رئیسی در دیدار وزیر دفاع چین:

سیاست قطعی ایران گسترش روابط راهبردی بلندمدت با چین است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

تهران  -ایرنا  -رئیس جمهور در دیدار وزیر دفاع چین اظهار داشت :این روابط راهبردی را فارغ از تحوالت بینالمللی و براساس اعتماد سیاسی متقابل دنبال
میکنیم و اجرای موفق برنامه همکاریهای جامع  ۲۵ســاله در این راســتا اولویت دارد.به گزارش حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در دیدار ژنرال «ویو فنگ» وزیر دفاع جمهوری خلق چین با بیان اینکه تحوالت منطقهای و جهانی ،ارزش همکاریهای راهبردی
ایران و چین را بیش از گذشته نشان میدهد ،تأکید کرد :یکجانبهگرایی و سلطهطلبی با هدف کنترل کشورها و ممانعت از رشد اقتصادی پایدار جهان شکل
میگیرد و مقابله با یکجانبهگرایی و ایجاد ثبات و نظم از طریق همکاری قدرتهای مستقل و هماندیش....
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رئیس کل بانک مرکزی:

برجام هم نباشد ،تامین ارز کشور به نحو مناسبی انجام میشود

علی باقری:

رژیم صهیونیستی منشور مجسم
نقض حقوق بشر جهانی است
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دفتر اطالعات و دادههای آب کشور:

حال بد سدهای کشور

آمار دفتر اطالعات و دادههای آب کشــور نشــان میدهد ،با ســپری شــدن  ۲۱۶روز از سال آبی ،تا ۶
اردیبهشت سال آبی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود  ۲۶.۴۳میلیارد
متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته  ۱۱درصد کاهش نشان میدهد.به گزارش
ایســنا ،بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشــان میدهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری
 ۲۱.۹۵میلیاردمترمکعب رسیده است که کاهشی معادل  ۲درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته
دارد.همچنین کل خروجی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون  ۱۴.۷۶میلیارد متر مکعب بوده که
نسبت به سال گذشته.....
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وزیر اقتصاد:

هوشمندسازی یارانه ها در دستور کار است
3

بازگشت به برجام بهترین راه آمریکا؛

بلینکن :فشار حداکثری علیه ایران نتیجه مطلوبی را نداشت
7

دریافت وجه اضافه ،تخلف است

تعرفههای جدید پزشکی هنوز
ابالغ نشده است

معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور با اشاره به انتشار برخی جداول و گمانهزنیها درباره
جزئیات تعرفههای تشخیصی و درمانی  ،۱۴۰۱ضمن تکذیب این جداول ،تاکید کرد :دریافت وجه از
مردم براساس این جداول تخلف است و تا زمان ابالغ تعرفههای جدید ،تنها تعرفههای مصوب هیات
وزیران برای ســال  ۱۴۰۰از سوی مراکز درمانی قابل دریافت است.دکتر سعید معنوی در گفتوگو
با ایسنا ،درباره انتشار برخی جداول و گمانهزنیها از جزئیات تعرفههای تشخیصی و درمانی ،۱۴۰۱
گفت :هر ســاله تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی براساس روال مندرج در بند (الف) ماده ()۹
قانون احکام دائمی برنامههای توســعه کشور ،توسط شورای عالی بیمه سالمت پیشنهاد و با تایید
سازمان برنامه و بودجه توسط هیات محترم وزیران تصویب میشود.وی افزود :هر یک از این اعضای
 ۹گانه شــورای عالی بیمه سالمت کشور شامل وزارت بهداشت ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،ســازمان برنامه و بودجه کشور ،سازمان نظام پزشکی ،سازمان بیمه
سالمت ،سازمان بیمه تامین اجتماعی ،سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و بیمه کمیته امداد
امام خمینی (ره) باید پیشنهادات خود را برای تعرفههای خدمات درمانی صرفاً به دبیرخانه شورا ارائه
دهند تا پس از بررســی و برگزاری جلسات کارشناسی و جمعبندی نظرات ،پیشنهاد مصوب شورا
به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود .بنابراین هیچ یک از اعضا نمیتواند به صورت جداگانه نسبت
به انتشار ارقام پیشنهادی خود اقدام کند.معنوی با اشاره به انتشار برخی جداول و گانهزنیها درباره
جزئیات تعرفهگذاری خدمات تشــخیصی و درمانی  ،۱۴۰۱گفت :متاسفانه ،در سال جاری برخی از
اعضا بدون هماهنگی با دبیرخانه شورا ،اقدام به انتشار ارقامی تحت عنوان بهای تمام شده خدمات
تشخیصی و درمانی کردهاند که مستندات این محاسبات تاکنون به این دبیرخانه واصل نشده و در
شــورای عالی بیمه سالمت کشور نیز بررسی نشــده است.وی تاکید کرد :از سوی دیگر ،جداولی از
جزییات تعرفههای درمانی سال  ۱۴۰۱در فضای مجازی در حال انتشار است که بیشتر گمانهزنی
بوده و هیچ کدام مورد تایید این دبیرخانه نیســت و باید توجه کرد که اعمال آن و دریافت وجه از
مردم براساس این جداول غیرقانونی است.معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور گفت :در
صورتی که مراکز تشخیصی و درمانی نسبت به اعمال و اجرای هر یک از ارقام مذکور و دریافت وجه
از بیماران اقدام کنند ،تخلف کرده و این تخلف ،به عنوان دریافت وجه غیرقانونی از مردم از ســوی
مراجع ذی ربط قابل پیگیری اســت.معنوی گفت :در حال حاضر و تا زمان ابالغ تعرفههای درمانی
سال  ،۱۴۰۱تنها تعرفهای که توسط مراکز قابل دریافت است ،تعرفههای مصوب هیات وزیران برای
سال  ۱۴۰۰است.
وزیر بهداشت خبر داد؛

آخرین وضعیت یارانه دارو

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه فع ًال یارانه مستقیم به
مصرف کننده دارو پرداخت نمیشود ،گفت :با توجه به نبود زیرساختهای
کافی و آماده نبودن بیمهها ،یاران ه دارو مانند گذشــته اعمال میشــود.به
گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایرنا« ،بهرام عین اللهی» دیروز چهارشنبه
در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران و در واکنش به اخباری
مبنی بر اینکه واکســنهای کرونا در گمرک و انبارها مانده اســت ،اظهار
داشــت ۱۵۰ :میلیون ُدز واکسن وارد شده که شــامل خرید و اهدایی بوده است .همچنین  ۵۰میلیون ُدز
واکســن تولید داخل هم خریداری شد.وی ادامه داد :هر میزان قرارداد برای خرید واکسنهای تولید داخل
داشته باشیم ،خریداری میکنیم و اخیرا ً در ستاد ملی کرونا تصمیم گیری شد واکسنسازان داخلی بتوانند
محصوالت خود را صادر هم بکنند.وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد :شاید واکسنها
در انبارهای خود شــرکتها مانده باشد اما وزارت بهداشــت هر چقدر که خریداری کند ،مصرف میشود.
عیناللهی همچنین درباره مهاجرت پرستاران و چگونگی بکارگیری این ظرفیت در دولت ،میزان مهاجرت
را ناچیز خواند و گفت :در بحث اشــتغال در جهان با افزایش نیروهای انســانی مواجه هستند و کشورهای
جهان آنقدر مهاجرپذیر نیستند ،اما ما افزایش ظرفیت را در کشور داریم.وزیر بهداشت با بیان یک خبر خوب
کرونایی گفت :روز گذشته با سازمان بهداشت جهانی نشست وبیناری داشتیم و جزو کشورهای پیشرفته در
درمان کرونا اعالم شدیم که توانستیم اُمیکرون را در مدت دو ماه بهخوبی کنترل کنیم.عیناللهی همچنین
درباره آخرین وضعیت توزیع یارانه دارو با توجه به حذف ارز ترجیحی و اینکه یارانه مستقیم به مصرف کننده
دارو میرسد ،اظهار داشت :فع ًال با توجه با به اینکه بیمهها آمادگی ندارند و زیرساختها کافی نیست ،طبق
روال گذشته انجام میشود تا بیمهها منابع کافی پیدا کنند.وی خاطر نشان کرد :ارز را ترجیحی گرفتیم و
مواد اولیه و دارو را تهیه میکنیم.

رهبر انقالب در دیدار با دانشجویان:

کانون تزریق امید به کشور باشید
از مسئوالن کار جدی و واقعی مطالبه کنید

تهران  -ایرنا  -رهبر معظم انقالب اسالمی با بیان اینکه شما باید کانون تزریق
امید باشید ،تاکید کردند :جوانان دانشجو ،آرمانهای انقالب و کار جدی و واقعی
را از مسئوالن کشور مطالبه کند.به گزارش گروه سیاسی ایرنا ،حضرت آیتاهلل
خامنهای عصر روز (سهشــنبه) در دیدار صدها نفر از دانشــجویان و اعضای
تشکلهای دانشجویی ،دانشگاه را جزو اساسی ترین مسائل انقالب خواندند و
با تبیین نتایج و دستاوردهای چالش مهم و مستم ِر «نگاه انقالبی و نگاه جریان
ضدانقالبی و واپسگرا به دانشگاه» گفتند :جمهوری اسالمی به دانشگاه امروز
خود افتخار میکند و جوان دانشجو ،امروز باید با تفکر و اندیشه ورزی ،عمیق
شدن در مسائل اصلی کشــور و پرهیز از هرگونه انفعال و ناامیدی ،آرمانهای
انقالب و کار جدی و واقعی را از مســئوالن کشــور مطالبه کند.رهبر انقالب
همچنین با اشاره به در پیش بودن روز جهانی قدس تأکید کردند :با توجه به
فداکاریهای بزرگ مردم فلسطین و اوجگیری رذالت و جنایت صهیونیستها،
روز قدس امسال با سالهای قبل متفاوت است و باید با ابراز همدلی و همبستگی
با مردم مظلوم و در عین حال مقتدر فلسطین ،قدرت و روحیه آنها را افزایش
داد.ایشــان در آغاز سخنانشان با ابراز خرســندی از سخنان صادقانه و صریح
نمایندگان تشکلهای دانشجویی افزودند :اینگونه سخنان ،مفید و لذتبخش
اســت البته بسیاری از این مسائل پاســخ دارد اما مشکل این است که گفتو
شنودی میان دانشجویان و مسئوالن وجود ندارد که ضروری است مسئوالن،
وزرا و مســئوالن دســتگاههای مختلف با حضور در دانشگاه ها به مطالبات و
دغدغهها پاســخ دهند و اگر هم در مسئلهای پاسخی نداشتند از پیشنهادها و
سخنان دانشجویان برای حل آن مسائل بهره بگیرند.حضرت آیتاهلل خامنهای
با اشاره به سخنی از امیرمؤمنان در نهج البالغه ،موعظه را احیاگر دل خواندند
و در مقام بیان یک موعظه ،با استناد به آیهای از سوره مریم گفتند :روز قیامت،
روز حســرت است؛ بهگونهای زندگی کنیم که در آن روز سخت ،از انجام دادن
یا انجام نــدادن یک کار ،و گفتن یا نگفتن حرفی ،حســرت نخوریم چرا که
جبرانش ممکن نیست.
باید در مقابل هویتزدایی و آرمانزدایی از دانشگاه ایستاد
رهبر انقالب در بحث اصلی خود ،مسئله دانشگاه را مسئلهای اساسی و چالشی
دانســتند و گفتند :از همان اول ،دو نــگاه کام ًال متضاد یعنی «نگاه انقالب به
رهبری امام خمینی» و «نگاه جریان واپسگرا و ضدانقالبی» در مسئله دانشگاه
بــه رویارویی پرداختند.ایشــان افزودند :نگاه انقالبی ،دانشــگاه را جایی برای
نخبهپروری ،حل مســائل و پیشرفت کشور میدانست اما نگاه دوم ،دانشگاه را
مکانی برای پرورش مهرههای مورد نظر غرب میدید.حضرت آیتاهلل خامنهای
در تبیین ابعاد دیگر چالش انقالب و ضدانقالب درباره دانشگاه افزودند :انقالب
به دانشگاه به عنوان مرکز تولید علم و رشد علمی و در نتیجه تأمینکننده اقتدار
ملی نگاه میکرد اما جریان واپسگرای ضدانقالبی ،دانشگاهها را مرکز آموختن
پسماندههای کمارزش دانش غربی میخواســت تا با تربیت استاد و دانشمن ِد
مصرف کننده و مدیریت جامعه بهدست این افراد ،جامعهای مصرفی برای غرب
ایجاد کند.ایشان تدیّن و در مقابل آن دینزدایی از دانشگاه را بُعد سوم چالش
جدی نگاه انقالب و جریان ضدانقالب به دانشــگاه برشمردند و افزودند :البته
به دالیل مختلف ،آنها قادر به دینزدایی کامل از دانشگاهها نشدند و بسیاری
از سرداران و شهیدان دفاع مقدس و شهیدان هستهای ،دانشآموختگان قبل
از انقالب بودند.رهبر انقالب« ،هویت بخشــی به دانشگاه» را کار بزرگ انقالب
خواندند و افزودند :انقالب به ملت «هویت ،آرمان ،شــخصیت ،استقالل و افق
دید» بخشید و به تبع آن ،دانشگاه نیز از این خصوصیات برخوردار شد.حضرت
آیت اهلل خامنه ای ،رهایی از احســاس حقارت و ضعف ،و ایستادگی در مقابل
مســتکبران غربی و شرقی را از نتایج احساس هویت و شخصیتیابی دانشگاه
دانســتند و افزودند :جوانان دانشــجو ،آن روزها شیرینی احساس استقالل و
ایســتادگی در مقابل زورگویان را با همه وجود درک میکردند.ایشان حرکت
انقالب در قبال دانشــگاه را صحیح ،مســتحکم و تحسینبرانگیز خواندند و با

اشاره به موفقیتهای بزرگ این حرکت ،افزودند :بعدها نیز انجمنهای اسالمی
دانشگاهها و سپس بسیج دانشجویی و بسیج اساتید به عنوان پرچمهای انقالب
در دانشــگاهها برافراشته شدند و مباحث عمیق فکری و نظری در دانشگاهها
شــکل گرفت.رهبر انقــاب در جمعبندی بخش اول سخنانشــان گفتند:
جمهوری اسالمی میتواند به دانشگاه خود افتخار کند اما در عین حال میتواند
دغدغه دانشــگاه را نیز داشته باشد.حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :وضعیت
کمیت و تعداد دانشــجو ،تعداد اساتید ،حرکت و
امروز دانشــگاه ها ،از لحاظ ّ
پیشرفت چشــمگیر علمی ،تربیت نخبگان برجسته ،حضور دانشآموختگان
دانشگاهها در عرصههای مختلف مدیریتی ،و از لحاظ حضور دین در دانشگاهها
با اول انقالب غیرقابل مقایسه است و جمهوری اسالمی میتواند حقاً به دانشگاه
خود افتخار کند.ایشان با طرح این سؤال که چرا باید در شرایط کنونی نسبت
به دانشگاه دغدغه داشت ،افزودند :آن جریان وابسته و واپسگرای ضدانقالب
که به ریشــههای خارجی مرتبط بود ،هنوز فعال اســت و با حمایت و هدایت
سیاســتهای نو استعماری برای دانشگاهها برنامهریزی میکند ،بنابراین باید
دغدغه داشــت.رهبر انقالب یکی دیگر از نکات غیرقابل مقایسه دانشگاههای
امروز با اول انقالب را میزان تأثیرگذاری بر مســائل کشور دانستند و افزودند:
عرصه وسیعی که امروزه دانشگاهها دارند ،تأثیرگذاری آنها بر مسائل کشور را به
مراتب گستردهتر کرده و همین موضوع یکی دیگر از دالیل لزوم دغدغهمندی
در مورد دانشــگاهها اســت بنابراین باید در خصوص دانشگاهها ،در دو حوزه
دغدغه جدی داشت -۱ :هویت زدایی  -۲آرمان زدایی.
ایشــان افزودند :هویتزدایی همان ایدئولوژیزدایی اســت که ایدئولوژی نیز
تفکر و ارزشــها و هویت یک ملت است.رهبر انقالب گفتند :امریکاییها دائماً
بر ارزشهای امریکایی یعنی همان ایدئولوژی خودشــان تأکید دارند؛ چگونه
کسانی که از ایدئولوژیزدایی سخن میگویند ،حاضر نیستند این موضوع یعنی
پایبندی به ایدئولــوژی را از امریکاییها یاد بگیرند.حضرت آیتاهلل خامنهای
افزودنــد :هویتزدایی یعنی تحقیر مبانی اندیشــهای و رویکردهای تاریخی و
ملی کشــور ،تحقیر گذشته کشــور و انقالب ،کوچکنمایی کارهای بزرگ و
جایگزینی منظومه
بزرگنمایی برخی عیوب.ایشــان هــدف از هویتزدایی را
ِ
فکری غرب به جای هویت ملی و دینی برشــمردند و با اشاره به سند ۲۰۳۰
بعنوان یکی از مظاهر ســلطه نو اســتعمار غرب افزودند :بر اســاس منظومه
فکری غرب ،باید میراث عظیم اندیشــه و فرهنگ در کشــور کمرنگ یا محو
شــود ،خیل عظیم جوانان آماده صعود به قلههای شرف و عزت ملی مأیوس و
ناامید شوند و احساس بنبست به نسل جوان تزریق شود بنابراین باید دغدغه
داشت و شــجاعانه و با بیان خوب و منطق قوی در مقابل این جریان ایستاد.
رهبر انقــاب ،دومین دغدغه مهم را آرمانزدایی دانســتند و گفتند :یکی از
مصادیق آرمانزدایی ،بی تفاوت کردن نسل جوان و دانشگاهی به «فقر و فساد
و تبعیض» به عنوان سه شیطان بزرگ و سه عنصر پلید است.حضرت آیتاهلل
خامنهای افزودند :از جمله مصادیــق آرمانزدایی ،بیتفاوت کردن جوانان به
ســلطه فرهنگی غرب و کم انگیزه کردن آنان به شاخصهای انقالب اسالمی
است.ایشان ایستادگی در برابر ظلم و زیربار زور نرفتن را از شاخصهای انقالب
اســامی برشمردند و خاطرنشان کردند :این شاخصها ،دنیا را به لرزه درآورد
و ملتها را متوجه ایران اســامی کرد و به دلیل همین شاخصها ،در سالهای
گذشته هر رئیس جمهوری و با هر گرایش سیاسی که بر سر کار بوده هنگامی
که در ســفرهای خارجی در میان ملتها حضور پیدا کرده ،مردم برای آنها ابراز
احساسات کردند و برخالف پرچم امریکا که آن را می سوزانند ،پرچم جمهوری
اسالمی را میگشایند و باز میکنند.رهبر انقالب اسالمی« ،بازگشت به اسالم
ناب و ر ّد تحجر» و «موضوع فلسطین» را از دیگر شاخصهای انقالب اسالمی
دانستند و گفتند :هویتزدایی و آرمانزدایی دو دغدغه اصلی است که باید در
قبال آنها هوشــیار بود اما اینکه چه کسانی به دنبال هویتزدایی ،آرمانزدایی
و استقاللزدایی هستند...
ادامه در صفحه دوم

تهران  -ایرنا  -معاون سیاســی وزارت امــور خارجه با بیان اینکه
در میان تمام موضوعاتی که در قضیه فلسطین اهمیت دارد ،هیچ
مســألهای به اهمیت انسان اعم از جان و حقوق بشر نیست ،گفت:
رژیم صهیونیستی منشور مجسم نقض حقوق بشر جهانی است.
به گزارش خبرنگار سیاســت خارجی ایرنا ،علــی باقری در اولین
همایش همهپرسی فلسطین که صبح دیروز چهارشنبه در دانشگاه
امام صادق (ع) گفت :فلسطین ،پدیدهای است که ارزشهای انقالب
اسالمی از جمله عدالت طلبی ،استقالل خواهی و سلطهگریزی در
آن به طرز قابل توجهی جلوهگری میکند.معاون سیاســی وزارت
امور خارجه با بیان اینکه در پروژه پیمان ابراهیم ،فلســطینیها و
حقوق آنها وجهالمصالحه سیاست و اقتصاد و امنیت موقت و معلق
برخی دولتها قرار گرفته است ،اضافه کرد :حداکثر کارکرد پروژه
پیمــان ابراهیم برای رژیم صهیونیســتی ،در حد تنفس مصنوعی
دادن به این رژیم اشــغالگر اســت .وی تأکید کرد :در میان تمام
موضوعاتی که در قضیه فلســطین اهمیت دارد ،هیچ مسألهای به
اهمیت انســان اعم از جان و حقوق بشر نیســت .باقری با اشاره
به اینکه رژیم صهیونیســتی« ،منشور مجســم نقض حقوق بشر
جهانی» است ،تصریح کرد :هفت دهه است که رژیم صهیونیستی،
مالک انحصاری دایرهالمعارف جامع نقض حقوق بشر است .معاون
سیاسی وزارت امور خارجه افزود :موضوع فلسطین ،یک اختالف بر
سر تکهای از سرزمین نیست؛ چراکه رژیم صهیونیستی نماد نقض
نظاممند (سیســتماتیک) حقوق بشر در گستره تاریخ و در سطح
جهانی است .وی با بیان اینکه در فلسطین ،صلحی پایدار خواهد
بود که مبتنی بر عدالت باشــد ،گفت :عدالت هیچ قرابتی با تجاوز
و اشــغالگری صهیونیســتها ندارد .باقری اظهار داشت :حمایت
غربیها از صهیونیست های اشــغالگر ،ادعاهای لیبرالیسم درباره
حقوق بشــر و دمکراسی را به چالش کشیده است .معاون سیاسی
وزارت امور خارجه بیان داشت :تروریسم محصول تجاوز و اشغالگری
صهیونیستها است؛ لذا رژیم صهیونیستی حقیقتا «نماد انحصاری
تروریســم دولتی» اســت.وی با تأکید بر اینکه هر ابتکاری که به
پایان تجاوز و اشــغالگری در فلسطین منجر نشود ،راه حل نیست،
بلکه بیراهه اســت ،گفت :راهحل مسٱله فلســطین سختافزاری
(مقاومت) و نرمافزاری (همهپرســی) است و لذا هر کدام که زودتر
به تجاوز و اشــغال پایان دهد و موجب بازگشت همه فلسطینیان
به سرزمین اصلی خود شــود ،صلح پایدار را برای منطقه و جهان
بــه ارمغان خواهد آورد .باقری اضافه کرد :مقاومت و همهپرســی
دو روی ســکه استیفای حقوق ملت فلسطین هستند که در عمل
هر یک که زودتر به نتیجه برســند ،منجر بــه حل و فصل پایدار
قضیه فلسطین خواهند شد .معاون سیاسی وزارت امور خارجه با
بیان اینکه مقاومت حق غیر قابل انکار مردم فلسطین است ،اظهار
کرد :کمک به مقاومت وظیفه همه کسانی است که مدعی حمایت
از حقوق بشر هستند و لذا کســانی که از مبارزات ملت فلسطین
علیه تجاوز و اشغالگری حمایت و پشتیبانی نمیکنند ،باید بهعنوان
ناقضان حقوق بشر و یا دستکم حامیان نقض حقوق بشر مؤاخذه
شــوند .وی تصریح کرد :رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن در
پی «محو فلسطین» هستند ،غافل از آن که تفکر مقاومت ریشه در
اعماق دل و جان آحاد ملتهای منطقه بهویژه ملت فلسطین دارد
و لذا فلسطین محوشدنی نیست .معاون سیاسی وزارت امور خارجه
گفت :با وجود آن که حدود هفتاد ســال از اشــغالگری فلسطین
توســط صهیونیســتها میگذرد ،اما کماکان این رژیم با چالش
بحران مشــروعیت در بیرون و بحران هویــت در درون خود روبرو
است؛ لذا برنامهریزی بلندمدت برای این رژیم سرابی بیش نخواهد
بود.باقری در پایان خاطرنشان کرد :صهیونیستها تصور میکنند با
زور و جنایت میتوانند به اشــغالگری مشروعیت ببخشند ،غافل از
آن که استمرار تجاوز و جنایت ،بهعنوان تهدیدی درون زا ،استقرار
این رژیم را در معرض خطر جدی قرار داده است.
شناسایی  ۱۰۰۹بیمار جدید کووید ۱۹در کشور

