای داشتند که باید انجام
میدادند .مثال پلیس اگر حرفی در زمینه کیفیت خودروها دارد،
چرا زمانی که اســتاندارد به عنوان تنها سازمان فنی ،وارد میدان
شده و عملیاتی را شروع کرده ،آدرس اشتباه میدهند؟وی افزود:
نظر دولت ســیزدهم این است که از بنگاه داری در حوزه خودرو
خارج شود و در بحث نظارت ،ورود جدیتری داشته باشد .چرا که
میدانیم صبر مردم تمام شده و به همین دلیل در بحث کیفیت
خودرو ،کوتاه نخواهیم آمد.

تولید کدام خودروها متوقف میشود؟
وی همچنیــن با بیان اینکه برخی از خودروها که با پلتفرم پراید
تولید میشوند و نمیتوانند استانداردهای  ۸۵گانه را پاس کنند،
از رده خارج می شوند ،گفت :تا پایان سال جاری بخش عمدهای
از تولیدات فعلی از چرخه تولید حذف میشوند و باید خودروهای
مطابق با استانداردهای روز دنیا جایگزین آن شوند .این خودروها
شامل انواع سواری ،اتوبوس درون شهری و برون شهری ،کامیون،
کامیونت و وانت است.

بود که ترکیه قصد ندارد به تحریمها علیه روسیه
بپیوندد تا به اقتصاد خود آسیب نرساند و کانال
ارتباطی با مسکو را باز بگذارد.این در حالی است
که اتحادیه اروپا اخیرا ً پنجمین بســته تحریمی
خود علیه روسیه از زمان اعزام نیروهای مسکو به
اوکراین ،که شامل ممنوعیت واردات زغال سنگ،
چوب ،مواد شیمیایی و سایر محصوالت میشود
را به تصویب رســاند.نکته حائــز اهمیت در این
میان ،روابط اقتصادی پررنگ آنکارا – مسکو است
که تجارتی بالغ بر  20میلیارد دالر را شامل می
شــود و به علت مازاد تجاری بیش از  18میلیارد
دالری مســکو ،این قضیه اهرمــی را در روابط
دوجانبه روسی – ترکی ایجاد کرده است.آنگونه
که کارشناسان می گویند ،جمعیت  12درصدی
مســلمانان ترک تبار مقیم روســیه را نیز نباید
فراموش کرد که به شدت از سیاست های آنکارا و
حتی ریاض حمایت می کنند و با توجه به اینکه
حجم عظیمی از اقتصاد روسیه در دستان تاجران
ترک تبار و چچن است ،از قدرت اقتصادی خوبی
نیز در این کشــور بهره مندند.ایمان صمدی نیا،
پژوهشگر اقتصاد سیاسی بین الملل به این نکته
هم اشــاره می کند که با روی کارآمدن بایدن و
تجدید فشار تحریم ها بر روی مسکو و ترکیه می
توان انتظار داشت که فعالیت های منطقه ای این
دو بازیگر قدرتمند دست خوش تغییراتی به نفع
ایران شود؛ زیرا اولویت مسائل جهانی ،به فراخور

رخدادهای پساترامپ ،تحوالت بسیاری را شاهد
بوده است.در این میان ،روح اله لطیفی ،سخنگوی
گمرک جمهوری اسالمی ایران از افزایش صادرات
از ایران به روســیه در  ١١ماهه امسال نسبت به
مدت مشابه در سال گذشته خبر می دهد و می
گوید که به گواه آمارها ،ارزش صادرات  ٢٠درصد
افزایش پیدا کرد ه است.وی با بیان اینکه صادرات
از ایران به روسیه در  ١١ماهه سال  1400نسبت
به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافت ه که
در مقابل ،ارزش واردات از روســیه هم در مدت
گفته شــده  ۵٢درصد افزایش را به ثبت رسانده
است.لطیفی با اشاره به میزان صادرات و واردات
با روسیه در ســال گذشته می گوید :در  ١١ماه
سال گذشته میزان صادرات به روسیه  ٩٢٨هزار
و  ٣١۵تــن به ارزش  ۴۴٧میلیون و  ٧۶٣هزار و
 ۴٧١دالر بــوده و در همین زمان میزان واردات
 ٢میلیون و  ٧۴۵هزار و  ١٩٩تن به ارزش ٩۵٣
میلیون و  ۵٠٨هزار و  ۶٠٨دالر به ثبت رســیده
اســت.وی ادامه داد :میزان صــادرات در  ١١ماه
ســال  ١۴٠٠به یک میلیــون و  ٣۵هزار و ۶٠٣
تن به ارزش  ۵٣٩میلیون و  ٣٩٣هزار و  ٣۵دالر
رســید و میزان واردات هم در مدت زمان مذکور
 ٣میلیــون و  ٢۶٢هزار و  ۶۴١تن به ارزش یک
میلیــارد و  ۴۵١میلیون و  ٢٠۶هزار و  ٢٣۶دالر
بوده است که همانطور که گفته شد هم واردات
و هم صادرات از  /به روسیه افزایش یافته است.
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افزود :سال گذشته فرکانس  ۲۳۰۰را واگذار کردیم برای فعال کردن
فرکانس جدید نیاز به تجهیزات است و اپراتورها برای استفاده از آن
نیاز به منابع مالی دارند.وی درباره بسته های اینترنتی تصریح کرد:
اپراتورها معتقدند که با توجه به افزایش تورم ،زیاد شدن دستمزدها و
افزایش هزینه نگهداری تجهیزات ،تعرفهها همچنان ثابت باقی مانده
است بنابراین برای توســعه نیاز به افزایش سرمایه داریم.وی درباره
بســته های جدیدی که از سوی اپراتورها پیشنهاد شده است افزود:
افزایش قیمتها باید منوط به افزایش کیفت شــبکه باشد و وزارت
ارتباطــات با هر گونه افزایش قیمتی کــه منجر به افزایش کیفیت
نباشد مخالف است .ما به دنبال سود اپراتورها نیستیم خط قرمز ما
کیفیت شبکه است.وزیر ارتباطات درباره توانمندی ساخت و تعمیر
فیبرها در زیر دریا نیز توضیح داد :بومی ســازی تجهیزات شبکه و
خدمات آغاز شــده اســت و به توانمندی ساخت و تعمیر فیبرهای
زیردریایی دست یافتهایم و در این زمینه قراردادهای بین المللی با
کشورهای منطقه منعقد کردیم.

گزیده خبر

نمیتوان از خودروسازان دفاع کرد
رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران در ادامه با اشاره به تصادف
زنجیرهای بهبهان تصریح کرد :باز نشــدن ایربگ خودروها قطعا
محکوم است و از خودروسازان نمیشود هیچ دفاعی کرد .امکان
ندارد که خودرویی ایربگ نداشــته باشــد و گفته شود دارد ،اما
تاخیر عملکرد آن محتمل است و این پذیرفتنی نیست.

