سخنگوی دولت:

قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر نمیکند

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی دولت تاکید کرد که به هیچ وجه قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر نمیکند و رئیسجمهور اجازه گران شدن نان را نمیدهد.به گزارش ایسنا ،علی
بهادری جهرمی که میهمان برنامه صف شبکه خبر بود به بیان برنامههای دولت برای رفع مسائل اقتصادی پرداخت و گفت :این دولت خود را دولت مردم می داند
و مردمی بودن شعار اصلی دولت است و معتقد است باید به مردم اطالع داده شود آن چیزی را که مرتبط با حقوق مردم است و مردم باید صادقانه درجریان باشند
چراکه مردم صاحبان حکومت هستند و خود آنها باید در فرایند تصمیم گیری مشارکت داشته باشند و جامعه نخبگان به عنوان نمایندگان تخصصی همین مردم
باید در حوزههای مختلف اظهار نظر کنند.وی با بیان اینکه از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم درباره مسائل اقتصادی....
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رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق مطرح کرد:

کاهش طلب ایران از عراق به  ۱.۵میلیارد دالر

نگاه
شوک رکود تورمی اقتصاد جهان
در ۲۰۲۲
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معاون بانک مرکزی تشریح کرد:

نحوه جدید پرداخت چک برگشتی

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت :اگر فردی در ۵بانک حساب دارد و چک او در بانک اول برگشت
میخورد مانده تمام حســابهای او احصا میشــود و در مراحل بعدی به ترتیبی که از بیشترین مانده به
کمترین مانده است ،کســری موجودی چک برگشتی مسدود خواهد شد.به گزارش ایبِنا به نقل از روابط
عمومی بانک مرکزی ،دکتر مهران محرمیان در گفت وگو با رسانه ملی درباره نحوه مسدودی حسابهای
فرد صادرکننده چک برگشــتی عنوان کرد :باتوجه به اینکه ماده  ۵مکرر قانون اصالح قانون صدور چک،
مواردی را برای شــخصی که چک وی برگشت می خورد در نظر گرفته است یکی از این موارد کسر مانده
چک برگشتی از کلیه حسابهای صادرکننده چک در شبکه بانکی است .در حال حاضر بخشی از این قانون
در حال اجراست .بدین معنا که اگر فردی در یک بانک دسته چکی داشته باشد و چک او برگشت بخورد،
از تمام حسابهایش در همان بانک مبلغ....
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رشد  ۵۵درصدی

واردات  4.7میلیون دالری آمریکا از ایران
5

حقوق اردیبهشت بازنشستگان تغییر می کند
3

اختصاص سهام عدالت به پنج میلیون
جامانده چقدر جدی است؟
3

رئیسی در گفتگو با الکاظمی:

انسجام و وحدت در عراق مورد تأکید ایران است

رئیسجمهور با بیان اینکه انســجام و وحدت در عراق همواره مورد تأکید جمهوری اســامی ایران بوده و
هســت ،اظهار امیدواری کرد که روند سیاســی انتخابات پارلمانی اخیر در عراق هرچه سریعتر با تشکیل
دولتی مقتدر و قوی به ســرانجام برســد.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ،آیت اهلل سید ابراهیم
رئیسی روز چهارشنبه در پاسخ به تماس تلفنی «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق با تبریک عید سعید
فطر به دولت و ملت عراق برای مردم این کشور آرزوی سالمت و امنیت کرد.وی همچنین گفت :انسجام و
وحدت در عراق همواره مورد تأکید جمهوری اسالمی ایران بوده و هست و امیدوارم روند سیاسی انتخابات
پارلمانی اخیر در عراق هرچه سریعتر با تشکیل دولتی مقتدر و قوی به سرانجام برسد«.مصطفی الکاظمی»
نخست وزیر عراق نیز متقاب ً
ال با تبریک عید سعید فطر به رئیس جمهور و مردم ایران از حمایتهای ایران
از عراق تشکر کرد.

موضعگیری جدید سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درخصوص
روند مذاکرات وین

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا مدعی شد ،واشنگتن خود را برای هر دو سناریوی حصول توافق با ایران
و یا شکست مذاکرات وین آماده میکند.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،ند پرایس سخنگوی
وزارت امورخارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین تحوالت
در مذاکرات وین گفت :ایاالت متحده بهطور مساوی در حال آماده شدن برای دو سناریو است که در یکی
حصول توافق با ایران برای بازگشت به پایبندی متقابل به برجام وجود دارد و در دیگری توافقی به دست
نمیآید.وی ادامه داد :از آنجایی که بازگشت به پایبندی متقابل به برجام یک امکان بسیار نامشخص است،
اکنون بهطور مساوی برای هر دو سناریو آماده میشویم.به گزارش ایسنا ،وزارت امورخارجه آمریکا در حالی
ادعا میکند که برای ســناریوی شکست مذاکرات وین و عدم حصول توافق بر سر احیای توافق هستهای
 ۲۰۱۵آماده میشــود که تنها دلیل وضعیت کنونی پیرامون برجام خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از
این توافــق ،بازگرداندن تحریمها علیه ایران و بهعالوه کمکاری و قصور طرفهای غربی در اتخاذ موضعی
مســتقل برای تامین خواستههای ایران طبق مفاد برجام ،پس از خروج آمریکا بوده است.از زمان آغاز دور
جدید مذاکرات وین با هدف رفع تحریمهای ایران و بازگشت آمریکا به برجام مقامات کشورمان بارها تاکید
کردهاند که دســتیابی به منافع مردم ایران و بهرهمندی ایران از منافع اقتصادی مورد انتظار از برجام خط
قرمز جمهوری اســامی در مذاکرات است و تهران تا هر زمان که الزم باشد به مذاکرات ادامه خواهد داد.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اخیرا در پاسخ به سوالی در ارتباط با توقف مذاکرات
وین تصریح کرد :آنچه که در هفتههای گذشته بیش از پیش برای ما روشن شده ،این است که بایدن و کاخ
ســفید هنوز تصمیم خود را نگرفتهاند و متاسفانه کل یک توافق را گروگان مسائل حزبی و داخلی آمریکا
کرده اند و آنها همان رویکردی را در پیش گرفته اند که منجر به شکست بسیاری از توافقات بین المللی
شده است؛ یعنی منوط کردن یک توافق بین المللی به زد و بندهای داخلی خودشان .خطیب زاده با بیان
اینکه “توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل در مورد این توافق بینالمللی چارچوب
بحث است و در همین چارچوب دولت بایدن باید تصمیم سیاسی خود را بگیرد”
شناسایی  ۳۷۵بیمار جدید کرونا در کشور

 ۱۲تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،در  ۲۴ساعت گذشته  ۳۷۵بیمار کووید  ۱۹در کشور شناسایی شدند و متاسفانه
 ۱۲بیمار نیز در این بازه زمانی جان خود را از دســت دادند.به گزارش ایســنا ،تا دیروز  ۱۶اردیبهشت ماه
 ۱۴۰۱و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ۳۷۵ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
و  ۷۶نفر از آنها بســتری شــدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و  ۲۲۴هزار و  ۴۳۱نفر
رسید.متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۲ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختــگان این بیماری به  ۱۴۱هزار و  ۱۵۷نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون  ۶میلیون و  ۹۹۹هزار و ۷۰۹
نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند ۹۵۲.نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون  ۵۱میلیون و  ۴۰۱هزار و ۱۳۴
آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.در حال حاضر  ۰شهرستان در وضعیت قرمز۳۳ ،
شهرستان در وضعیت نارنجی ۳۲۱ ،شهرستان در وضعیت زرد و  ۹۴شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

قرعهکشی خودرو دیگر در خودروسا زیها انجام نمیشود

فروش با«سامانه فروش یکپارچه»
بررسی رتبهبندی معلمان در دولت از هفته آینده

بازگشت تغذیه رایگان به مناطق محروم بعد از  10سال

وزیر آموزش و پرورش گفت :این دولت عزم جدی
درباره رتبهبندی معلمان دارد و با همکاری مجلس
و شورای نگهبان ،رتبهبندی را که به شعار تبدیل
شده بود ،از شــعار به عمل تبدیل کرد و از هفته
آینده در کمیســیون دولت مطرح خواهد شد.به
گزارش خبرنــگار آموزش و پــرورش خبرگزاری
فارس ،یوســف نوری وزیر آمــوزش و پرورش در
ســخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران،
ضمن گرامیداشــت یاد امام خمینی(ره) ،شــهدا
به ویژه شــهید مطهری ،اظهار کرد :اولین معلم،
خداوند تبارک و تعالی بود؛ معلمی یک عطیه الهی
است که خداوند به انسانها داده است و پیامبران،
معلمینی بــرای تزکیه ،تالوت و حکمت و هدایت
انسانها بودند.وی به شعار سال  1401اشاره کرد
و ادامه داد :آموزش و پرورش ما جامعه دانشبنیان
را ایجاد میکند و جامعهای که دانشبنیان شد ،به
طور قطع و بقین تولید بهرهورانه و اشتغال فراوان
خواهد داشــت و مادامی که جامعــه دانشبنیان
ن خواهد
نباشد ،بهرهوری تمام بخشهای آن پایی 
بود و لذا میبینیم در بین معلمان ،شهید طهرانی
مقدم فارغالتحصیل دانشــگاه تربیت دبیر شهید
رجایی با استفاده از حکمرانی دانشبنیان ،افتخاری
را میآفریند کــه امروز در دنیــا حکمرانی نظام
جمهوری اســامی ایران را به رخ استکبار جهانی
میکشانیم.