فوت  ۱۷بیمار دیگر

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته،
 ۱۷بیمــار کووید ۱۹جان خــود را از دســت دادند.به گزارش
ایســنا ،بر اساس اعالم مرکز اطالعرسانی و روابط عمومی وزارت
بهداشــت ،تا دیرو ۷اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای
قطعی تشــخیصی ۱۰۰۹ ،بیمار جدید مبتال بــه کووید ۱۹در
کشور شناسایی و  ۲۵۱نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و  ۲۱۹هزار و  ۴۳۳نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۷ ،بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱
هزار و  ۴۱نفر رسید.خوشبختانه تا کنون  ۶میلیون و  ۹۷۵هزار
و  ۱۴۷نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص
شــدهاند.یک هــزار و  ۴۳نفر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تــا کنون  ۵۰میلیــون و  ۹۶۵هزار و  ۸۶۹آزمایش تشــخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

رهبر انقالب در دیدار با دانشجویان:

کانون تزریق امید به کشور باشید

ادامه از صفحه اول
و تا چه حد موفق بوده یا نبوده اند ،وظیفه دانشــگاهیان و صاحبنظران اســت.
حضرت آیتاهلل خامنهای در بیان اهمیت بســیار بیشتر این دغدغهها نسبت به
گذشــته افزودند :امروز جهان در آستانه یک نظم جدید بینالمللی است که این
جهان تک قطبی در حال
نظم ،بعد از دوران نظم دو قطبی جهان ،و نظریه نظم
ِ
شکل گیری است که البته در این دوره آمریکا روز به روز ضعیفتر شده است.
ایشــان افزودند :قضایای جنگ اخیــر اوکراین را باید عمیقتــر و در چارچوب
شکلگیری نظم جدید جهانی دید که احتماالً فرآیندهای پیچیده و دشواری ،در
پی آن شکل خواهد گرفت که در چنین شرایط جدید و پیچیدهای وظیفه همه
کشورها از جمله جمهوری اسالمی حضور سخت افزاری و نرم افزاری در این نظم
جدید بهمنظور تأمین منافع و امنیت کشور و به حاشیه نرفتن است.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :برای انجام چنین وظیفه بزرگی بیشترین
مسئولیت برعهده دانشجویان و دانشگاهیان است و بر همین اساس اکنون دغدغه
نسبت به دانشگاهها از اهمیت مضاعفی برخوردار می شود.رهبر انقالب اسالمی در
پایان این بخش از سخنان خود ،اندیشه پردازان ،صاحبنظران و نظریه پردازان را
به برگزاری جلسات و بحث و بررسی درباره این موضوعات فراخواندند.رهبر انقالب
در بخش دیگری از سخنانشــان چند توصیه کاربردی خطاب به دانشجویان و
تشکلهای دانشــجویی بیان کردند.توصیه اول ایشان «پرهیز کامل از انفعال و
ناامیدی» بود که در این زمینه گفتند :شما باید کانون تزریق امید به بخشهای
دیگر باشید زیرا همچنانکه کشور در بخشهای مختلف همچون علم و فناوری و
سالمت در این سالها پیشرفتهای خیرهکنندهای داشته است در سایر بخشها
نیز همه نابســامانیها قابل رفع است.حضرت آیتاهلل خامنهای نا امیدی جوانان
و دانشــجویان را موجب تأثیر منفی بر سایر موتورهای پیشرفت کشور دانستند
و خاطرنشــان کردند :در دوران دفاع مقدس و در حالیکه عدهای اصرار داشتند
که نمیشــود در مقابل تجاوز دشمن ایستادگی کرد ،جوانان همسن و سال شما
با همت خود کشور را نجات دادند و با آزاد کردن خرمشهر دنیا را متحیر کردند.
ایشــان افزودند :البته بعضی از افراد نســلهای گذشته ،با دچار شدن به خطا و
ناامیدی ،از میدان خارج و یا با دیگران همصدا شــدند ،بنابراین مراقب باشید که
هیچگاه به قله و آرمانها پشــت نکنید.توصیه بعــدی رهبر انقالب «پرداختن به
اندیشهورزی و تقویت تفکر» بود.ایشان محصول «عل ِم بدون تفکر» را پدیدههای
خسارتبار بشری همچون سالحهای کشتار جمعی خواندند و گفتند :تفکر صحیح
به اســتاد و راهنما نیاز دارد که بهعنوان نمونه مرحوم آیتاهلل مصباح در مسائل
فکری ،یک استاد و راهنمای مرجع بود.حضرت آیتاهلل خامنهای در توصیه بعدی،
دانشــجویان را به «عمیق شدن در مســائل اصلی کشور و مماس شدن با آنها»
فراخواندند و افزودند :وقتی با تمرکز بر روی یکی دو مســئله ،درباره آنها فکر و
تحقیق کنید ،نتایج این تحقیقات عمیق ،برای دستگاههای مربوط قابل استفاده
خواهد بود.ایشان شــعار امسال یعنی دانشبنیانی تولید را از جمله مسائل قابل
تمرکز برای تشکلهای دانشجویی برشمردند و گفتند :با تمرکز بر روی این مسئله
درباره آن گفتمانسازی ،و علیه مؤلفههای ّ
مخل دانشبنیانی مانند خامفروشی
اســفبار و رایج در کشــور یا واردات مصرفی و غیر الزم یا قاچاق ،جریانسازی
کنید.رهبر انقالب در ادامه طبیعت دانشجو را مطالبهگری دانستند و تأکید کردند:
از مســئوالن ،کار جــدی و واقعی مطالبه کنید و آنها را از کار نمایشــی برحذر
بدارید.ایشــان با تأکید بر اینکه مطالبهگری باید با ادبیات منطقی ،هوشمندانه
و جدا بدور از دعوا و تند و تیزی باشــد ،گفتند :مطالبهگری مستدل مانع از این
میشــود که بعضیها در شرایطی که تشــکیالت مدیریتی کشور ،انقالبی است
درباره اهمیت نقش دانشــجویان تشکیک کنند ،چرا که نقش شما در این دوره
بیشتر است.حضرت آیتاهلل خامنهای در این زمینه افزودند :پرهیز از برخورد تند
و تیز به معنای سازشــگری و مجیزگویی نیست و من هرگز از اینگونه توصیهها
به جوانان و دانشجویان نکرده و نخواهم کرد بلکه مقصود از این توصیه ،پرهیز از
مضر و طعنهآمیزی اســت که متأسفانه امروز در فضای مجازی نیز بسیار
ادبیات ّ
رایج شده است.ایشان ،عرصه مطالبهگری دانشجویان را عرصه متنوعی از مسائل
عدالت اقتصادی ،فرهنگ و سبک زندگی خواندند و در بیان یکی دیگر از الزامات
مطالبهگری صحیح گفتند :مبانی اعتقادی و ایمانی خود را با مطالعه و حضور در
مجالس عالمان دین و اخالق ،مســتحکم کنید.رهبر انقالب ،نتیجه مطالبهگری
صحیح را تفکیک ضروریِ آرمانها از عملکردهای ضعیف برخی مدیران دانستند و
در بیان توصیهای دیگر ،گفتند :مطالبهگری شما بهگونهای باشد که هم در بیان
صورتِ مسائل و هم در مقام ارائه راهحلها ،با دشمن مغرض ،مخرج مشترک پیدا
نکنید«.توسعه فعالیتهای بینالمللی دانشجویی» نکته دیگری بود که حضرت
دانشــجویی زیادی
آیــتاهلل خامنهای با تأکید بر آن افزودند :گروههای جوان و
ِ
در اروپا و آمریکا و همچنین در کشــورهای اسالمی علیه سیاستهای استکباری
فعال هستند که ارتباط ســالم با آنها هم به این فعالیتهای ضد استکباری توان
بیشــتری میدهد هم با معرفی جمهوری اسالمی به آنها ،یک سپر دفاعی برای
کشــور در مقابل امپراتوری خبری مستکبران ایجاد میکند .البته تقویت ارتباط
با دانشجویان کشورهای همسایه یعنی افغانستان ،پاکستان و عراق مورد تأکید
بیشتری است.توصیه آخر رهبر انقالب خطاب به جوانانی بود که در دوره جدید
در ردههای مدیریتی قوای سهگانه مشغول به کار شدهاند.ایشان با تأکید بر اینکه
کار جمهوری اســامی بدون نیروی جوان مؤمن و پر انگیزه پیش نخواهد رفت،
افزودند :توصیه من به جوانان عزیز این اســت که اوالً مسئولیت کنونی را پلهای
برای مســئولیت باالتر قرار ندهند و در هر جا که هستند با تمرکز بر مسائل آن
حوزه برای خدا کار کنند ،ثانیاً هدف خود را حل مسائل کشور در بخشی که به آنها
واگذار شده ،قرار دهند.مجاهدت جوانان فلسطینی اجازه فراموش شدن فلسطین
مظلوم و مقتدر را نمیدهدرهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان ،با
اشاره به در پیش بودن روز جهانی قدس ،روز قدس امسال را متفاوت از سالهای
قبل دانســتند و گفتند :مردم و جوانان فلســطینی فداکاریهای بزرگی از خود
نشــان میدهند و رژیم صهیونیستی نهایت رذالت و جنایت را بهکار بسته است
و هر غلطی که میتواند انجام میدهد و آمریکا و اروپا نیز از او حمایت میکنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای ملت فلسطین را در عین مظلومیت ،مقتدر خواندند و با
اشاره به مجاهدت و ایستادگی جوانان فلسطینی که نمیگذارند قضیه فلسطین
به فراموشــی سپرده شود افزودند :روز قدس فرصت مناسبی برای اعالم همدلی
و همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و روحیه دادن به آنها است.ایشان با انتقاد
شدید از عملکرد دولتهای اسالمی در قبال موضوع فلسطین خاطر نشان کردند:
متأسفانه دولتهای اسالمی بسیار بد عمل میکنند و حتی حاضر به سخن گفتن
در موضوع فلسطین نیستند و برخی از آنها تصور میکنند ،راه کمک به فلسطین،
برقراری ارتباط با صهیونیستها است ،در حالیکه این ،اشتباه بزرگ است.رهبر
انقالب با اشاره به ارتکاب این اشتباه بزرگ از جانب حکومت مصر در چهل سال
قبل و برقراری ارتباط با صهیونیستها ،افزودند :مگر برقراری ارتباط مصر با رژیم
صهیونیستی باعث کاهش جنایات صهیونیستها بر ضد ملت فلسطین و کاهش
هتک حرمت مسجداالقصی شد که اکنون برخی دولتهای اسالمی میخواهند
همان اشتباه انورسادات را تکرار کنند؟حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه
برقراری ارتباط برای رژیم صهیونیســتی نیز فایدهای نخواهد داشــت ،گفتند:
امیدواریم با لطف خداوند عاقبت کار در فلسطین به نیکی و خوشی به سرانجام
برسد و تسلط فلسطینیها بر سرزمین خود و مسجداالقصی بهزودی محقق شود.
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رئیسی در دیدار وزیر دفاع چین:

سیاست قطعی ایران گسترش روابط راهبردی بلندمدت با چین است
تهران  -ایرنا  -رئیس جمهور در دیدار وزیر دفاع چین اظهار داشت :این روابط راهبردی را فارغ از تحوالت بینالمللی و براساس اعتماد سیاسی متقابل دنبال میکنیم و اجرای موفق برنامه همکاریهای
جامع  ۲۵ساله در این راستا اولویت دارد.به گزارش حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در دیدار ژنرال «ویو فنگ» وزیر دفاع جمهوری خلق چین با
بیان اینکه تحوالت منطقهای و جهانی ،ارزش همکاریهای راهبردی ایران و چین را بیش از گذشته نشان میدهد ،تأکید کرد :یکجانبهگرایی و سلطهطلبی با هدف کنترل کشورها و ممانعت از رشد
اقتصادی پایدار جهان شــکل میگیرد و مقابله با یکجانبهگرایی و ایجاد ثبات و نظم از طریق همکاری قدرتهای مســتقل و هماندیش میسر است.رئیس جمهور با بیان اینکه زمینههای مناسبی برای
ن منطقهای ،ظرفیتهای ایران در امنیت انواع انرژی و همچنین همکاریهای زیرساختی منطقهای ،بسترهای جدی برای همکاری و سرمایهگذاری
سرمایهگذاریهای بزرگ در ایران وجود دارد ،افزود :ظرفیتهای بینظیر ایران در حوزه حمل و نقل بی 
هستند.وی در ادامه سخنانش با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام ،تصریح کرد :آمریکاییها میخواستند با نقض برجام ایران را تحت شدیدترین فشارها قرار دهند اما امروز به طور رسمی اعتراف میکنند که در اعمال فشار حداکثری به ایران شکست
مفتضحانهای خوردهاند.آیتاهلل رئیسی تاکید کرد :ملت ایران نشان داد که میشود با مقاومت و ایستادگی به حقوق و خواستههای آرمانی خود دست یافت.ژنرال «ویو فنگ» وزیر دفاع جمهوری خلق چین نیز در این دیدار با ابالغ سالمهای گرم رئیس
جمهور کشورش برای آیتاهلل رئیسی گفت :تقویت روابط بین ایران و چین همواره و بخصوص در شرایط بحرانی و ناآرام کنونی جهان برای منطقه و جهان امنیتآفرین است.وزیر دفاع جمهوری خلق چین افزود :ایران و چین میتوانند در همه مسائل
جهانی با یکدیگر همکاری داشته و به توسعه صلح و آرامش در جهان کمک کنند.ژنرال ویو فنگ تصریح کرد :یکجانبهگرایی مانع رشد اقتصادی پایدار جهان است.

وحیدی:

مرزبانان اجازه دستاندازی به نقاط مرزی کشور را نمیدهند

تهران -ایرنا -وزیر کشــور با رد شــایعات مطرح شده درباره
درگیری مرزی با طالبان گفت :امنیت بر مرزها حاکم است و
مرزبانان اجازه دستاندازی به نقاط مرزی کشور را نمیدهند.
بــه گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنــا ،احمد وحیدی دیروز
چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران
در خصوص امنیت مرزهای کشور اظهار داشت :سوءتفاهمی
توسط مســئوالن محلی طالبان درباره یک محدودوه مرزی
ایجاد شــده بود که تصــور میکردند آن محلــه مربوط به
افغانستان است.وی افزود :در پی این اشتباه به آنها تذکر و به
مقامات کابل هم اطالع داده شد تا مرزبانان طالبان به حدود
مرزی خــود برگردند که این اقدام صــورت گرفت اما بعد از
مدتی دوباره بازگشتشــان به این نقطه مرزی تکرار شد.وزیر
کشور تصریح کرد :خواسته ما از مسئوالن طالبان این است که
مسئوالن محلی را توجیه کنند تا بی جهت حساسیت برانگیز
نشود و اگر ابهامی هم وجود دارد باید با مرزبانان و در سطوح
باالتر مسئوالن سیاسی ما مذاکره کنند تا ابهامات رفع شود؛
البته قبول کردند این کار اتفاق بیفتد و قرار است هیأتی را هم
برای این کار تعیین کنند.وحیدی درباره تصویر منتشر شده
از اعزام نیروهای نظامی و ارتش به مرز گفت :نیروهای مسلح
همواره در آمادگی کامل برای دفاع از مرزها به ســر میبرند
امــا مرزبانان عزیز ما در نیــروی انتظامی و ارتش هیچگاه بر
اساس ســوءتفاهمها اقدام نمیکنند و نسبت به حساسیتها
هوشــیارند اما طالبان و هیأت حاکمــه در کابل و هرات هم
باید مراقبت کنند تا این اتفاقها نیفتد.وزیر کشور در واکنش

تهران-ایرنا-رییــس مجلــس شــورای اســامی گفت :همه
کشــورهای اســامی باید تــاش کنیم قبح ارتبــاط با رژیم
صهیونیستی شکســته نشــود .به گزارش حوزه پارلمان ایرنا،
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی صبح دیروز
(چهارشــنبه ۷ ،اردیبهشــت ماه) با محمد الحلبوسی رئیس
مجلس نمایندگان عراق ،دیدار و گفــت و گو کرد.قالیباف در
این دیدار ضمــن خیرمقدم به رئیس مجلس نمایندگان عراق
که برای دومین بار به ریاســت مجلس این کشور انتخاب شده
اســت ،گفت :امیدواریم این دیدار بتواند زمینه توســعه روابط
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی میان دو کشور همسایه
و مسلمان را فراهم کرده و بر آن تأثیرگذار باشد.رئیس مجلس
شــورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه امروز بیشک جمهوری
اسالمی ایران و عراق در همکاریهای پارلمانی ،دولتی و بین دو
ملت مصمم هستند ،عنوان کرد :این روابط در سطح دوجانبه،
منطقهای و جهانی است.وی همچنین با بیان اینکه جمهوری
اســامی ایران ،چه در ســطح حاکمیت و چه در سطح مردم،
همواره به دنبال ثبات و امنیت در عراق و رشــد و توســعه این
کشور هستند ،یادآور شــد :آرزوی قلبی ما ،ایجاد عراق قوی و
ایران قوی برای تسهیل روابط دوجانبه و جهانی است.قالیباف
در ادامــه با اعالم حمایت از تصمیــم گیریهای ملت و دولت
عراق در سرنوشت خود ،بیان داشت :اوج حمایتهای جمهوری
اســامی از عراق را در حمله بیرحمانه داعش به عراق دیدیم

به خبرنگاری که از او درباره تخلف یکی از اســتانداران برای
تعیین جایزه جنجال برانگیز برای برندگان یک مسابقه دانش
آموزی گفت :هیچ تخلفی از ســوی استاندار ما انجام نشده و

گزارشی از تخلفات استانداری هم دریافت نکردهایم.وی افزود:
این اســتاندار برای افراد خالق مسابقهای طراحی کرد و یک
مؤسسه خیریهای هم پیشــنهاد داد به برندگان این مسابقه

قالیباف در دیدار با رییس مجلس عراق:

قبح ارتباط با رژیم صهیونیستی نباید شکسته شود
که باعث شــد شــهدای بزرگی همچون ابومهدی المهندس و
شــهید سلیمانی و دهها شــهید ایرانی و عراقی دیگر را در این
راه فدا شوند تا گروههای تروریستی نابود شده و امنیت و ثبات
را شاهد باشــیم .رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان پیوند میان
ایران و عراق را ناگسســتنی دانســت و با بیان این که امروز به
ایران قوی و عراق قوی برای مناســبات و توسعه آن در سطح
منطقهای و جهانی نیاز داریم ابراز امیدواری کرد که دولت عراق
به زودی تشکیل شود .وی همچنین با اشاره به قانونی که برای
جرم انگاری ارتباط با رژیم صهیونیستی در مجلس عراق درحال
تصویب اســت گفت :همه کشورهای اسالمی باید تالش کنیم
قبح ارتباط با رژیم صهیونیستی شکسته نشود .رئیس قوه مقننه
در ادامه به نقش اساســی مسائل اقتصادی در توسعه روابط دو
کشور اشــاره و تأکید کرد :همکاریهای پارلمانی میتواند در
این موضوع تأثیرگذار باشــد بهخصوص بخشهای خصوصی
دو کشــور میتوانند با حفظ ثبات در حوزه روابط اقتصادی و
تجاری به سمت توسعه روابط بروند.وی در ادامه تسهیل زیارت
و عبــور و مرور مرزی را یکی از مطالبــات جدی ملت ایران از

عراق عنوان کرد و افزود :تعداد زیادی از مردم ایران قصد ســفر
زمینی به عــراق به خصوص در ایام اربعیــن را دارند که الزم
اســت این موضوع تسهیل شــود تا زائران ایرانی بتوانند بعد از
مدتهــا به زیارت عتبات عالیــات بروند.به گزارش خانه ملت،
رئیس مجلس شورای اســامی در پایان تأکید کرد :گروههای
دوستی پارلمانی دوکشور باید موضوعات همکاریها را تا زمان
قانونی کردن آن دنبال کنند.رئیس مجلس نمایندگان عراق :از
ی با ایران
ظرفیت قانون اساســی عراق برای رفع موانع همکار 
و توســعه روابط استفاده میکنیممحمد الحلبوسی نیز در این
دیدار ضمن تشــکر از دعوت برای ســفر به جمهوری اسالمی
ایران ،گفت :از استقبال گرم شما در این مالقات تشکر کرده و از
همین طریق ماه مبارک رمضان را به شما و ملت ایران تبریک
میگویم.رئیس مجلس نمایندگان عراق در ادامه با بیان اینکه
روابط و همکاریهای بین دو کشــور در حوزه پارلمانی ،دولتی
و سایر بخشها وجود دارد ،عنوان کرد :وظیفه ما این است که
برای از بین بردن موانع بر سر راه توسعه روابط تالش کنیم که
البته چه در این دوره و چه در گذشــته هماهنگی همیشــگی

هدیــه بدهد که محقق نشــد و در حقیقت هیاهو برای هیچ
بود ولی اســتاندار هیچ تخلفی نکرده است.وحیدی در ارتباط
با پروژه ســاخت کارخانه پتروشیمی میانکاله هم گفت :این
پروژه بنا به دستور رئیس جمهور ،تا نظر نهایی محیط زیست
متوقف است.رئیس شورای امنیت کشــور درباره درخواست
مجوز تعدادی از کارگران برای راهپیمایی در  11اردیبهشت،
روز جهانی کارگر ،گفت :باید درخواســت ارائه شده بررسی و
متناســب با مقتضیات و شرایط تصمیم گیری شود و تاکنون
مجوزی در این خصوص صادر نشــده اســت.وحیدی درباره
اهمیت روز قدس هم گفت :همیشــه الزم بوده حمایت خود
ن که صهیونیستها فشار
را از فلسطین نشــان دهیم و اکنو 
مضاعفی به مردم فلسطین و مسجد االقصی میآورند و تالش
در عادیسازی روابط با کشورها و دولتهای به اصالح اسالمی
دارند ،باید بیش از همیشــه روز قدس گرامی داشته شود.وی
تالش برخی کشــورهای اســامی منطقه برای عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیســتی در شرایطی که فلسطینیها در
وضعیت سختی به ســر میبرند را خجالتآور خواند و گفت:
انشــاءاهلل همه در روز قدس با شکوهتر از همیشه به میدان
خواهند آمد و الحمدهلل از نظر کرونایی هم مشــکلی نیست و
این مراســم با رعایت شیوهنامهها برگزار میشود و ملت ایران
و همه ملل جهان بار دیگر حمایت قاطع خود را از فلســطین
نشان خواهند داد.رئیس شورای امنیت کشور در بخش دیگری
از گفتوگوی خود با خبرنگاران ،شــایعه انتصابش به دبیری
شورای عالی امنیت ملی را رد کرد.