پلیس تا حاال کجا بوده!؟
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد در ادامه در واکنش به اظهارات
پلیس راهور ناجا در بحث استانداردهای خودرویی ،با بیان اینکه
تمام مسائل مربوط به خودرو سالها وجود داشته ،اما چرا برخی
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جلیل هاشــمی ،مدیر عامل اسنا میگوید این شرکت
میتوانــد تنها در یک شــیفت کاری ســاالنه 1500
اتوبــوس تولید کند .وی در همین رابطه در پاســخ به
ســواالت خبرنگاران در خصوص نامه شهرداری تهران
برای واردات اتوبوس دســت دوم یادآور شد ،استاندارد
اتوبوسهای تولیدی شرکت اسنا از اتوبوسهای دست دومی که شهرداری تهران
میخواهد وارد کند باالتر است.مدیر عامل اسنا با اشاره به رویکرد مثبت دولت در
بودجه سال  1401گفت :طبق قانون دولت باید  82درصد از هزینه اتوبوسهای
شــهری را بپردازد و مابقی بایستی توسط شهرداریها پرداخت شود .اگر رویکرد
دولت جدید اجرا شــود ،میتوان نسبت به رونق اتوبوس سازی امیدوار بود.جلیل
هاشمی در خصوص کل ظرفیت تولید اتوبوس در کشور گفت :حدود  12شرکت
پروانه تولید اتوبوس دارند .اگر شــرکتهای اتوبوس سازی تامین مالی شوند به
راحتی تولید 15هزار دستگاه در سال دست یافتنی است .این پیشبینی متکی به
تجربه بنده است و نه ظرفیت اسمی .شرکت اسنا حتی در دورانی که شهرداری
تهران بودجه برای خرید اتوبوس نداشت با پذیرش روشهای مختلف مالی ،حاضر
به تهاتر با شهرداری تهران شــد .مدیر عامل اسنا در خصوص وضعیت قطعات
اصلی و یدکی اتوبوسها از شرکتهای داخلی گفت :شرکت اسنا به عنوان اتوبوس
ســاز بایســتی قطعات اصلی موتور را از برندهای معتبر بینالمللی تامین کند و
تامین قطعه از جاهای ناشــناخته و نامعتبر امکان پذیر نیست .تمامی معیارهای
تعریف شده باید رعایت شوند .خودروها بایستی حداقل 50درصد داخلی سازی
شوند .ما از رشد قطعه سازان داخلی استقبال میکنیم چرا که منجر به اشتغالزایی
میشود.جلیل هاشمی در پاســخ به این سوال که «وضعیت امور تامین قطعه و
گارانتی چگونه اســت؟» گفت :در مجموعه اسنا ،مجموعه اسنا یدک نیز فعالیت
داشــت .درباره ون تاکسی رانندگان تا اتمام دوران گارانتی ،از خدمات اسنا یدک
اســتفاده میکردند .اما با پایان دوره گارانتی مراجعات به اسنا یدک نیز کاهش
پیدا کرد .وی در خصوص خدمات تامین و نگهداری اتوبوسهای شــهری گفت:
خریداران اتوبوس شهرداریها هستند و این مجموعهها به طور مستقل امکاناتی
را برای تعمیر و نگهداری دارند .رابطه ما با این مجموعهها بیشتر در سطح تجهیز
کارگاهها و نظارت است .در همین رابطه سازمانی با گروه بهمن ایجاد خواهد شد
که ما را در امور گارانتی و وارانتی کمک خواهد کرد .جلیل هاشــمی ،مدیرعامل
شرکت اسنا در پاسخ به این سوال که «نظر شما در خصوص نامه اخیر شهرداری
تهران در خصوص تسهیل واردات اتوبوس دست دوم چیست» گفت :شکرت اسنا
و سایر شــرکتهای اتوبوس سازی داخل کشور توانمندی تولید اتوبوس شهری
را دارند .این شــرکتها میتوانند تمام نیاز داخل کشــور را تامین کنند .وی در
همین رابطه با اشــاره به اینکه میشــود به نامه اخیر علیرضا زاکانی به ابراهیم
رئیســی به دیده مثبت نگریست ،گفت :میتوان به مکاتبه اخیر شهرداری تهران
با رئیس قوه مجریه مثبت نگاه کرد .ناوگان اتوبوس شهری کشور در هشت سال
گذشــته فرسوده شده است و دولت قبل نتوانست اتوبوس شهری را تامین کند.
هاشــمی در همین رابطه افزود :به دلیل فرســودگی شدید اتوبوسهای شهری،
این احتمال وجود دارد که شــهرداری میخواهد با شتاب باالیی مشکل قدیمی
بودن اتوبوسهای شهری را برطرف کند؛ از همین رو به این راه حل رسیده است
که اتوبوس دســت دوم از کشورهای همسایه وارد کند .اما بنده شخصا با واردات
اتوبوس دســت دوم مخالف هستم.مدیر عامل شــرکت اسنا در خصوص چرایی
مخالفت وی با واردات اتوبوس دست دوم گفت :بنده به عنوان مدیرعامل شرکتی
که برای دو دهه در زمینه اتوبوس سازی فعال است باید تاکید کنیم هیچ نیازی
به واردات اتوبوس دست دوم نیست.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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بیتکوین به صعود ادامه میدهد؟

پس از آن که بیتکوین ارزش  ۴۰هزار دالری را پس گرفت و هیجان خرید ایالن ماســک از توییتر به یک محرک  ۲۰درصدی
برای قیمت دوجکوین تبدیل شد ،بازار رمزارزها تغییر کردند.به گزارش ایسنا ،بازار ارزهای دیجیتال در ساعات اولیه معامالت در
(روز دوشنبه)  ۲۵آوریل تحت فشار قرار گرفت اما پس از اینکه تیترهای رسانهها اعالم کردند که ایالن ماسک برای خرید توییتر به
مبلغ  ۴۴میلیارد دالر به توافق رسیده است ،جهش کوتاهی از اقدامات صعودی قیمت آغاز شد.دادههای کوین تلگراف و تریدینگ
ویو نشان میدهد که پس از کاهش  ۳۸هزار و  ۲۱۰دالری در ساعات آغازین معامالت روز دوشنبه ،قیمت بیتکوین ( )BTCیک
رالی  ۵.۷۲درصدی را به ثبت رســاند و با انتشــار اخبار فروش توییتر در رسانههای خبری ،به باالترین سطح روزانه خود در  ۴۰هزار و  ۳۶۶دالر قرار گرفت.روندهای
نزولی اخیر که بر بازار کریپتو مسلط شده است توسط تاجر کریپتو و کاربر مستعار توییتر «فینیکس» تحلیل شد و دادههای ارائه شده وی نشان میدهد که بیتکوین
به سمت یک مرحله انباشت قوی است.نمودار ارائه شده فینیکس حاکی از کاهش ارزش بیتکوین همچنین انباشت قوی است .وی میگوید :بر اساس دادههای ساده
انباشــت بیتکوین ماهها ادامه دارد و نیازمند صبر برای صعود دوباره هســتیم.بیتکوین با توجه به پایینترین چرخه کالن تاریخی همچنان صعودی است و شرکت
دادههای زنجیرهای وال مپ پیشنهاد میکند ،در حالی که اصالحات کنونی تمام نشده است ،یک «زایش پایین» در افق شاهد هستیم و بر اساس نمودار ،خرید برای
سرمایهگذاران بسیار سودآور است.قیمت فعلی بیتکوین بسیار باالتر از خطی است که قبال انتهای هر چرخه رشد کالن را مشخص کرده بود .این را میتوان به چند
روش مختلف تفسیر کرد؛ یا نزولی که بر بازار حاکم شده در سطوح فعلی غیرقابل توجیه است یا چشمانداز بازار صعودی همچنان قوی است.

گزیده خبر
اهدا جوایز برندگان مرحله اول قرعه کشی
جشنواره کارتخوان بانک پارسیان
آیین تقدیر و اهدای جوایز مرحله اول قرعهکشــی «جشنواره کارتخوان برنده
ت ماه سال جاری با حضور نمایندگان
بانک پارســیان» روز سهشنبه  6اردیبهش 
بانک و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در محل کار برندگان برگزار شد و رضا
اله یاری ،برنده جایزه یک میلیارد ریالی و حسین دل فراز و سودابه شاهپوری دو
برنده  500میلیون ریالی این جشنواره ،جوایز خود را دریافت کردند.گفتنی است؛
جشــنواره کارتخوان برنده بانک پارسیان از بهمنماه با شعار «اگه کارتخوان
پارسیان داری ،درهرحال برندهای» با مشارکت بانک پارسیان و شرکت تجارت
الکترونیک پارسیان آغاز و اولین مرحله قرعهکشی آن اسفندماه  ،1400همزمان
با میالد منجی عالم بشریت (عج) برگزار شد.

طرح بخشودگی جرائم تأخیر بدهی تسهیالتی
در بانک سپه
بانک ســپه به منظور تکریم مشتریان خود از عید سعید فطر تا عید غدیر خم،
نســبت به بخشودگی  6درصد جرائم تأخیر تأدیه بدهی مشتریانی که در زمان
مذکور بدهی خود را تسویه کنند ،اقدام خواهد کرد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی
بانک سپه :همسو با برنامهها و رویکردهای حمایتی بانک سپه در جهت تحقق
اهداف تعیین شــده در حوزه مدیریت مطالبات و نیز در راستای جلب رضایت
مشــتریان،حمایت از تولیدکننــدگان ،فعاالن اقتصادی و ایجــاد انگیزش در
مشتریان برای پرداخت بدهی خود ،طرح «عید تا عید» اجرا میشود.در این طرح
مشتریانی که به علل مختلف در پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی تأخیر داشته
و مبالغی را تحت عنوان وجه التزام به بانک بدهکار هســتند ،در صورت تسویه
بدهی مطابق فرمول تعیین شده ،حداکثر تا سقف  ۶درصد مشمول تخفیف وجه
التزام می شــوند.طرح «عید تا عید» از تاریخ  12اردیبهشتماه همزمان با عید
سعید فطر آغاز میشود و تا تاریخ  27تیرماه سال جاری همزمان با عید سعید
غدیر خم ادامه خواهد داشت.مشتریان محترم بانک سپه میتوانند با مراجعه به
یکی از شــعب سراسر کشور ،ضمن کسب اطالعات بیشتر از امتیازات این طرح
بهرهمند شوند.

تفاهمنامه همکاری بین بانک ملی و شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی
مدیر عامل بانک ملی ایران و مدیر عامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
های نفتی تفاهمنامه تامین مالی طرح احداث مخزنگاه شــهید نادر مهدوی را
در حضور وزیر نفت امضا کردند.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،دکتر
محمد رضا فرزین در مراسم امضای این تفاهمنامه که سید فرید موسوی عضو
هیات مدیره بانک،حســن مونســان عضو هیات عامل و معاون شعب،علیرضا
صاددقی معاون بانکداری جامع،محســن امین زارع عضو هیات عامل و معاون
امــور ارزی و بین الملل و بهرام واقفــی رئیس اداره بانکداری تجاری نیز حضور
داشتند،گفت:بانک ملی ایران آمادگی دارد تا تبدیل به هاب جذب سرمایه گذار
خارجی برای بخش مختلف اقتصادی از جمله بخش انرژی کشــور شود.وی با
اشاره به امکانات و توانمندی های این بانک در خارج از کشور گفت :بانک ملی
ایران با حضور پر رنگ در روســیه،آلمان،عراق و امارات دارای بزرگ ترین شبکه
خارج از کشــور اســت.مدیر عامل بانک ملی ایران ادامه داد:میر بیزینس بانک
مجوزهای الزم برای راه اندازی یک مرکز تجارت در روسیه را اخذ کرده است.این
مرکز می تواند به محلی برای تبادل پیشنهادهای سرمایه گذاران روسی و بخش
های مختلف اقتصادی ایران تبدیل شود.