میخواستند ســند  2030را به جای سند
تحول آموزش و پرورش اجرا کنند
نــوری اضافه کرد :نظام آموزش و پرورش با 15.2
میلیون نفر جمعیت واجبالتعلیم 7 ،میلیون نفر
پیش از دبستان ،با  970هزار معلم شاغل و 970
هزار معلم پیشکســوت و بازنشسته خدمات ارائه
میکند کــه این جمعیت نقش بیبدیل در تمدن
نوین اســامی دارد.وی با بیــان اینکه آموزش و
پرورش در دورانی دچار نامالیماتی شد ،افزود :در
سال  1390سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
به تصویب شــورای عالی انقالب فرهنگی رسید و
میبایســت اجرایی سازی میشــد اما متأسفانه
گروهی ســند  2030را آوردند که این موضوع با
تیزبینی و درایت مقام معظــم رهبری به جامعه
منتقل شد و در جامعه ،حلقهای میانی و متدینین
در مقابل آن ایستادند.
نگاشت مدرسهای سند تحول بنیادین تهیه
نشده است
وزیر آموزش و پرورش گفت :در کنفرانس آیسسکو

که رفته بودم ،مشــاهده کردم که همه کشــورها
تعهد کرده بودند که تا سال  ،2030اهداف توسعه
هزاره یعنی همان سند  2030را اجرا کنند و کشور
ما در آن کنفرانس بوده است؛ متعاقب آن در سال
 ،1392مقام معظم رهبری سیاستهای کلی ایجاد
تحــول بنیادین در نظام آموزش و پرورش را ابالغ
کردند ولی باز اقدام بایستهای که در مدرسه دیده
شــود ،نداشــتیم.وی افزود :به عبارت دیگر اینکه
نگاشت مدرســهای ســند تحول بنیادین داشته
باشــیم یا در جامعه دیده شــده و نگاشت نهادی
شده باشد ،نداشتیم یعنی به تعبیری ساده ،سند
زمینی نشــد.نوری ادامه داد :از زمانی که خدمت
عزیزان رسیدیم ،مطالعات آسیبشناسی و بررسی
همه جانبه انجام شد؛ در این مدت متوجه شدیم
کــه حلقههای میانی خودجوش ،آتش به اختیار،
گروههای متدین در قالبهای مختلف ،بخشــی از
سند را در گوشهای از کشــور پیاده میکنند.وی
اضافه کــرد :ما بر آنیم که برای پاســخ به فرمان
مقام معظم رهبری که در شهریور  1399فرمودن
ســند تحول باید اجرایی شود ،با دو قید مبنی بر
اینکه برنامه عملیاتی داشته باشیم و شاخصمند
باشد ،اقدام کنیم؛ انشــاءاهلل این کار در تعدادی
از یک منطقه خارج از کشــور و تعدادی از مناطق
داخل کشور با استفاده از ظرفیتهای بیرونی یعنی
همه عوامل اعم از نهاد رســانه ،خانواده ،حکومت،
دانشگاههایان و دســتگاههای دیگر ،اجرا میشود
یعنی همه باید دســت به دست هم دهیم تا این
سند به دغدغه ملی تبدیل شود تا این فرمان رهبر
معظم انقالب محقق شود.
معلم آماده به مناطق دور ندادیم!
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به عدالت تربیتی و
نصیب آموزشی برابر ،اظهار کرد :خیلی از مناطق
دور ما از نصیب برابر آموزشــی کم بهره بردند؛ به
مناطق دور ،معلم آماده ندادیم .معلم آماده کسی
است که از تربیت معلم خارج شده باشد .وی ادامه
داد :فارغالتحصیالن تربیت معلم در سال  1394به
 3500نفر میرســد ،در حالی که همان سال 35
هزار نفر بازنشسته داشتیم و  100هزار دانشآموز
جدید به دانشآموزان کشور اضافه شد و هماکنون
 26هزار فارغالتحصیل دانشــگاه فرهنگیان داریم
و این در حالیســت که ســال گذشــته  71هزار
بازنشسته داشتیم و  200هزار دانشآموز به تعداد
دانشآموزان کشور اضافه شده است.
حل مشکل نیروی انسانی مناطق محروم از
طریق نیروهای برفانباری!