میان مجلس شورای اسالمی و مجلس نمایندگان عراق برقرار
بوده اســت.وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید همکاریها را در
سطح بینالمجالس جهانی توســعه دهیم ،اظهار داشت :الزم
اســت بیش از پیش تالش کنیم مشکالت منطقه حل شود و
شرایط به حالت طبیعی بازگردد تا ملتها به یکدیگر نزدیکتر
شــوند که این مهم به جز همدلی و همراهی میســر نمیشود
لذا امیدواریم بتوانیم در سازمانها و نهادهای مختلف مشترک،
همکاریهای خوبی داشته باشیم تا شاهد بهبود شرایط باشیم.
الحلبوسی همچنین از مبارزه جمهوری اسالمی ایران با داعش
تشــکر کرد و یاد و خاطره شهدای ایرانی و عراقی که برای دفع
این گروه تروریســتی جان خود را فدا کردند ،گرامی داشت و
افزود :امیدواریم جمهوری اســامی نیز همواره امنیت و ثبات
داشته باشد و همانطور که شما به ایجاد امنیت و ثبات در عراق
کمک کردید ما نیز همیشــه در کنار شما هستیم.الحلبوسی
ادامه داد :قانون اساسی عراق این اختیار را به مجلس نمایندگان
داده اســت که بسیاری از موانع موجود بر سر راه همکاریهای
اقتصادی و تجاری با ایران را برداریم و به دولت برای توســعه
روابط با جمهوری اسالمی کمک کنیم.رئیس مجلس نمایندگان
عراق در پایان صحبــت های خود تأکید کرد :در این خصوص
و بــرای آن که بتوانیم آیندهای را رقم بزنیم که هر دو کشــور
شایسته آن هستند ،فعالسازی گروههای پارلمانی و گروههای
مشترک دولتی در دو طرف ضروری است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اعالم کرد

برگزاری راهپیمایی روز قدس در  ۹۰۰شهر ایران و  ۹۰کشور جهان
نماینده ولی فقیه و رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت :رژیم صهیونیستی
امروز از نظر داخلی و منطقهای و بینالمللی در وضعیت خوبی به ســر نمی برد .االن تل
آویو باید ســاعت خودش را به وقت آمریکا تنظیم کند و این هم به خاطر این است که
آمریکا تصمیم به خروج از منطقه گرفت.به گزارش ایسنا ،حجتااالسالم محمد حسین
موسی پور در نشســت خبری خود ادامه داد :رژیم صهیونیستی با کشور روسیه روابط
خوبی داشــت اما در ماجرای اوکراین این روابط به هم ریخت و روســیه رســما به آنها
اخطار داد و حتی آنها را به خاطر اشــغالگری محکوم کرد که کم ســابقه بود.ویگفت:
این رژیم به لحاظ داخلی هم به شدت شکننده است؛ یک جمع نامتجانس در سرزمین
غصب شــده جمع شدند و گفته می شــود ،تقابل بین احزاب چپ و راست در اسراییل
از اختالف بین اعراب و یهود بیشــتر است .سرمایه های اجتماعی به شدت در این رژیم
کاهش یافته است و تحلیل گران خودشان می گویند اسراییل مرگ خودش را امضا کرده
اســت .خطر فراروی اسراییل مساله هســته ای ایران و حزب اهلل نیست بلکه مشکالت
داخلی و فروپاشــی از درون خطر مهم برای این رژیم است.موســی پور ادامه داد :هیچ
وقت افکار عمومی دنیا این قدر علیه رژیم صهیونیســتی برانگیخته نبوده است.نماینده
ولی فقیه اظهار کرد :از زمان انقالب اسالمی افول رژیم صهیونیستی آغاز شد و با تعیین
روز قدس در آخرین روز جمعه ماه رمضان توســط امام خمینی (ره) ،این افول تضمین
شــد .رژیم صهیونیستی بر این تصور بود که جنایاتش درطی زمان فراموش می شود اما
حرکت امام خمینی کاری کرد که این جنایات فراموش نشــود.وی با بیان اینکه دفاع از
فلســطین یک آرمان قرآنی و باور دینی برای ماســت افزود :ما در آستانه برگزاری روز
قدس که بعد از دو ســال به خاطر مســایل کرونایی راهپیمایی مردمی نداشتیم امسال
راهپیمایی حضوری و مردمی اســت .در ســتاد برگزاری راهپیمایی روز قدس سیاست
ها و برنامه ها بحث شــد .محوری ترین برنامه راهپیمایی روز قدس است که روز جمعه

ساعت  ۱۰صبح از مسیرهای ده گانه در تهران آغاز و به سمت دانشگاه تهران انجام می
شود .همچنین درطول مسیر اقدامات و برنامه های فرهنگی داریم .یکی از اعضای جبهه
مقاومت و سردار سالمی سخنرانهای مراسم خواهند بود.موسی پور اظهار کرد :بیش از
پنج هزار نفر تصویربردار و خبرنگار از رسانه های داخلی و خارجی این مراسم را پوشش
می دهند .ویگفت :همایش بزرگ «فلسطین مظلوم «در محل استادیوم ورزشی غزه با
حضور مردم مظلوم غزه و به شکل تصویری با سخنرانی سیدحسن نصراهلل ،سردار قاآنی و
دیگر رهبران مقاومت همراه خواهد بود .رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت:
پویش یک ســطل آب تا محو رژیم صهیونیستی را در فضای مجازی خواهیم داشت که
ی گفت :راهپیمایی همزمان با تهران ،در بیش از  ۹۰۰شــهر
تــا روز جمعه ادامه دارد.و 

کشــور و با رعایت دستورالعمل های بهداشــتی و رنگبندی استان ها از مساجد بزرگ
و میادین اصلی به ســمت میعادگاههای نماز جمعه تدارک دیده شده است .این مراسم
حتی در بســیاری از روستاهایی که از برپایی نماز جمعه برخوردار نبوده به شکل تجمع
و محکومیت رژیم کودک کش صهیونیستی و در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و قدس
شریف برگزار خواهد شد .موسی پور افزود :امسال همچنین مراسم روز جهانی قدس به
شــکل راهپیمایی یا تجمع مردمی در بیش از  ۹۰کشور جهان با حضور مردم مسلمان
و آزادگان دیگر ادیان الهی در حمایت از قدس شــریف و فلسطین مظلوم و محکومیت
رژیم ددمنش صهیونیستی برگزار می شود .وی تصریح کرد ۴۲۰ :ساعت برنامه تولیدی
در قالب  ۹۴۸برنامه از رادیو و تلویزیون های اسالمی پخش خواهد شد  .همچنین ۴۵۰
مقاله به زبان های عربی و نمایشگاه  ۱۰۷پوستری با زبان عربی نیز در سایت های عرب
زبان این رادیو و تلوزیون ها بارگذاری شده است.ویگفت :همچنین کنگره قدس شریف
در روز پنجشــنبه (فردا) و با حضور دانشــجویان و طالب جوان و دیگر اقشار مردمی در
سالن اجتماعات النه جاسوسی سابق شــیطان بزرگ برگزار می شود .برگزاری نشست
های روشــنگری و جهاد تبیینی در بسیاری از مســاجد کشور و پایگاه های بسیج و از
جمله اجرای سرودهای پاتوقی در نقاط مختلف شهر تهران در هفته منتهی به روز قدس
 ،بسیار ارزشمند و آماده سازی مردمی برای حضور در راهپیمایی روز قدس خواهند بود.
موسی پور گفت :امسال نیز راهپیمایان با در دست داشتن تصاویر چهار دیپلمات ربوده
شــده ایرانی توسط صهیونیستها یاد و خاطره بیش از چهل سال اسارت آنان را گرامی
خواهند داشــت .شعار اصلی راهپیمایان روز قدس امســال ،همچون سالهای گذشته،
مرگ بر آمریکا ،مرگ بر اسرائیل ،مرگ بر آلسعود و خائنین منطقه و تداوم شعار آزادی
فلسطین و قدس شریف خواهد بود .همچنین در پایان راهپیمایی امسال ،قطعنامه پایانی
راهپیمایی به تأیید ملت ایران خواهد رسید.
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رییسی در مراسم تجلیل از الگوهای برتر جامعه کارگری؛

هیچ واحد تولیدی حق ندارد در پرداخت منظم حقوق کارگران تعلل کند
رییــس جمهور با تاکید بر اینکه همه دغدغهها و مشــکالت
جامعه کارگری باید با محوریت عدالت برطرف شــود ،اظهار
داشــت :ارتقای امنیت شــغلی کارگران از دغدغههای مهم
کارگران و جزو اولویتهای دولت است و وزارت کار ،تعاون و
امور اجتماعی باید جدیت در راستای رفع نگرانی کارگران در
این زمینه بکوشد.به گزارش اقتصادآنالین ،سیدابراهیم رییسی
عصر روز ســه شــنبه در آغاز هفته کارگر در سیو سومین
جشــنواره ملی امتنان که برای تقدیر از کارگران ،گروههای
کار و واحدهــای نمونه کارگری در یکی از کارخانههای تولید
تایر در تهران برگزار شــده بود ،شــرکت کرد.رییس جمهور
در این مراســم که رییس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی،
وزرای تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی و صنعت ،معدن و تجارت
و مســئوالن انجمنها و تشــکلهای صنفی کارگران حضور
داشــتند با تبریــک روز کارگر و نیز تبریک بــه برگزیدگان
جشنواره گفت :کارگر ســتون و محور تولید است و در آیات
قرآن ،ســیره ائمــه و در گفتمان امام راحــل و مقام معظم
رهبری کار و کارگر جایگاه شایســته و بلندی دارند.رییسی
بــا بیان اینکه تجلیل از کارگران نباید به هفته کارگر محدود
شود ،افزود :کارگران محور تحقق اقتصاد مقاومتی و ساختن
کشوری مستقل و قدرتمند و ایجاد امنیت اقتصادی ،هستند
لذا همه ما به ویژه مسئوالن دولت باید به فکر تامین و ارتقای
معیشــت کارگران و مهارتافزایی آنها باشیم.رییس جمهور
بــا بیان اینکه دولت مردمی همــواره تاکید کرده که عدالت،
محور برنامههای این دولت برای رشد و پیشرفت است ،اظهار
داشت :همه مسائل کارگران از جمله مسائلی که در این جلسه
مطرح شــد باید با محوریت عدالت حل و فصل شود.رییسی
تصریح کرد :مسائلی نظیر بیمه ،خدمات اجتماعی و درمانی به
کارگران و پرداخت به موقع حقوق از جمله مسائلی است که
باید در اولویت توجه مسئوالن امور کارگری باشد .بنده صراحتاً
اعالم کردم که هیچ شرکت ،پیمانکار یا واحد تولیدی به هیچ
وجــه حق ندارد در پرداخت منظم و به موقع حقوق کارگران
تعلل کند و اگر واحدی مشکل مالی داشته باشد هم باید این
مشکل را در بخش دیگری حل کند و اجازه ندارد تبعات آن را
متوجه حقوق کارگران کند.رییس جمهور با اشاره به موضوع
امنیت شغلی کارگران که از سوی همه نمایندگان تشکلهای
صنفی کارگران نیز در جلسه به عنوان یک دغدغه مطرح شد،
تصریح کرد :از وزیر کار میخواهم که این دغدغه را با در نظر
گرفتــن همه اقتضائات و جوانب موضوع و با مشــارکت خو ِد

کارگران ،فعاالن کارگری و اقتصادی و همه بخشهای مرتبط
و مســئول پیگیری و برطرف کنند تا یک اطمینان و آرامش
نسبی برای کارگران ایجاد شود.رییسی توجه بیشتر به آموزش
و مهارتافزایی ،ارتقای شــرایط ایمنی و بهداشت فضای کار
و تامین مســکن کارگری را از دیگر مسائلی برشمرد که باید
به طور جدی از ســوی مسئوالن امور کارگری مورد پیگیری
قرار گیرد و خاطرنشان کرد :ساخت ساالنه یک میلیون واحد
مسکن هم نیاز کشــور ،هم از برنامههای دولت و هم تکلیف
قانونی ما بر اساس مصوبه مجلس است .در همین راستا تعامل
مسئوالن وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی و نیز تشکلها و
جوامع کارگری زیرمجموعه این دو وزارتخانه میتواند در حل
مشکل کارگران در زمینه مسکن راهگشا باشد.رییسی با اشاره
به دغدغه دیگر مطرح شده در این جلسه درباره داللی نیروی
انسانی از سوی شرکتهای واسطه کاریابی افزود :وزیر کار با
همکاری تشکلهای کارگری و با فعال کردن سامانه کاریابی
این وزارتخانه هر چه ســریعتر بساط داللی نیروی انسانی را
جمع کنند تا کارگران بتوانند در سامانه جامع کار بدون واسطه
و با حفظ کرامت و احترام توانمندیهای خود را به کارفرمایان

معرفی و کارفرمایان نیز با رعایت احترام از آنها دعوت به کار
کنند.رییس جمهور جلوگیری از واردات بی رویه را موضوعی
بســیار مهم و محوری توصیف کرد و اظهار داشت :جلوگیری
از واردات بیرویه پیشنیاز رونق فعالیتهای تولیدی است و
وزرای مربوطه باید به طور جدی این موضوع را پیگیری کنند،
چرا که واردات کاالهایی که تولید مشابه داخلی ،استاندارد و
قابل رقابت با نمونه خارجی در کشور دارند ،خنجری بر پشت
تولید در کشور و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است.رییسی در
ادامه ســخنانش با تاکید بر لزوم راهاندازی سامانه جامع کار
تصریح کرد :وزارت کار و بخصوص ســازمان تامین اجتماعی
دغدغه آن دسته از کارگران را که مشاغل آنان جزو مصادیق
مشــاغل سخت و زیانآور اســت مورد توجه قرار دهند و در
اجرای این قانون با سهولت و عدم سختگیری عمل کنند.
رییس جمهور با اشــاره به آمارهای ارائه شــده از سوی وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره ارتقای شاخصهای اشتغال
و تولید در ماههای اخیر خاطرنشــان کرد :این آمارها گواه آن
اســت که کارگران و فعاالن اقتصادی کشور در سال «تولید،
اشــتغال ،دانش بنیان» به فرمایش مقام معظم رهبری لبیک

عملی گفتند و این جای خوشحالی و سپاسگزاری دارد.رییسی
در پایان این دیدار و در پاســخ به درخواست یکی از حاضران
درباره اینکه تولیدات داخلی به جای رسیدن به دست مصرف
کنندگان واقعی به دســت واسطهها میرسد ،از وزیر صنعت،
معدن و تجارت خواست که برای رفع این مشکل اقدام جدی
و فوری به عمل آورد.حجت عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی نیز در این نشست و پیش از سخنان رییس جمهور
با بیان اینکه کارگران ســتون فقرات اقتصاد کشور هستند و
نقش موثری در پیروزی و بقای نظام جمهوری اسالمی ایران
داشتهاند ،گفت :در فروردین امســال با کاهش  ۳۸درصدی
تعدیل نیروی کار نســبت به مدت مشــابه سال قبل مواجه
بودیم که این حکایت از رونق تولید و افزایش امیدواری فعاالن
اقتصادی دارد.وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین از
راهاندازی  ۱۱۰خانه بهداشت کارگری ،راهاندازی  ۳۰۰کانون
یاریگری کار و تولید در زمینه رسیدگی به آسیبهای اجتماعی
جامعه کارگری و تالش جــدی این وزارتخانه برای پایبندی
کامل به قاعده ســهجانبهگرایی در تصمیمگیریهای مرتبط
بــا کارگران خبر داد.همچنین  ۶تن از نمایندگان و روســای
تشــکلهای صنفی کارگران نیز در این جلسه در سخنانی به
طرح دغدغهها و دیدگاههای جامعه کارگری پرداختند.تاکید
بر تداوم پایبندی بر اصل ســهجانبهگرایی در تصمیمگیری
هــای مربوط به جامعه کارگری ،حضور کارگران در شــورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی ،حمایت از توسعه و تقویت
انجمنهای کارگری ،اجرایی شــدن سند کار شایسته ،توجه
به مهارتافزایی کارگران ،ارتقای شــرایط ایمنی و بهداشت
کارگری ،تامین مســکن کارگران ،اصالح وضعیت قراردادی
کارگران و حذف قراردادهای کاری کوتاهمدت ،اصالح ساختار
سازمان تامین اجتماعی و افزایش سهم کارگران در مدیریت
این مجموعه ،تخصیص ســهام عدالت به کارگران جامانده از
این سهام ،حذف شرکتهای واسطه کاریابی ،مبارزه با واردات
بی رویه کاال ،اجرای ســهلتر قانون مشاغل سخت و زیانآور
و تســریع در اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابالغ
شــده از ســوی مقام معظم رهبری از جمله درخواستها و
مطالب مطرح شده از سوی نمایندگان انجمنها و تشکلهای
کارگری در این جلســه بود.در این مراسم همچنین با حضور
رییــس جمهور و با اهدای لــوح ،از  ۱۰نفر از کارگران نمونه
کشور  ۳گروه کارگری نمونه و  ۵واحد نمونه کارگری تجلیل
و قدردانی شد.

هوشمندسازی یارانه ها در دستور کار است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تورم جهانی پس از جنگ اوکراین و افزایش قیمت نهادههای تولید،
موجب افزایش قیمتها در فروردین امســال شد ،گفت :سیاست دولت برای حفظ قدرت خرید
کاالهای اساســی درحال جمعبندی است.به گزارش فارس ،سید احسان خاندوزی در گفت و
گویی ،تصریح کرد :اگرچه رفع تحریم می تواند به دولت در کنترل تورم کمک کند ،اما برخالف
دیدگاه گذشتگان ما در دولت حل مشکالت معیشتی مردم را به رفع یا عدم رفع تحریم های
ظالمانه بین المللی گره نزده ایم.
سوال مردم این است که با وجود تورم کاهشی گرانی داریم
خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص ریشه اصلی گرانی های اخیر ،با تأکید بر ضرورت تمایز
قائل شدن بین دو مفهوم گرانی و تورم  ،اظهار داشت :تورم به افزایش سطح عمومی قیمتها
و گرانی به کاهش قدرت خرید مردم برای چند کاال اطالق میشــود ،درحالیکه مردم مفهوم
ی آید ،آن را نه
گرانی و تورم را معادل یکدیگر دانسته و وقتی بحث کاهش نرخ تورم به میان م 
تنها احساس نمیکنند حتی به آمار و ارقام ارائه شده نیز تردید میکنند .وی افزود :به همین
دلیل با وجوداینکه بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ،در چند
ماه اخیر تورم روندی کاهشی در پی گرفته (جز فروردین  ،)۱۴۰۱همچنان دولت با این سوال
از سمت مردم مواجه است که چرا قیمت اجناس گران شده است؟خاندوزی با بیان اینکه تورم
عمدتاً منشــاء پولی داشته و دلیل عمده آن در میان مدت و بلندمدت به عوامل طرف هزینه
و رشــد نقدینگی باز میگردد ،گفت :نرخ رشد باالی نقدینگی یک معضل ساختاری در کشور
اســت که در طی زمان ایجاد شده و برطرف کردن کامل این معضل ،پدیدهای زمانبر بوده و
نیازمند برنامه جامع سیاستهای پولی و ارزی است که عمدتاً بر عهده بانک مرکزی بوده و از
سوی آن بانک در حال انجام است.
افزایش قیمت ها در کشورهای همسایه
وی همچنین به موضوع افزایش قیمت ها در کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت :به طور مثال
در ترکیه روغن  ۲۰۰درصد و نان  ۸۰درصد گرانتر شده است.خاندوزی همچنین به صفر شدن
تعرفه واردات در برخی از آنها که سبب افزایش قاچاق صادراتی و در نهایت افزایش قیمتهای
داخلی شــده است  ،اشــاره کرد و افزود :افزایش تعرفه صادراتی برخی کاالها در واقع واکنش
دولت به این موضوعات است و نسبت به ممنوعیت صادرات که دولتهای قبل اعمال میکردند
بســیار برای تجار و صادرکنندگان بهتر اســت.وزیر اقتصاد افزود :درباره افزایش هزینه تولید
هم برخی نهادهها در یک ماه اخیر افزایش قیمت داشتهاند که روی هزینه تمام شده موثرند.
بسته سیاستی دولت برای قیمت کاالهای اساسی در حال جمع بندی است
وی همچنین بیان کرد :بسته سیاستی دولت برای قیمت کاالهای اساسی درحال جمعبندی
نهایی است.
حصول رشد غیرتورمی در دستور کار
خاندوزی در پاسخ به این سؤال که مهمترین اقدمات دولت برای حل گرانی ها در مدت فعالیت
خود چه بوده اســت؟ گفت :کنترل تورم و حصول رشد غیر تورمی از مهمترین اهداف دولت
سیزدهم است و از ابتدای شروع به کار دولت تالش شده که در راستای دستیابی به این هدف
گام برداشته شــود .وی کاهش شتاب تورم در ماههای اخیر با اتخاذ سیاستهای اقتصادی را
موید این مطلب دانست و اظهار داشت :در واقع برای حل مشکالت ساختاری تورم الزم است
مجموعهای منسجم از سیاستهای اقتصادی مدنظر قرار گیرد که در حال حاضر در بسته رشد
پایدار غیرتورمی در حال تعقیب است .وزیر اقتصاد از جمله مهم ترین مولفهها در این بسته را
«مدیریت نقدینگی»« ،اســتفاده از اوراق بدهی بجای استقراض از بانک مرکزی»« ،استفاده از
عملیات ریپو بانک مرکزی بجای سیاستگذاری پولی مستقیم»« ،مدیریت واردات»« ،تقویت
زمینههای بازگشــت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشــور»« ،تنوع بخشی به مشتریان
نفتــی» و «کاهش تدریجی نــرخ تامین مالی در اقتصاد» عنوان کرد.وی همچنین از بســته
«هوشمندسازی یارانه ها» به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم دولت اشاره کرد و گفت :تکلیف
بودجه  ۱۴۰۱به دولت در مورد ارز ترجیحی مشخص است.
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گزیده خبر
شمارههای سرخ ایرانسلی به هواداران
پرسپولیس تحویل داده شد