 ۱۳۸۸فقره وام ازدواج توسط بانک
قرضالحسنه مهر ایران پرداخت شد
بانک قرضالحســنه مهر ایران در فروردین ســال جاری  ۱۳۸۸فقره وام ازدواج
پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران ،این
بانک در فروردین ســال جاری  ۱۳۸۸فقــره وام ازدواج به ارزش  ۱۶۴۰میلیارد
ریال به زوجهای جوان متقاضی دریافت این وام پرداخت کرده اســت.حمایت از
زوجهای جوان برای مستقل شدن و تشکیل خانواده همواره یکی از رویکردهای
بزرگترین بانک قرضالحسنه کشور بوده است .بر همین اساس این بانک تا پایان
سال  ۱۴۰۰نیز ۳۷۲هزار فقره به ارزش ۷۴هزار و  ۶۵۰میلیارد ریال تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج پرداخت کرده است.

نماینده بیمه تعاون ،مرد طالیی کشتی آزاد
ایران در آسیا
نماینده بیمه تعاون در مازندران به عنوان قهرمان کشــتی آزاد ایران در آســیا
شــناخته شــد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون ،در مسابقات کشتی آزاد
بزرگساالن قهرمانی آسیا که در شهر اوالن باتور مغولستان برگزار می شود ،محمد
حسین محمدیان ،نماینده شرکت بیمه تعاون در مازندران موفق به کسب مدال
طال شد.او در این مسابقه موفق شد با نتیجه  11بر صفر ،باتزول اولزیسایخان از
مغلولســتان را مغلوب کرده و به مدال طال دست پیدا کند.شایان ذکر است که
همواره بیمه تعاون به عنوان شرکت بیمه ای حامی ورزش در راستای توسعه و
بالندگی رشته های گوناگون ورزشی به فعالیت پرداخته و حضور فعال خود را در
مسیر اعتالی فرهنگسازانه ورزش کشور نشان داده است.
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ایالن ماسک صاحب توییتر شد

ایالن ماسک برای خرید توییتر به ارزش  ۴۴میلیارد دالر قرارداد بست.به گزارش ایسنا ،این لحظه مهمی برای شرکت  ۱۶ساله
توییتر اســت که به یکی از تاثیرگذارترین صحنههای عمومی جهان تبدیل شده و اکنون با سلسله چالشهایی روبرو شده است.
ایالن ماســک که خود را مدافع سرســخت آزادی بیان میخواند ،از نظارت بر محتوا در توییتر انتقاد کرده و میخواهد الگوریتم
اولویت دهنده توییتها ،عمومی باشد و با دادن قدرت بیش از حد در این سرویس به شرکتهایی که تبلیغ می کنند ،معترض
است.کنشگران سیاسی انتظار دارند که سیستم ماسک به معنای نظارت کمتر و احیای دوباره افراد ممنوعه شامل دونالد ترامپ،
رئیس جمهور سابق آمریکا باشد .محافظه کاران از چشم انداز کنترلهای کمتر به وجد آمدهاند در حالی که برخی از مدافعان حقوق بیش نگران افزایش نفرت پراکنی
هستند.ماسک همچنین خواستار تغییرات کاربر پسند در این سرویس شامل وجود دکمه ویرایش پیامها و مقابله با رباتهای اسپم است که میزان انبوهی از توییتهای
ناخواسته را ارسال میکنند.صحبت درباره این قرارداد که طی هفته گذشته نامعلوم بود ،در تعطیالت آخر هفته پس از این که ایالن ماسک نظر سهامداران توییتر را
با اعالم جزئیات مالی پیشنهاد خریدش جلب کرد ،سرعت گرفت .توییتر تحت فشار سهامدارانش ،مذاکره با ماسک را برای خرید این شرکت به قیمت  ۵۴.۲۰دالر هر
سهم آغاز کرد.ماسک در بیانیهای اعالم کرد آزادی بیان بستر یک دموکراسی کارآمد است و توییتر میدان شهر دیجیتالی است که در آن مسائل مهم آینده بشریت
به بحث گذاشته میشوند.جک دورسی ،مدیرعامل سابق توییتر اواخر روز دوشنبه در سلسله توییتهایی از ایالن ماسک و پاراگ آگراوال ،مدیرعامل توییتر برای این
که شرکت را از یک وضعیت غیرممکن بیرون بردند ،تشکر کرد .وی گفت :توییتر شرکتی است که همیشه مسئله مهمی برای من و بزرگترین افسوسم بوده است.

همزمان با انتشار گزارش مالی شرکتهای دولتی؛

شفاف سازی بدون برنامه بهبود کارآیی بی فایده است

گام مهــم و مؤثــر وزارت اقتصاد برای انتشــار
گزارش مالی شــرکتهای دولتی و یا فهرســت
ابربدهکاران بانکی برای شــفافیت کافی نیست و
منجر به ارتقا بهره وری و حل معضالت ریشهای
بنگاهها نمیشــود.به گزارش خبرنگار مهر ،طی
روزهای اخیر انتشار فهرســت ابر بدهکاران ۱۱
بانک دولتی و بالفاصلــه رونمایی از صورتهای
مالــی  ۳۱۳شــرکت دولتی با ماهیت ســهامی
خاص و عام در ســامانه اطالع رســانی ناشران
ســازمان بــورس و اوراق بهادار باعث شــده تا
وزارت اقتصــاد بیش از پیــش در کانون توجه
اغلب کارشناسان و رســانهها قرار گیرد .اقدامی
که با تکیه بر تبصــره  ۱۶قانون برنامه و بودجه
سال  ۱۴۰۱انجام شده و طبق آن بانک مرکزی
در نخســتین گام ملزم به افشای لیست اسامی
ابر بدهکاران بانکی شــده است.سلسله اقدامهای
کم نظیر برای ارتقای شــفافیت مالی و انتشــار
عملکــرد شــرکتها و بانکهــای دولتی برای
دسترســی عموم از ســوی وزیر اقتصاد اگرچه
پس از گذشت سالهای بسیاری ،در حال حاضر
بــه تحقق یکی از آرزوهــای ذینفعان بازارهای
مالی و سرمایه کشــور جامعه عمل پوشانده اما
صرف اطالع از انتشار صورتهای مالی بانکها و
شرکتهای دولتی به بهانه دستیابی به شفافیت
در اقتصــاد منجر به ارتقا بهــرهوری و تضعیف
معضالت ریشــهای در برابر کارایــی بنگاههای
دولتی نمیشــود.وزارت اقتصــاد در میانه هفته
قبل گزارش حســابرس مستقل و بازرس قانونی
بــه انضمام صورتهای مالی ســال مالی ۱۳۹۸
تعداد  ۲۹۶شــرکت دولتی شامل هلدینگ های
مادر تخصصی ،اصلی و فرعی و گزارش حسابرس
مســتقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای
مالی ســال  ۱۳۹۹تعداد  ۳۱۳شرکت دولتی از
جمله تعــداد  ۷بانک دولتــی  ۲،بیمه دولتی و
همچنین  ۴شــرکت تابعــه وزارت اقتصاد را در
ســامانه کدال منتشر و در دســترس عموم قرار

داد تــا به این ترتیب با تحقق مطالبه و انتظارات
بســیاری از فعاالن و کارشناسان اقتصادی برای
افزایش شفافیت در سالهای متمادی؛ تصویری
از کم و کیف عملکرد مالی این شرکتها و نقاط
قوت و ضعــف احتمالی موجود در عملکرد مالی
شــرکتهای دولتی و مدیران آنها را برای عموم
مردم بازتــاب دهد.اقدامی که در گام نخســت
ارتقای شــفافیت به عنــوان اصل مهم حاکمیت
شــرکتی و افزایش نظارت عمومــی بر عملکرد
شــرکتهای دولتی میتواند فضای پرسشگری
عمومی را تقویت و مدیران شرکتهای دولتی را
در برابر مطالبات مردم پاسخگو نماید.قدر مسلم
بخش عمده فعالیتهای اقتصادی دولت برعهده
شــرکتهای دولتی است و آثار مالی و اقتصادی
تعیینکننــدهای بر عملکرد دولــت و به تبع آن
در زندگی مردم بهعنــوان ذینفعان اصلی خود

دارند .بیش از نیمی از بودجه کل کشــور مربوط
به شــرکتهای دولتی است و عدم دسترسی به
اطالعات شرکتهای دولتی در سالهای گذشته
همواره مانع از انتشــار گزارشهای کارشناســی
دقیــق و موشــکافانه در محافــل کارشناســی
و دانشــگاهی شــده اســت.با این همه ،انتشار
گزارشهای عملکردی برخی از بنگاههای متعلق
بــه دولت و یــا نهادهای عمومی در ســالهای
گذشــته از جمله بنیاد مستضعفان و بانک ملی
ایران نشــان داده که صرف رصد این گزارشها
و مســتندات تا به امروز هیچ تأثیری بر کارایی
این شرکتها نداشــته و همچنان بر زیان دهی
آنها افزوده است.افزایش شفافیت اگرچه میتواند
به عنوان یکی از دســتاوردهای دولت رئیسی به
شــمار رود اما باید پرســید آیا لیستهای اعالم
شده از سوی دولت همچون سایر لیستهایی که