نوری به روش حل مشــکل کمبود نیروی انسانی
مناطق محروم که تاکنون انجام میشــد ،اشــاره
کرد و گفت :حل مشــکل کمبود نیروی انســانی
اینگونه بوده اســت که به مناطق دور نیرو ندادیم
و از طریــق نیروهای برفانباری ،ورود پیدا کردند
یعنی نیروهایی که از نظر رشــته تحصیلی ،سن،
جنس همخوانی نداشتند به عبارت دیگر رشتهها
بــا تدریس همخوانی نداشــت؛ در این راســتا با
وزارت علوم هماهنگی کردیم که ظرفیت دانشگاه
فرهنگیان را افزایش دهیم و نیرو را فقط از دانشگاه
فرهنگیــان بگیریــم.وی ادامه داد :بــرای عدالت
آموزشــی ،قرارگاه عدالت تربیتــی و نصیب برابر
آموزشی را ایجاد کردیم که به اداره عشایر ،مرزی
و روســتایی ،اوالً معلم دهیــم و دوماً با همکاری
نهادهای خیرین و اعتبارات مراکزی مثل ســتاد
اجرایــی فرمان امام و بنیاد مســتضعفان بتوانیم
نارسایی ابنیه و ساختمانهای این مدارس برطرف
کنیم؛ به عنوان مثال مدارس کانکسی ،کالسهای
سنگی و مدارس فاقد سرویس بهداشتی را درست
کنیم.
رتبهبندی معلمان از شعار به عمل تبدیل شد
وزیر آموزش و پرورش به موضوع رتبهبندی معلمان
اشــاره کرد و گفت :این دولت عزم جدی داشت و
با همکاری مجلس و شورای نگهبان ،رتبهبندی را
که به یک شــعار تبدیل شده بود ،از شعار به عمل
تبدیل کرد و از هفته آینده در کمیســیون دولت
مطرح خواهد شد.وی با بیان اینکه این رتبهبندی
کامال متفاوت از جهت کمی و کیفی با رتبهبندی
اســت که قبال دولت پیشــنهاد کرده بود ،گفت:
الحمداهلل اقدامات برای ارتقای کیفیت نظام تربیتی
شروع شده اســت و امیدواریم شاهد ارتقای نظام
آموزشی و ما بهازای معیشت معلمان خواهیم بود.
بازگشت تغذیه رایگان به مناطق محروم بعد
از  10سال
وزیــر آموزش و پــرورش اظهار کــرد :در مناطق
محروم ،تغذیه رایگان که  10ســال بود قطع بود،
دوباره بــر میگردد؛ همچنین در حوزه تحصیل و
تهذیب و ورزش که شعار محوری است ،کارهایی
در حال انجام است.وی تصریح کرد :انشاءاهلل همه
معلمان سالمت باشند مخصوصا در این دوره کرونا
و از سرگیری آموزشی خیلی زحمت کشیدند و از
همه معلمان تشــکر میکنم و این هفته را به این
عزیزان تبریک عرض میکنم؛ امیدواریم جامعه ما
در راستای نظام معیار اسالمی ،دانشآموز در تراز
انقالب اسالمی تربیت کند.
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فایننشــال تایمز در گزارشی از چشمانداز بروز شوک تورمی در اقتصاد جهان
طی سال جاری میالدی نوشت :آمریکا از هر کشور دیگری بیشتر در معرض
خطر رکود و تورم فزاینده قرار دارد.به گزارش ایبِنا به نقل از فایننشال تایمز،
بسیاری از اقتصاددانها پیشبینی کرده بودند سال  ۲۰۲۲با رشد و رونق مالی
گســترده همراه باشد ،شــرکتها پس از کرونا فعالیت خود را از سر بگیرند.
مصرفکننــدگان همه پولهایی را که در دوران کرونــا پسانداز کرده بودند
خرج سفر و تعطیالت و کارهای دیگر بکنند و حتی موج مصرفگرایی بزرگ
پس از شیوع آنفلوانزا در سالهای  ۱۹۱۸تا  ۱۹۲۱دوباره تکرار شود.چند ماه
پیش از این دوره سیاست تحریم نفتی اعراب باعث مشکالت مالی مزمنی در
اقتصاد جهان شــده بود .نرخ تورم دورقمی شده بود و همه اقتصادهای جهان
در رکود فرو رفته بودند .هزینههــای مصرفی به طور دردآوری افزایش یافته
و رشد و توســعه اقتصادی کاهش یافته بود و این چیزی بود که به آن رکود
تورمی میگویند.اکنون ،رکود تورمی کمابیش در حال بازگشت است .درنتیجه
شوک بزرگی که کرونا و جنگ اوکراین بر اقتصاد جهان وارد کردهاند نرخ تورم
از پیشبینیها فراتر رفته و در بسیاری از کشورها رکوردهای چندین ساله را
شکسته است .این در حالی است که چشمانداز مالی جهان نیز رو به وخامت
دارد .چشــمانداز بازگشت رکود تورمی ،سیاســتگذاران را نگران کرده است
چراکه ابزارهای مالی چندانی برای مقابله با آن در دســترس ندارند .باال بردن
نرخ سود سپرده بانکی میتواند به تشدید مشکل تورم کمک کند .افزایش نرخ
بهره تسهیالت هم رشد اقتصادی را سرکوب میکند.بیشتر تحلیلگران از جمله
اقتصاددانهای صندوق بینالمللی پول معتقد نیستند که شرایط وخیم دهه
 ۱۹۷۰برمیگردد اما امروز نیز همچون دهه  ۱۹۷۰قیمتهای باالی نفت کل
سیســتم مالی جهان را تحت تأثیر قرار داده است و عالوه بر آن ،شیوع کرونا
فشــار فزایندهای را به شــرکتها و زنجیرههای تأمین محصوالت در سراسر
جهان وارد آورده اســت .حتی پیش از آغــاز جنگ اوکراین ،قیمت کاالها در
بسیاری از مناطق جهان مثل آمریکا ،انگلیس و منطقه یورو رکوردهای چندین
دهه را شکسته بود .شیوع کرونا زنجیرههای تأمین محصوالت را مختل کرده
و تقاضــا برای برخی اقالم را افزایش داده بود و دولتها را بر آن داشــته بود
تا سیاستهای مالی انبســاطی را در سطحی گسترده به اجرا درآورند.جنگ
اوکراین این مشکالت را تشدید کرد .روسیه و اوکراین مقادیر فراوانی از بنزین،
نفت ،گندم و کود شــیمیایی مورد نیاز جهان را تأمین میکنند و با درگیری
اخیر باعث افزایش هزینههای انرژی و غذا در جهان بهویژه در اروپا شــدهاند.
ایندرمیت گیل معاون موسســه مالی جهانی در این باره گفت :شوک قیمتی
کنونی بزرگترین شــوک قیمتی کاالها از دهه  ۱۹۷۰به این طرف است و اگر
جنگ اوکراین توسعه پیدا کند یا تحریمهای شدیدتری علیه روسیه وضع شود
آنگاه ممکن است رشد قیمتها بسیار بیشتر از دهه  ۱۹۷۰شود.پیشبینیها
دلسردکننده هستند .درحالی که ژانویه گذشته رشد  ۴.۱درصدی برای اقتصاد
جهانی پیشبینی شده بود این رقم در حال حاضر به  ۳.۳درصد کاهش یافته
اســت .نرخ تورم جهانی نیز  ۶.۲درصد پیشبینی شده است که  ۲.۲۵واحد
بیشتر از پیشبینی ماه ژانویه است .صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از
رشد  ۱۴۳اقتصاد دنیا را برای سال جاری کاهش داده است.کریستیانا جورجیوا
رئیس صندوق بینالمللی پول با اشــاره به تأثیر رکود تورمی بر زندگی مردم
گفــت :رکود تورمی از نظر مالی یعنی کاهش رشــد اقتصادی و افزایش تورم
اما از نظر انســانی یعنی این که درآمد توده مردم کاهش مییابد و مشکالت
زندگیشان بیشتر میشود.
افول اقتصاد جهان
خطر شــوک رکود تورمی برای سال  ۲۰۲۲واقعاً جدی است و میتواند در
سطحی جهانی اقتصادها را درگیر کند .در آسیا که رشد قابل توجهی برای
اقتصادهای این منطقه در سال  ۲۰۲۲پیشبینی میشد اکنون تحت تأثیر
جنگ اوکراین شــاهد رو به کندی گذاشتن فعالیتهای اقتصادی هستیم.
اعمال محدودیتهای جدید کرونایی در چین این مشــکل را تشدید کرده
است.مشکل تورم در آسیا در مقایسه با مناطق دیگر کمتر به چشم میآید
اما به موازات رشــد قیمت انرژی و غذا در جهــان رو به وخامت دارد .برای
مثال در کره جنوبی هزینههای زندگی به باالترین رقم طی  ۱۰سال گذشته
رسیده است.در برخی کشورهای آمریکای التین مثل برزیل برای مهار تورم
سیاستهای انقباضی اتخاذ شده است و این مسئله چشمانداز مالی منطقه
را وخیمتر کرده و دورنمای رشد و توسعه اقتصادی را تیره و تار کرده است.
آثار و تبعات جنگ اوکراین را در همه جای جهان میتوان مشــاهده کرد و
ایــن جنگ فقط اقتصاد اروپا را تحت تأثیر قرار نداده اســت .انرژی و غذای
گران بهویژه مردمان فقیر آفریقا و شــرق مرکزی را تحت فشــار قرار داده
اســت .اما شــوک مالی این جنگ بیش از همه در اروپا احســاس میشود
بهویژه در کشــورهایی که به نفت و گاز روسیه وابسته هستند.منطقه اروپا
در برابر اختالالت زنجیره تأمین انرژی بســیار آسیب پذیر است ۴۰ .درصد
گاز مصرفی اروپا از روسیه میآید .برخی تحلیلگران هشدار میدهند تحریم
گاز روســیه میتواند اقتصاد آلمان و منطقه یــورو را در یکی از عمیقترین
رکودهای ســالهای اخیر فرو ببرد.حتی با وجود تداوم صادرات گاز روسیه
رشــد اقتصادی منطقه یورو در سهماهه نخســت  ۲۰۲۲بالغ بر  ۰.۲درصد
کاهش یافت و نرخ تورم به  ۷.۵درصد رســید .اندرو کینینگهام اقتصاددان
اروپایی هشدار میدهد سال  ۲۰۲۲سال رکود تورمی در اروپاست .به عقیده
وی هزینههای باالی انرژی باعث رشــد تورم در این منطقه میشود ،درآمد
خانوارها را تحلیل میبرد و فعالیتهای اقتصادی را کاهش میدهد.آلمان که
وابستگی زیادی به انرژی وارداتی دارد و نظام اقتصادی صادرات محوری دارد
بیشتر از همه آســیب میبیند .در پیشبینیهای کارشناسی ،رشد اقتصاد
آلمان برای سال  ۲۰۲۲به نصف کاهش یافته و نرخ پیشبینی شده تورم سه
برابر شده اســت.در خارج از اتحادیه اروپا ،نظام اقتصادی انگلیس نیز تحت
فشار انرژی گران قرار گرفته است .انتظار میرود اقتصاد این کشور بیشترین
افــت درآمدی را از دهه  ۱۹۵۰به این ســو تجربه کند .هزینههای فزاینده
واردات و کمبود نیروی کار فشــار تورمی شــدیدی را بر اقتصاد این کشور
وارد میکند.آمریکا از هر کشور دیگری بیشتر در معرض خطر رکود و تورم
فزاینده قرار دارد .نرخ تورم این کشــور در ماه مارس به  ۸.۵درصد رســیده
اســت و انتظار میرود این رقم همچنان افزایش یابد .اقتصاد آمریکا به طور
غیرمنتظرهای در سهماهه نخست  ۲۰۲۲کوچک شده است.
رکود تورمی مزمن خواهیم داشت؟
سوالی که مطرح میشــود این است که شوک رکود تورمی در اقتصاد جهان
چه زمانی پایان مییابد و آیا رکود تورمی مزمنی همچون دهه  ۱۹۷۰خواهیم
داشــت یا نه؟در دهــه  ۱۹۷۰در پی تحریم نفتی اعــراب که قیمت نفت را
به آسمان رســاند ،به مدت تقریباً  ۱۰ســال تورم دورقمی را تجربه کردیم.
تــورم پایدار باعــث نرخهای باالی بیکاری در بســیاری از اقتصادهای بزرگ
شد.امروز افزایش بیرویه قیمتها ،آن ســالها را تداعی میکند .بسیاری از
اقتصاددانها معتقدند تورم باال منجر به رکود در اقتصادها طی ســال جاری
خواهد شــد .پیشبینیها از رشد فزاینده تورم و کاهش مداوم رشد اقتصادی
سخن میگویند .اگر این پیشبینیها محقق شود شاهد تحلیل رفتن درآمد
خانوارها و شــرکتها خواهیم بود و بیش از همه خانوارهای کمدرآمد آسیب
خواهند دید.لوگی اسپرزا اقتصاددان ارشد بانک بی ان پی پاریباس گفت :شاید
شــرایطی که امروز تجربه میکنیم دقیقاً شبیه شرایط دهه  ۱۹۷۰نباشد اما
واقعاً آن چه شاهد آن هستیم چیزی شبیه رکود تورمی است.
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گزیده خبر
حاجیدلیگانی:

رئیسی درباره گرانیها بامردم صحبت کند

عضو هیئترئیسه مجلس شــورای اسالمی گفت:
دولت باید قبــل از هرگونه تصمیمگیــری درباره
آزادسازی قیمت آرد صنعتی ،اقناعسازی و موضوع را
برای مردم تبیین میکرد.حسینعلی حاجیدلیگانی
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی در گفتگو
با خبرنگار مهر ،با اشاره به تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت آرد صنعتی
که موجب افزایش قیمت انواع محصوالت به دست آمده از این نوع آرد شده
است ،اظهار کرد :معتقدم قبل از هرگونه تصمیمگیری در این زمینه ،ابتدا
باید موضوع برای مردم تبیین میشد و اقناعسازی صورت میگرفت و افکار
عمومی را آماده میکرد که متأســفانه این کار صورت نگرفت.وی تصریح
کرد :اگر بنده وزیر جهاد کشــاورزی و یا اقتصاد بودم ،ابتدا نرخ آزادسازی
قیمت آرد صنعتی که یک ضرورت است را محاسبه میکردم و سپس عدد
به دســت آمده را به حساب سرپرستان خانوار واریز و حسابها را مسدود
میکردم و بعد از آن به مردم توضیح داده میشــد که این رقم قبل از این
به دستشــان نمیرســیده و یارانه پنهان بوده است ،اما حاال مستقیم به
حسابشــان واریز شده اســت و به عنوان مثال از فالن تاریخ قیمت انواع
محصوالت تولید شده از بخش آرد صنعتی ،گران میشود.عضو هیئترئیسه
مجلس شورای اســامی با بیان اینکه اگر پیش از تصمیمگیری نسبت به
آزادسازی قیمت آرد صنعتی ،اقناعسازی صورت میگرفت ،مطمئناً مردم
باور و همراهی میکردند ،گفت :متأســفانه برخی از مســئولین کشور ما
فکر میکننــد که مردم همه چیز را میداننــد و نیتخوانی میکنند ،در
حالیکه باید قبل از هرگونه تصمیمــی ،ابتدا موضوع برای مردم تبیین و
سپس عملیاتی شود؛ رئیسجمهور باید درباره گرانیها با مردم صحبت کند.
حاجیدلیگانــی همچنین به تجربه دولتهای یازدهم و دوازدهم در زمینه
تصمیمات ناگهانی در حوزه قیمتگذاری و افزایش قیمتها اشاره و تأکید
کرد :دولتمردان در دولت ســیزدهم باید از تجربه دولت روحانی در زمینه
تصمیمات یک شبه و بدون اقناعســازی افکار عمومی ،عبرت بگیرند.وی
ادامه داد :تجربه نشان داده که در ایران هر جا با مردم به هر میزان شفافتر،
راستتر و صادقانه بودیم و مردم را صاحب کشور دانستیم ،موفقیت بیشتری
کسب شــده اســت ،اما در هر موضوعی که مردم را به حساب نیاوردیم و
فکر کردیم خودمان عقل کل هســتیم ،طبیعتاً هم خسارتهای آن را نیز
دیدهایم.عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی همچنین به ذکر مثالی
از تصمیم اتخاد شــده برای اصالح قیمت بنزین در دولت نهم اشاره کرد و
گفت :در زمانی که در دولت نهم بنده فرماندار بودم ،وقتی قرار شد قیمت
بنزین در یک مرحله اصالح شــود و افزایــش قیمت صورت گیرد ،قبل از
اینکه قیمت را افزایش دهند ،حدود  ۲ماه کار اطالعرسانی و تبیین موضوع
اتفاق افتاد.
حاجیدلیگانــی اضافه کرد :عالوه بر آن ،قدم دیگــری که الزم بود ،ایجاد
اعتماد بین مردم نســبت به دولت بود و ایجاد اعتماد نیز با صحبت کردن
نبود ،بلکه با عمل کردن بود و به سرپرستان خانوار اعالم شد که یک حساب
بانکی باز کنند و مقرر شــد که این حسابها تا زمان اجرای اصالح قیمت
بنزین مســدود شــود و مردم نیز به صداقت دولت ایمان پیدا کردند.عضو
هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :در آن مقطع ،همزمان که
بنزین گران شد ،هزینه جبرانی آن در حساب سرپرستان خانوار موجود بود،
بنابراین کار بزرگی در آن مقطع انجام شد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و مردم
هم همراهی کردند.حاجیدلیگانــی در پایان با تأکید بر اینکه پس اجرای
قانــون هدفمندی یارانهها ،برای یارانه  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان اتفاق کامل و
جامع دیگری نیفتاده اســت ،خاطرنشان کرد :به عنوان مثال ،امسال ۶۰۰
هزار میلیارد تومان از بابت هدفمندی یارانههای سوخت ،برای درآمد کسب
میشود ،به جای اینکه دولت بذل و بخششی عمل کند ،پیشنهاد میشود
آن را هدفمند و در راستای اعتمادسازی بین مردم توزیع کند.
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سخنگوی دولت:

قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر نمیکند

سخنگوی دولت تاکید کرد که به هیچ وجه قیمت نان برای مردم
تا پایان سال تغییر نمیکند و رئیسجمهور اجازه گران شدن نان
را نمیدهد.به گزارش ایســنا ،علی بهادری جهرمی که میهمان
برنامه صف شــبکه خبر بود به بیان برنامههای دولت برای رفع
مسائل اقتصادی پرداخت و گفت :این دولت خود را دولت مردم
می داند و مردمی بودن شــعار اصلی دولت است و معتقد است
باید به مردم اطالع داده شــود آن چیزی را که مرتبط با حقوق
مردم اســت و مردم باید صادقانه درجریان باشند چراکه مردم
صاحبان حکومت هستند و خود آنها باید در فرایند تصمیم گیری
مشارکت داشته باشــند و جامعه نخبگان به عنوان نمایندگان
تخصصــی همین  مردم باید در حوزههــای مختلف اظهار نظر
کنند.وی با بیان اینکه از ابتدای تشــکیل دولت سیزدهم درباره
مســائل اقتصادی طرح ها و نظر ها برای حل مسائل مردم بیان
شده است ،یادآور شــد :اقتصاد ما بیمار است و سال های سال
مردم این بیماری را لمس می کنند و طعم این تبعیض ها را در
حوزه اقتصادی می چشند و رانت ها و بیکاری ها را سال هاست
که میبینند و همزمان با این هجمه اقتصادی دشــمن و جنگ
اقتصادی علیه مردم که به واسطه تحریم های ظالمانه رخ داده
آثار آن را مردم می بینند.سخنگوی دولت یا تاکید بر اینکه یکی
از اولویت های اساسی دولت مسایل اقتصادی است ،ادامه داد :به
همین دلیل در سند تحول دولت هم  ۱۲موضوع درباره اقتصادی
بیان شــده است .بهادری جهرمی تاکید کرد :ثابت ترین معضل
اقتصادی کشور تورم است و متاسفانه تورم یک بیماری مزمن در
کشور شــده و حدود چهار سال است که کشور تجربه تورم ۴۰
درصد را دارد و وضعیت اقتصاد ما بحرانی شــده است و چندین
ســال متوالی مردم با تورم های باال روبرو هستند.وی با یادآوری
اینکه وقتی دولت در شهریور ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز
کرد تورم به  ۶۰درصد که در تاریخ ایران بی سابقه بود ،رسیده بود
گفت :این تورم را فقط در ایام جنگ جهانی در کشورمان تجربه
کردیم و در واقع شــروع کار دولت با چنین فضایی همراه شد.
دولت تمرکز ویژه خود را در کنترل تورم اقتصادی کشور معطوف
کرده است .یکی از منشاء های اساسی تورم  به نظر کارشناسان
اقتصادی خلق پول است.سخنگوی دولت درباره هدفمند کردن
ارزچهار هزار و  ۲۰۰تومانی اظهار داشــت :دولت با گذشــت  ۹
مــاه از مدیریت خود در این مدت مکلف بوده که نظام پرداخت
یارانه ها را اصالح کند .در قانون بودجه ســال گذشته وقتی که
دولت مردمی شروع به کار کرده منابع ارز ترجیحی که در قانون

بودجه   ۱۴۰۰پیش بینی شــده بود ،تمام شــد و منبعی برای
اختصاص ارز ترجیحی وجود خارجی نداشت .اما دولت با روش
های مختلف توانســت منابعی را تامین و سال  ۱۴۰۰را سپری
کند و در قانون بودجه امسال هم مکلف است همه منابع ارزی را
به صورت نیمایی محاسبه کند .یعنی منابعی برای ارز ترجیحی
یارانه ایی نخواهد داشــت.بهادری جهرمی در ادامه توضیح داد:
برای تامین کاالهای اساسی با ارز یارانه ای ما حدود  ۲۰میلیارد
دالر منابــع نیاز داریم .در حالی که در بودجه امســال حدود ۹
میلیارد دالر پیش بینی شده است و این یعنی شما توانایی این
منابع را در چارجوب بودجه ندارید و باید با شیوه دیگری تامین
کنید .حال چرا اینگونه پیش بینی شده است به این دلیل این که
سقف منابع واقعی موجود همین بود .سخنگوی دولت اضافه کرد:
ما در سال های گذشته نظام پرداخت ارز ترجیحی را داشتیم که
به برخــی کاالها این ارز تعلق می گرفت حال که به این فرایند
در ســال های سال باز می گردیم و ارزیابی می کنیم ،می بینیم
آن کاالهایی کــه ارز ترجیحی دریافت می کردند و بنا بوده که
مردم بهتر مصرف کنند عکس آن اتفاق افتاده است.ســخنگوی
دولت افزود :نظام پرداخت ارز ترجیحی معیوب بوده ،زیرا طبقه
مرفه جامعه منابع بیشتری را برای تامین نیازها دراختیار داشتند
و طبقه ضعیف تر توانایی تامین نداشــتند و فشار تورمی اجاره
نداد .دلیل دوم هم قاچاق بوده است .بجای اینکه این منابع سر
سفر مردم بیاید به دلیل منافذی که وجود داشته درکشور های

امیرعبداللهیان خطاب به وزیر خارجه سوئد؛

ایران دادگاه «حمید نوری» را غیرقانونی میداند

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت :ایران بازداشــت و فرآیند دادگاه تبعه ایرانی« ،حمید
نوری« را غیر قانونی می داند و خواســتار آزادی فوری او است.به گزارش خبرگزاری مهر،
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان عصرروز (چهارشنبه) در پاسخ به تماس
تلفنی «آن لینده» ،وزیر امور خارجه سوئد ،با او در خصوص مسائل مهم دو جانبه و بویژه
کنســولی گفتگو و تبادل نظر کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان در بخشی از این گفتگو با
اشاره به برگزاری دادگاه «حمید نوری» در سوئد ،گفت :جمهوری اسالمی ایران بازداشت
و فرآیند دادگاه تبعه ایرانی ،نوری را غیر قانونی میداند و خواستار آزادی فوری او است.

دیگر مصرف شده و این مدل معیوب باید اصالح شود تا وقتی که
اصالح نشود تورم و سایر مسائل اتفاق می افتد ،بنابراین بیماری
باید درمان شــود.بهادری جهرمی یکی از رســالت های دولت را
تحقــق عدالت و عادالنه پرداخت کردن یارانه و برخورد با قاچاق
در کشور برشمرد .ســخنگوی دولت درباره امنیت غذایی مردم
گفــت :دولت در این زمینه با هیچ کس چــه در داخل و چه در
خارج شوخی ندارد .به عنوان نمونه در حوزه واکسیناسیون دولت
ســیزدهم با جدیت اقدام به ورود آن کرد و امروز ما به  ۷کشته
رسیده ایم درحالی که در کشورهای غربی میزان مرگ و میر به
 ۱۵۰۰نفر رسیده اســت .پس دولت زمانی که تمرکز خود را بر
روی موضوعی بگذارد به ســرانجام می رســاند این اتفاق نیز در
کاالهای اساســی رخ داده است.بهادر جهرمی همچنین تصریح
کرد :دولت بیش از اندازه کاالهای اساســی را تامین کرده است و
امروز ما کمبود کاالهای اساسی در کشور نداریم .البته کشورهای
جهان با کمبود کاالهای اساسی روبرو هستند که یکی از علل این
موضوع جنگ روسیه و اوکراین است اما این موضوع هیچ خللی
در تامین کاالهای اساســی برای دولت ایجاد نکرده است و ادامه
دار هم هست.ســخنگوی سیزدهم همچنین رفع فقر مطلق را از
اولویت های دولت برشمرد و گفت :یکی از برنامه های دولت برای
از بین بردن فقر اصالح نظام پرداخت یارانه نقدی است و هر چقدر
یارانه هدفمند تر باشد فقر کاهش می یابد.سخنگوی دولت گفت:
امروز کاالهای اساسی ما در حد قابل قبولی موجود است و پیش