سیمکارتهای رند ایرانسلی با پیششمارۀ « »۰۹۰۰و « ۶بار تکرار عدد  »۶که به
مناسبت شهرآورد تهران به حراج گذاشته شده بودند ،طی مراسمی به برندگان
این حراج ،تحویل داده شــدند.به گزارش روابط عمومی ایرانسل ،در این مراسم،
 ۱۰عدد سیمکارت رند ایرانســل با پیششمارۀ  ۰۹۰۰و « ۶بار تکرار عدد ،»۶
ویژۀ هواداران باشــگاه پرسپولیس ،به برندگان حراج این شمارهها ،تحویل داده
شد.در این رویداد که در ورزشگاه شهید کاظمی تهران (محل تمرین تیم فوتبال
پرســپولیس) و با حضور برخی بازیکنان و پیشکســوتان باشگاه پرسپولیس ،از
جمله کریم باقری و افشین پیروانی برگزار شد ،عالوه بر سیمکارتهای فوق۱۰ ،
عدد توپ رسمی اللیگا ،توسط ایرانسل ،اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران
و  ۱۰عدد پیراهن شماره  ۶تیم پرسپولیس نیز ،توسط باشگاه ،با امضای بازیکنان
و پیشکسوتان پرسپولیس ،به رســم یادبود ،به خریداران اهدا شد.همچنین در
چارچوب اجرای این طرح ۳۰ ،درصد از درآمد حاصل از فروش ســیمکارتهای
مذکور ،با هدف کمک به رشــد تیمهای پایۀ باشگاه پرسپولیس ،به این باشگاه
اهدا میشود.ایرانســل ،حامی باشگاه پرسپولیس ،همزمان با برگزاری شهرآورد
تهران ،مزایدۀ شــمارههای رند ایرانســلی ویژۀ هواداران باشگاه پرسپولیس را با
هدف حمایت از این باشگاه ،برگزار کرد.
با شرکت دانش بنیان و شتاب دهنده تحلیلگران؛

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان
شرقی تفاهمنامه همکاری امضا کرد

آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز :تفاهمنامه همکاری
آموزشــی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان
شرقی با شــرکت تحلیلگران به امضای طرفین رسید.
علی مشایخی ،سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه
ای اســتان آذربایجان شــرقی با اعالم این خبر گفت:
تفاهمنامه همکاری آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
با شرکت تحلیلگران در راستای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری
( مدظلــه العالی) در ســالی که به نام "تولید ،دانش بنیان و اشــتغال آفرین"
نامگذاری شده است ،منعقد شد.وی خاطرنشــان کرد :به منظور فراهم آوردن
زمینه همکاری سازنده برای توســعه فناوری و نوآوری و نیز حمایت از شرکت
های دانش بنیان در زمینه های مختلف علمی ،پژوهشــی و فناوری و استفاده
بهینه از ظرفیتها و قابلیتهای موجود و پشتیبانی از ایدههای نوآورانه و فنآورانه
به ویژه مرتبط با نیازهای توسعهای استان ،تفاهم نامه فیمابین به امضای طرفین
رسید.مشــایخی ،تشریک مساعی با اســتفاده بهینه از ظرفیت های طرفین در
راســتای آموزش و توانمندســازی و نیز کمک به رشد و شکوفایی شرکت های
دانش بنیان و همچنین حمایت و پشتیبانی از ایدههای نوآورانه و فنآورانه به ویژه
مرتبط با نیازهای توسعهای استان با رویکرد کارآفرینی و تربیت نیروی ماهر مورد
نیاز تولید دانش بنیان و اشتغال زا را از اهداف این تفاهمنامه برشمرد.
دکتر پرنیان در تقدیر از خالق مجموعه کتاب های یک صفحه ای:

نثر روان و زیبا در کنار تعهد قلم و مخاطب
شناسی ،رمز ایجاد جاذبه در مطالعه کتاب

با حضور شهردار صدرا و رئیس ســازمان فرهنگی،اجتماعی،ورزشی شهرداری
صــدرا از مهدی میر عظیمی ایدهپرداز و طراح مجموعه کتابهای یک صفحه
ای تقدیر شــد.در این مراسم دکتر پرنیان با اشــاره به ضرورت توسعه فرهنگ
کتابخوانی گفت :شــهر صدرا تشــنه اقدامات فرهنگی است و شهرداری صدرا
افزون برفعالیت در این حوزه ،در زمینه ترویج کتابخوانی و فرهنگســازی برای
ارتباط شــهروندان با یار مهربان گامهایی موثر و بدیعی برداشــته و در این راه
دوســتان نوآور که در جهت ارتقای فرهنگ
همکاری با اصحاب فرهنگ و کتاب
ِ
مطالعه گام های موثری برداشته اند به این مهم کمک زیادی نموده است.شهردار
صدرا نثر روان و زیبا در کنار تعهد قلم و مخاطب شناســی را رمز ایجاد جاذبه
در مطالعه کتاب دانســته و بیان داشتند :آثار جناب آقای میرعظیمی و ذوق و
سلیقه ایشان در کنار شناخت دقیق مخاطب توانسته است بهانه ای باشد برای
آشتی کسانی که با توجیه مشغله داشتن ،از ساحل زیبای کتاب دور افتاده اند.
ایشان همکاری آقای میرعظیمی با شهرداری صدرا را ارزشمند و موثر در توسعه
فرهنگ و افزایش سرانه مطالعه شهروندان دانستند و خواستار استمرار آن شدند.
مهدی میرعظیمی نیز در ادامه با تشــکر از شهرداری صدرا و مجموعه سازمان
فرهنگی،اجتماعی،ورزشی بابت حمایت از داستان هاس یک صفحه ای و ترویج
ی توان پیامهای
فرهنگ کتابخوانی در شهر صدرا افزود  :با سادهسازی مفاهیم م 
مفید را به صورت غیرمســتقیم در ضمیر مردم نهادینه کرد و تاثیرات آن را در
زندگی آنان مشاهده نمود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی خبر داد؛

سهم بخشهای مختلف در تحقق رشد
 8درصدی اقتصاد

آذربایجان شــرقی – شــیعه نــواز :رئیس ســازمان
مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شــرقی به تشــریح
ســهم بخشهای مختلف در تحقق رشــد  8درصدی
اقتصاد استان از محل بهره وری و ارتقاء سرمایهگذاری
پرداخت.محمد فرشکاران در اولین جلسه شورای برنامه
ریزی و توسعه استان در سال 1401اظهار کرد :مهمترین محورهای تحقق رشد
اقتصادی از محل بهره وری عبارتند از ارتقاء بهره وری ،توسعه صادرات و تکمیل
زنجیره تولید و شناسایی گلوگاههای رشد.وی افزود :منابع تحقق رشد اقتصادی
از محل افزایش سرمایهگذاری نیز شامل مشارکت عمومی-خصوصی ،مولدسازی
و فروش اموال و داراییهای مازاد یا بالاســتفاده دولت ،تشــکیل صندوقهای
ســرمایهگذاری ،جذب ســرمایههای خارجی ،فاینانس داخلی و خارجی ،منابع
بانکها و نهادهای مالی ،منابع داخلی شرکتهای دولتی و منابع حاصل از مازاد
درآمدهای مالیاتی وصول شده استانی و جذب منابع محلی میشود.فرشکاران
ابراز داشــت :سهم جمعیتی اســتان در طی  20سال گذشته از  5.55درصد به
 4.89درصد کاهش یافته که دلیل آن مهاجرت و کاهش زادولد است.وی با بیان
اینکه درآمد متوسط در اســتان آذربایجانشرقی  68درصد کشور است ،افزود:
نسبت بهره وری نیروی کار استان در سال  ،1399در بخش کشاورزی  62درصد
متوســط کشــور ،صنعت  53درصد ،خدمات  76درصد و در مجموع بهره وری
نیروی کار در استان  63درصد متوسط کشور بوده است.رئیس سازمان مدیریت
و برنامهریزی آذربایجانشرقی ،میزان بهره وری کشور و استان در سال  97را به
ترتیب ارقام  1.43و  0.86درصد و نسبت بهره وری استان به کشور را در همان
سال  59.69درصد اعالم کرد.این مسوول مدعی شد :در سال  1401سهم ارزش
افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد استان  7.92درصد ،صنعت  28.44درصد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

@sobheqtesad

sobhe-qtesad

شــرکت گازپروم روسیه اعالم کرد عرضه گاز به لهستان و بلغارســتان را قطع کرده و تا وقتی که این دو کشور با درخواست مسکو برای
پرداخت پول وارداتشان به روبل موافقت نکنند ،روند عرضه متوقف میماند.به گزارش ایسنا ،قیمت گاز اروپا روز چهارشنبه که معاملهگران
به هضم اقدام ناگهانی و ارزیابی واکنش مشــتریان روسیه مشغول بودند ،بیش از  ۲۰درصد افزایش یافت.مسکو به تهدیدش برای توقف
جریان گاز برای کشورهایی که حاضر نیستند به درخواست پوتین برای پرداخت پول گاز به روبل موافقت کنند ،عمل کرد .اتحادیه اروپا این
درخواست را رد کرده است اما اکنون که مهلت پرداخت پول واردات گاز سررسیده است ،کشورهای اروپایی باید درباره پذیرش درخواست
پوتین یا از دست دادن عرضه گاز روسیه تصمیم بگیرند.پایتختهای اروپایی هنوز در این باره اظهارنظر نکردهاند .به نظر میرسد این بلوک هفته گذشته یک راهکار را پیشنهاد کرد
که اجازه می دهد جریان گاز روسیه ادامه پیدا کند اما اقدام علیه لهستان و بلغارستان که از اعضای اتحادیه اروپا هستند ،احتماال رسیدن به راه حل را دشوارتر می کند .آلمان به
شدت به گاز روسیه وابسته است و احتمال سهمیه بندی سوخت را در صورت قطع واردات مطرح کرده است.گازپروم به لهستان و بلغارستان که هر دو کشورهای ترانزیت برای گاز
روسیه هستند هشدار داد اگر از گازی که برای کشورهای دیگر است ،برداشت کنند در آن صورت این شرکت جریان ترانزیت را کاهش خواهد داد.الکساندر نیکولوف ،وزیر انرژی
بلغارستان اعالم کرد کشورش پول تحویل گاز روسیه برای آوریل را پرداخت کرده و اگر گازپروم عرضه گاز را متوقف کند ،به منزله نقض قراردادش خواهد بود.از زمان دعواهایی که
بر سر قیمت گاز بین روسیه و اوکراین در سالهای  ۲۰۰۶و  ۲۰۰۹پیش آمد و به اختالالت عرضه برای کشورهای اروپایی منجر شد ،برای نخستین بار است که عرضه گاز روسیه
قطع می شود .دومین اختالل در یخبندان زمستان  ۲۰۰۹دو هفته ادامه داشت و کل ترانزیت گاز به اروپا از طریق اوکراین متوقف شد.

گزیده خبر
تاکید مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

از اظهار نظرهای غیرکارشناسی در مورد
ریزش شبکه فاضالب فرسوده شهر اصفهان
خودداری شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از فعاالن اجتماعی ،اصفهان دوستان
و رســانه ها خواســت از انعکاس اظهار نظرهای غیرکارشناسی در مورد ریزش
شبکه فرسوده فاضالب شــهر اصفهان خودداری کنند.منصور شیشه فروش با
بیان این که اظهار نظرهای غیرکارشناسی موجب نگرانی افکار عمومی می شود
خواستار تشکیل گروه کارشناسی برای بررسی دقیق علل ریزش شبکه فاضالب
فرســوده شهر اصفهان شــد.معاون بهره برداری و توسعه فاضالب آبفای استان
اصفهان نیز در این نشست علت اصلی وقوع حوادث شبکه فاضالب را قدمت زیاد
و فرسودگی لوله ها عنوان کرد و گفت :از سال  1340تاکنون بیش از  3هزار و
 900کیلومتر شبکه فاضالب در شهر اصفهان اجراء شده است که عمر برخی از
قســمت های آن به بیش از  55سال می رسد.امیر حسین حکمتیان به ریزش
شبکه فاضالب خیابان مشــتاق در سال 1375اشاره کرد و اظهار داشت :در آن
ســال به رغم جاری بودن رودخانه زاینده رود ،شاهد ریزش شبکه فاضالب در
خیابان مشتاق بودیم ،بنابراین فرونشست زمین که ناشی از خشکسالی است نمی
تواند علت اصلی وقوع حوادث شبکه فاضالب در شهر اصفهان باشد.
مديرعامل آبفا هرمزگان خبر داد

فقط مصرف تا يک سوم الگو مشمول معافيت
است

بر اســاس تصويب مجلس شــوراي اســامي ،فقط
مشترکان کم مصرف(تا يک سوم الگوي مصرف)تحت
پوشــش کميته امداد امام(ره) و بهزيستي از پرداخت
قبوض آب معاف هســتند.مديرعامل آبفا هرمزگان با
اعالم اين خبر گفت :مددجويان تحت پوشــش کميته
امداد امام و بهزيستي که تا يک سوم الگوي مصرف ( 6مترمکعب در ماه معادل
 12مترمکعب در يک دوره قرائت  60روزه) مديريت مصرف نمايند ،از پرداخت
قبوض آب مصرفي معاف هستند .عبدالحميد حمزه پور افزود :الگوي مصرف آب
در اســتان  16متر مکعب در ماه بوده و صورت حساب مشترکان کم مصرف (با
ميزان مصرف يک ســوم الگوي تعيين شده -تبصره  4ماده يک قانون توسعه و
بهينه سازي مصرف آب شرب) تحت پوشــش کميته امداد امام(ره) و سازمان
بهزيســتي کشور ،برابر صفر محاسبه مي شــود .وي اظهار داشت :کميته امداد
امام تاکنون نســبت به ارسال اطالعات  37هزار و  377مددجو اقدام نموده که
تنها  26هزار و  804اشــتراک معتبر بوده و مابقي جهت رفع ايراد به آن اداره
برگشت داده شده است.

تعمیر  G.R.FANواحد یک بخار نیروگاه
بندرعباس

مدیر امور مکانیک نیــروگاه بندرعباس از آغاز تعمیر
 G.R.FANواحــد یــک بخار نیــروگاه بندرعباس در
راســتای رفع موانع تولید خبر داد.بــه گزارش روابط
عمومی شــرکت مدیریت تولید برق هرمزگان رامین
جریده ،هدف تعمیر  G.R.FANاین واحد را رفع موانع
تولید و افزایش تولید و آمادگی برای پیک تابستان عنوان کرد و افزود :مدتزمان
روتین انجام این عملیات  25روز میباشد ،اما به دلیل نزدیک بودن به فصل گرما
و پیک تابســتان این واحد با  12روز کار فشــرده و شبانه روزی به مدار خواهد
آمد.مدیر امور مکانیک نیروگاه بندرعباس افزود :در این برنامه عملیاتی ،بازکردن
عایق ،برشکاری پوســته جهت دمونتاژ ایمپلر و روتور ،بازکردن یاتاقانها ،خارج
کردن ایمپلر آســیب دیده از محل ،بازسازی شیپوری دو سمت ،نصب شیپوری
همراه با روتور ،سنگ زنی محل نصب پوسته ها ،مونتاژ پوسته ،جوشکاری ،عایق
بندی ،نصب یاتاقانها ،نصب کوپلینگ بر روی روتور و آالیمنت و کارهای روتین
انجام می شــود.الزم به ذکر است نیروگاه بندرعباس با دارا بودن  ۴واحد بخار و
 ۲واحد گازی به ظرفیت  ۱۳۲۰مگاوات نقش مهمی در پایداری شبکه سراسری
برق ایفا می کند.

صرفه جویی  262میلیون متر مکعب بنزین
در منطقه گلستان

بیش از  105میلیون متر مکعب گاز طبیعی فشــرده (ســی ان جی) در سال
1400در اســتان گلستان جایگزین بنزین شد.به گزارش روابط عمومی شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلســتان مدیر منطقه در این خصوص
گفت :با مصرف  262میلیون متر مکعب گاز طبیعی فشــرده در ســال ،1400
به همین میزان مصرف فراورده اســتراتژیک بنزین در سال گذشته در منطقه
گلستان صرفه جویی شده است.عیسی افتخاری مصرف روزانه سی ان جی استان
گلســتان را در بازه زمانی یاد شــده نزدیک به  717هزار مترمکعب اعالم کرد.
وی گفت :مصرف ســوخت پاک (ســی ان جی) در سال  1400نسبت به مدت
مشابه(ســال  )1399از افزایش  6/5درصدی برخوردار بوده است.مدیر شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان گفت :هم اکنون در استان گلستان
 58باب جایگاه عرضه ســی ان جی ،سوخت رســانی به خودروهای گاز سوز را
انجام می دهد.
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نفت و انرژی

روسیه :تا وقتی به روبل پول ندهید گاز قطع میماند
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در صورت موافقت اتحادیه با تحریم کامل

نصف درآمد انرژی روسیه از دست میرود

تحریم نفتی که اتحادیه اروپا ســرگرم برنامه ریزی برای اعمال علیه روسیه است ،باعث از دست رفتن نیمی از درآمد این کشور خواهد
شد.به گزارش ایسنا ،تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه روسیه هنوز نهایی نشده و بعید است به همین زودی آن طور که اوکراین می خواهد،
نهایی شود زیرا اتحادیه اروپا یک چهارم از نفت خود را از روسیه دریافت میکند.اتحادیه اروپا به همراه آمریکا در پی حمله نظامی روسیه
به اوکراین ،تحریمهای گســتردهای را علیه مســکو اعمال کرده است .در حالی که صنعت نفت و گاز روسیه درست مانند صنایع ایران و
ونزوئال هدف آشکار تحریمها بوده اما تنها اقدامی که تاکنون انجام شده است از سوی آمریکا و انگلیس بوده است که ممنوعیت واردات نفت روسیه را اعالم کردهاند اما بالفاصله
آن را اجرایی نکردهاند.اتحادیه اروپا هدف فشارهای گستردهای از سوی دولت اوکراین قرار گرفته تا نفت و گاز روسیه را تحریم کند و بر مبنای اظهارات عمومی مقامات اروپایی
مختلف ،متعهد شده است این اقدام را در مقطعی انجام دهد .در این بین ،روسیه به فروش نفت و گاز به کل اروپا ادامه می دهد هر چند که بسیاری از خریداران نفت اروپایی به
تحریم خودخواسته دست زده و خرید هیدروکربن روسیه را کاهش دادهاند.حتی بدون تحریم نفت ،صنعت نفت روسیه با تاثیر کامل تحریمها روبروست .والدیمیر پوتین اذعان
کرده که تحریمها روی فعالیتهای عادی این صنعت تاثیر گذاشته و اعالم کرده که روسیه باید بخشی از صادرات نفتش را از اروپا به آسیا گسیل کند.با این حال این که این
آسیب تا چه حد شدید بوده و در صورت تحریم کامل واردات نفت روسیه به اتحادیه اروپا تا چه حد شدید خواهد بود ،هنوز نامعلوم است .هفته جاری میخاییل خودورکوفسکی،
صریحترین منتقد کرملین گفت :اگر پوتین جریان صادرات نفت و گاز را از اروپا به بازارهای آسیایی تغییر دهد.

دفتر اطالعات و دادههای آب کشور:

حال بد سدهای کشور

آمار دفتر اطالعات و دادههای آب کشــور نشــان میدهد ،با سپری شــدن  ۲۱۶روز از سال آبی ،تا  ۶اردیبهشت سال آبی
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱میزان کل حجم آب در مخازن ســدهای کشــور حدود  ۲۶.۴۳میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت
مشــابه سال آبی گذشته  ۱۱درصد کاهش نشــان میدهد.به گزارش ایسنا ،بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان
میدهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری  ۲۱.۹۵میلیاردمترمکعب رسیده است که کاهشی معادل  ۲درصد نسبت
به مدت مشابه سال آبی گذشته دارد.همچنین کل خروجی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون  ۱۴.۷۶میلیارد متر
مکعب بوده که نسبت به سال گذشته که عددی معادل  ۲۰.۱۷میلیارد متر مکعب ثبت شده  ۲۷درصد کاهش یافته است.
در خصوص حجم آب موجود در مخازن نیز باید گفت که در سال جاری حجم آب معادل  ۲۶.۴۳میلیارد متر مکعب بوده
که این عدد نسبت به سال قبل  ۱۱درصد کاهش یافته است .میزان پرشدگی سدهای استان تهران ،سد زایندهرود در استان
اصفهان ،ســدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود  ۲۷درصد۲۹ ،
درصد ۵۷ ،درصد و  ۷۳درصد است.وضعیت سدهای مهم (شرب -کشاورزی) تا ششم اردیبهشتماه نیز حکایت از این دارد
که در  ۱۴سد با کاهش موجودی مخزن نسبت به سال قبل مواجهه هستیم و تنها در دو سد استان هرمزگان میزان تغییرات
با اعداد باال مثبت اعالم شده است.وضعیت سدهای پنجگانه تهران حکایت از کاهش  ۳۵درصدی ،سدهای خراسان رضوی
کاهش  ۳۴درصدی و خراســان شمالی کاهش  ۲۳درصدی دارد .همچنین در حوضه قمرود سد گلپایگان کوچری شاهد
کاهش  ۲۵درصدی سد مخازن و در سد پانزده خرداد شاهد کاهش ۲۳درصدی حجم مخازن هستیم.در استان سیستان و
بلوچستان در سد چاه نیمه یک و دو و چاه نیمه چهار به ترتیب با کاهش  ۵۶و  ۵۱درصدی حجم مخازن مواجه هستیم.
عالوه بر این در ســد سفیدرود گیالن نیز وضعیت مخزن نشان دهنده کاهش  ۲۶درصدی است.در استان مرکزی نیز سد
کمال صالح  ۲۲درصد کاهش و در استان فارس سد سلمان فارسی  ۱۲درصد و در استان بوشهر سد رئیسعلی دلواری ۱۰
درصد کاهش حجم مخزن را تجربه میکند .در این میان  ۱۳ســد حوضه دریاچه ارومیه  ۵درصد ،ســد یامچی در استان
اردبیل  ۱۶درصد و سد درودزن در استان فارس  ۱۰درصد نسبت به سال قبل افزایش مخزن داشته است.