در مقاطعی از ســالهای اخیر منتشر شده صرفاً
قرار اســت در کدال آرشیو شوند یا اینکه برنامه
مدونی برای پیگیری وضعیت آنها و جلوگیری از
زیان دهی با هدف حرکت به ســمت کارا شدن
این بنگاهها تبیین و اجرا شود؟
اعالم فهرســتی از اســامی ابر بدهکاران بانکی
و یــا اطالع یافتــن از زیان انباشــته بانکهای
دولتی همچــون بانک ملی که گــزارش آن در
ســال گذشته منتشر شــده چه کمکی به توقف
زیان دهــی و درمان چنین شــرکتهایی کرده
که نیمــی از بودجه دخل و خرج کشــور را رد
خــود میبلعند؟ آیــا همه ابر بدهــکاران اعالم
شــده به عنوان بدهکار بانک محسوب میشوند
یا بخشــی از بدهیها پرداخت و الباقی مطالبات
بانکی در قالب دعوای حقوقی مشــتری و بانک
دنبال میشود؟ ســهم این بدهیها در مطالبات

ش كرتشه كرهايصنعتيكرمانشاه

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
(احداث و بهينه سازي شبكه روشنايي معابر شهرك صنعتي پاوه)
شــركت شــهركهاي صنعتي كرمانشــاه در نظر دارد مناقصه (احداث و بهينه سازي شــبكه روشنايي معابر شــهرك صنعتي پاوه ) به
شماره( )2001001115000011را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه
تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي
را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1401/02/06مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  14:30روز سه شنبه تاريخ 1401/02/06تا  1401/02/14ساعت 14:30
مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14:30روزشنبه تاريخ1401/02/24
زمان بازگشايي پاكت ها  :ساعت 10:00صبح روز يكشنبه تاريخ 1401/02/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف
آدرس :سه راه  22بهمن ابتداي بلوار نوبهار شركت شهركهاي صنعتي كرمانشاه و تلفن (08338246100 :داخلي)204
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مركز تماس  021- 41934دفتر ثبت نام02188969737 :و02185193768
شرح پروژه
اصالح و بهينه سازي
شبكه روشنايي معابر
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شهرك
صنعتي پاوه
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6/701/302/470
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شركت شهركهاي صنعتي كرمانشاه

مشکوک الوصول یا معوقات بانکها چند درصد
اســت و برنامه دولت و بانک مرکزی برای وصول
این بدهیها چیســت؟اگر امروز از فهرســت ابر
بدهکاران بانکی رونمایی میشود ،چرا از جزئیات
تســهیالت ریالی و ارزی اخذ شده از سوی این
بدهکاران و میــزان وثایق دریافتی از آنها حرفی
به میان نیامده و برنامهای برای تسویه مطالبات
ارزی بانکهــا بــا توجه به تالطمهــای ارزی و
مرکب شــدن نــرخ بهره و جرایــم دیرکرد آنها
اعالم نشده است؟بی تردید انتشار لیست اسامی
ابــر بدهکاران بانکی بــدون اقدامهای ضربتی و
سلبی و همچنین شناسایی و تصرف داراییها و
اموال آنها برای بازگرداندن به بیت المال نه تنها
فایــدهای ندارد بلکه به ایجاد ناهنجاری در رفتار
اقتصادی جامعه و حتی تبدیل شدن به پرستیژ
و شــهرت برای این بدهکاران با اعالم اســامی و
بدهیهای کالن آنها به عنــوان یک نقطه قوت
و برتری میان یکدیگر میشــود.در شرایطی که
اغلب مردم عادی کشور برای دریافت تسهیالت
جزئی از بانکها با شــرایط عجیب و دست و پا
گیر اعم از اخذ تضامین مختلف مواجه هســتند،
باید دولت و بانک مرکزی نیز به طور شــفاف و
در راســتای ارتقای کارایی در اقتصاد نحوه اخذ
تضامین از ابر بدهکاران بانکی و همچنین برنامه
مؤثر خود برای خــروج بنگاههای دولتی از زیان
دهــی و یا انحالل آنها را اعالم و رویه فعلی را به
هدف کارایی اقتصاد کشور سوق دهد.
به دور از واقعیت نیســت؛ انتشــار اســامی ابر
بدهــکاران بانکی در حالی صــورت میگیرد که
بیش از  ۸۰درصد تأمین مالی طرحها و بنگاهها
را بانک تأمین میکنند بنابراین ضرورت نظارت
بر روند تأمین مالی بانکها و پرهیز از رانت بازی
در ارائه تســهیالت ،بدون نظارت بانک مرکزی
میتوانــد همچنان موجب خلق پول و در نهایت
افزایش گلوله برفی نقدینگی و رشــد نرخ تورم
در جامعه شود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

@sobheqtesad

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

بین الملل

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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بانک جهانی؛

گوترش به دام کرملین نیفتد

وزیر خارجه اوکراین به دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد تا به روسیه برای خروج از ماریوپل محاصره شده ،فشار بیاورد و گفت ،این کاری
است که سازمان ملل از عهدهاش بر میآید.به گزارش ایسنا« ،دیمیترو کولبا» وزیر امور خارجه اوکراین در مصاحبهای با آسوشیتدپرس
گفت ،نگران این است که آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل پیش از سفر به کییف و رفتن به مسکو در دام کرملین گیر بیفتد.وی
ادامه داد :بســیاری از مقامهای خارجی هنگام بازدید از مســکو به دام افتاده بودند .گوترش باید بر این مساله مهم تاکید کند که همان
خروج از ماریوپل است .این دقیقا کاری است که از عهده سازمان ملل بر میآید.کولبا یک روز پس از سفر آنتونی بلینکن و ژنرال لوید آستین ،وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا
به اوکراین و دیدار با ولودیمیر زلنسکی ،رئیس جمهوری این کشور این صحبتها را مطرح کرد .آنها به زلنسکی گفته بودند که آمریکا بیش از  ۳۰۰میلیون دالر دیگر در قالب
تامین مالی نظامی خارجی به کییف ارائه میکنند.کولبا این سفر را مورد استقبال قرار داد و آنها را نمایندگان کشوری دانست که بیش از دیگر کشورها در جهان به اوکراین
کمک کردهاند .وزیر خارجه اوکراین تاکید کرد که غرب باید به سرعت تسلیحات مورد نیاز اوکراین را برای پیروزی در این جنگ با روسیه تامین کند و جلوی والدیمیر پوتین،
رئیس جمهوری روسیه را در رخنه بیشتر به اروپا بگیرد.این دیپلمات ارشد اوکراین گفت :میدانید که مکالمههای زیادی درباره ارسال تسلیحات به اوکراین صورت گرفته اما
پاسخ اولیه همیشه این بوده که «ما فکر نمیکنیم شما دقیقا به این تسلیحات نیاز داشته باشید».وی ادامه داد :در نهایت ما آنچه را که نیاز داریم به دست میآوریم و سپس
شروع به دریافت تسلیحات در مقادیر کافی میکنیم .اما مساله این است که زمان از دست رفته است .این موضوع اصلی است که باید به آن پرداخته شود.

کاهش شگفت انگیز نرخ فقر هند فقط در  ۸سال!

نشریه اکونومیک تایمز روز دوشنبه با استناد به گزارش بانک جهانی اعالم کرد که فقر مطلق در هند ،دومین کشور پرجمعیت
جهان ،بین ســال های  ۲۰۱۱تا  ،۲۰۱۹به میزان  ۱۲.۳درصد کاهش یافته اســت.به گزارش خبرگزاری تاس ،نشریه اکونومیک
تایمز روز دوشــنبه با استناد به گزارش بانک جهانی اعالم کرد که فقر مطلق در هند ،دومین کشور پرجمعیت جهان ،بین سال
های  ۲۰۱۱تا  ۱۲.۳ ،۲۰۱۹درصد کاهش یافته است.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از تسنیم ،بر اساس این گزارش ،این میزان
از  ۲۲.۵درصد در سال  ۲۰۱۱به  ۱۰.۲درصد در سال  ۲۰۱۹کاهش یافته و شیب این نزول در مناطق روستایی بسیار بیشتر از مناطق شهری بوده است.در گزارش
بانک جهانی دو رویکرد برای برآورد فقر مطلق دنبال شده است .در این گزارش آمده است که از نظر کیفی ،هر دو رویکرد سطوح و روندهای مشابهی را در تعداد افراد
زیر خط فقر به میزان درآمد  ۱.۹۰دالر نشان می دهند :فقر در سال  ۲۰۱۹حدود  ۱۲.۳درصد کمتر از سال  ۲۰۱۱است.این مطالعه نشان داد که فقر مطلق در هند
از سال  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۵به  ۱۹.۱درصد رسیده است .فقر در  ۴سال پس از آن شاهد کاهش شدیدتر  ۹.۱درصدی بود و به  ۱۰درصد رسید.آمارها نشان می دهد فقر
مطلق در این کشور بین سال های  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سریع ترین کاهش را در بیش از دو دهه گذشته داشته است.در حالی که فقر روستایی بین سالهای  ۲۰۱۱و ۲۰۱۵
به میزان  ۴.۴درصد کاهش یافت ،در دوره چهار ساله بعدی از  ۲۱.۹درصد به  ۱۱.۶درصد کاهش یافت.در همین حال ،فقر شهری کاهش شدید  ۶.۶واحد درصدی
را تجربه کرد  -از  ۱۲.۹درصد در سال  ۲۰۱۵به  ۶.۳درصد در سال  ۲۰۱۹رسید .این گزارش همچنین به تعدیل نابرابری مصرف البته با سرعت کمتر نیز اشاره کرد.