بینی خریدهای آتی و هم تامین منابع آن از کشورهایی که باید
از آنها تامین شود صورت گرفته است و تعامل سازنده ای در این
حوزه بین بانک مرکزی و وزارت جهاد و راه شهرســازی و سایر
وزارتخانه های مرتبط برقرار است و دولت شبانه روز پیگیر مسایل
اقتصادی مردم اســت حتی در روز های تعطیل ،تعطیلی ندارد.
دولت نگرانی در این باره ندارد.ســخنگوی دولت همچنین تاکید
کرد که به هیچ وجه قیمت نان برای مردم تا پایان ســال تغییر
نمیکند و رئیسجمهور اجازه گران شدن نان را نمیدهد.بهادری
جهرمی درباره واردات واکســن کرونا نیز گفت :این دولت اعتقاد
دارد که دولت باید شهامت بازگشت از مسیر اشتباه را داشته باشد.
هر روزی که ما به سمت تامین منافع عموم مردم برگردیم سود
کردیم .وی همچنین به نظام پرداخت حقوق در دولت سیزدهم
پرداخــت و  یکی از آفت های نظام معیوب اقتصادی کشــور را
عادالنه پرداخت نشــدن حقوق و دستمزد برشمرد و عنوان کرد:
ما در سال های گذشته با فیش های حقوق نجومی روبرو شدیم
و هر کسی که قدرت نفوذ داشته چانه زنی کرد و رقم های قابل
توجهی به فیش های حقوقــی اضافه می کرد اما دولت تصمیم
دارد اصالحاتی در ســاختار نظام حقوق و دستمزد انجام دهد و
سازمان امور استخدامی متولی شده ،امیدواریم امسال یک گام در
اصالح نظام دستمزد و پرداخت ها برداریم .البته اصالح بنیادین
این نظام در گرو همکاری مجلس است.سخنگوی دولت همچنین
درباره  20سفر استانی رئیس جمهوری در هشت ماه اخیر گفت:
این دولت کلنگی نمی زد مگر اینکه طرح های نیمه تمامی که از
گذشته وجود داشته و روبه تکمیل است .البته ابتدا تمام طرحهای
استان ها توسط مقامات استانی احصا و در جلسات دولت بررسی و
طرح های اولویت دار مشخص می شود  .پیش از سفر ،طرح ها در
سه مرحله کارشناسی صورت می گیرد .بعد از سفر معاون اجرایی
رییس جمهور پیگیر مصوبات استانی می شود .بهادری جهرمی
به شــایعه تغییر در اعضای دولت نیز واکنش نشــان داد ،گفت:
شایعه همیشه هست و دولت تالش دارد مسیر خود را در اجرای
نیازهای اساســی مردم دنبال کند و به شایعه ها توجهی نداشته
باشد .سخنگوی دولت به واردات خودرو به کشور هم گریزی زد
و گفت :اصالح نظام وضعیت موجود خودروســازی کشور یکی از
اولویت های دولت اســت و رئیس جمهور هشت دستور را برای
اصالح خودور صادر کرد و منظم هم پیگیر این موضوع است .یکی
از راهکار افزایش تولید است اما ما چند سال به دلیل سوء مدیریت
با کاهش عرضه چندساله روبرو بودیم.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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اختصاص سهام عدالت به پنج میلیون جامانده چقدر جدی است؟

با وجود آنکه همچنان دولتیها اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را به صورت رسمی
تایید نکرده اند ،مجلس نشــینان از در جریان بودن این فرایند میگویند و اخیرا اعالم
کردهاند که اولویت اول واگذاری ســهام عدالت حدود چهار تا پنج میلیون نفر هستند.به
گزارش ایســنا ،با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال  ۱۳۹۹و قیمت قابل توجه
این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها ،بحث مشمول بودن یا نبودن سهام
عدالت داغ شد .درحالی که طبق آمار حدود  ۴۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند،
همواره صدای اعتراض عدهای به گوش میرسد که چرا با وجود اینکه جزو دهکهای کم
درآمد جامعه هستند ،مشمول این سهام نمی شوند.در هر حال دولت دوازدهم درحالی
به کار خود پایان داد که اعالم شــد پرونده ثبت نام ســهام عدالت بســته شده است و
امکان اینکه مشــمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد .در دولت جدید نیز هیچکدام
از مســئوالن هنوز اختصاص ســهام عدالت به جاماندگان را تایید نکردند .حتی حسین
قربانزاده  -رئیس سازمان خصوصی سازی در آخرین مصاحبه خود به ایسنا گفت که هنوز
درمورد ثبت نام جاماندگان سهام عدالت هیچ چیز قطعی نشده است.وی همچنین اعالم
کرد :بین ســازمان خصوصی سازی و وزارت رفاه تعامل وجود دارد و جلسات برگزار می
شود تا زمانی که به جمع بندی برسیم و رسما به مردم اعالم کنیم .قربانزاده به این سوال
که آیا منابعی برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان در نظر گرفته شده است ،پاسخ
داد :تعیین منابع نیاز به بررسی دارد زیرا تکالیف دیگری نیز در قانون بودجه وجود دارد.
به طور کلی  ۲۰۰هزار میلیارد تومان تکلیف در قانون بودجه برای فروش ســهام وجود
دارد و باید بررسی کرد که چه موردی در اولویت قرار دارد .رئیس سازمان خصوصی سازی
درمورد تعداد جاماندگان نیز گفت :هنوز هیچ عددی مشخص نیست.
چهار تا پنج میلیون جامانده سهام عدالت
با این حال مجلس نشــینان همانند دو سال گذشته با قاطعیت درمورد اختصاص سهام
عدالت به جاماندگان ســخن می گویند .طبق اعالم پایگاه اطالع رسانی سازمان بورس
و اوراق بهادار ،محمدرضــا پورابراهیمی در یک برنامه تلویزیونی که به موضوع «تکلیف
قانونی جاماندگان سهام عدالت» اختصاص داشت ،گفت :گزارشهایی وجود دارد مبنی

بر اینکه تعداد زیادی از افرادی که مستحق دریافت سهام عدالت بودند ،مانند افراد تحت
پوشش کمیته امداد ،بهزیستی ،رزمندگان ،ایثارگران ،کارگران فصلی و ...از دریافت این
سهام محروم شده بودند .کمیســیون اقتصادی در مجلس یازدهم این را در دستور کار
قرار داد و پس از بررسی و جلسات مشترک با دولت ظرفیتی را ایجاد کرد برای این که
بتواند این واگذاری انجام شــود.وی ادامه داد :ظرفیتش به اندازهای است که ما بتوانیم با
اولویتهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را چهار میلیون تا پنج میلیون در نظر
بگیریم و بقیه را اضافه کنیم ،سقف آن حداکثر تا  ۲۰میلیون است ،ولی طبیعتاً هر چه
ما به انتها نزدیک میشویم اولویتهای ما کاهش پیدا میکند یا درصد اعطای سهام هم
میتواند تغییر پیدا کند.

شود .همچنین نزدیک دو میلیون و ۳۰۰هزار نفر هم افراد تحت پوشش بهزیستی هستند.
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مسئولیت مهمی دارد و اگر بانک اطالعاتی را در اختیار
وزارت اقتصاد قرار ندهد امکان تشخیص افراد به جز گروههایی که تحت پوشش کمیته
امداد ،بهزیستی ،رزمندگان معســر ،امکان پذیر نخواهد بود.رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلــس ادامه داد :افراد مرحله اول که در اولویت اصلی ما قرار دارند ،حدود چهار تا پنج
میلیون نفر هستند .اولویت بعدی افرادی هستند که تحت پوشش نیستند ،ولی بر اساس
قانونی که قب ًال تنظیم شــده و بر اســاس اطالعاتی که وضعیت دارایی ،درآمد و شرایط
زندگی شان را تعریف میکند که در همان کارگروه تخصصی که قانون تعریف کرده باید
با روش علمی شناسایی شوند.

مخالفت دولت قبل به دلیل عدم وجود منابع
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود :ما به صورت کلی گقتیم که واگذاری انجام شود،
این مصوب شد ،اما دولت قبل با این مخالفت و اعالم کرد منابع الزم وجود ندارد .نهایتاً
با تغییر دولت ،بنده نامهای را خدمت رئیس جمهور فرســتادم و درخواست کردم که با
توجه به این مصوبه کمیسیون و آمادگی برای این واگذاری در ابتدای دولت انجام شود.
آقای رئیس جمهور آن را به ســازمان برنامه و وزارت اقتصاد ارجاع دادند ،در حین این
بررسیهایی که ما در نیمه دوم سال گذشته داشتیم بودجهای که در صحن علنی آمد،
پیشنهاد ســطح کلی در آنجا مطرح شد.پورابراهیمی اضافه کرد :دولت امسال بر اساس
قانون بودجه مکلف اســت به جا ماندگان با اولویت افراد تحت پوشش بهزیستی ،کمیته
امداد و همه کسانی که مشمول دریافت سهام عدالت و واجد شرایط هستند و به هر دلیل
دریافت نکردند ،حتی افرادی که برگههای سهام عدالتشان صادر شده اما به ان ها تحویل
داده نشد سهام عدالت اختصاص دهد.

جایگاه جاماندگان سهام عدالت در قانون بودجه
طبق گفته های پورابراهیمی به نظر میرسد مجلس عزم خود را برای تعیین تکلیف این
موضوع جزم کرده است .اما مهمترین نکته درمورد ثبت نام جاماندگان ،منابع مورد نیاز
است .چراکه این سهام باید از سهم دولت به مشموالن اختصاص یابد .باید توجه داشت که
در بودجه سال جاری ،دولت هزینهها را چندان افزایش نداده و در تامین منابع تمرکز خود
را از فروش اوراق برداشته و به سمت مالیات و البته نفت برده است .چراکه طبق آماری که
در الیحه بودجه منتشر شده بود ،واگذاری دارایی های مالی برای سال  ۲۹۹ ،۱۴۰۱هزار
میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال  ۱۴۰۰که بیش از  ۴۲۷هزار میلیارد
تومان بود ،کاهشی  ۳۰درصدی داشته است .البته هنوز جدول نهایی منتشر نشده است.
تنها موردی که درمورد سهام عدالت در قانون بودجه ذکر شده ،در تبصره دو این قانون
بوده که آمده است :دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت
های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های ( )۱و ( )۲ماده ()۲
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
مددجویان ســازمان بهزیستی کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای
سیسات های کلی اصل  ۴۴قانون اساسی اقدام کند.