بانک جهانی :میانگین امسال قیمت نفت  ۱۰۰دالر است

بانک جهانی در جدیدترین گزارش دورنمای بازارهای کاال اعالم کرد انتظار می رود بزرگترین شوک انرژی از سال  ۱۹۷۰قیمتهای انرژی را سالها باال نگه دارد زیرا حمله
روسیه به اوکراین ،جریان تجارت ،مصرف و تولید انرژی را تغییر داده است.به گزارش ایسنا ،بانک جهانی اعالم کرد قیمت کاالهای غذایی هم افزایش یافته و به همراه
قیمتهای باالی انرژی و شوکهای وارد شده به تجارت نفت بین المللی ،قیمتهای باالی کاال باعث تشدید فشار تورمی در سطح جهانی خواهد شد.بانک جهانی میانگین
قیمت نفت برنت در سال میالدی جاری را  ۱۰۰دالر در هر بشکه پیش بینی کرد که  ۴۲درصد افزایش در مقایسه با سال  ۲۰۲۱نشان می دهد و باالترین سطح ساالنه
از ســال  ۲۰۱۳اســت .این وام دهنده جهانی اعالم کرد قیمتهای غیرانرژی هم حدود  ۲۰درصد در ســال  ۲۰۲۲افزایش پیدا می کنند که بزرگترین افزایش قیمتهای
کاالهایی خواهد بود که روسیه یا اوکراین صادرکنندگان بزرگ آنها به شمار میروند.طبق گزارش بانک جهانی ،قیمت نفت برنت در سال  ۲۰۲۳به  ۹۲دالر در هر بشکه
می رسد که پایینتر از میانگین سال  ۲۰۲۲است اما باالتر از میانگین پنج ساله  ۶۰دالر در هر بشکه است .پیش بینی می شود قیمتهای گاز طبیعی اروپا در سال ۲۰۲۲
دو برابر قیمت سال  ۲۰۲۱شوند و قیمتهای زغال سنگ  ۸۰درصد باالتر باشند و قیمت گاز طبیعی و زغال سنگ در باالترین رکورد همه زمانها خواهد بود.این جنگ
همچنین باعث تغییر پرهزینه الگوهای تجاری شده که ممکن است به تورم پایدار بلندمدت منتهی شود .انتظار می رود این روند باعث تغییر عمده تجارت انرژی شود.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر آراء صادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد
و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به
شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراض داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خودرا به
مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند -1:برابر
رای شــماره  1400/2978آقای رئوف میرزایــی فرزند فیض اله به
شــماره ملی  3859135430نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین
زراعتی دیم به مشــوریت محلی بان توپی آغه به مساحت 58291
متر مربع به شــماره پالک  13فرعی از  1۶اصلی واقع در بخش 14
دیواندره قریه عزیز آباد از ســند زارعانه شماره 5/7/1373-23417
انتقالی به آقای فیض اله میرزایی -2برابر رای شــماره 1400/2980
آقای رئوف میرزایی فرزند فیض اله به شــماره ملی 3859135430
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشوریت محلی
بــان آخور آب به مســاحت  433۶۶متر مربع به شــماره پالک 14
فرعی از  1۶اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه عزیز آباد از سند
زارعانه شماره  5/7/1373-23417انتقالی به آقای فیض اله میرزایی
-3برابر رای شــماره  1400/2981شرکت عقیق سنگ آبیدر شماره
ملی  14000112۶71نسبت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با
مشــهوریت محلی موسایی کوژیاگ به مســاحت  1۶818متر مربع
به شــماره پالک  ۶3۶فرعی از  75اصلی واقع در بخش  13نســاره
دیواندره از سند زراعتی  12/02/1345-1۶14۶انتقالی به محمد علی
خالدیان .بدیهی ســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول چهارشنبه 1401/01/24
وتاریخ انتشار نوبت دوم پنج شنبه 1401/02/08
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره
م الف 31

4

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

 8صفحه سال هفدهم شماره 4894
پنج شنبه  8اردیبهشت  26 1401رمضان  28 1443آوریل 2022

سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد:

رشد  ۹۱درصدی صادرات معدنی ایران در سال ۱۴۰۰

ســازمان توســعه تجارت ایران از رشــد  ۹۱درصــدی صادرات
محصوالت معدنی فلزی ایران در سال  ۱۴۰۰خبر داد.به گزارش
خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان توســعه تجــارت ایران ،الهه
مکری گفت :در  ۱۲ماهه سال  ،۱۴۰۰بالغ بر  ۹میلیون تن اقالم

معدنــی فلزی به ارزش بیش از یک میلیارد دالر از کشــور صادر
شــده اســت .برایند افزایش و کاهش قیمتهای صادراتی مواد و
محصوالت معدنی فلزی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و
رشد صادرات محصوالت با ارزش افزوده بیشتر دلیل اصلی تفاوت
نرخ رشد ارزشی و وزنی صادرات است.رئیس گروه معدن و صنایع
معدنی سازمان توســعه تجارت ایران اظهار کرد :مهمترین مواد
و محصــوالت معدنی فلزی صادراتی طی ایــن دوره که از ارزش
صادراتی باالیی برخوردار بودهاند؛ عبارتند از شمش فوالد (۴۱۵۶
میلیون دالر به وزن  ۶۶۳۷هزارتن) و پس از آن محصوالت طویل
فوالدی ( ۱۶۲۱میلیــون دالر) ،کاتد مس ( ۱۳۵۷میلیون دالر)،

شمش آلومینیوم ( ۶۰۷میلیون دالر) ،محصوالت تخت نورد شده
فــوالدی ( ۴۹۴میلیون دالر) ،شــمش روی ( ۴۷۷میلیون دالر)،
سنگ و کنسانتره آهن ( ۲۸۰میلیون دالر) و آهن اسفنجی (۲۳۸
میلیون دالر) .هشت محصول صادراتی مذکور (مجموعاً به ارزش
 ۹۲۳۰میلیــون دالر) قریب به  ۸۷درصد صادرات کل محصوالت
معدنی فلزی  ۱۲ماهه ســال  ۱۴۰۰را به خود اختصاص دادهاند.
مکری افزود :طی دوره مذکور در بین اقالم منتخب معدنی فلزی
تنها شیرآالت بهداشــتی روند نزولی صادرات را نشان میدهد و
با ارزشترین محصوالت صادراتی شــامل کاتد مس با متوســط
قیمت  ۹۶۲۴دالر هر تن ،شــیرآالت بهداشتی با متوسط قیمت

 ۵۸۳۳دالر هر تن ،شــمش روی با متوســط قیمت  ۳۱۳۸دالر
هر تن ،شمش سرب با متوسط قیمت  ۲۲۶۳دالر هر تن ،شمش
آلومینیوم با متوسط قیمت  ۲۵۲۹دالر هر تن ،فروآلیاژ با متوسط
قیمت  ۱۲۵۰دالر هر تن و ســنگ و کنســانتره مس با متوسط
قیمت  ۱۰۷۳دالر هر تن بوده است.وی ادامه داد :در کنار موانع و
محدودیتهای داخلی مقرر بر صادرات مواد و محصوالت معدنی
فلزی ،کاهش تقاضا ناشــی از بحران جهانی کرونا ،مشروط بودن
صادرات به عرضه محصول در بورس کاال و نیز سهمیهبندی میزان
صادرات اقالم فلزی امکان پیشــبرد اهداف میانمدت و بلندمدت
صادراتــی را با چالش همراه کرده اســت.رئیس گــروه معدن و

تحمیل هزینه جدید به تولید

بعــد از حذف ارز  ۴۲۰۰از محاســبه حقــوق ورودی که خود
موجب افزایش هزینه واردات اقالم تولیدی شــد؛ اینبار با لغو
معافیت ماشــینآالت و تجهیزات تولیــدی از پرداخت حقوق
ورودی ،هزینــه واردات اقالم مرتبط با تولیــد باز هم افزایش
یافت که بهای تمام شده کاالی نهایی را باال میبرد.به گزارش
ایسنا ،طبق بند (غ) ماده  ۱۱۹قانون امور گمرکی ،ماشینآالت
و تجهیزات تولیدی ،صنعتی ،معدنی و کشــاورزی از پرداخت
حقوق ورودی معاف است اما در بودجه سال جاری این معافیت
لغو شد؛ در بند(ص) تبصره  ۶قانون بودجه  ۱۴۰۱وزارت اقتصاد
موظف شــده که حقوق ورودی کلیه ماشینآالت و تجهیزات
تولیدی ،صنعتی ،معدنی و کشــاورزی را وصول کند.بر همین
اســاس در فروردین ماه امسال گمرک ایران از خزانهداری کل
کشــور در این رابطه اســتعالم و خواسته تا با توجه به تصریح
قانون امور گمرکی مبنی بر معافیت این اقالم از پرداخت حقوق
ورودی ،اعالم نظر کند.خزانهداری کل کشــور نیز در پاسخ به

مشکل نصف واحدهای راکد ،کمبود
نقدینگی است

سال گذشته  ۱۶۱۲واحد صنعتی راکد در شهرکهای صنعتی و ۴۵۶
واحد صنعتی در خارج شهرکها و نواحی صنعتی در کشور احیا شد،
اما بر اساس آمارها مشکل نصف واحدهای راکد ،کمبود نقدینگی است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ،تاکنون حدود  ۱۲هزار و  ۶۷واحد راکد
در کشور شناســایی شده اســت .اما تمامی این واحدها به دلیل نوع
تولیدشــان قابلیت احیا ندارند و طبق نظر کارشناسان کلینیکهای
کسب و کار ،فقط  ۶۲درصد این واحدها قابل احیا هستند.سال گذشته
 ۱۶۱۲واحد صنعتی راکد در شهرکهای صنعتی و  ۴۵۶واحد صنعتی
راکد در خارج شــهرکها و نواحی صنعتی در کشور مجددا راهاندازی
شد .با احیای این واحدها  ۲۶هزار و  ۳۳۷اشتغال نیز احیا شده است.
بر اساس این آمار حدود نیمی از واحدهای احیا شده در بخش صنایع
شیمیایی ،فلزی و غذایی و آشامیدنی بوده است .مابقی واحدهای احیا
شده نیز در صنایع کانی غیرفلزی ،خدمات ،نساجی ،سلولزی و برق و
الکترونیک فعال بودند.مهمترین مشکل واحدهای صنعتی راکد کمبود
نقدینگی بوده اســت .به طوری که  ۵۵.۴درصد از کل واحدهای راکد
به دلیل همین مشــکل با توقف تولید مواجه شدهاند.مشکل بعدی که
حدود  ۱۶.۴درصد واحدهای راکد با آن مواجه بودند ،فقدان بازار بوده
اســت .همچنین به ترتیب  ۳.۶درصــد از کل واحدهای راکد به دلیل
اختالف شــرکا ۲.۹ ،درصد به دلیل مشــکالت تامین مواد اولیه۱.۵ ،
درصــد به دلیل نقصان ماشــین آالت  ۰.۶درصد به دلیل مشــکالت
قضایی ۰.۳ ،درصد به دلیل مشکالت زیرساختی و  ۱۸.۸درصد از کل
واحدهای راکد نیز به خاطر سایر دالیل ،تعطیل شدهاند.گفتنی است
برنامه سال جاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،
احیای  ۳۳۰۰واحد راکد صنعتی است.
 87درصد برنامه توليد گروه خودروسازي سايپا محقق شد

گروه خودروسازي سايپا جلوتر از برنامه
توليد

گروه خودروسازي سايپا توانســت  87.35درصد از برنامه هاي توليد
خود در ســال گذشــته را محقق كند و اين در حالي است كه صنعت
خودرو با سخت ترين و سنگين ترين تحريم ها روبرو است.به گزارش
سايپانيوز ،در برنامه تجمعي توليد گروه خودروسازي سايپا ،رقم 454
هزار و  606دســتگاه هدف گذاري شده بود اما اين مجموعه با تحقق
 87.35درصد از برنامه توليد 397 ،هزار و  81دســتگاه خودرو توليد
كرد.يكي از مهم ترين داليلي كه باعث شــده گروه خودروسازي سايپا
نتوانــد 100درصد برنامه خود را محقق كند به توليد ناقص خودرو بر
مي گردد ،سال گذشــته و تا قبل از تغيير مديريت اين مجموعه80 ،
درصد از خودروهايی كه توليد مي شد ،نقص قطعه داشت و خودروها
به جاي آنكه به دســت مصرف كننده برسد ،در پاركينگ مي ماند اما
در اين دوره تالش شــده است كه توليد خودرو با كمترين نقص قطعه
صورت گيرد.بر اين اســاس  90درصد خودروهاي توليد اين مجموعه
بدون نقص قطعه و عبور مستقيم تحويل مشتريان مي شود ،لذا با رويه
موجود قابل پيش بيني است كه گروه خودروسازي سايپا بتواند جلوتر
از برنامه تدوين شده ،توليد كند.نكته حايز اهميت در روند توليد سال
گذشــته حركت به ســمت كاهش انحراف از توليد است .اين موضوع
در محصــوالت تيبــا (106.7درصد) ،ايكــس  90.4( 151درصد) و
تجاري سبك ( 93.5درصد) قابل مشاهده است ،از اين رو سعي گروه
خودروسازي سايپا بر اين است كه در سال جاري انحراف از توليد را در
محصوالت اقتصادي شاهين و كوييك به شدت كاهش دهد و بر اساس
برنامه تدوين شده ،توليد اين دو محصول پيگيري شود.

بهای واردات باال رفت

عضو هیات مدیره اتــاق بازرگانی ایران و
امارات گفت :ایران باید به نقش محوری
خود در تجارت با کشــورهای همســایه
برگردد راهی نیســت جز اینکه بر توسعه
تجارت و صادرات با این کشــورها تامل
شــود.به گزارش ایلنا ،فرشــید فرزانگان
درباره وضعیت مــراودات تجاری ایران با
امارات به خبرنــگاری گفت :در خصوص
تجــارت بین ایــران و جهان بــه ویژه با
کشورهای همســایه یک رونق نسبی در
سال  1400نســبت به سالهای گذشته
شاهد بودیم .تجارت غیرنفتی ایران از صد
و یک میلیارد دالر عبور کرد و نیمی از این
تجارت تقریبا به ارزش  51میلیارد و 875
میلیون دالر تجارت ایران با کشــورهای
همســایه بود .به طور کلی حجم تجارت
ما با کشــورهای همسایه نسبت به سال
گذشته یعنی سال  99تقریبا  40درصد
افزایش داشــته اســت .این رقم با وجود
اینکه نوید خوبی برای توســعه تجارت با
کشــورهای همســایه میهد اما نشان از
این دارد که اگر تامل و دقت بیشتری در
این امر شــود میتواند این حجم تجارت
را نیــز رونــق دهیم.عضو هیــات مدیره
اتاق بازرگانــی ایران و امارات گفت :برای
تجــارت ایران با روســیه ،ترکیه ،امارات،
قطر ،عمان و عراق و در کل کشــورهای
 CISباید روی آن تامل شود .درست است
که این کشورها شــاید بازارهای مصرفی
خیلی امنی نسبت به واردکنندگان بزرگ
جهان داشته باشند ولی در همه جای دنیا
تجارت با کشورهای همسایه عامل رشد
و پیشرفت اســت و نباید از این موضوع
غافل شــد .ممکن است حتی با بعضی از
این کشــورها برای تامین کاال در کشور
دیگر که همســایهمان هســتند در حال
رقابت باشــیم.وی افزود :اما به طور کلی
عدم پویایی ایران در این مســائل باعث
میشــود که ایران بازارهای فعلی خود را
در این کشورها که در گذشته بازار بسیار

افزایش چشمگیر تولید تختال فوالد
مباركه در فروردینماه

این استعالم گمرک ،تاکید کرده است که تکلیف قانون بودجه
الزم االجــرا بــوده و باید با لغو معافیت ،حقــوق ورودی کلیه
ماشــینآالت و تجهیزات تولیدی،صنعتی ،معدنی و کشاورزی
دریافت شود.بر این اساس در ششم اردیبهشت ماه سال جاری،
گمرک ایران این لغو معافیت را به گمرکهای اجرایی ابالغ و در
دستور کار قرار گرفته است.این اقدام در حالی موجب افزایش
هزینه واردات ماشین آالت و تجهیزات تولیدی خواهد شد که
از سوی دیگر با حکم تبصره  ۷قانون بودجه مبنی بر حذف نرخ
 ۴۲۰۰از محاســبه حقوق ورودی و افزایش آن به نرخ حاشیه
بازار  ،بهای تمام شده واردات مواد اولیه و اقالم مرتبط با تولید
با افزایش مواجه شده بود؛ از این رو اکنون نه تنها افزایش چند
برابــری در نرخ ارز حقوق ورودی این اقالم ایجاد شــده بلکه
معافیت پرداخت حقوق ورودی در ماشین آالت خط تولید نیز
حذف شــده که بر هزینه واردات این اقالم و در نهایت قیمت
تولید در داخل تاثیر میگذارد و آن را گران میکند.

آیا ایران باز هم قهرمان تجارت
با همسایگان می شود؟

تبعات جدید جنگ برای روس ها؛

غول کشتیرانی دنیا ،روسیه را ترک می کند

شــرکت حمل و نقل و لجســتیک ایــاالت متحده  UPSتصمیم گرفته اســت
فعالیتهای تجاری خود را در روســیه ،بالروس و اوکراین متوقف کند.به گزارش
راشاتودی ،شــرکت حمل و نقل و لجستیک ایاالت متحده  UPSتصمیم گرفته
اســت فعالیتهای تجاری خود را در روسیه ،بالروس و اوکراین متوقف کند .بنا
بر گزارشها ،این اقدام به دلیل درگیریهای جاری در اوکراین انجام شده است.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایلنا UPS ،در پایان فوریه ،زمانی که روســیه
عملیات نظامی خود را در این کشور همسایه آغاز کرد ،تحویل بسته به روسیه و
اوکراین را متوقف کرد .تحویل مستقیم به هر سه کشور کمتر از  1درصد از درآمد
یو پی اس در ســال  2021بوده است .با توجه به این موضوع ،انتظار میرود که
توقف فعالیت این شرکت در منطقه ضرر قابل توجهی نداشته باشد.

صنایع معدنی ســازمان توسعه تجارت ایران گفت :الزام به تأمین
نیاز صنایع پایین دســت به مواد اولیه تولید داخلی و نیز مشروط
ساختن صادرات مواد معدنی کمتر فرآوری شده (مواد خام معدنی)
فلزی به اخذ مجوز صادرات و از ســوی دیگر عوامل و موانع ناشی
از تحریم ناعادالنه علیه کشــورمان (از جمله مشــکالت بانکی و
همچنین گشــایش اعتبار ،حمل و نقل ،دسترســی به مواد اولیه
و ملزومات و تجهیزات ،فشار تحمیلی بر برخی از بازارهای هدف
صادراتی و وارداتی کشــورمان در راســتای تحریم) ،نرخ سنگین
عوارض مقرر بر صادرات مواد کمتر فرآوری شده و به عبارتی خام
از دیگر مواردی است که تأثیر جدی بر عدم امکان توسعه صادرات
در این بخش خواهند داشــت .ضمن آنکه محدودیتهای مؤثر بر
روند تولید در بخش معدنی فلزی که مهمترین آنها مشکل تأمین
برق طی ماههای اخیر بوده اســت مانع جــدی در تداوم فعالیت
خطــوط تولید و به تبع آن تأثیر بر ایفای تعهدات عرضه داخلی و
نیز تعهدات صادراتی به شمار میآید.

گزیده خبر

تجارت با همسایگان؛ محور پیشرفت

پر رونقتری بوده است را از دست بدهد.
باید ایران به نقش محوری خود در تجارت
با کشورهای همسایه برگردد و فیالواقع
راهی نیست جز اینکه بر توسعه تجارت و
صادرات با این کشورها تامل شود.فرشید
فرزانگان با اشــاره به آمار تجارت ایران با
کشورهای همســایه خاطرنشان کرد :از
این رقم  51میلیارد و  875میلیون دالر
تجارت ایران با کشورهای همسایه ،حدود
 26میلیارد دالر صادرات و حدود همین
مقدار هم واردات داشتیم که توازنی بین
صادرات و واردات ما بوده است .کشورهای
مهم صادراتی ما عــراق ،ترکیه و امارات
بودهاند .به کشــور امــارت  4.9میلیارد
دالر صادرات و از امــارات  16.5میلیارد
دالر واردات داشــتیم .این نشان میدهد
کــه امارات در تامیــن مایحتاج اولیه که
ایــران وارد میکند اعــم از موادغذایی،
گندم ،کنجاله ،غالت ،موبایل با رقم 16.5
میلیــاردالر واردات  68درصد افزایش را
نسبت به سال گذشــته خود نشان داده
است .همچنین از ترکیه حدود  20درصد
و روسیه حدود  54درصد افزایش واردات
داشــتیم.وی در ادامه افزود :صادرات ما
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به امــارات  8درصد کاهش و صادرات به
ترکیه  141درصد افزایش داشته و عراق
هم با  21درصد یعنی به  8.9میلیارد دالر
رسیده اســت .نکته قابل تامل این است
کــه تجارت ایران و امارات از مرز بین 21
میلیارد دالر صــادرات و واردات حرکت
بهتری داشــته که این نشان میدهد که
هم در عرصه صــادرات و هم واردات ،دو
کشور شــریکهای قطعی هم هستند و
روابط بین دو کشــور به طور کلی رو به
جلو اســت اما هنوز هــم کار برای ادامه
فعالیت بیشــتری دارد.عضو هیات مدیره
اتاق بازرگانی ایــران و امارات در ادامه با
اشاره به مشکالت توســعه تجارت ایران
با امارات تصریح کرد :همچنان مســایل
بانکی ،مــراودات بانکی و حســابهای
ایرانیــان علی رغم اینکه ثبت شــرکت
آسان شــده ،دارای مسائلی است که باید
پیگیری شــوند .زیرســاختهای ایران
هم بــه دلیل عــدم ســرمایهگذاری در
زیرســاختهای عمرانــی در طول مدت
تحریمها عقب افتاده و نگرانی از این است
که برنامههای آتی هم پیشرفت آنچنانی را
نشان نمیدهد .باید از موقعیت ژئوپلتیکی

خودمان در منطقه اســتفاده کنیم و این
توســعه اقتصادی بوجــود نمیآید مگر
اینکه بتوانیم تعامالت سیاســی بهتری با
کشــورهای همسایه خود داشته باشیم و
مشکالت و موانع خود را با آنها حل کنیم.
وی افزود :مشــکل شــرکتهای تجاری
ما این اســت که در توسعه و مارکتینگ
بینالمللــی ضعیف هســتند کــه باید
حل شــود و باید از آنهــا حمایت و برای
توســعه بازار به آنها کمک شــود که این
حمایتها باعث پیشرفت ما در تجارت با
این کشــورها خواهد شد .سازمان توسعه
تجارت ایران اقدامات خوبی در این زمینه
انجام داده از جمله راهاندازی مرکز تجاری
و معرفی رایزن یا تشــکیل کمیســیون
اقتصادی مشترک با حمایت یکی از وزراء
و ایجاد روابط تنکاتنگ با تجار صاحب نام
این عرصه بــا اتاقهای بازرگانی که همه
این کارها در دســتور کار سازمان توسعه
تجارت قرار گرفته است.فرزانگان با تاکید
بر اســتفاده از مدلهای بینالمللی برای
توســعه بازار که بایــد عملیاتی و در این
زمینه فکر و اندیشــیده شود ،خاطرنشان
کرد :باید راهــکار ارزندهای ارایه شــود
برای اینکه ایران ،سیســتم بانکی و روانی
داشته باشــد که با کمک سازمان توسعه
تجارت باید این مشکل به صورت ریشهای
حل شــود .تا زمانی که افق و چشمانداز
ایران با کشورهای دنیا از نظر بینالمللی
افق روشنی نباشد ،ســرمایهگذاریهای
سنگینی انجام نمیشــود و همین طور
توسعه گام به گام اتفاق میافتد اما برای
شــتاب در این کار باید یک سری مسائل
را بــه صورت زیرســاختی و چندوجهی
ببینیم و از فضــای پیرامونمان که پر از
پتانســیلهای مختلف است بیشتر بهره
بگیریم .باید برنامهریزی کنیم برای اینکه
چطور میتوانیم بازارهای بهتری در این
کشورها داشته باشیم چون راه پیشرفت
کشور از مسیر تجارت بینالملل میگذرد.