سرگئی الوروف وزیرخارجه روسیه هشدار داد:

گزیده خبر

خطر واقعی آغاز جنگ جهانی سوم

وزیر خارجه روسیه درباره خطر واقعی جنگ جهانی سوم هشدار داد و این خطر را جدی
توصیف کرد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از مهر ،آنالین ،گاردین نوشــت« :ســرگئی
الوروف» ،وزیرخارجه روسیه در سخنانی در جمع خبرنگاران اعالم کرد که مذاکرات صلح
روسیه با اوکراین ادامه خواهد داشت ،اما خطر واقعی ،وقوع جنگ جهانی سوم است.وزیر
امور خارجه روسیه در حالی نسبت به وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داده که از رویکرد
رییس جمهور اوکراین در قبال مذاکرات صلح انتقاد و او را به تظاهر به مذاکره متهم کرد.

عثمان کاواال ،نیکوکار و فعال مدنی ترکیهای پس از متهم شدن به تالش برای سرنگونی دولت از طریق تامین مالی اعتراضات ،به
حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد؛ پروندهای که دادگاه عالی اروپا و قدرتهای غربی معتقدند با انگیزه سیاسی تنظیم شده
اســت.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،عثمان کاواال ،نیکوکار و فعال مدنی  ۶۴ساله ترکیهای بدون محکومیت چهار
سال و نیم در زندان بود و تمامی اتهاماتی را که به خاطر اعتراضات پارک گزی استانبول با آنها مواجه بود ،رد کرد.اعتراضات پارک
گزی استانبول در سال  ۲۰۱۳میالدی با اعتراضاتی کوچک آغاز شد و به سرعت به شکل یک ناآرامی ضد دولتی سراسری درآمد.
آمریکا اعالم کرده که از این محکومیت شدیدا «ناراحت و ناامید» شده است .وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای اعالم کرد :این حکم ناعادالنه و مغایر با حقوق
ش برای سرنگونی دولت به  ۱۸سال حبس
بشر ،آزادیهای اساسی و اجرای قانون است.این دادگاه همچنین روز دوشنبه هفت تن دیگر را به خاطر کمک به تال 
محکوم و دستور بازداشت آنها را صادر کرد .این دادگاه اعالم کرد که به خاطر نبود سند و مدرک کاواال را از اتهامات جاسوسی تبرئه کرده است.در جلسه دادگاه
بیش از  ۲۰۰تن از جمله اعضای اپوزیسیون ،دیپلماتهای غربی و فعاالن حقوق بشر حضور داشتند .طرفداران این متهمان در حالی که قضات حکم را قرائت
میکردند ،بر سر آنها فریاد میکشیدند .هنگامی که این هفت متهم از جمله «موجال یاپیجی» ،معمار  ۷۱ساله به دادگاه وارد شدند ،بسیاری از حضار شروع به
گریه کردند .این حضار شعار «این تازه سرآغاز است؛ تالشها ادامه دارند» سر دادند.کاواال در آخرین صحبتهایش پیش از قرائت این حکم گفت :درخواست
دادستان برای حکم حبس ابد بر مبنای سندی است که سند نیست و برابر با اقدام به ترور با استفاده از قوه قضاییه است .عثمان کاواال پیش از آنکه در سال
 ۲۰۱۷میالدی بازداشت شود ،نقش مهمی در رشد جامعه مدنی ترکیه ایفا کرده بود؛ از تاسیس یک انتشارات با هدف ایجاد تغییرات اجتماعی پس از کودتای
 ۱۹۸۰میالدی ترکیه گرفته ،تا تقویت فرهنگ از طریق سازمان خود موسوم به «آناتولی کالچر» .در همین حال ،آمریکا از ترکیه خواست کاواال را آزاد کند.وزارت
امور خارجه آمریکا در بیانیه خود تصریح کرد :ادامه آزار قضایی جامعه مدنی ،رسانهها و رهبران سیاسی و تجاری در ترکیه همچنان باعث نگرانی شدید ماست.نیلز
مویزنیکس ،مدیر بخش اروپای عفو بینالملل هم در واکنش به محکومیت کاواال و هفت متهم دیگر گفت :امروز شاهد تحریف عدالت در ابعادی تماشایی بودیم.
این حکم ،ضربهای مهلک و مخرب نه تنها به عثمان کاواال ،دیگر متهمان این دادگاه و خانوادههایشان بلکه به هر کسی که به عدالت و فعالیت حقوق بشری در
ترکیه و دیگر نقاط جهان اعتقاد داشت ،محسوب میشود.وی افزود :این حکم دادگاه کل منطق را زیر سوال میبرد .این حکم ناعادالنه نشان میدهد که دادگاه
پارک گزی تنها تالشی برای سرکوب صداهای مستقل است.دادگاه حقوق بشر اروپا و فعاالن حقوق بشر تاکید کردهاند که این پرونده با «انگیزه سیاسی» تنظیم
شده و بخشی از سرکوب مخالفان تحت ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان است؛ اتهاماتی که دولت آنکارا آنها را رد میکند.دادگاه حقوق بشر اروپا اواخر سال
 ۲۰۱۹میالدی خواستار آزادی کاواال شده بود و تاکید کرده بود که بازداشت وی با هدف ساکت کردن این فعال مدنی که پروژههای جامعه مدنیاش با هدف
ایجاد تغییرات اجتماعی اجرا میشد ،صورت گرفته است .سفارتخانههای متحدان غربی ترکیه از جمله آمریکا و آلمان نیز سال گذشته خواستار آزادی کاواال شده
بودند؛ درخواستی که با تهدیدات اردوغان در رابطه با اخراج سفرایشان مواجه شد.

جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی
شده است

وزیــر دفاع آمریکا با ادعای اینکه پس از
شکست روســیه در نبرد کییف ،جنگ
اوکراین وارد مرحله جدیدی شد ،گفت
اوکراینیها بــرای پیروزی در این جنگ
به کمک نیاز دارند.به گزارش ســرویس
بینالملل خبرگزاری فارس« ،لوید آســتین» وزیر دفاع آمریکا روز
(سهشــنبه) عملیات نظامی ویژه روســیه در اوکراین را «غیرقابل
توجیــه» توصیف و نیروهای این کشــور را به انجام جنایات جنگی
متهم کرد.آســتین که در جمع نمایندگان کشورهای عضو سازمان
پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) در پایگاه «رامشتاین» واقع در آلمان
صحبت میکرد ،گفت« :ما به خاطر شجاعت اوکراین و به خاطر رنج
آن مردم اینجا جمع شــدهایم».به نوشته وبگاه «اسکای نیوز» ،وی
با بیان اینکه اوکراین به حمالت روســیه پاسخ میدهد و به دفاع از
خود ادامه میدهد ،اظهار داشت« :ما کمکها را با سرعت بیسابقه
تحویل میدهیم و تفاوت آن را در این زمینه مشــاهده میکنیم».
رئیس پنتاگون در راســتای اتهامزنیها و سیاهنماییها علیه مسکو
گفت« :تهاجم روسیه به اوکراین غیرقابل توجیه است و جنایات آن
نیز غیرقابل توجیه اســت .کشورهای خیرخواه اکنون برای حمایت
از اوکراین در برابر تهاجم روســیه گردهم آمدهاند».آســتین ادامه
داد« :جنگ اوکراین ،پس از شکســت روسیه در نبرد کییف ،وارد
مرحله جدیدی شده اســت .اوکراین اکنون برای پیروزی ،به کمک
مــا نیاز دارد و پس از جنگ نیز به کمک نیاز خواهد داشــت».وی
با بیان اینکه اوکراین پس از تغییر شــرایط و تمرکز حمله روسیه به
دونباس ،الزامات دفاعی خود را تغییر داد ،گفت« :بیش از  ۳۰کشور
ائتالفی را تشــکیل داده اند که از اوکراین در برابر روســیه حمایت
میکننــد و تجهیزاتی بــه ارزش بیش از  ۵میلیــارد دالر برای آن
تامین میکنند».وزیــر دفاع آمریکا اضافه کرد« :ما در مورد الزامات
امنیتی اوکراین برای پشتیبانی صحبت خواهیم کرد .اوکراین ویران
شــد ،بیمارستانها بمباران شــدند .ولی اوکراین حمله روسیه را با
شــهامتی که به تاریخ پیوســته دفع کرد».آستین همچنین افزود:
«پوتین حمایت جهانی از اوکراین را تصور نمیکرد .حمله روسیه به
اوکراین نقض قوانین بینالمللی است .سفر من به کییف حمایت ما
از اوکراین را تایید میکند».

سایه شوم جنگ روسیه بر رانندگان
کامیون اروپا

الوروف در عین حال افزوده اســت که ما به مذاکره با تیمی که زلنســکی به نمایندگی
از اوکراین فرستاده اســت ادامه میدهیم و این تماسها ادامه خواهد داشت.وزیرخارجه
روسیه همچنین گفت که مطمئن است همه چیز با امضای یک توافق به پایان میرسد،
اما پارامترهای این توافق با وضعیت جنگی که رخ داده است ،مشخص خواهد شد.الوروف
در سخنان خود همچنین باردیگر در پایان تاکید کرد که خطر یک جنگ جهانی واقعی
است و خطر جدی است ،نمیتوان این خطر را دست کم گرفت.