چند نفر از کمیته امدادی و بهزیستی باید سهام عدالتی شوند؟
وی افزود :طبق آمار تقریبا یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد
هستند که سهام عدالت دریافت نمیکنند و بر اساس این قانون باید سهام به آنها واگذار

وزیر اقتصاد؛

نان گران نمی شود

احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت از عدم افزایش قیمت نان برای مصرفکنندگان نهایی در سال جاری پس از اصالح توزیع یارانه آرد خبر داد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا ،وزیر اقتصاد درباره ضرورت تغییر نحوه پرداخت یارانه کاالهای اساســی گفت :روزانه بیش از هزار میلیارد تومان
یارانه کاالهای اساسی به جیب مردم ایران نمیرود بلکه به جیب واردکنندگان میرود و بخش زیادی از محصوالت به شکل قاچاق از کشور خارج میشود.
وی افزود :بنابراین بخش زیادی از یارانه کاالهای اساســی به جیب همســایگان میرود و در سال گذشته  ۳۳درصد ارزش وزنی واردات کاالهای اساسی
داشتیم که نشاندهنده قاچاق آن به خارج است چون مصرف مردم اینقدر افزایش نیافته است.در دو هفته ابتدایی امسال  ۲۵۰درصد افزایش مصرف آرد
داشتیم که نشاندهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است.خاندوزی یارانه ضد تولید را مشکل دیگر سیاست ارزی فعلی دانست و گفت :با جنگ اوکراین
وضعیت تجارت کاالهای اساسی هم بغرنج شد و قیمت گندم و روغن به شدت افزایش یافت و موجب شد قیمت کاالهای اساسی در ایران به یکدهم
قیمت در کشورهای همسایه کاهش یابد که موجب قاچاق به خارج میشد.وزیر اقتصاد درباره قیمت نان هم گفت :با زیرساختی که دولت طراحی کرده،
تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچگونه افزایشی نخواهد داشت باوجوداینکه قیمت آرد اصالح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات؛

افزایش قیمت کاالها برای جلوگیری از قاچاق کاالست

کمبود کاالها و گرانیهای روزانه بر روی کاالهای اساســی مردم را نگران تر از همیشه کرده است.
بسیاری از گران شدن بنزین و افزایش بیشتر قیمت ها صحبت میکنند .در خصوص شرایط پیش
روی مردم رحیم زارع ،عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت :افزایش قیمت
بنزین بحث حاکمیتی است .حتماً باید مصوبه مجلس یا مصوبه سران سه قوه باشد تا افزایش قیمت
صورت گیرد.اقتصادآنالین – پرستو بهرامیراد؛ تا صحبت از گرانی کاال در بین مردم میشود ،برخی
میگویند هنوز بنزین گران نشده است .نگرانیها در خصوص افزایش بیش از این قیمتها تالطم را
بین مردم و بازار بیشتر کرده است .رحیم زارع ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
شورای اسالمی در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین گفت :قیمت بنزین یک مسئله حاکمیتی
است .ما خودمان تولید کننده بنزین هستیم و تا امروز هیچ ارادهای برای افزایش قیمت بنزین نیست.
وی افزود :باید افزایش قیمت بنزین به شکلی باشد که اتفاقاتی که در گذشته برای همین مساله افتاد
دیگر تکرار نشود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با بیان اینکه یارانه پنهان باالیی بر روی
بنزین میپردازیم ،توضیح داد :ایران جزء کشورهایی است که بیشترین یارانه را در بخشهای مختلف
پرداخت میکند .ولی افزایش قیمت بنزین بحث حاکمیتی اســت و حتماً باید با مصوبه مجلس یا
مصوبه سران سه قوه باشد تا افزایش قیمت صورت گیرد.زارع درباره افزایش قیمت کاالهای اساسی
در ماههای اخیر عنوان کرد :در بحث کاالهای اساسی ،تقریباً در دوران کرونا یعنی از سال  ۲۰۱۹تا
به امروز ،قیمت جهانی کاالهای استراتژیک و مصرفی مثل گندم ،غالت و  ...افزایش پیدا کرده است.
نماینده مردم فارس در مجلس ادامه داد :از سوی دیگر به دلیل محدودیتهای کرونایی سطح مصرف
افزایش پیدا کرده است .در ایران نیز عالوه بر افزایش قیمت جهانی و سطح مصرف ،بحث قاچاق این
کاالها هم مطرح است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد تصمیم مجلس
شورای اسالمی در این شرایط گفت :مجلس اختیار کامل را به دولت داده و عنوان شده است که دولت
اختیار دارد در هر زمان که الزم دانست ،کاالهای اساسی مورد نیاز را از طریق واردات تامین کند.وی
خاطرنشان کرد :مجلس پیش بینی کرده است که میزان  ۱۳میلیارد دالر واردات در این زمینه صورت
گیرد ،اما با در نظر گرفتن افزایش قیمت جهانی کاالها این رقم قابل توجهی نیست و من فکر میکنم
اگر بیش از  ۵میلیارد دالر قرار باشد از طریق ارز تخصیصی تامین شود ،این به معنای هدررفت منابع
است.در ادامه تصریح کرد :دولت در بحث آرد گام اول را برداشت و یارانه صنف و صنعت را از ۲۷۰۰
به  ۱۶رسانده است؛ اما برای نان مردم هیچ افزایش قیمتی در دستور کار قرار ندارد .این کار میتوانند
در کیفیت ،کاهش مصرف و قاچاق تاثیر بگذارند.رحیم زارع سوء مدیریت را یکی از علل گرانی مطرح
کرد و در ادامه توضیح داد :البته برخی از گرانیها از اراده دولت خارج است .مث ًال همیشه ما در تامین
گوجه فرنگی در فرودین ماه مشکل داریم حل نشدن این موضوع هم از سوء مدیریت است .اما برخی
کاالها به دلیل افزایش قیمت جهانی رشد قیمتی داشتند و از ید اراده دولت خارج است .این افزایش
به خاطر دوران کرونا است .البته من فکر میکنم با کاهش همهگیری به نوعی قیمت ها کاهش پیدا
کند و دولت هم برنامه بهتری داشته باشد.
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گزیده خبر
حقوق اردیبهشت بازنشستگان
تغییر می کند

دبیر هیات مدیره کانون بازنشستگان
اســتان تهران گفت :بازنشستگان در
انتظار دریافت حقــوق افزایش یافته
در اردیبهشــت ماه هســتند؛ تکلیف
دســتمزد مشخص شده است و حمله
بــه آن ،یک حرکــت نابجاســت.به
گزارش ایلنا ،مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعــی و وزیر کار ،هــر دو وعده
دادهاند که افزایش حقوق بازنشســتگان تا آخر اردیبهشت تصویب و ابالغ
میشود؛ در حال حاضر ،مصوبه افزایش مستمریها در انتظار تصویب نهایی
در هیات دولت است و بازنشستگان انتظار دارند اردیبهشت ،حقوق افزایش
یافته به اضافه مابه التفاوت فروردین را دریافت کنند.این در حالیســت که
بعد از تصویب افزایش دستمزد در شورایعالی کار ( ۵۷.۴درصد برای حداقل
بگیران و  ۳۸درصد به اضافه مبلغ ثابت برای سایر سطوح) که قرار شده به
همین ترتیب به بازنشستگان کارگری نیز تسری یابد ،زمزمههای مخالفت از
بلندگوهای مختلف بلند شده است؛ حتی در روز جهانی کارگر ،پورابراهیمی
(رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) از مشکل ساز بودن افزایش دستمزد
و احتمال تعدیل آن در جلســه سران ســه قوه خبر داد .هرچند این خبر
بالفاصله توســط معاون روابط کار وزیر کار ،شــورای اطالعرسانی دولت و
تمام مقامات رســمی تکذیب شــد ،اما به گفتهی علی اکبر عیوضی (دبیر
هیات مدیره کانون بازنشســتگان اســتان تهران) ،این نوع موضعگیریها،
بازنشستگان را نسبت به نمایندگان مجلس و ادعاهای حمایتی آنها دلسرد
میکند.
قطع ًا در اردیبهشــت ماه بازنشســتگان حقوق جدید را دریافت
خواهند کرد
عیوضی میگوید :با توجه به اینکه نیمی از اردیبهشت سال جدید را سپری
کردهایم ،بازنشستگان و مستمری بگیران انتظار داشتند زودتر از این ،تکلیف
افزایش مســتمریها روشن میشــد؛ در حال حاضر ،وزیر کار ،مدیرعامل
تامین اجتماعی و رئیس کانون عالی بازنشستگان ،تاکید کردهاند که انشاهلل
در اردیبهشت بازنشستگان حقوق افزایش یافته را دریافت میکنند .وقتی
پروسه افزایش مســتمریها به طول میانجامد ،نگران کننده شده و مدام
حاشیه درست میشــود .امیدواریم با توجه به نشست تعاملی تشکلهای
کارگری و کارفرمایی که با وزیر کار و مدیرعامل ســازمان هفته گذشــته
داشتیم ،بحث حقوق بازنشستگان زودتر به نتیجه برسد .در همان نشست،
شــخص وزیر کار تاکید داشتند که هیچ مانعی ســد را ِه تسری مصوبات
شورایعالی کار به بازنشستگان نیست و قطعاً در اردیبهشت ماه بازنشستگان
حقوق جدید را دریافت خواهند کرد.این فعال صنفی بازنشستگان کارگری
با بیان اینکه باید هرچه سریعتر احکام حقوقی صادر شود تا بازنشستگان از
نگرانی نجات یابند؛ اضافه میکند :نباید با آرامش و امنیت روانی بازنشستهها
بازی شود؛ بازنشستگان امروز بعد از سالها جانفشانی و خدمت به مملکت،
در دوران کهولت و سالمندی هستند و دیگر طاقت نگرانی و ضربات روحی
را ندارند؛ بازنشســتگان امــروز نیاز به آرامش و امید دارنــد و نباید امواج
ناامیدی در جامعه انتشــار پیدا کند .امیدواریم وزیر کار به سرعت دستور
صدور احکام جدید را صادر کند و همین ماه بازنشســتگان بتوانند حقوق
جدید را به خانه ببرند؛ گرچه این مساله قطعی است اما بازهم اظهارنظرها
و سوگیریهای برخی از نمایندگان مجلس و کاربدستان ،موجبات نگرانی
بازنشستگان را فراهم میکند و آرامش را از آنها سلب مینماید.
در مورد «دستمزد» نظر ندهند
او با بیان اینکه «مســائل کارگری در کشــور متولــی دارد و فقط و فقط
شــورایعالی کار است که میتواند در مورد دستمزد نظر بدهد و رای صادر
کنــد» میافزاید :هیچ فرد یا نهادی خارج از شــورایعالی کار ،حق تصمیم
گیــری در رابطه با دســتمزد یا اثرگذاری بــر آن را ندارند .چرا گناه تمام
اشــتباهات و ضعفهای خود را پای دســتمزد کارگر مینویسند؛ ایشان و
امثال ایشــان اگر واقعاً علم کافی داشــتند و ارادهای برای حل مشکالت،
ما نباید به این روز میافتادیم؛ االن یک کارگر یا یک بازنشســته اگر تمام
حقوق خود را بدهد (همین حقوق افزایش یافته در ســال جدید را) بازهم
نمیتوانــد یک آپارتمان  ۷۰متری در یک محله متوســط و قابل قبول در
تهران و کالنشهرها اجاره کند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