یک کاال و چند قیمت!

مشــاهدات میدانی حاکی از آن اســت که هر شــانه تخممرغ  ۳۰عددی در بازار با
قیمتهای مختلفی فروخته میشــود.به گزارش ایسنا ،بر اساس مشاهدات میدانی از
خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت هر شانه  ۳۰عددی تخممرغ در مغازههای
مختلف ،متفاوت و در بازه  ۵۰تا  ۶۰هزار تومان است .این یعنی حدودا قیمت هر عدد
تخم مرغ  ۱۶۶۰تا  ۲۰۰۰تومان تمام میشود.در میادین میوهو تره بار نیز قیمت هر
شانه تخممرغ  ۳۰عددی به وزن یک کیلو و  ۸۰۰گرم  ۳۹هزار تومان و هر عدد تخم
ت تخممرغ همچنان در بازار دو نرخی
مرغ نیز  ۱۳۰۰تومان است.گفتنی است که قیم 
اســت و اختالف قیمت تخممرغ در میادین میو ه و ترهبار و مغازهها حدود  ۱۰تا ۲۰
هزار تومان اســت .هنوز مشخص نیست چرا با وجود مازاد تخممرغ و کاهش مصرف
قیمتها کاهشــی نمیشود و مســئوالن مربوطه برای تخممرغ یک قیمت مشخص
تعیین نمیکنند تا هر کس با هر قیمتی اقدام به فروش آن نکند.

غیورمردان ناحیه فوالدســازی و ریختهگری مداوم
شــرکت فوالد مبارکه با تولید  ۷۵۱هزار و  ۱۰۰تن
تختال در فروردینماه سال جدید توانستند از رکورد
قبلی تولیــد ماهیانه به میزان  ۷۱۲هزار و  ۳۶۱تن
تختال که در مهرماه  ۱۴۰۰محقق شــده بود عبور
کنند و خودباوری را به منصه ظهور برسانند.قاسم خوشدلپور مدیر ناحیه
فوالدسازی و ریختهگری مداوم در خصوص این رکورد ارزشمند در گفتوگو
با خبرنگار فوالد اظهار کرد :تالشــگران ناحیه فوالدســازی و ریختهگری
مداوم با اســتعانت از خداوند متعال و با بهرهگیری هوشمندانه از روشهای
انعطافپذیر در آمادهسازی تجهیزات موفق شدند با کار گروهی و منسجم به
تولید ماهیانه  751هزار و  100تن تختال در فروردینماه  1401دست یابند.
وی افزود :این حجم از تولید با شناسایی و کاهش زمانهای توقف تجهیزات،
افزایش زمان آمادهبهکاری تجهیزات ،استفاده حداکثری از زمانهای کاری
و با تالش ،پشــتکار و همدلی ســرمایههای انسانی هوشمند و زحمتکش
ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم شرکت فوالد مبارکه محقق شد.مدیر
ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد:
قطعا تفکر کار گروهی و فراواحدی در کلیه قســمتهای ناحیه فوالدسازی
و حمایت کامل واحدهای پشــتیبانی و ستادی فوالد مبارکه در تحقق این
رکوردشکنی بزرگتأثیرگذار بود .رکورد تولید ماهیانه قبلی تختال به میزان
 712هزار و  361تن در مهرماه  1400محقق شــده بود.وی اذعان داشت:
در فروردینماه  ،1401به میزان  4هزار و  140ذوب تولید شــد که رشــد
بیش از  6درصدی نســبت به زمان مشابه سال قبل داشت .در این ماه اکثر
کورههای قوس الکتریکی بیش از  500ذوب تولید کردند که کوره شــماره
 8ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم با تولید ماهیانه  545ذوب در این
زمینه رکورددار بوده است.خوشدلپور بیان کرد :این در حالی است که طی
مدت مشابه سال قبل ،یکی از کورههای قوس الکتریکی بهتنهایی به میزان
 501ذوب تولید کرد .مدتزمان تخلیه تا تخلیه هریک از این کورهها به 83
دقیقه رســیده و کاهش  7دقیقهای نسبت به فروردینماه (1400زمان 90
دقیقهای) داشته که نشان از افزایش بهرهوری تجهیزات این ناحیه دارد.

ماجرای ضرر سه میلیارد تومانی
به بیت المال در یک شرکت فوالدی

بازخوانی اســناد و مدارک یک پرونده عجیب نشان می دهد که چگونه در
زمان مدیریت مدیرعامل فعلی شــرکت فوالد خوزستان بر فوالد اکسین،
ضرری ســه میلیارد تومانی بر بیت المال وارد شــد و چرا فوالد خوزستان
تمایل دارد فوالد اکســین را تحت ســیطره خود در آورد.در زمان احداث
شــرکت فوالد اکسین ،همپوشانی این شــرکت با شرکت فوالد خوزستان
باعث شده بود که شرکت فوالد خوزستان در سال  1382یکی از کارمندان
خود به نام آقای ح  -س را در ســاعات موظف کاری مامور کند همکاری
الزم را جهت اخذ پایان کار فوالد اکســین از شــهرداری بگیرد .به همین
دلیل و پرداخت حق ماموریت ایشــان از طرف فوالد خوزســتان ،شرکت
فوالد اکسین هیچگونه قراردادی در این خصوص با وی منعقد نکرده است.
ناظر شرکت مذکور ،شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات ( )MMTEو
شرکت ایتالیایی دانیلی بوده است.آقای ح  -س جهت تسریع امر پیگیری
صدور گواهی پایان کار را برعهده می گیرد و در حین مراجعات به شهرداری
برخی از نقشه ها را با مهر شخصی خود ممهور می نماید .پس از چند سال
در مهرماه  96نامبرده با وکالت آقای ح  -ع درخواست می کند حق الزحمه
کارهای مذکور از شــرکت فوالد اکسین پرداخت شود.پس از ارجاع امر به
کارشناس رسمی دادگستری ،کارشناس رسمی دادگستری آقای حسنعلی
ابراهیمی قوام آبادی در دی ماه سال  ،1396رای بر بی حقی آقای ح -س
و رد ادعای وی می دهد.پس از اعالم نظر کارشناس دادگستری ،آقای ح –
س پرونده را پی گیری نمی کند تا اینکه پس از حضور الف-الف مدیرعامل
جدید شــرکت فوالد اکسین ،او ،آقای ح – ع وکیل سابق آقای ح – س را
به عنوان مشاور حقوقی شرکت منصوب میکند .پس از حضور ح  -ع وکیل
سابق آقای ح  -س و مشاور آن زمان مدیرعامل در فوالد اکسین ،وی مجدد
درخواست خود را مطرح می سازد و در این بین آقای ح – ع به مدیرعامل
وقت فوالد اکسین اعالم می کند که مجددا پرونده مختومه را به داور ارجاع
دهند.ایــن بار آقای ح – ع که وکیل ســابق آقــای ح – س یعنی مدعی
دریافت مبلغی از فوالد اکسین بود ،نقش مشاور فوالد اکسین را ایفا می کند
و طی تفاهم نامه با موکل سابق خود ،رای داور را الزم االجرا بیان می کند!
پس از امضای تفاهم نامه مذکور شخصی به نام غ  -ش که رابطه دوستانه
ای با آقای ح  -س یعنی مدعی فوالد اکسین و ح – ع وکیل سابق او دارد
به عنوان داور انتخاب می شود که رای بر محکومیت شرکت فوالد اکسین
به مبلغ  30میلیارد ریال (مبلغ دقیق  )30.169.791.045صادر می کند.به
همین راحتی در زمان حضور مدیرعامل وقت فوالد اکسین ،مشاور حقوقی
او که پس از کوچ مدیرعامل اکسین به فوالد خوزستان نیز وی را همراهی
کــرده ،پرونده ای را زنده می کند که حاصلش وارد آمدن  3میلیارد تومان
ضرر به بیت المال و صندوق بازنشســتگی کشوری است .با این اوصاف به
وضوح مشخص است که چرا شرکت فوالد خوزستان با فضاسازی رسانه ای،
مصاحبه با نمایندگان و نامه نگاری و غیره وزیر کار را تحت فشار گذاشته
که فوالد اکسین را به فوالد خوزستان واگذار کند .شاید ورود بازرسی وزارت
کار بــه این موضوع و ارجاع پرونده مذکور به مراجع قضائی بتواند واقعیتها
را بهتر نشان دهد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir
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گزیده خبر
با پرداخت  51میلیارد ریال وام در اسفندماه 1400

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در بانک
توسعه صادرات به بیش از 1600
میلیاردریال بالغ شد

بانک توسعه صادرات ایران در سال 1400بیش از  1600میلیارد ریال تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد که از این میزان در اسفندماه  1400در 62
فقره وام قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان مبلغ 51میلیارد و  200میلیون ریال
تسهیالت پرداخت شده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات
ایــران ،این بانک در طول ســال  1400در مجموع به میزان  434میلیاردریال
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج های جوان پرداخت کرده است.متقاضیان
دریافت تسهیالت قرضالحســنه ازدواج از تاریخ 19 آبان  ،1395موفق شدند
نســبت به انتخاب بانک توسعه صادرات ایران در سامانه تسهیالت ازدواج اقدام
کرده و تا پایان ســال  1400بالغ بر  1600میلیارد ریال از این بانک تسهیالت
دریافت کنند.به دنبال لزوم اتصال بانک به ســامانه تســهیالت قرض الحسنه
اعطای این تسهیالت در قالب قرارداد قرض الحسنه مصوب شورای پول و اعتبار
انجام می شود.باتوجه به تخصصی بودن فعالیت این بانک ،تعداد محدود شعب
آن و در راستای تســریع در امر پرداخت این تسهیالت ،تفاهم نامهای با بانک
قرض الحسنه رسالت جهت اعطای نیابتی تسهیالت یاد شده منعقد شده است.
حمایت بانکهای خصوصی از تولیدات دانشبنیان؛

گامی در جهت رونق تولید و اشتغال

نقش تولیدات دانشبنیان در اقتصاد ملی بهویژه در شــرایط کنونی ،مهم و
تعیینکننده اســت و به تبع حمایت نظام بانکی از شرکتهای دانشبنیان
میتواند موجبات رونق تولید و اشــتغال آفرینی پایدار را فراهم کند.از این
رو با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و تبیین شعار سال امسال مبنی
بر» تولید ،دانشبنیان و اشــتغال آفرین « ،این رهنمود وظیفه نظام بانکی
را بیشازپیــش پراهمیت مینماید.با توجه به نقش و جایگاه ویژه بانکهای
خصوصی در توســعه اقتصاد و رونق تولید کشــور ،جعفر قادری ،نماینده
مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی ،معتقد است  :بانکهای خصوصی
ظرفیتهای خوبی در رونق تولید دارند و در راستای سیاستهای کلی کشور
توانستند نقش مؤثری در حمایت از تولیدات دانشبنیان و اشتغال آفرینی
ایفا کنند.جعفر قادری در گفتوگو با « نســیم اقتصاد» خاطرنشــان کرد :
بهعنوان نمونه در میان بانکهای خصوصی ،بانک پارسیان در کنار حمایت
مالی از پروژههای صنعتی بزرگ کشور ،تالش کرده است متناسب با ظرفیت
و توان خود از تولیدات دانشبنیان و اشــتغال آفرینی در کشور نیز حمایت
کند.گفتنی اســت؛ بانک پارسیان در راستای توســعه اشتغالزایی و ایجاد
ضالحسنه
فرصتهای شغلی مولد ،مبلغ 25هزارمیلیارد ریال تسهیالت قر 
به حدود  ۶۰هزار طرح اشتغالزایی اجتماعمحور با همکاری بنیاد برکت در
مناطق محروم اختصاص داده است.

حمایت بانک ملی ایران از مشاغل خانگی با
پرداخت بیش از  707میلیارد ریال تسهیالت

بانک ملی ایران به منظور ایفای مســئولیت هــای اجتماعی خود ،رویکرد
حمایت از بازار اشــتغال و مشــاغل خانگی اقشار ضعیف و گروه های هدف
ســازمان های حمایتی را یکی از سیاست های مهم خود برگزیده است،به
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،این بانک طی سال گذشته در مجموع
به گروه های هدف ســازمان های حمایتی از جمله مددجویان کمیته امداد
امام خمینی (ره) ،سازمان بهزیستی و صاحبان مشاغل مورد حمایت وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،بیش از دو هزار و  264فقره تســهیالت قرض
الحسنه در راســتای ایجاد و توسعه کسب و کار و مشاغل خانگی به ارزش
 707میلیارد و  730میلیون ریال پرداخت کرده اســت..تعداد تســهیالت
دریافتی مددجویان مشاغل خانگی کمیته امداد امام خمینی (ره) از مجموع
تسهیالت قرض الحسنه پرداختی این بانک بالغ بر یک هزار و  954فقره به
ارزش  599میلیارد و 810میلیون ریال و تسهیالت خوداشتغالی مددجویان
بهزیستی بالغ بر  291فقره به ارزش  102میلیارد و  870میلیون ریال بوده
است.بانک ملی ایران همچنین طی این مدت  3میلیارد و  200میلیون ریال
نیز تسهیالت برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی به مددجویان بنیاد شهید
تخصیص داده شده است.

همراهی  20میلیارد ریالی خیرین در پویش
همراه نیک بانک تجارت

کاربران همراه بانک تجارت ،در پویش «همراه نیک» بیش از  20میلیارد ریال
به مؤسســات خیریه اهدا کردند.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،پویش
«همراه نیک» به مدت یک ماه با هدف جمعسپاری کمکهای انساندوستانه
هموطنان از طریق همراه بانک تجارت برگزار شد و بر اساس آمار ،بیش از 20
میلیارد ریال از ســوی نیک اندیشان جمعآوری وبه حساب مؤسسات خیریه
معتبر کشور واریز شده است.در مدت زمان برگزاری این پویش تعداد  120هزار
و  926تراکنش نیکوکاری بــه ارزش  20میلیارد و  79میلیون ریال در همراه
بانک تجارت ثبت شد.
اداره کل اعتبارات پست بانک ایران به شعب سراسر کشور ابالغ کرد؛

تخصیص  ۵۰درصد حداقل منابع سپرده ای
هر منطقه جهت اعطای تسهیالت
به همان منطقه

اداره کل اعتبارات پســت بانک ایران بخشــنامه «تخصیص  ۵۰درصد حداقل
منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیالت به همان منطقه» را به تمام
شعب بانک در سراسر کشور ابالغ کرد.به گزارش اداره کل روابط عمومی پست
بانک ایران ،برطبق بخشــنامه  343872/00مورخ  23/11/1400مدیریت کل
مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران با موضوع « تخصیص و هدایت موثرمنابع بانکی» بانک ها و موسســات
اعتباری غیربانکی ،حداقل  ٥٠درصد از منابع ســپرده ای تجهیز شــده در هر
منطقه را به اعطای تســهیالت در همان منطقه اختصاص دهند.براساس این
بخشــنامه ،انتقال منابع سپرده ای در هر منطقه به سایر مناطق با توجیه عدم
امکان تخصیص منابع ســپرده ای به همان منطقــه ،در صورت اختصاص ٥٠
درصد از منابع سپرده ای به همان منطقه امکان پذیر خواهد بود.بر اساس این
گزارش ،بانک ها و موسســات اعتباری غیر بانکی که نسبت مجموع تسهیالت
اعطایی آنها در هر منطقــه آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به مجموع
ســپردههای آنها در همان منطقه کمتر از  ٥٠درصد باشد ،موظف هستند این
نسبت را به حداقل  ٥٠درصد ارتقا دهند.
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آغاز پرداخت وام قرضالحسنه فرزندآوری در بانکها
با گذشــت تنها پنج روز کاری از ابالغ بخشنامه ثبتنام از
متقاضیان دریافت وام قرضالحســنه فرزندآوری به شبکه
بانکی ،پرداخت این تسهیالت در برخی بانکها آغاز شد.به
گــزارش خبرنــگار ایبِنا ،مصطفی قمری وفــا مدیر روابط
عمومــی بانک مرکزی اعالم کرد :با گذشــت تنها پنج روز
کاری از ابالغ بخشــنامه ثبتنــام از متقاضیان دریافت وام
قرضالحســنه فرزندآوری به شــبکه بانکی ،پرداخت این
تسهیالت در برخی بانکها آغاز شد.همچنین آمارها حاکی
از آن است که از  ۳۱فروردین  ۱۴۰۱تاکنون  ۱۹۰هزار نفر
در ســامانهبانک مرکزی ثبتنام کردند که حدودا  ۱۹هزار
نفرشــان از استان تهران هستند .در همین زمان کوتاه پنج
روزه کاری از ابالغ و ثبتنام ،حتی در استانهای کردستان،

لرســتان ،آذربایجان غربی و مرکزی؛ تعدادی از تسهیالت
قرضالحســنه فرزندآوری هم توسط بانکها به متقاضیان
پرداخت شد.
شرایط دریافت تسهیالت فرزندآوری
به گزارش ایبِنا ،طبق بخشنامه بانک مرکزی ،بانکها مکلفند
مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان ،با أخذ سفته از متقاضی و
یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیالت اقدام کنند.
بر اســاس قانون ،برای فرزندانی که از ســال  ۱۴۰۰به بعد
به دنیا آمدهاند تســهیالت قرضالحســنه فرزنــدآوری ،به
ازای فرزند او ل  ۲۰میلیون تومــان ،به ازای فرزند دوم ۴۰
میلیون تومان ،به ازای فرزند سوم  ۶۰میلیون تومان ،به ازای

فرزنــد چهارم  ۸۰میلیون تومان و به ازای فرزند پنج به بعد
 ۱۰۰میلیون تومان پرداخت میشود.تسهیالت فرزندآوری
بدون الزام به ســپردهگذاری و با شش ماه دوره تنفس برای
شروع اقساط و با کارمزد حداکثر  ۴درصد به صورت ساالنه
پرداخت میشود و همچنین در مورد تولد فرزندان دوقلو و
بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق میگیرد و ترتیب تولد
لحاظ میگردد.بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان
ثبت احوال کشور ســامانهای به منظور ثبت نام و مدیریت
فرآیندهای پرداخت تســهیالت قرضالحســنه فرزندآوری
ایجاد کند که بر این اســاس متقاضیان میتوانند برای ثبت
نام به سامانه تســهیالت یاد شده به آدرس https://ve.cbi.ir/
 VC/DefaultVC.aspxمراجعه کنند.

متقاضیان واجد شرایط برای متولدین بعد از یکم فروردین
 ۱۴۰۰بــه بعد و حداکثر تا  ۲ســال پــس از تولد فرزند،
میتوانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه
اقدام کنند و در صورتی که حین دوره بازپرداخت تسهیالت
تولــد فرزند ،فرزند دیگری از متقاضی به دنیا آمد ،پرداخت
تســهیالت مذکور طبق ضوابط این دستورالعمل به کودک
بعدی امکان پذیر است.

رئیس کل بانک مرکزی:

برجام هم نباشد ،تامین ارز کشور به نحو مناسبی انجام میشود

رئیــس کل بانک مرکزی گفت:ما در زمینه فروش نفت به رقمهای بســیار خوبی رســیدهایم و تمامــی درآمدهای فروش نفت را وصول
میکنیم،حتی اگر برجام هم نباشد ،تامین ارز در کشور به نحو مناسبی انجام خواهد شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی،
علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره نوسانات اخیر بازار ارز ،با بیان اینکه درآمدهای ارزی کشور
در قیاس با سال گذشته بهتر شده است ،تصریح کرد :درآمدهای ارزی صادراتهای صورت گرفته به خصوص صادرات نفتی وصول شده
است و در همین فروردین ماه اوضاع خوبی در حوزه درآمدهای ارزی داشتیم.وی گفت :که  ۱۱میلیارد دالر در فروردین ماه ارز تخصص
دادهایم و افزود :وضعیت خوب است و خوشبختانه نسبت به سال گذشته در زمینه تخصیص ارز به جایگاه ارزشمندی رسیده ایم.رئیس کل
بانک مرکزی با بیان اینکه ،بازار متشکل ارزی وضعیت خوبی دارد ،تاکید کرد :صادرکنندگان اسکناسهای خود را میآورند و در سامانه نیما
قیمتها از ثبات خوبی برخوردار است .لذا در زمینه تأمین منابع ارزی هیچ مشکلی نداریم.صالح آبادی ،در پاسخ به سؤالی درباره ارزهای
بلوکه شده کشور در برخی کشورهای خارجی ،گفت :مطالبات ما از کشور انگلیس وصول شده است و حتی از آن پول استفاده نیز شده
است .راجع به سایر وجوه مسدودی نیز به مرور زمان اطالع رسانی کرده و خواهیم کرد ،باید در مجموع گفت که روند کار به خوبی پیش
میرود.وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سرنوشت مذاکرات هستهای و تأثیر توافق یا عدم توافق با طرفهای  ۱+۴بر بازار ارز ایران ،با
بیان اینکه ،رقمهای اعالم شده برای آینده قیمت ارز ،صحیح و کارشناسی نیست ،گفت :این رقمها برای تحت تأثیر گذاشتن ثبات بازار
ارز است ،من سوال میکنم مگر در سه سال گذشته که ما تحریم بودیم ارز کشور تأمین نشده است؟ ما همین االن ظرفیت تولید نفت و
فرآوردههای آن را به دوران قبل تحریم بازگرداندهایم.صالح آبادی اضافه کرد :ما در زمینه فروش نفت به رقمهای بسیار خوبی رسیدهایم و
تمامی درآمدهای فروش نفت را وصول میکنیم ،بنابر این حتی اگر برجام هم نباشد ،تأمین ارز در کشور به نحو مناسبی انجام خواهد شد
و هیچ مشکلی در بازار ارز نخواهیم داشت.