عثمان کاواال ،فعال مدنی ترکی ه به حبس ابد محکوم شد

رئیس پنتاگون:

اتحادیه اروپا حمله روسیه به اوکراین را تهدیدی علیه
امنیت میداند

رئیس کمیسیون اروپا گفت ،حمله روسیه به اوکراین تهدیدی
علیه امنیت است و اتحادیه اروپا میکوشد تا روسیه در اوکراین
متحمل شکست اســتراتژیک شود.به گزارش ایسنا ،به نقل از
خبرگــزاری آناتولی ،اورزوال فون درالین ،رئیس کمیســیون
اروپا که به هند رفتــه ،گفت ،اتحادیه اروپا تالش خواهد کرد
تا کاری کند که نتیجه حمله «توجیهناپذیر و بیدلیل» روسیه
به اوکراین ،یک «شکست استراتژیک» باشد.او که این اظهارات
را در افتتاحیه هفتمین دوره اجالس «گفتوگوی رایســینا» ،کنفرانس شــاخص دهلی نو
درباره مسائل جهانی مطرح کرد ،گفت ،هند و اتحادیه اروپا به حق همه کشورها در انتخاب
سرنوشــت ،حاکمیت قانون و حقوق اساســی خود معتقد هستند.او بیان کرد ،اتحادیه اروپا
تمــام توان خود را برای کمک به اوکراین در نبرد برای آزادیاش به کار گرفته اســت.فون
در الین تاکید کرد که پاســخ امروز به «تهاجم روسیه» تعیینکننده آینده اقتصاد جهانی و
نظام بینالمللی است.او گفت :هند و اتحادیه اروپا ،به عنوان دموکراسیهای زنده ،ارزشهای
اساسی و منافع مشترکی دارند.رئیس کمیسیون اروپا همچنین گفت که شراکت اتحادیه اروپا
و هنــد در دهه پیشرو در اولویت قرار دارد و افزود ،اقتصاد هر دو طرف در دنیایی با قوانین
مشترک و رقابت عادالنه رشد میکند.فون در الین تاکید کرد که اصول اساسی که زیربنای
صلح و امنیت جهانی را تشــکیل میدهند ،در حال حاضر در خطر هستند.او در سفری دو
روزه به هند ،با نارندرا مودی ،نخستوزیر هند مالقات کرد.دفتر نخستوزیر هند در بیانیهای
اعالم کــرد :این دو رهبر توافق کردند که هند و اروپا ،به عنوان جوامع دموکراتیک بزرگ و
زنده ،در بسیاری از مسائل جهانی دیدگاه و ارزشهایی مشترک دارند.هند تا کنون از شرکت
ی برای تصویب قطعنامههای ســازمان ملل در انتقاد از حمله روسیه به اوکراین
در رایگیر 
خودداری کرده و خرید نفت از روســیه را افزایش داده است .مسکو بزرگترین تامینکننده
تسلیحاتی هند است.

انگلیس:

 ۱۵هزار نظامی روسیه کشته شدند

وزیر دفاع انگلیس در پارلمان این کشور
ضمن ارائه فهرســتی از کمکهای لندن
به اوکراین ،ادعایی درباره تلفات روســیه
مطرح کرد.به گزارش سرویس بینالملل
خبرگزاری فارس« ،بن واالس» وزیر دفاع
انگلیس با حضور در پارلمان این کشــور
به قانونگذاران درباره مواضع انگلیس در
قبال روسیه و کمکهای تسلیحاتی لندن
به اوکراین توضیحاتی ارائه داد.رسانههای
انگلیســی گزارش دادند ،وزیر دفاع این
کشــور طی ســخنرانی در مجلس عوام
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انگلیس ادعا کرد که طی «تجاوز نظامی
روسیه به اوکراین» که وارد نهمین هفته
شــده است ،حدود  ۱۵هزار نظامی روس
کشته شــدند.به گزارش روزنامه «دیلی
میل» ،بن واالس روز دوشــنبه (دیروز)
در پارلمان انگلیس قانونگذاران این کشور
را در جریــان آخرین خبرها در خصوص
بحران اوکراین و مواضع و عملکرد انگلیس
در قبال این بحران قرار داد.به ادعای وزیر
دفاع انگلیــس ،بیش از دو هزار خودروی
زرهی روســیه شامل حداقل  ۵۳۰تانک،

 ۵۳۰نفربر زرهی و  ۵۶۰خودروی جنگی
پیاده نظــام منهدم یا توقیف شــدهاند.
واالس همچنین ادعا کرد« ،آقای پوتین
همچنین شــاهد از دست رفتن بیش از
 ۶۰بالگرد و جت جنگنده و غرق شــدن
رزمناو مسکووا بوده اســت».مقام ارشد
کابینه نخستوزیر محافظهکار انگلیس در
پارلمان گفت« :من از دســت رفتن جان
هیچ کسی را جشن نمیگیرم و وقتی نرخ
باالی تلفات سربازان روسیه را میبینم ،به
عنوان سرباز قدیمی به نظرم این ،رسوایی

و خیانت به آن مردان جوان است».واالس
در بخشی از سخنرانی خود به قانونگذاران
انگلیس خبر داد که این کشور به اوکراین
خودروهای زرهی «استورمر» داده است؛
خودروهایی که مجهز به پرتابگر (النچر)
موشکهای ضد هوایی هستند.وزیر دفاع
انگلیس به نمایندگان پارلمان این کشور
خبر داد .

آلمان ممکن است به دلیل بحران اوکراین با کمبود
رانندگان کامیون مواجه شــود.به گزارش ایســنا،
رئیــس هیات مدیره اتحادیه فدرال حمل و نقل بار
و لجســتیک ( )BGLآلمان ،دیرک انگلهارت گفت:
صنعت حمل و نقل و لجستیک آلمان ممکن است
به دلیل بحران فعلی در اوکراین با کمبود راننده کامیون مواجه شــود.وی
یادآور شد که در سال  ۲۰۲۱اوکراینیها هفت درصد از رانندگان کامیون در
جادههای آلمان را تشکیل میدادند.انگلهارت گفت« :در میان کمبود عمومی
رانندگان کامیون در اروپا ،ممکن است یافتن جایگزین برای آنان واقعا سخت
باشــد .وی مشکل در تحویل کاال به خردهفروشــان را نیز پذیرفت».رئیس
هیات مدیــره اتحادیه فدرال حمل و نقل بار و لجســتیک ،افزایش قیمت
سوخت را یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده در این حوزه ذکر کرد.همچنین
هشدار داد« :در پرتو خروج نقدینگی ،صنعت حمل و نقل و لجستیک آلمان
ممکن است مجبور شود برای ورشکستگی آماده شود».

رئیس پارلمان عراق به تهران می آید

برخی منابع اعالم کردنــد که رئیس پارلمان عراق
فردا عازم تهران خواهد شد.به گزارش ایسنا ،میدل
ایست نیوز به نقل از منابع آگاه اعالم کرد که محمد
الحلبوســی ،رئیس مجلس عراق فردا (چهارشنبه
 ۲۷آوریل) در رأس هیاتی پارلمانی به تهران ســفر
میکند.الحلبوســی پیش تر قرار بود که در  ۲۷مارس به تهران سفر کند،
اما دفتر وی با انتشــار اطالعیه ای از تعویق این سفر به علت تعهدات قانون
اساسی و پارلمانی دو طرف و همچنین ظاهر شدن عالیم بیماری در رئیس
مجلس ایران خبر داده بود.

توقیف  ۱۲حساب بانکی ۳ ،کشتی تفریحی
و  ۲۵مورد دارایی روسها در اسپانیا

مقامهای اسپانیایی از مسدودسازی  ۱۲حساب بانکی ،ضبط اموال و توقیف
سه قایق تفریحی به همراه  ۲۳ملک متعلق به الیگارشهای روسی از زمان
وقــوع جنگ در اوکراین خبر دادند.به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
آناتولی« ،اسکار لوپز» رئیس دفتر کارمندان نخستوزیری اسپانیا به پارلمان
این کشــور گفت ،این اموال در راستای تحریمهای وضع شده اتحادیه اروپا
علیه الیگارشهای روســی توقیف شده اســت.در دو ماه گذشته ،مقامهای
اســپانیایی قایقهای تفریحی «ویکتور وکسلبرگ»« ،الکساندر میخیف» و
«سرگئی چمزوف» میلیاردهای روس را توقیف و ضبط کردهاند.با این حال
اقدامات مادرید علیه این الیگارشهای روس به دلیل یک ســری مشکالت
حقوقی که هویت صاحبان آنها را مخفی نگــه میدارد ،با محدودیتهایی
همراه بوده است.به نوشته روزنامه ال پائیس ،دولت اسپانیا به دنبال تصویب
قوانین جدیدی است که احتماال میتواند به افشای مالکیت دهها مورد دارایی
مشــکوک کمک کرده و در نهایت به توقیف گســتردهتر اموال و داراییها
منجر شود.رئیس دفتر کارمندان نخست وزیری اسپانیا همچنین اعالم کرد،
 ۱۳۰هزار مهاجر اوکراینی در اســپانیا هستند که از این تعداد ۵۴۰۰ ،تن
را کودکان تشکیل میدهند که اکنون در مدارس اسپانیا حضور یافتهاند.