info@sobh-eqtesad.ir

مدیر طرح :CNG

بررسی کارمزدهای جدید جایگاههای CNG

گزیده خبر
تصویب الیحه ضد اوپک
در کمیته سنای آمریکا

یک کمیته ســنای آمریــکا الیحه ای را
به تصویب رســاند که راه را برای شکایت
از اوپــک و متحدانش بــه دلیل افزایش
قیمــت نفت ،هموار مــی کند.به گزارش
ایسنا ،الیحه «هیچ کارتل تولیدکننده یا
صادرکننده نفت» (نوپک) ،مورد حمایت
سناتورهایی نظیر چاک گریسلی و ایمی
کلوبوچــار قرار دارد و با  ۱۷رای موافق در برابر چهار رای مخالف ،در کمیته
قضایی سنا تصویب شد.جن ساکی ،سخنگوی کاخ سفید گفت :دولت نسبت
به پیامدهای احتمالی و ناخواســته این قانون به خصوص در بحبوحه بحران
اوکراین ،نگرانیهایی دارد.نمونه های مشابه این الیحه در کنگره طی بیش از
دو دهه اخیر ،شکست خورده اند .اما قانونگذاران آمریکایی به میزان فزاینده
ای نگران رشــد تورم ناشــی از باال رفتن قیمتهای بنزین شــده اند .قیمت
بنزیــن در آمریکا ،بهار امســال برای مدت کوتاهی به بــاالی  ۴.۳۰دالر در
هر گالن صعود کرد.نوپک قانون ضدانحصارطلبی آمریکا را تغییر می دهد تا
مصونیت حاکمیتی که اوپک و شرکتهای نفتی ملی اعضای این گروه در برابر
شکایتها برخوردار هستند را لغو کند .این الیحه باید توسط همه اعضای سنا
و مجلس تصویب شود و پس از امضا توسط جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا،
به قانون تبدیل شــود.در صورت تصویب این قانون ،دادستان کل آمریکا می
تواند از اعضای اوپک مانند عربستان سعودی در دادگاه فدرال شکایت کند.
تولیدکنندگان دیگر نظیر روسیه که در همکاری با اوپک ،تولیدشان را محدود
کرده اند هم می توانند تحت پیگرد قرار بگیرند.عربســتان ســعودی و سایر
تولیدکنندگان اوپک درخواســتهای آمریکا و کشورهای مصرف کننده دیگر
برای افزایش ســریعتر تولید را با وجود بهبود تقاضــا از اوج بحران پاندمی
کووید  ۱۹و کاهش عرضه روســیه پس از حمله مســکو به اوکراین ،نادیده
گرفته اند.اوپک پالس کــه تولیدش را در پی ریزش تاریخی قیمتهای نفت
در اوج بحــران پاندمــی ،محدود کرده بود ،روز پنج شــنبه موافقت کرد به
برنامه فعلی برای تســهیل تدریجی محدودیت عرضه ادامه دهد و تولیدش
را در ژوئــن  ۴۳۲هزار بشــکه در روز باال ببرد.هــدف الیحه نوپک ،حمایت
از مصرف کنندگان و شــرکتهای آمریکایی در برابر افزایش مهندسی شده
قیمت بنزین اســت اما بعضی از تحلیلگران می گویند اجرای چنین قانونی
ممکن است تبعات ناخواسته خطرناکی به دنبال داشته باشد.در سال ۲۰۱۹
عربســتان سعودی تهدید کرد اگر آمریکا نوپک را تصویب کند ،نفت خود را
به ارزهای دیگری بجــز دالر خواهد فروخت .چنین اقدامی ،جایگاه دالر به
عنوان ارز ذخیره جهان را تضعیف خواهد کرد و نفوذ واشــنگتن در تجارت
جهانی و توانایی آمریکا برای اعمال تحریمها علیه کشورهای دیگر را تحلیل
می برد.موسسه امریکن پترولیوم که گروه اصلی البی نفت و گاز آمریکاست،
با این الیحه مخالف بوده و در نامه ای به سران کمیته قضایی سنا اعالم کرد
نوپک به ضرر منابع دیپلماتیک ،نظامی و تجاری آمریکا خواهد بود.بر اساس
گــزارش رویترز ،بعضی از تحلیلگران بر این باورند که نوپک به شــرکتهای
انرژی آمریکایی ممکن است آسیب بزند زیرا عربستان سعودی و سایر اعضای
اوپــک را که هزینه تولید ارزانتری دارند ،برای لبریز کردن بازار از نفت تحت
فشار قرار می دهد.
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مدیــر طرح  CNGبــا بیان اینکــه دولت اجازه
ورشکست شدن این صنعت را نمیدهد ،گفت:
در روزهای آینده پیشــنهاد کارمزدهای ســال
 ۱۴۰۱در کارگروه مربوطه بررسی میشود تا این
دغدغه جایگاهداران رفع شود.به گزارش خبرنگار مهر ،در روزهای گذشته بخش خصوصی
صنعت ســی.ان.جی از اجرا نشدن طرحهای حمایتی از این صنعت و عدم به روز رسانی
کارمزدها گالیه مند شده بودند .اردشیر دادرس ،رئیس انجمن صنفی کارفرمایی CNG
در یک نشست خبری مجموع بدهی های دولت به این بخش را  ۲.۶هزار میلیارد تومان
عنوان کرد و گفته بود :صنعت  CNGدر حال ورشکســتگی اســت و اگر اقدامی صورت
نگیرد تا  ۶ماه آینده اغلب جایگاهها تعطیل خواهند شد.در همین راستا محمد حسین
باقری ،مدیر طرح  CNGشرکت پخش فراورده های نفتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:
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سال گذشته حدود  ۲۳.۲میلیون متر مکعب در روز میانگین مصرف  CNGبوده است .در
مورد خودروهای تبدیل شده آمار رسمی ،یعنی آمار خودروهایی که توسط تولیدکنندگان
خودرو و تبدیل های وزارت نفت انجام شــده ،تقریبا  ۴میلیون و  ۲۰۰هزار اســت .آمار
دقیقی از تبدیل های غیر رسمی وجود ندارد ولی برآورد دویست الی سیصد هزار خودرو
است .بنابراین در مجموع حدود  ۴.۵میلیون خودروی دوگانه سوز در کشور موجود است.
باقری ادامه داد :بر اساس مصوبه شورای اقتصاد ما موظفیم کار تبدیل  ۱میلیون و ۲۰۶
هزار خودرو را انجام دهیم .البته این مصوبه بیشتر شامل خودروهای عمومی شامل تاکسی
ها ،وانت بارها ،مسافربرهای شخصی(آژانس های ساماندهی شده) میشود که پس از ثبت
نام لیستشان توســط وزارت کشور بارگذاری میشود و ما موظف به تبدیل آن هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر  ۲۵۰۰تجهیز(کمپرســور) فعال در کشور داریم ،افزود:
البته با احتساب برخی جایگاه ها که چند کمپرسور دارند به طور دقیق ما  ۲۳۳۴جایگاه
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عرضه  cngدر کشور داریم.این مقام مسئول ادامه داد :ما  ۲۵۰۰تخیز(کمپرسور) رایگان
در کشور احداث کردیم .با توجه به اینکه میزان مصرف فعلی کفایت میکند ،ازین پس
اگر نیاز بیشتری به جایگاه بود ،که بستگی به عرضه و تقاضا دارد ،جایگاه ها توسط بخش
خصوصی احداث میشود و بخش خصوصی هم وقتی جایگاه احداث میکند کارمزد ویژه،
یعنی کارمزدی بیش از کامزد مصوب دولت میگیرد .در سالهای گذشته  ۱۳۴جایگاه
توســط بخش خصوصی احداث شــده و  ۷۰الی  ۸۰جایگاه هم در حال احداث اســت.
باقری در پاسخ به اینکه چقدر جایگاه در کشور نیاز است ،گفت :این موضوع تابع عرضه
و تقاضاســت .در حال حاضر این تعداد خودرو همه از سی.ان.جی استفاده نمیکنند ولی
تعداد جایگاه های فعلی کشور قابلیت توزیع  ۴۰میلیون مترمکعب گاز در سال را دارند
در حالیکه مصرف ما در سال گذشته  ۲۳.۲میلیون مترمکعب بوده است .البته مالحظاتی
مثل سهولت دسترسی را نیز باید در نظر گرفت ولی با همین شرایط ظرفیت تزریق ۳۰
میلیون مترمکعب را هم داریم.مدیر طرح  CNGشرکت پخش فراورده های نفتی در رابطه
با تسهیل مجوزهای احداث جایگاه سی.ان.جی گفت :بر اساس دستورالعملی که صدور
همه مجوزها را به یک درگاه واحد محول میکند ،ســاز و کارهای احداث جایگاه عرضه
سی.ان.جی و فراوردههای مایع پیش بینی شده ،مدارک مورد نیاز در حال تبادل است و
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طبق دستور از  ۶فروردین هیچ مجوزی مثل سابق صادر نمیشود .بنابراین با این شرایط
منعی وجود ندارد ولی باید توجیه اقتصادی خود جایگاه و جایگاه های اطراف و شــروط
آن رعایت شود.وی در رابطه با کارمزدهای جایگاههای  CNGگفت :ما در این جایگاه ها
 ۴رده کارمزد داریم که پیش بینی میکنیم امسال اینها به  ۳یا  ۲رده کاهش دهیم .این
کارمزدها هم بر اساس تجهیزاتی است که در اختیارشان قرار گرفته است.باقری ادامه داد:
بر اساس مصوبه هیأت دولت کارمزد جایگاهها هر ساله در کارگروهی متشکل از سازمان
برنامه بودجه ،وزارت صمت(سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان) ،وزارت
نفت( شرکت پخش) بررسی و تصویب میشود .خوراک این کارگروه هم از طرف انجمن
های صنفی جایگاه داران بر اساس افزایش هزینه های ثبات و متغیرش پیشنهاد میشود.
امســال این فرایند در حال انجام است ،انجمن پیشنهاداتشــان را به ما فرستادند ،ما و
ســازمان حمایت در حال بررسی هستیم و نهایتا مصوبه این کارگروه در روزهای آینده
به هیأت وزیران ارسال خواهد شد.مدیر طرح  CNGتصریح کرد :واقعیت این است تمام
هزینه ها در آنچه که از طرف انجمن صنفی به کارگروه پیشــنهاد میشود وجود دارد.
کارمزد ضوابط فنی که گفته میشود ،از جمله هزینه های تعمیرات ،نگهداشت ،بررسی
های ادواری در دل پیشنهادات انجمن نهفته شده و خارج از آن نیست.