سهام عدالت به اهداف
خود نرسید

مدیر کل دفتر امور ســهام عدالت سازمان خصوصیسازی
با اشــاره به این که تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت نه
تعیین تکلیف میشــوند و نه ادامه فعالیت آنها مشــخص
است ،و آزادسازی این سهام هم به درستی انجام نمیشود،
گفت :ســهام عدالت به اهداف خود نرسیده است.به گزارش
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،شمین پیش نشست
نخســتین رویداد بینالمللی خصوصیســازی در ایران با
موضوع «چالشــهای مدیریت ســهام عدالت» با همکاری

اندیشــکده اقتصاد مقاومتی ،ســازمان خصوصیســازی و
پژوهشــکده امور اقتصادی در پژوهشــکده امور اقتصادی
برگزار شــد.احمد کابلی زاده در این جلسه با اشاره به این
که در زمینه شناســایی افراد مشمول سهام عدالت کاستی
هایی وجود داشته است ،گفت :مدیریت سهامداران عدالت
در شرکتهای سرمایه پذیر از جمله دغدغه هایی است که در
راستای آزادسازی سهام عدالت مطرح است.این کارشناس
اقتصادی با بیان این که کســانی که روش غیرمســتقیم را
برای آزادسازی سهام عدالت خود انتخاب کرده اند ،سهامدار
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت هستند ،افزود:
تعاونی های سهام عدالت در حال حاضر راکد هستند و تعداد
محدودی از آنها فعالیتهای محدودی دارند .به همین دلیل
از نظر گســترش مدیریت و مالکیت مردم در سهام عدالت

اتفاقی نیفتاده اســت.وی ادامــه داد :با این حال با اقداماتی
که در حال حاضر در حال انجام اســت ،مسئوالن در تالش
هستند همزمان با مالکیت ،مدیریت سهام عدالت نیز انتقال
یابد.وی در پاســخ به چرایی این عدم انتقال تاکنون اذعان
داشت :دلیل نخست این که سهامداران در مجامع شرکتهای
ســرمایه گذاری استانی سهام عدالت مشارکت نمی کنند و
نکته بعدی هم این است که امکان فروش سهام عدالت وجود
ندارد و ســهامداران از حداقل حقوق خود برای مدیریت و
مالکیت برخوردار نیستند.کابلی زاده گفت :اشکاالتی که قبل
از آزادسازی سهام عدالت وجود داشت ،هنوز پابرجا است که
دلیل آن این است که امکان برگزاری مجامع برای شرکتهای
ســرمایه گذاری وجود ندارد .به عنوان مثال سرمایه گذاری
اســتان تهران نزدیک  3میلیون نفر جمعیت دارد که برای

برگزاری مجمع آن زیرساختها و قوانین الزم فراهم نیست.
این کارشــناس اقتصادی اذعان داشت :سال گذشته مصوبه
ای به تصویب رســید که مطابق آن باید کارگروهی تشکیل
شود متشــکل از وزارت کار ،بازرســی کل کشور ،سازمان
خصوصی سازی ،سازمان بورس و کانون شرکتهای سرمایه
گذاری های اســتانی ســهام عدالت ،که بر اساس آن آئین
نامــه ها اصالح و مجامع برگزار شــود.وی گفت :به محض
برطرف شدن مشــکالت و آزادسازی سهام عدالت و فراهم
آمدن شرایط خرید و فروش این سهام ،بخش قابل توجهی
از سهامدارن اقدام به فروش سهام عدالت خود خواهند کرد
که بر این اساس اگر بنا باشد در آینده اقدام به فروش سهام
عدالت کنیم ،بایــد در این زمینه تدابیر الزم در نظر گرفته
شود.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد؛

مهلت یک ماهه بانکها برای پاسخ
به درخواست تسهیالت بنگاهها

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت :از زمانی که درخواست
تسهیالت یک بنگاه ارائه میشود ،حداکثر باید در یک ماه پاسخ
مثبت یا منفی ،مستدل ،قابل استناد و پیگیری داده شود.
به گــزارش ایبِنا ،عمرانی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱
ســیما افزود :بانــک مرکزی با هدف تأمیــن مالی بنگاه های
کوچک و متوســط ،بهبود وضعیت اشــتغال و رشد اقتصادی
کشــور و هدایت بهینــه منابع مالی موجود نســبت به ابالغ
این دســتورالعمل اقدام کرده اســت.وی با بیــان اینکه این
دستورالعمل شــامل بنگاههای کوچک و متوسط است ،اضافه
کرد :بنگاههای اقتصادی کوچک به بنگاههایی گفته میشــود
که تعداد کارکنانش در یک سال گذشته کمتر از  ۵۰نفر باشند
و بنگاههای اقتصادی متوسط هم به بنگاههایی گفته میشود
که تعداد کارکنانش در یک ســال گذشته بین  ۵۰تا  ۱۰۰نفر
باشــند.عمرانی افزود :بر اساس این دســتورالعمل بنگاههایی
مشمول تسهیالت هستند که صاحبان آنها بدهی غیرجاری و
یا چک برگشتی نداشته باشند.وی تاکید کرد :بر اساس قانون
مؤخری که در سال  ۱۳۹۷به تصویب مجلس شورای اسالمی
رســید ،اعطای هر گونه تسهیالت بانکی و ایجاد تعهدات برای
بنگاههایی که دارای چک برگشتی باشند ممنوع است ولی در
تبصره ذیل ماده  ۵قانون اصالح قانون صدور چک اشــاره شده
است که با شرایطی و به تشخیص و تصویب شورای تأمین هر
استان میتوان این ممنوعیت و محدودیت را از بنگاههای دارای
شرایط برداشت.معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به
اینکه این دستورالعمل در سالهای گذشته هم اجرا شده است،
گفت :شبکه بانکی و بنگاههای اقتصادی ما با آن آشنا هستند.
عمرانی افزود :برای دریافت این تسهیالت دو روش وجود دارد،
یکی مراجعه مســتقیم بنگاههای اقتصادی به بانک هاست و
دیگر از طریق کارگروههای اســتانی ذیل ستاد تسهیل موانع
تولید.وی ادامه داد :برای هر دو روش پیشبینی کردیم بانکها
و یا مؤسســات اعتباری باید تا یک ماه به درخواست ها پاسخ
دهند اگر چنانچه امکان پرداخت تسهیالت باشد باید تا یک ماه
انجام شود اگر هم به هر دلیلی امکان پرداخت تسهیالت نباشد
باید به هیأت خبرگان آن استان اعالم نظر کنند.عمرانی تأیید
کرد :از زمانی که درخواســت یک بنگاه ارائه می شود حداکثر
باید در یک ماه پاســخ مثبت یا منفی ،مستدل ،قابل استناد و
پیگیری داده شود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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بین الملل

پوتین در دیدار گوترش:

امیدواریم از را ه دیپلماتیک با اوکراین به توافق برسیم

رئیس جمهور روســیه در دیدار با دبیرکل ســازمان ملل در مســکو ،ابراز امیدواری کرد که از طریق ابزارهای دیپلماتیک با
اوکراین به توافق برســد.به گزارش ایســنا ،والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سهشنبه شــب در دیدار با آنتونیو گوترش
دبیرکل ســازمان ملل ابراز امیدواری کرد که روسیه بتواند با وجود «ادامه عملیات نظامی» ،از راههای دیپلماتیک با اوکراین
به توافق برسد.پوتین با تأکید بر لزوم ادامه مذاکرات استانبول ،خاطرنشان کرد که مذاکرات بین هیأتهای روسیه و اوکراین
در اســتانبول به «یک پیشرفت جدی» دست یافته است.رئیس جمهور روسیه خطاب به گوترش گفت :میدانم که شما چقدر نگران عملیات نظامی ما هستید،
اما مشــکل اوکراین پس از کودتای  ۲۰۱۴علیه دولت کییف به وجود آمد.وی افزود :منشــور سازمان ملل اساس روابط بینالملل است ،نه قوانین و اسنادی که
توســط برخی برای تامین منافع آنها نوشــته شده است.پوتین وضعیت ماریوپل را دشــوار و تراژیک توصیف و اعالم کرد که بیش از  ۱۳۰۰سرباز اوکراینی در
ماریوپل تســلیم شــدند.دبیرکل سازمان ملل هم گفت :ما نگرانی خود را در مورد نقض حقوق بشر ابراز میکنیم و تحقیقات در این زمینه الزم است ،اما اکنون
نیاز فوری به باز کردن کریدورهای بشردوســتانه با حمایت همه طرفهای درگیر وجود دارد.گوترش در ادامه خواســتار تشــریک مساعی سازمان ملل ،صلیب
سرخ ،روسیه و اوکراین برای تخلیه غیرنظامیان از نیروگاه آزوفستال شد و تصریح کرد :ما آمادهایم از همه ظرفیتهای خود استفاده کنیم و با طرفهای روسی
و اوکراینی همکاری کنیم.
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گوترش:

مداخله نظامی روسیه در اوکراین ،نقض مبانی
سازمان ملل است

دبیرکل ســازمان ملل مداخله نظامی روسیه در اوکراین را نقض مبانی سازمان ملل دانست و خواستار توقف هر چه سریعتر درگیریها
شد.به گزارش ایسنا« ،آنتونیو گوترش» ،دبیرکل سازمان ملل روز (سه شنبه) در سخنانی با اشاره به سفرش به روسیه گفت که به عنوان
نماینده صلح و نه دبیرکل سازمان ملل وارد مسکو شده است.دبیرکل سازمان ملل مداخله نظامی روسیه در اوکراین را نقض مبانی سازمان ملل دانست و خواستار توقف هر چه
سریعتر جنگ اوکراین شد.وی تصریح کرد :ما به ایجاد گذرگاههای انسانی فعال و مورد حمایت همه طرفهای درگیر نیاز داریم.گوترش تأکید کرد که تحوالت اوکراین بر روی
جهان و در زمینه انرژی و غذا تأثیرگذار است.دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه «ما به جهان چندقطبی نیازمندیم» ،تصریح کرد :این جنگ باید هر چه سریعتر متوقف شود.
وی ادامه داد :دبیرکل سازمان ملل این اختیار را ندارد که درباره جنایات جنگی تحقیقات کند .من نگران گزارشها درباره جنایات جنگی احتمالی در اوکراین هستم ،آنها به
تحقیقات مستقل نیاز دارند.گوترش همچنین گفت :آماده استفاده از امکانات و تجهیزات خود برای حفاظت از جان ساکنان شهر ماریوپل اوکراین هستیم .آمادهایم منابع خود
را برای نجات جان مردم در ماریوپل به طور کامل بسیج کنیم.دبیرکل سازمان ملل امروز همچنین با سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه در مسکو دیدار کرد و گفت :ما
بسیار عالقهمند به یافتن راههایی برای ایجاد شرایط جهت گفتوگویی مؤثر ،آتشبس در اسرع وقت و حل و فصل مسالمتآمیز هستیم.

بازگشت به برجام بهترین راه آمریکا؛

بلینکن :فشار حداکثری علیه ایران نتیجه مطلوبی را نداشت

وزیر امور خارجه آمریکا در یک جلســه اســتماع روز سهشنبه
تأکید کرد که واشــنگتن بازگشت به برجام را بهترین مسیر در
خصوص برنامه هستهای ایران میداند.به گزارش فارس« ،آنتونی
بلینکن» ،وزیر امور خارجه آمریکا در یک جلســه استماع روز
سهشــنبه بار دیگر تأکید کرد واشــنگتن بازگشت به برجام را
بهترین مسیر در خصوص برنامه هستهای ایران میداند.

فشار حداکثری نتایج مطلوب آمریکا را نداشت
وزیــر خارجه آمریکا در این نشســت که امروز سهشــنبه در
کمیته روابط خارجی مجلس ســنا برای بررسی بودجه وزارت
خارجه آمریکا در ســال مالی  ۲۰۲۳برگزار میشــد تصریح
کــرد« :بدون اینکه بخواهم نیــش و کنایه بزنم باید بگویم ما
موقعیت بسیار چالشانگیزی را به ارث بردیم :برنامه هستهای
ایران که در حال تاخت و تاز بود و فعالیتهای مخربی که در
سراسر منطقه تشدید شــده بود».او در ادامه گفت« :تصمیم
برای خــروج از برجام و تالش برای اعمال فشــار حداکثری
علیه ایران ،هر هدفی که داشــت به نتایج مدنظر ختم نشده
بود و بر عکس ،باعث ایجاد یک برنامه هســتهای خطرناکتر
شده بود .زمان گریز هستهای ایران از یک سال به حدود چند
هفته رسید».وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد« :اینها مسائلی
هســتند که باید به آنها رسیدگی کنیم .ما همچنان معتقدیم
که بازگشت به پایبندی به برجام بهترین روش برای رسیدگی
به چالشهای هســتهای ایجادشــده از ســوی ایران خواهد
بود».او در ادامــه ادعا کرد« :از این طریق همچنین میتوانیم
اطمینان حاصل کنیم ایران که همین حاال به ستیزهجوییهای
باورنکردنی روی آورده به ســاح هستهای یا توانایی دستیابی
به آن در مدت زمان کوتاه دست پیدا نخواهد کرد».کشورهای
غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیســتی در ســالهای
گذشته ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای
این کشور متهم کردهاند .ایران قویاً این ادعاها را رد کرده است.
ایران تأکید میکند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع
گسترش ســاحهای اتمی (انپیتی) و عضوی از آژانس بین
المللی انرژی اتمی ،حق دستیابی به فناوری هستهای را برای
مقاصد صلح آمیز دارد.عالوه بر این ،بازرسان آژانس بینالمللی
انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیســات هستهای ایران بازدید
کردهاند اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی
هســتهای این کشور به ســمت مقاصد نظامی انحراف داشته
باشد ،پیدا نکردهاند.ایران عالوه بر این در سال  ۲۰۱۵به توافقی
با کشورهای موسوم به گروه  ۵+۱برای حل و فصل تنشها بر
سر برنامه هستهای خود دست پیدا کرد .علیرغم اذعان آژانس
بینالمللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش،
دولت آمریکا در اردیبهشتماه سال  ۱۳۹۷به صورت یکجانبه

از این توافق خارج شد«.جو بایدن» ،رییسجمهور فعلی آمریکا
مدعی شــده قصد دارد از طریق مذاکراتی که چندین دور آن
در شهر وین برگزار شده زمینههای بازگشت آمریکا به برجام را
فراهم کند اما تا به حال از انجام اقدامات الزم در این خصوص
خودداری کرده است.مذاکرات رفع تحریمها در وین از چند ماه
پیش دچار وقفه شد .دولت آمریکا از زمان آغاز این مذاکرات به
جای پیشنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشرفت گفتوگوها
بارها تالش کرده طرفهای مختلف بــه ویژه ایران را به کند
کــردن روند مذاکــرات متهم کند.یکی از دالیــل عدم انجام
اقدامات الزم از ســوی طرفهای آمریکایی در مذاکرات وین
مخالفتهای نمایندههای کنگره با سیاســتهای دولت بایدن
در خصوص برجام بوده اســت .یکی از انتقــادات این گروه از
قانونگذاران آمریکایی این اســت که برجام به همه حوزههای
اختالف آمریکا با ایران از جمله فعالیتهای منطقهای و برنامه
موشکی ایران نمیپردازد.

در تمامــی این زمینههای را کم نمیکنــد .ما زمان زیادی را
بــا شــریکان و متحدانمان به کار بــر روی همین موضوعات
اختصاص میدهیم».تعیین ضرباالجلهای ســاختگی یکی
از تاکتیکهای ضلع غربی مذاکرات وین در ماههای گذشــته
برای تحت فشــار قرار دادن تیم ایران بوده ،حال آنکه شواهد
مختلفی نشــان میدهند ضعف تصمیمگیــری در طرفهای
غربی به خصوص آمریکا عامل حرکت کند مذاکرات بوده است.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران عصر دوشنبه  ۱۵فروردین ماه در توئیتی درباره مذاکرات
وین نوشــت:اگر مکثی در روند مذاکرات وین دیده می شود،
به دلیل زیاده خواهی طرف آمریکایی است.وزارت امور خارجه
در جهت کســب عالی منافع ملت و رعایــت خطوط قرمزها
بــا قدرت و منطق عمل می کند .هرگــز زیر بار زیاده خواهی
آمریکا نخواهیم رفت .اگر کاخ ســفید واقع بینانه رفتار کند،
توافق دست یافتنی است.

همکاری آمریکا با متحدان علیه ایران
بلینکن در نشســت روز سهشــنبه در پاســخ به سوال یک
ســناتور امریکایــی در همین زمینه مدعی شــد که چنانچه
ایران به «ســاح هستهای» دست پیدا کند تهدید این کشور
در تمامی زمینههــای دیگر نیز افزایش پیــدا خواهد کرد.او
همچنین مدعی شــد« :توافق [برای بازگشت به برجام] ،اگر
به آن دســت پیدا کنیم ،به هیچ عنــوان توانایی یا عزم ما در
کنار متحدان و شــریکانمان را برای مقابلــه با آنها (ایرانیها)

ارائه توافق با ایران به کنگره
«میت رامنی» ،ســناتور جمهوریخواه آمریکایی در بخشی از
جلســه استماع امروز از آنتونی بلینکن خواست که طبق مفاد
قانون موسوم به «اینارا» هر گونه توافق احتمالی با ایران را برای
بررسی توسط قانونگذاران آمریکایی به کنگره ارائه دهد.قانون
موسوم به «بررسی توافق هستهای با ایران( »۲۰۱۵ ،اینارا) در
ماه مه ســال  ۲۰۱۵در بحبوحه اختالفات داخلی قانونگذاران
آمریکایی با دولت «باراک اوباما» بر ســر مفاد توافق هستهای

خشکسالی کم سابقه در شاخ آفریقا؛
دو میلیون کودک در خطر مرگ
هستند

تهران -ایرنا -یک مقام ارشد سازمان ملل در امور بشردوستانه
نسبت به خشکسالی کم سابقه در کشــورهای کنیا ،اتیوپی و
ســومالی و تکرار قطحــی یک دهه پیش هشــدار داد و اعالم
کرد بیش از دو میلیون کودک در معرض خطر مرگ ناشــی از
گرسنگی مفرط قرار دارند.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری
رویترز« ،مارتین گریفیث» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور
بشردوســتانه با اشاره به خشکســالی کم سابقه در شاخ آفریقا
گفت که نزدیک به دو میلیون کودک در معرض خطر مرگ در
اثر گرسنگی شدید قرار دارند .در حالیکه خشکسالی در مناطقی
از کنیا ،اتیوپی و ســومالی به شــدیدترین وضعیت در بیش از
 ۴۰ســال گذشته رسیده اســت ،آژانسهای امدادی به دنبال
جلوگیری از تکرار قحطی یک دهه پیش هســتند که منجر به
مرگ صدها هزار نفر شــد.گریفیث در نشستی که در ژنو پشت
درهای بسته برگزار شد ،گفت که سازمان ملل تنها بخش اندکی
از بودجه مورد نیاز را برای مقابله با خشکسالی در اختیار دارد.
وی پیشــتر اذعان کرده بود که درگیــری ها در اوکراین خطر
انحراف توجه مالی و معنوی جهان را از ســایر مناطق فقیر در
پی دارد .براســاس بیانیه پایانی نشســت برگزار شده در ژنو،
اتحادیه اروپا که میزبان مشــترک این رویداد بود ۶۳۳ ،میلیون
یورو ( ۶۷۴.۴۰میلیون دالر) برای تقویت امنیت غذایی منطقه
و کانادا نیز  ۷۳میلیون دالر بودجه تخصیص می دهند.به گفته
گریفیــث ،چهارمین فصل بارانی ناموفق در مناطق ذکر شــده
آفریقا به احتمال زیاد یکی از بدترین شــرایط اضطراری آب و
هوایی را در تاریخ رقم می زند.
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برجام به تصویب نهاد قانونگذار این کشور رسید .این قانون ،در
کل ،به کنگره اجازه میدهد توافقات حاصلشده میان ایران و
گروه  ۵+۱را مورد بررســی قرار دهد .با آنکه در متن «اینارا»
زمینهســازیهایی برای رد برجام و جلوگیری از رفع تحریمها
در صورت عدم پایبندی ادعایی تهران به مفاد توافق هستهای
بر اســاس ارزیابیهای کنگره در نظر گرفته شــده این قانون
فاقد مفادی است که حصول توافق را منحصرا ً به تأیید کنگره
منوط کرده و بتواند به راحتی مانع شکلگیری آن شود.با این
حال قانون «اینارا» در بردارنده مفادی است که عالوه بر آنکه
میتواند ورود دولت بایدن به برجام را با مشکالتی مواجه کند
دســت قانونگذاران کنگره را هم برای سنگاندازی در مراحل
بعدی اجرای این توافق و رفع تحریمها باز میگذارد.به عنوان
مثال مطابق قانون اینارا دولت آمریکا تا  ۳۰روز بعد از حصول
توافق هســتهای با ایران که کنگره مفاد توافق را مورد بررسی
قــرار میدهد از اختیار کاهش تحریمها برخوردار نخواهد بود.
کنگره همچنین در این دوره میتواند توافقات را به صحن هر
دو مجلس ســنا و نمایندگان آورده و رد یا تأیید آن را به رأی
بگذارد .در اینجا چنانچه کنگره به رد توافق رأی بدهد ،بایدن
میتواند مصوبه کنگره را وتو کند اما باید اطمینان حاصل کند
که کنگره از دو سوم آرای الزم برای شکستن این وتو برخوردار
نیست.اینارا بعد از اجرایی شــدن هر توافق هستهای با ایران
هم زمینههای الزم را برای اظهارنظر درباره روند توافق فراهم
میکند .مطابق این قانون ،رییسجمهور آمریکا باید هر  ۹۰روز
یکبــار روند پایبندی ایران به توافق را به کنگره گزارش داده و
با تأیید اینکه ایران تعهداتش را اجرا کرده خواستار تمدید رفع
تحریمها از سوی نهاد قانونگذار شود.بلینکن از اظهارنظر درباره
اینکه توافق احتمالی را برای بررسی به کنگره ارائه خواهد کرد
خودداری کرد اما به قانونگــذاران آمریکایی قول داد که یک
جلسه استماع با موضوع توافق هستهای برای گفتوگو بر سر
توافق احتمالی ترتیب خواهد داد.

ادعاها علیه سپاه
آنتونی بلینکن در بخش دیگری از این جلســه در واکنش به
سوال یک ســناتور آمریکایی درباره ســپاه پاسداران انقالب
اســامی هم اظهارنظر کرد .بلینکن گفت کــه از  ۱۰۷مورد
تحریم که در دولت بایدن صادر شــده  ۸۶مورد علیه ســپاه
پاسداران انقالب اســامی بوده است.او گفت« :در مدت زمان
فعالیت این دولت ،از میان  ۱۰۷موردی که در فهرست تحریم
قرار دادهایم  ۸۶مورد علیه ســپاه پاسداران انقالب اسالمی یا
بخشهای آن بوده است.هیچ کدام از این موارد مغایر با توافق
هستهای نیستند ،چه این توافق [از سوی آمریکا] در حال اجرا
باشد یا نباشد».