ورود کشتیهای جنگی ناتو به بندر فنالند

ســه کشــتی جنگی ناتو برای تمرین بــا نیروی
دریایی فنالند وارد بنــدر «تورکو» در جنوبغربی
این کشور شــدند و این در حالیست که هلسینکی
احتمال پیوســتن به این ائتالف تحت امر آمریکا را
در بحبوحه افزایش تنشها با روسیه بر سر اوکراین
بررســی میکند.به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،نیروهای
دفاعی فنالند در بیانیهای اعالم کردند ،کشــتی مینگــذار لتونی (LVNS
 )Virsaitisو کشــتی مینزدای استونی ( )ENS Sakalaو یک کشتی هلندی
( )HNLMS Schiedamبا دو کشــتی شکارچی مین از ناوگان ساحلی فنالند
تمرین نظامی خواهند داشت.در این بیانیه آمده است ،این مانور دو روزه که
قرار اســت از  ۲۸آوریل آغاز شود ،کشتیهای فنالندی را برای مشارکت در
نیروهــای واکنش ناتو در  ۲۰۲۲آماده خواهد کرد و روی «اقدامات متقابل
میــن و کار روی چارچوب چند ملیتی» تمرکز خواهد داشت.ســانا مارین،
نخســتوزیر فنالند در  ۱۳آوریل گفت که کشــورش ظرف هفتههای آتی
دربــاره عضویت در ناتو تصمیمگیری خواهد کرد و همین اظهارات واکنش
تند روسیه را برانگیخت .فنالند و همسایه آن سوئد ،شرکای نزدیک در ناتو
هســتند اما از عضویت رسمی در این ائتالف  ۳۰عضوی که در  ۱۹۴۹برای
مقابله با شوروی در دوران جنگ سرد تشکیل شد ،دوری کردهاند.این مانور
ناتو قرار اســت در شرایطی برگزار شــود که حمله روسیه به اوکراین امروز
(سهشــنبه) وارد شصت و دومین روز خود شده اســت .به دنبال آغاز این
حمله در  ۲۴فوریه که با انتقاد غرب مواجه شد و تحریمهای سنگینی علیه
کرملین به همراه داشــت ،زمزمههایی از افزایش تمایل در برخی از کشورها
به ویژه سوئد و فنالند برای عضویت رسمی در ناتو شنیده میشود .همچنین
رســانههای محلی گزارش دادهاند که ممکن است سوئد و فنالند در ماه مه
درخواست عضویت خودشان را ارائه کنند.

info@sobh-eqtesad.ir

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صبح ایران

www.sobh-eqtesad.ir
sobhe-qtesad

@sobheqtesad

چهارشنبه  7اردیبهشت  25 1401رمضان  27 1443آوریل 2022

@sobheqtesad

تهران ،بلوار مرزداران  ،انتهای خیابان گلستان  ،کوی پژوهش پالک 13

 8صفحه سال هفدهم شماره 4893

صاحب امتیاز  :موسسه سخن گستر مدیر مسئول  :فاطمه لشکری

کد شبا 654-2008:

کد پستی 1463777746:

تحریریه  44253450:روابط عمومی  44253448:فکس  44253395 :بازرگانی  44253335-9 :توزیع  44253450 :فکس  44253234 :توزیع :موسسه سخن گستر چاپ :هنر سرزمین سبز

منهکباشم؟ردزیانافتادهای
بیخودی،رخردبیابانکردهای
انکسی،ازبختدوریجستهای
گاهگویاییفضیحتگشتهای

چهره روز
قیصر امینپور
قیصر امینپور ( ۲اردیبهشــت  ۸ – ۱۳۳۸آبان )۱۳۸۶
نویســنده و شــاعر ایرانی بود .او یکی از تأثیرگذارترین
شــاعران در دورهٔ انقالب اســامی و منتخب هفتمین
همایــش چهرههای ماندگار در ســال  ۱۳۸۷اســت.او
برگزیده اولین دوره جشــنواره بینالمللی شعر فجر در
بخش آئینی بود .قیصر امینپور در  ۲اردیبهشت ۱۳۳۸
در شهرستان گتوند استان خوزســتان به دنیا آمد]۴[.
پدرش مراد نام داشــت .دوره راهنمایی و متوسطه را در
مدرسه راهنمایی دکتر معین و آیتاهلل طالقانی دزفول
گذراند و در ســال  ۱۳۵۷در رشتهٔ دامپزشکی دانشگاه
مدتی از تحصیل در این
تهران پذیرفته شد ،ولی پس از ّ
رشته انصراف داد.قیصر امینپور ،در سال  ۱۳۶۳بار دیگر،
اما در رشته زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه رفت و این رشته را تا مقطع دکترا گذراند و در سال ۱۳۷۶
از پایاننامهٔ دکتری خود با راهنمایی محمدرضا شــفیعی کدکنی با عنوان «ســ ّنت و نوآوری در شعر
معاصر» دفاع کرد .این پایاننامه در سال  ۱۳۸۳و از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.او در
سال  ،۱۳۵۸به همراه سید حسن حسینی از جمله شاعرانی بود که در شکلگیری و استمرار فعالیتهای
واحد شعر حوزه هنری تا سال  ۱۳۶۶تأثیرگذار بود .وی طی این دوران مسئولیت صفحه شع ِر هفتهنامه
ســروش را بر عهده داشت و اولین مجموعه شعر خود را در سال  ۱۳۶۳منتشر کرد .اولین مجموعه او
«در کوچه آفتاب» دفتری از رباعی و دوبیتی بود و به دنبال آن «تنفس صبح» تعدادی از غزلها و حدود
بیست شعر نیمایی را در بر میگرفت که البته بعضی به اشتباه این اشعار را سپید میپندارند .این کتاب
از سوی انتشارات حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ رسید .امین پور هیچگاه اشعار
فاقد وزن نسرود و در عین حال این نوع شعر را نیز هرگز رد نکرد.

پیشنهاد

ازبهشتاندرجهنمرفتهای
ربسرکویسبکبارانعشق

ضدعفونی کردن معابر عمومی شهر قرنطینه شده شانگهای چین

ورزشی

اینتر قیمت فروش الئوتارو را افزایش داد
باشــگاه اینتر قیمت فروش مهاجم آرژانتینی خودش را با افزایش  ۲۰میلیون یورویی به  ۸۰میلیون یورو رســاند.به گزارش
ایسنا و به نقل از توتواسپورت ،اتلتیکو مادرید از قبل خواهان به خدمت گرفتن الئوتارو مارتینس بوده و به دنبال جذب این
بازیکن اســت .حاال باشــگاه مادریدی متوجه شده که باید کمی بیشتر هزینه کند تا او را به خدمت بگیرد چرا که نراتزوری
قیمت مهاجم خود را به  ۸۰میلیون یورو افزایش داده اســت.بر کسی پوشیده نیست که الئوتارو مارتینس هدف اصلی دیگو
سیمئونه برای تقویت خط حمله اتلتیکومادرید برای فصل آینده است .این مهاجم آرژانتینی مدتی است که در فهرست خرید
اتلتیکو مادرید قرار دارد و تابســتان امســال میتواند راهی مادرید شود .در ابتدا باشگاه ایتالیایی برای این مهاجم آرژانتینی
 ۶۰میلیون یورو درخواست کرد .طبق گزارش توتو اسپورت ‹نراتزوریها› اکنون ارزش این بازیکن را  ۸۰میلیون یورو اعالم
کردهاند .ترجیح این ملیپوش آرژانتینی این است که فصل آینده در واندا متروپولیتانو باشد .البته اتلتیکو حاضر نیست فعال
این مقدار پول برای الئوتارو هزینه کند و باید دید در نهایت مذاکرات دو باشــگاه به چه ســمت و سویی خواهد رفت و چه
آیندهای در انتظار الئوتارو است.

وقتخاموشیزیانافتادهای
ربزمینازآسمانافتادهای
ازگرانیرای گانافتادهای

تاثیر آلودگی هوا بر تغییر
بافت ریه
دانشمندان «دانشگاه نانجینگ» چین در مطالعه اخیرشان کشف کردند
که چگونه آلودگی هوا بافت ریه را تغییر داده و حساســیت به سرطان
را افزایش میدهد.به گزارش ایســنا و بــه نقل از اس تی دی ،محققان
چینی در مطالعه اخیرشــان مکانیسمی را کشــف کردند که توضیح
میدهد چگونه ذرات کوچک آلودگی هوا نیز ممکن اســت باعث ایجاد
سرطان ریه شوند .این کشف میتواند راه را برای توسعه روشهای جدید
پیشگیری یا درمان تغییرات اولیه ریه که به این بیماری منجر میشود،
هموار کند.ذرات ریز قابل استنشاق( )FPMموجود در آالیندههای هوا به
عنوان ماده ســرطانزا گروه یک و تهدیدی جدی برای سالمت جهانی
شناخته شــدهاند .با این حال مکانیسم ایجاد سرطان توسط ذرات ریز
قابل استنشاق نامشخص است«.ژنژن وانگ»( )Zhenzhen Wangنویسنده
ارشــد این مطالعه از دانشــگاه نانجینگ گفت :به رغم پتانسیل آن در
ایجاد جهش ،تحقیقات اخیر نشان میدهد که ذرات ریز قابل استنشاق
مســتقیما رشد ســلولهای ســرطانی ریه را افزایش نمیدهد و حتی
ممکن اســت آن را مهار کند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که ذرات
ریز قابل استنشــاق ممکن است از طریق روشهای غیرمستقیم که از
رشد تومور حمایت میکند منجر به سرطان شود .برای مثال ،برخی از
مطالعات نشان میدهند که ذرات ریز قابل استنشاق میتواند از حرکت
سلولهای ایمنی به جایی که مورد نیاز است جلوگیری کند.برای کشف
این امر وانگ و تیم او ذرات ریز قابل استنشاق را از هفت مکان در چین
جمعآوری کردند و اثرات آن را بر روی ســلولهای ایمنی اصلی که در
برابر رشد تومور دفاع میکنند.