گزیده خبر
آلمان تجهیزات سنگین به اوکراین میفرستد

آلمان در اقدامی غیرمنتظــره اعالم کرد که نیروهای
اوکراینــی را در خاک خود آمــوزش خواهد داد و ۵۰
تانک ضدهوایی به کییف ارسال خواهد کرد.به گزارش
ایسنا به نقل از پایگاه خبری بیزنس اینسایدر ،کریستینا
المبرشــت ،وزیر دفاع آلمان در یک کنفرانس دفاعی
در پایگاه هوایی رامشــتاین آمریکا در خاک آلمان ،از تصمیم این کشــور برای
ارسال تانکهای ضدهوایی «ژپراد» به اوکراین خبر داد.او همچنین گفت که این
کشور در حال «همکاری با دوستان آمریکایی» برای آموزش نیروهای اوکراینی
در زمینه کار با ســامانههای توپخانهای در خاک آلمان است.لوید آستین ،وزیر
دفــاع آمریکا از آلمان برای این تصمیم «قابل توجه» تشــکر کرد و گفت :این
سامانهها واقعا توانایی اوکراین را افزایش میدهند.برلین با فشاری فزاینده برای
ارائه کمکهای معنادار نظامی بیشتر به کییف مواجه بوده و این نخستین باری
است که آلمان به اوکراین سالح سنگین ارسال میکند .اوکراین میگوید برای
دفاع از خود در مناطق شــرقی به این تســلیحات نیاز دارد.این نمونه دیگری از
ی است که حمله روسیه به اوکراین در غرب رقم زده است .کمتر از
تغییرات سریع 
یک هفته قبل ،اوالف شولتس ،صدراعظم آلمان گفت ،ممکن است ارسال چنین
تسلیحاتی به اوکراین ،شرایط آغاز جنگ هستهای را فراهم کند.شولتس گفت:
از همان ابتدا گفتم که باید تمام توان خود را در پیشگیری از مقابله نظامی میان
ناتو و یک ابرقدرت مســلح مانند روسیه به کار گیریم .من هرچه در توان دارم
برای جلوگیری از تشدید اوضاع که به جنگ جهانی سوم منجر میشود ،به کار
گرفتهام .نباید جنگ هستهای اتفاق بیافتد.

با اعالم حکم  ۵سال حبس؛ بایدن ،پرونده
سوچی را به نشست آسهآن میکشد

آنگ ســان سوچی دیروز (چهارشنبه) پس از اینکه به
اتهام فســاد مالی و دریافت حــدود  ۱.۳میلیون دالر
شــمش طال و وجه نقد از یک متحد سیاسی نزدیک
به خود مجرم شناخته شد ،دادگاهی او را به پنچ سال
زندان محکــوم کرد و انتظار میرود در نشســتی که
بایدن با رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا خواهد داشت ،پیرامون این پرونده
گفتوگو شود.به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه نیویورکتایمز« ،فیو مین تین»،
یکی از وزرای ارشد یانگون (بزرگترین شهر میانمار) علنا اعترف کرد که او ۶۰۰
هزار دالر وجه نقد و  ۲۵پوند طال به آنگ ســان سوچی ،برنده جایزه صلح نوبل
 ۱۹۹۱که با کودتای سال گذشته ارتش میانمار از قدرت برکنار شد ،داده است.
فیو مین تین که زمانی به عنوان جانشین سوچی در نظر گرفته میشد ،در ماه
اکتبر سال گذشته در دادگاه شهادت داد که در ازای حمایت سوچی ،به او پول و
طال داده است؛ اتهامی که این رهبر برکنار شده میانمار آن را «پوچ و بیمعنی»
توصیف کرده است .همچنین ،دادگاه به وکالی او اجازه اظهارنظر درخصوص این
پرونده را نداد.از طرفی ،برکناری آنگ سان سوچی عالوه بر میانمار سر و صدایی
را هم در سایر کشورهای جنوب شرق آسیا به راه انداخته است .

تهدید روسیه به حمله به اهداف نظامی در
انگلیس و دیگر کشورهای ناتو

کرملین به دنبال ســخنان «تحریکآمیز» یک مقام انگلیسی درباره بمباران
روسیه ،با هشــدار درباره اینکه میتواند سایتهای نظامی داخل انگلیس را
بابت حمایت لندن از اوکراین هدف بگیرد ،گفت مســکو همچنین میتواند
دیپلماتهایی که به کییف بازمیگردند هدف قرار دهد.به گزارش ایســنا،
به نقل از وبســایت دیلیمیــل ،ماریا زاخارووا ،ســخنگوی وزارت خارجه
روسیه گفت مســکو میتواند مجوز هدف گرفتن کشورهای عضو ناتو را که
اقدام به مســلح کردن اوکراین میکنند ،صادر کند.او هشدار داد :آیا متوجه
میشــوید که روســیه هم میتواند بهمنظور مختل کردن تدارکات نظامی
لجســتیک ،به اهداف نظامی در قلمرو کشــورهای ناتو که به رژیم کییف
تســلیحات میرسانند ،حمله کند؟ بریتانیا یکی از این کشورهاست.سخنان
زاخارووا بعد از آن مطرح شد که جیمز هیپی ،وزیر نیروهای مسلح انگلیس در
مصاحبهای گفت که لندن از حمالت هوایی اوکراینیها علیه زیرساختهای
روســیه حمایت میکند .او گفت :این کامال مشــروع است که از تسلیحات
انگلیسی برای چنین حمالتی اســتفاده شود ،با اینکه در حال حاضر گمان
نمیرود اینطور بوده باشد.جیمز هیپی همچنین گفت اگر درگیری در مناطق
دونتســک و لوهانسک در شــرق اوکراین بدون تحول باقی بماند ،انگلیس
آموزش نیروهای اوکراینی داخل اوکراین را از ســر میگیرد.اما سخنان این
مقام انگلیســی به مذاق کرملین خوش نیاد و وزارت دفاع روســیه او را به
«تحریک» متهم کرد .با تشدید بیشتر تنشها ،مسکو همچنین هشدار داد
که بــه تالفی آن برای حمله به «مراکز تصمیمگیری» در کییف ،حتی اگر
دیپلماتهای انگلیســی و دیگر کشورهای غربی در آنجا حاضر باشند ،آماده
است .در همین حال توبیاس الوود ،رئیس کمیته منتخب دفاعی انگلیس
گفت که اظهارات جیمز هیپی «پتانسیل دعوت به حمالت تالفیجویانه در
لهستان را دارد ».او همچنین با بیان اینکه روسیه ممکن است اهداف غربی
خارج از اوکراین را هدف بگیرد ،به نشریه تایمز گفت که غرب «هر چه بیشتر
درگیر یک جنگ نیابتی میشــود ».همچنین در واکنش به حمایت جیمز
هیپی از حمالت اوکراین به خطوط تامین در روسیه ،یک سخنگوی کرملین
گفت :مایلیم تاکید کنیم که تحریک مســتقیم رژیم کییف توسط لندن به
انجام چنین اقداماتی – در صورت انجام چنین اقداماتی – بالفاصله به واکنش
متناسب ما منجر خواهد شد.

info@sobh-eqtesad.ir

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صبح ایران

www.sobh-eqtesad.ir
sobhe-qtesad

@sobheqtesad

پنج شنبه  8اردیبهشت  26 1401رمضان  28 1443آوریل 2022

@sobheqtesad

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

 8صفحه سال هفدهم شماره 4894

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

گنجینه

آن کس هک هب دست ،جام دارد
َ
سلطانی جم ،مُام دارد
ِ
آبی هک ِخِضر حیات از او یافت
رد میکده جو ،هک جام دارد
رسرشت ٔه جان ،هب جام بگذار
کاین رشته از او نظام دارد
ما و می و زاهدان و تقوا
ات یار ،رس کدام دارد
ِ
بیرون ز لب تو ساقیا نیست
ِ
کس
رد دور ،ی هک کام دارد

چهره روز
پرویز ورجاوند
پرویــز ورجاوند ( ۱۱اردیبهشــت  ۱۳۱۳در تهران – ۱۹
خرداد  ۱۳۸۶در تهران استاد دانشگاه ،باستانشناس و از
فعالین سیاسی تاریخ معاصر ایران بود .پس از دوره دبستان
و دبیرســتان و دریافت ششــم ریاضی ،ورجاوند اقدام به
گذراندن دورهٔ عالی نقشهبرداری در سازمان نقشهبرداری
نمود .ســپس ششــم ادبــی را گرفته و دورهٔ لیســانس
باستانشناسی و فوق لیسانس علوم اجتماعی را در دانشگاه
تهران طی کرده ،با گرفتن بورس تحصیلی رهسپار کشور
فرانسه شد و دورهٔ انستیتوی انسانشناسی را در دانشگاه
پاریس و مدرســه عالی لوور گذرانید .او توانست در سال
 ۱۳۴۲در رشــتهٔ باستانشناسی با گرایش معماری ایران
در دورهٔ تاریخی از دانشگاه سوربُن فرانسه مدرک دکتری
دریافت نماید ]۲[.ورجاوند در مراجعت به ایران درآزمون اســتادیاری شرکت و پذیرفته شد اما با توجه یه
پیشینه سیاسی از استخدام او در دانشگاه جلوگیری گردید .او مدتی به تدریس در دانشگاه بدون دریافت
حقوق مشغول بود و پس از مدت زمانی توانست در مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان
رئیس بخش تحقیقات مردمشناسی و ایالت و عشایر استخدام حکمش دانشیاری دانشگاه تهران را دریافت
کند .دکتر ورجاوند در سال  ۱۳۵۲به درجه استادی دانشگاه نائل گردید .وی پس از بازگشت از فرانسه در
آزمون استادیاری ایران پذیرفته شد اما به دلیل فعالیت سیاسی با استخدام وی مخالفت شد ،اما با یاری دکتر
سیاسی رئیس پیشین دانشگاه تهران و دکتر صدیقی ،صفا و سیحون در دانشگاه تدریس کرد که برای آن
حقوقی دریافت نکرد .پس از چندی دکتر ورجاوند در مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران به
عنوان رئیس بخش تحقیقات مردمشناسی و ایالت و عشایر آغاز به کار کرد و پس از پنج سال توانست با
سمت دانشیاری حکم خود را دریافت کند.

پیشنهاد

از هر دری خبری

جشنواره "الویس پریسلیگ" در شهر "پارکس"استرالیا /گتی ایمجز

ورزشی

طاعون
کتاب طاعون اثر برجسته نویسنده برنده جایزه نوبل،
آلبر کامو اســت که در ســال  ۱۹۴۷به چاپ رسید.
در این رمان ،شخصیتهای داستان علیه بیعدالتی
جهان دست به عصیان میزند .کامو درباره این کتاب
در نامهای به روالن بارت مینویســد« :در مقایســه
با رمــان بیگانه ،طاعون بی گفتگو گذاری اســت از
سرکشــی انفرادی به جهان اجتماعی ،اجتماعی که
باید در مبارزههایش شــرکت کرد .اگــر از بیگانه تا
طاعون راهی در راســتای تحول باشد ،این تحول در
جهان همبستگی و مشارکت است».طاعون روایتگر
جامعهای اســت که طاعونزده میشــود .شهر آرام
و ســاکتی که به ناگاه مورد هجــوم موشهای ناقل
بیماری طاعون قرار میگیرد و رفته رفته این سیاهی روی تمام شهر سایه میافکند .ما در طاعون
شاه ِد عینی بازخورد و واکنشهای متفاوت هر یک از مردم شهر ،نسبت به مصیبتی واحد و یکسان
هســتیم .کتاب رفته رفته تغییرات رفتار و احساســات و حرکت و عصیانی اجتماعی را در مقابل
طاعون به تصویر میکشد.
آندره موروا در مقدمه کتاب مینویسد:
طاعون در زندگی جمعی ،همان است که بیگانه در زندگی فردی بود .همانسان که «مورسو» بر اثر
ضربهای بزرگ که به عصیان میانجامید زیبایی زندگی را کشف میکرد ،سراسر یک شهر ،وقتی
که خود را در برابر بالی مهلک ،از دنیا جدا میبیند ،وجدانش بیدار میشود.

فرهنگ

افسوس گواردیوال از فرصت سوزی شاگردانش برابر رئال
ســرمربی منچسترسیتی به فرصت های زیادی که تیمش برابر رئال مادرید در لیگ قهرمانان از دست داد ،واکنش نشان داد.به
گزارش ایسنا و به نقل از  ،BT SPORTمنچسترسیتی و رئال مادرید بامداد چهارشنبه ( ۷اردیبهشت) در چارچوب دور رفت مرحله
نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه اتحاد منچستر به مصاف هم رفتند که در پایان یک دیدار جذاب و دیدنی ،سیتی با
نتیجه  ۴بر  ۳رئال مادرید را شکست داد.اما پپ گواردیوال از فرصت های از دست رفته منچسترسیتی در دیدار برابر رئال مادرید
ابــراز ناراحتی کرد .گواردیوال به  BT Sportگفــت :این یک بازی فوق العاده برای هر دو طرف بود .ما کارهای خوبی انجام دادیم.
متأسفانه  ۳گل خوردیم و نتوانستیم بیشتر گل بزنیم .کاری که ما با توپ و بدون توپ انجام دادیم یعنی ایجاد موقعیت ها فوق
العاده بود .ما یک بازی فوقالعاده مقابل یک تیم بسیار خوب انجام دادیم .کیفیت رئال مادرید به حدی است که می توانند شما
را در هر حال مجازات کنند.رئال پیش از این در مراحل حذفی این فصل ،پاری سن ژرمن و چلسی را حذف کرده است و امیدوار
اســت در دیدار برگشت بتواند شکســت نزدیک در اتحاد را جبران کند .گواردیوال گفت که سیتی از برنامه بازی دفاعی استفاده
نخواهد کرد و قول داد که برای پیروزی به سانتیاگو برنابئو برود.

پژوهشــگران چینی ،نوعی هیدروژل ابداع کردهانــد که میتواند توانایی
بــاروری مردان را تا زمان مطلوب متوقف کند.به گزارش ایســنا و به نقل
از نانومگزین ،گروهی از پژوهشگران «دانشگاه پزشکی هاربین»( )HMUدر
چین ،نوع جدیدی از مواد ضد باروری مردانه را توسعه دادهاند که به راحتی
قابل برگشت است .آنها در مقاله پژوهشی خود ،عناصری را که در تولید
این روش پیشــگیری از بارداری نقش داشتهاند و نحوه عملکرد این روش
هنگام آزمایش روی موشها را شرح دادهاند.پژوهشگران خاطرنشان کردند،
که ساالنه تقریبا نیمی از بارداریها در سراسر جهان ناخواسته هستند و
بســیاری از آنها به دلیل کافی نبودن اقدامات احتیاطی پیش از مقاربت
جنسی رخ میدهند .مردان در حال حاضر فقط دو روش برای پیشگیری
از بارداری دارند .این دور روش ،کاندوم و وازکتومی هستند که هر دو نوع از
نظر مردان ،نامطلوب به شمار میروند .بنابراین پژوهشگران ،یک روش کامال
جدید را برای پیشگیری از بارداری توسعه دادهاند .آنها نوعی هیدروژل ابداع
کردهانــد که در مجرای وابران قرار میگیرد و میتوان آن را با یک جریان
فراصوت حذف کرد.این هیدروژل پیشــتر برای استفاده در بدن با مقاصد
دیگر تأیید شده و بی خطر تلقی شده است .پژوهشگران ،ترکیبات موسوم
به «تیوکتال»( )Thioketalرا به ژل اضافه کردند که پژوهشهای پیشــین
نشــان دادهاند با قرار گرفتن در معرض مولکولهای حاوی اکسیژن از هم
جدا میشوند .همچنین آنها مقدار کمی دیاکسید تیتانیوم را اضافه کردند
که در حضور جریان فراصوت ،اکسیژن آزاد میکند .هیدروژل به مجرای
وابران تزریق میشــود که لولههایی هستند که اسپرم را منتقل میکنند.
انسداد این لولهها ،انتقال اسپرم را در مرد متوقف میکند.

تخت گاز
راهحل چینیها برای جلوگیری
از نابینایی

محمدعلی اسالمی ندوشن درگذشت
محمدعلی اســامی ندوشن ،نویسنده و چهره فرهنگی
پیشکســوت در  ۹۷سالگی در کانادا از دنیا رفت.شیرین
بیانی ،نویسنده و پژوهشگر و همسر محمدعلی اسالمی
ندوشن که پیشتر خبر درگذشت او به اشتباه در برخی
رســانهها اعالم شده بود با اعالم این خبر به ایسنا گفت:
خبر این دفعه صحیح است و ایشان روز گذشته (پنجم
اردیبهشــتماه  )۱۴۰۱جهان فانــی را وداع گفتند .در
عرض پنج سال ضعف و از پاافتادگی فراوان داشتند و در
عرض دو روز کسالت ما را ترک کردند.بیانی خاطرنشان
کــرد :محمدعلی عمــری را با عــزت و خوبی و راحتی
طی کرد و با همان آرامش هم دنیا را ترک کرد.همســر
اسالمی ندوشن درباره مراسم تشییع پیکر او و اینکه آیا
به ایران منتقل میشــود نیز گفت :چون کسالت نداشت در این فکرها نبودیم؛ در همین جا (کانادا) به
طریق اسالمی به امانت به خاک سپرده میشوند.محمدعلی اسالمی ندوشن متولد  ۱۳۰۴در ندوشن یزد
بود .او دانشآموخته حقوق بینالملل از فرانسه بود و استاد پیشین دانشگاه تهران ،که عالوه بر درسهای
حقوقی ،به تدریس نقد ادبی ،سخنســنجی و ادبیات تطبیقی نیز میپرداخت .اسالمی ندوشن سالها
زندگی خود را صرف تحقیق در آثار علمی و ادبی ایران و ترجمه آثار نویســندگان جهان کرد و آثارش
بهصــورت کتاب در بیــش از  ۵۰جلد در زمینههای گوناگون اعم از ادبی ،فرهنگی و اجتماعی به چاپ
ی پایانناپذیر حافظ»،
رسیده است.برخی از کتابهای محمدعلی اسالمی ندوشن عبارتاند از« :ماجرا 
گ پهلوانا ن در شاهنامه»« ،داستان
ی و مر 
ل در حافظ»« ،زندگ 
ی وجدا ن ایران»« ،تأ ّم 
«چهار ســخنگو 
داســتانها»« ،سرو سایهفکن»« ،ایرا ن و جها ن از نگا ه شاهنامه»« ،نام ه نامور»« ،ایران را از یاد نبریم»،
ب حقو ق بشر در جها ن ســوم»« ،سخنها را بشنویم»« ،ایرا ن و
«ب ه دنبا ل ســایههمای»« ،ذکر مناق 
ی ناپیدا»« ،شور زندگی» (وان گوگ)« ،روزها»
ن دارد؟»« ،مرزها 
ی گفت 
ی برا 
تنهائیش»« ،ایرا ن چ ه حرف 
(سرگذشت  -در چهار جلد)« ،باغ سبز عشق»« ،ابر زمان ه و ابر زلف»« ،افسانه افسون».

ابداع یک روش جدید پیشگیری
از بارداری برای مردان

رخنمایی عضو سوم خاندان شاهی فراری ،دیتونا SP3
برخی افراد از سوپراسپرتســاز ایتالیایی فراری برای ســاخت مدلهای خاص و کمیاب برای جذب مشتریان و طرفداران بهسوی این
خودروهــا (بهجای مدلهــای تولید انبوه) گالیه دارند .با این همه فراری برنامه تولید انبوه خــود را بهخوبی پیش میبرد و ظاهرا قرار
است دیریازود از نخستین شاسیبلند خود با نام «پروسانگوئه» پردهبرداری کند؛ بنابراین مسئوالن این برند افرادی هستند که به هر دو
بازی تولید خودروهای خاص و تولید انبوه مسلط بوده و از وضعیت بازار خود آگاهی کامل دارند .در ادامه به حضور یکی از خاصترین
خودروهای این خودروساز ،دیتونا  ،SP3در رویداد سالن پرایو لندن خواهیم پرداخت.طراحان دیتونا  SP3در روند کار خود از فناوری روز
استفاده کرده و در ترکیب آن با المانهای کالسیک آشنای فراری ،موفق به خلق خودرویی چشمنواز شدهاند که قیمت بسیار باالیی نیز
دارد .این خودرو که عضو دیگر خانواده سلطنتی فراری موسومبه «آیکونا» به شمار میرود و در رویداد «فراری موندیالی» سال ۲۰۲۱
و پس از مدلهای مونزا  SP1و  SP2پردهبرداری شد.فراری پیش از رونمایی رسمی سال  ،۲۰۲۱تمام  ۵۹۹دستگاه دیتونا  SP3خود را
به فروش رساند که نشاندهنده تقاضای مطلوب برای مدلهای خاص و تولیدمحدود این شرکت است .برچسب قیمتی هر دستگاه SP3
که المانهای طراحی کالسیک فراری و فناوری برتر روز را با یکدیگر درهم آمیخته است ،نرخ  ۲.۲۵میلیون دالری را روی خود دارد.

محققان «دانشگاه ووهان» چین در یافتههای اخیرشان از روشی جدید
برای درمان بیماریهای مختلف چشــم خبر دادهاند.به گزارش ایسنا و
به نقل از چاینادیلی ،محققــان چینی اظهار کردهاند ،بیماران مبتال به
رتینوپاتی نابینا کننده ممکن است در آینده هنگامی که با روش جدید
«پروتئین حساس به نور» ( )photosensitive proteinدرمان شوند ،بینایی
خود را به دســت آورند«.شن یین»( )Shen Yinچشمپزشک بیمارستان
رنمین دانشــگاه ووهان و همکارانش یافتههای اخیر خود را به صورت
آنالین در مجله « »Signal Transduction and Targeted Therapyمنتشــر
کردند.شن گفت ،آزمایشــات حیوانی انجا م شده در این مطالعه نشان
داده که اســتفاده از یک پروتئین جدید حساس به نور میتواند بینایی
موشهای نابینا را تا حدود  ۳۰درصد نسبت به انسانها بهبود بخشد.شن
افزود که این امر گویای آن اســت که افراد نابینای مبتال به رتینوپاتی
میتوانند پس از دریافت درمان جدید(پروتئین حســاس به نور) دوباره
نور را ببینند.این تحقیقات برای اولین بار اثربخشی پروتئین حساس به
نور جدید را در درمان بیماریهای تخریب کننده شبکیه نشان میدهد
و ایده جدیدی برای درمان بیماریهای تخریب کننده شــبکیه توسط
علم اپتوژنتیک همراه با ســایر ابزارهای فنی ارائه میدهد .این نشــان
دهنده یک پیشرفت در تحقیقات بیماریهای عصبی شبکیه است که
ممکن اســت برای تعداد زیادی از بیمــاران مبتال به بیماریهای ارثی
چشــمی مفید باشــد .ن اشــاره کرد که «ورم رنگیزهای شبکیه» نیز
یک بیماری مزمن اســت که به نابینایی منجر میشود .ورم رنگیزهای
شبکیه(شبکیهآماس رنگیزهای) یا رتینیت پیگمنتوزا بیماری ارثی است
که باعث اختالل شدید بینایی میشود.