تخت گاز
عوارض کووید ۱۹-یک سال
پس از ابتال

فرهنگ
جنگ اوکراین به جشنواره کن رسید
نام فیلم افتتاحیه جشنواره کن به دلیل مشابهت آن با
نماد نیروهای روس در جنگ علیه اوکراین ،تغییر کرد.به
گزارش ایسنا به نقل از اسکرین« ،میشل آزاناویسوس»
کارگردان فرانسوی که بیشتر برای ساخت فیلم برنده
اسکار «هنرمند» شناخته میشود ،طبق اعالم پیشین
آغازگر هفتاد و پنجمین جشــنواره فیلم کن با نمایش
فیلم جدیدش با عنــوان « »Zبه عنوان فیلم افتتاحیه
خواهد بود اما از آنجایی که « »Zبه عنوان نماد حمایت
از روســیه در جنگ علیه اوکراین استفاده میشود ،نام
ایــن فیلم به «کات آخر» تغییر یافــت و با این عنوان
جدید پخش بینالمللی خواهد شــد .همزمان با اعالم
انتخاب این فیلم به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره در
نشست خبری  ۱۴آوریل در پاریس ،عنوان فیلم « ،»Zموجب شگفتی و ابراز نارضایتی سینماگران
و صنعت سینمای اوکراین شده بود .فیلم سینمایی «کات آخر» نسخه فرانسوی زبان و بازسازی فیلم
ژاپنی « »One Cut Of The Deadساخته «شینیچیرو اوئدا» در سال  ۲۰۱۷است ،که در آن بازیگرانی
چون «برنیس بژو»« ،فینیگان اولدفیلد»« ،ژان پاسکال زادی»« ،لیز سالم» و «لوانا باجرامی» ایفای
نقش کردهاند .جشنواره فیلم کن نیز در بیانیهای از تغییر نام فیلم « »Zساخته «میشل آزاناویسوس»
به «کات آخر» حمایت کرد .هفتادوپنجمین جشــنواره فیلم کن از  ۱۷تا  ۲۸می ( ۲۷اردیبهشت تا
هفت خردادماه) به صورت حضوری بر پا خواهد شد.

ازهویاندرهوانافتادهای
گمرهی،ازکاروانافتادهای
مفلسی،ازخانومانافتادهای

از هر دری خبری

زوال بشری
کتاب زوال بشری از اوســامو دازای دومین رمانی است
که از این نویسنده در کافهبوک معرفی میشود .اوسامو
دازای ،نویسندهای ژاپنی است که با وجود عمر کوتاهش
تاثیر زیادی بر ادبیات ژاپن گذاشت .حتی نویسندههای
بهنامی مثل هاروکی موراکامــی و کوبو آبه از وی تاثیر
پذیرفتهاند .اما متاسفانه آثار این نویسنده هنوز در ایران
شناخته شده نیســت .اوســامو دازاى در زوال بشرى،
داســتان زندگی یک انســان را در سراشیبى رو به افول
روایت میکند.او در فصل اول با توصیف ســه عکس از
کودکی ،جوانــى ،و پیرىِ یک انســان ،دورنمایی کلى
از مقوله زوال را نشــان میدهد .و بــه ترتیب توصیف
میکند که چطور احساسات در طول دورههاى زندگی،
دســتخوش تغییر شده و به مرور ریشه عواطف خشکیده میشود ،تا جایى که با تماشاى چهره پیرى،
هیچ اثری از آن انســان ابتدای راه شناخته شده نیســت :این تصوی ِر زوال بشرى است.زویو؛ شخصیت
محورى ،فردى است که از انسانها میترسد و از آنها گریزان است .او شخصیت و افکارش را پشت نقابى
همیشه خندان استتار کرده و دائماً برای آنکه در چالههای سیا ِه پیش روى زندگی نکبتبارش فرو نرود
به سمتی فرار میکند و یا به چیزی چنگ میزند .اما آنقدر همین آدمها و جامعه بر او تاثیر میگذارند
و بازیاش میدهند که رفتهرفته در سراشیبی تاریک انهدا ِم خودش میافتد .او ذره ذره با فساد و ابتذال
یکی میشــود .خودش میشود شبیه همان انســانهایی که ازشان فرارى بود .فرد جامعهگریزى که با
جامعه یکی میشود .درست شکل سایهاى که وقتى کامل به میان تاریکی برود ،دیگر دیده نمیشود و
خودش میشود بخشى از آن تاریکى!اوسامو دازای این مسیر را طوری پیش میبرد که متوجه نمیشوید
شروع مرز بین آبادی و ویرانى کجاست و این انحطاط دقیقه در چه مرحلهای شکل گرفته .این مسیر
پس ذهن
همهى ماســت که بهواسطه آرام بودنش متوجه آن نیســتیم.در واقع طبق عقیده دازاى ،در ِ
انســان ســایه تاریک و شــبحواری وجود دارد که او را هدایت میکند .به کدام سمت؟ به سمت زوال،
تاریکی ،پوچى و ابتذال .این سایه فارغ از جامعه است ،فارغ از اقتصاد ،فارغ از سیاست ،فارغ از دین ،خیر
و شر یا مسائل اخالقى .گویى این سایه موجودیتى کامال مستقل دارد....

گنجینه

هیوندای آیونیک  ۵مدل  ۲۰۲۳با باتری بزرگتر
به نظر میرسد اخبار مربوط به ماههای پیش درست بودهاند .هماکنون هیوندای آیونیک  ۵بازارهای اروپایی با مجموعه باتری بزرگتر
و برخی تغییرات ریز دیگر معرفی شــده اســت .این هاچبک الکتریکی اگرچه تغییرات مالیمی دارد اما در سختافزار نیز بهبودهایی را
نشان میدهد .درست همانند آیونیک  ۵بازار آمریکا ،این محصول بدون آالیندگی هیوندای از االن با باتری  ۷۷.۴کیلووات ساعتی نیز در
دسترس خریداران اروپایی قرار دارد .این باتری جایگزین نمونه  ۷۲.۶کیلووات ساعتی قبلی شده است و به باتری کوچکتر  ۵۸کیلووات
ســاعتی ملحق میشود که نســبت به قبل تغییری نکرده است .استفاده از باتری بزرگتر باعث شده است قدرت خودرو  ۱۱اسب بخار
افزایش یابد و شعاع حرکتی نیز به  ۵۰۷کیلومتر برسد .البته پمپ گرما همچنان به عنوان یک آپشن باقی مانده است و بهصورت استاندارد
وجود ندارد.دیگر بهبود مناسب این خودرو نسبت به مدل سال قبل وجود هیتر باتری جدید است که دمای باتری را برای پشتیبانی از
شــرایط شارژ بهینه در طول سفر تطبیق میدهد .این امر بهتر آمادگی بیشتر خودرو در زمان رسیدن به جایگاه شارژ و بهبود عملکرد
شارژ در هوای گرم یا سرد کمک میکند .این ویژگی بهصورت خودکار در زمان وارد کردن محل جایگاه شارژ و از طریق سیستم ناوبری
فعال میشود .دیگر ویژگی جدید آیونیک  ۵مدل  ۲۰۲۳بازار اروپا اضافه شدن آینه وسط متفاوت است.

یک مطالعه جدید میگوید ،از هر  ۱۰نفر شش نفر یک سال پس از
ابتال به کووید ۱۹-همچنان از عوارض آن رنج میبرند و شایعترین
عالئم آن خواب ضعیف ،خستگی ،خستگی چشمها ،تنگی نفس و
کج خلقی اســت.به گزارش ایسنا و به نقل از آیای ،تقریباً دو و نیم
ســال از ظهور اولین مورد کووید ۱۹-میگذرد و محققان هنوز به
سختی در تالش هستند تا دریابند این ویروس چگونه بر بدن انسان
تأثیــر میگذارد.مطالعهای که به تازگی در یک کنفرانس علمی در
لیسبون پرتغال ارائه شد ،نشان میدهد که ابتالی طوالنیمدت به
کووید ۱۹-ممکن اســت حتی بیشتر از آنچه تاکنون تصور میشد،
شــایع باشد .در یک نظرسنجی از نزدیک به  ۳۰۰نفر که یک سال
قبل مبتال به کووید ۱۹-تشــخیص داده شــده بودند ۵۹.۵ ،درصد
از پاســخدهندگان گفتند که هنوز بــا حداقل یک عالمت طوالنی
مدت حاصل از این بیماری درگیر هستند که شایعترین این عالئم
خستگی ،تنگی نفس و کج خلقی و زودرنجی بود«.آریل فیشر» یکی
از نویســندگان این مطالعه میگوید :مطالعه ما نشــان میدهد که
کووید طوالنی مدت حتی تا یک سال پس از عفونت حاد همچنان
میتواند تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی داشــته باشــد.با اینکه این
مطالعه یک مطالعه کوچک است که نیاز به تایید دارد ،اما یافتههای
آن کمک بزرگی به درک مــا از اثرات طوالنی کووید ۱۹-میکند.
در حالی که اکثر مطالعات مشــابه ،نتایج افرادی را که به دلیل این
بیماری در بیمارســتان بستری شــده بودند ،ردیابی کردهاند ،این
مطالعه جدید همچنین شامل شرکت کنندگانی میشود که بدون
عالمت بودهاند یا عفونتهای کمتر جدی داشتهاند.