بی اعتنایی قیمت نفت به ریزش وال استریت

حال پدیدار شــدن ممنوعیت اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه،
کندی احتمالی تقاضا را جبران خواهد کرد و روند نزولی قیمتها
محدود خواهد شد.ســهام وال اســتریت روز پنج شنبه تحت
تاثیر نگرانی ســرمایه گذاران نسبت به تندروی بانک مرکزی
در تحکیم سیاســت پولی که با هدف مقابله با تورم دنبال می
شــود ،ریزش کرد.بانک مرکزی انگلیس روز پنج شنبه درباره
رکود و نرخ تورم باالی  ۱۰درصد هشدار داد و نرخهای بهره را
یک چهارم افزایش داد و به یک درصد رساند.در بخش عرضه،
تولیدکنندگان اوپک پالس با یک دور دیگر افزایش تولید ماهانه
موافقت کردند .این گروه مقرر شــد تولیدش را در ژوئن ۴۳۲
هزار بشکه در روز افزایش دهد که مطابق با برنامه تصویب شده
برای افزایش تدریجی تولید همزمان با بهبود تقاضا بوده است.بر
اساس گزارش رویترز ،پس از اعالم تصمیم واشنگتن برای خرید
 ۶۰میلیون بشــکه نفت برای ذخایر اضطراری ،سرمایه گذاران
همچنین انتظار دارند تقاضای باالتری از سوی آمریکا در پاییز
وجود داشته باشد.

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر چشم انداز تحریم نفت روسیه
از سوی اتحادیه اروپا ،برای سومین روز متوالی افزایش یافت و
نگرانیها نسبت به رشد اقتصاد جهانی را نادیده گرفت.
به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت با  ۸۴سنت معادل
 ۰.۸درصــد افزایش ،به  ۱۱۱دالر و  ۷۴ســنت در هر بشــکه
رسید .بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸۰
ســنت معادل  ۰.۷درصد افزایش ،به  ۱۰۹دالر و شش سنت
در هر بشکه رسید.هر دو شاخص تحت تاثیر پیشنهاد اتحادیه
اروپا برای ممنوعیت واردات نفت روســیه به این بلوک ظرف
مدت شــش ماه و ممنوعیت واردات فرآورده های نفتی روسیه
تا پایان سال  ،۲۰۲۲در مسیر ثبت دومین رشد هفتگی متوالی
هستند .اتحادیه اروپا همچنین حمل و خدمات بیمه برای حمل
نفت روســیه را ممنوع خواهد کرد .این طرح مستلزم حمایت
یکپارچه  ۲۷کشور عضو این بلوک است.به گفته وارن پاترسون،
مدیر تحقیقات کاالی شرکت  ،INGنگرانیهایی نسبت به رشد
اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر تقاضا برای نفت وجود دارد .با این

ضرر غول انرژی آلمانی از احتکار سوخت

آلمان:

آماده توقف خرید نفت روسیه هستیم

آلمان از پیشــنهاد کمیسیون اروپا برای اعمال ممنوعیت تدریجی نفت روسیه به
تالفی حمله نظامی این کشــور به اوکراین حمایت کرد.به گزارش ایسنا ،روبرت
هابــک ،وزیر اقتصاد آلمان روز چهارشــنبه به خبرنگاران گفــت :این دوره گذار
بــرای یافتن منابع تامین جایگزین کافی اســت .با این حــال وی افزود :احتمال
اختالالت با کنار گذاشــتن نفت روســیه ،همچنان وجود دارد.هابک گفت :دوره
گذار به حد کافی طوالنی است تا ما بتوانیم همه اقدامات احتیاطی را برای ایجاد
منابع عرضه جایگزین نفت روســیه در آلمان بکار ببریم .البته نمی توانیم در این
وضعیــت تضمین کنیم که هیچ نقصانی وجود نخواهد داشــت.وی گفت :چالش
اصلی ،پاالیشگاه واقع در شودت ،نزدیک مرزهای لهستان است که توسط شرکت
روسنفت روسیه ادامه می شــود و انگیزه چندانی برای تغییر تامین کنندگانش
نــدارد .آلمان قانونی را آماده می کند که زمینه را برای به دســت گرفتن کنترل
این تاسیســات فراهم می کند.وزیر اقتصاد آلمان گفت :این تشکیالت باید از نظر
سیاسی منحل شود .هدف دولت فدرال این است که این مکان باید حفظ شود و
می خواهیم صنعت قابل دوامی آنجا بسازیم .بنابراین تحریم نفت روسیه نباید به
خاموش شدن چراغها در این منطقه منتهی شود.اتحادیه اروپا در ششمین بسته
تحریمها علیه مسکو برای افزایش فشار بر والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه،
ممنوعیت واردات نفت روســیه تا شــش ماه آینده و توقف واردات فرآوردههای
نفتی تا پایان سال میالدی جاری را پیشنهاد کرده است .مقامات  ۲۷کشور عضو
اتحادیه اروپا باید به اتفاق این طرح را تصویب کنند.بر اســاس گزارش بلومبرگ،
در بحبوحــه تالطم بازارهای گاز و برق ،آلمان در حال بررســی نحوه واکنش به
ســودهای سرشار شرکتهای انرژی است اما کریستیان لیندنر ،وزیر دارایی آلمان،
گفته اســت دولت باید از دریافت مالیات از سود اضافی خودداری کند تا به منابع
برای سرمایه گذاری در نیروی تجدیدپذیر آسیب نزند.

غول انرژی آلمانی یونیپر در پی تصمیم برای ذخیره کردن گاز در مخازن برای فروش به قیمت باالتر ،در سه ماهه نخست امسال متحمل ضرر شد.به گزارش
ایسنا ،این نیروگاه آلمانی در سه ماهه نخست سال میالدی جاری ۸۲۹ ،میلیون یورو ( ۸۷۱میلیون دالر) ضرر در فعالیتهایش داشت در حالی که در مدت
مشابه سال گذشته  ۷۳۱میلیون یورو درآمد ناخالص بدون احتساب بهره و مالیات ثبت کرده بود .با این حال عمده این ضرر با فروش سوخت به قیمت باالتر
از سوی این شرکت به خریداران ،جبران خواهد شد.بهای معامالت گاز طبیعی اروپا از ابتدای مارس حدود  ۲۰درصد افت کرده است زیرا پایان دوره گرمایش
زمســتان ،کاهش مصرف و ورود محمولههای گاز طبیعی مایع که برای کمک به این قاره برای متنوع کردن تامین ســوخت و کاهش وابستگی به صادرات
روسیه ،وارد می شوند را به همراه داشته است .یونیپر پیش از این درباره سود سه ماهه اول هشدار داده بود اما این شرکت دورنمای کل سال را تغییر نداد.
تینا تومال ،مدیر مالی شرکت یونیپر در بیانیه درآمدهای این شرکت اعالم کرد :ما عمدا تصمیم گرفتیم درآمدها را برای استفاده از فرصتهای بازار و ایجاد
ارزش افزوده ،به کمی بعدتر موکول کنیم .همچنین با برداشــت کمتر گاز از تاسیســات نگهداری ،امنیت عرضه انرژی آلمان را بهبود میدهیم.این شرکت
همچنین  ۳.۱میلیارد دالر ضرر و زیان را که مربوط به سرمایه گذاری در خط لوله گازی جنجالی نورد استریم  ۲بود ،ثبت کرد .برلین فرآیند تایید این خط
لوله گازی که از روسیه به آلمان امتداد پیدا می کند را در پی حمله نظامی مسکو به اوکراین ،متوقف کرد.یونیپر ماه گذشته اعالم کرد برداشت گاز از مخازن
را در مارس حدود  ۱۳تراوات ســاعت کاهش داده اســت .این اســتراتژی اجازه می دهد این شرکت بعدا سوخت را به قیمت باالتری بفروشد و حدود ۷۵۰
میلیون یورو ضرر تا پایان سال معکوس شود .این استراتژی ،امنیت عرضه را در شرایطی که جنگ در اوکراین ،عرضه را تهدید میکند ،تقویت خواهد کرد.
روسیه عرضه گاز به لهستان و بلغارستان را در پی امتناع این کشورها از پذیرش شرایط جدید پرداخت پول گاز به روبل قطع کرده است .این وضعیت تهدیدی
برای یونیپر است که برای بیش از نیمی از نیازهای گازی خود ،به روسیه وابسته است.بر اساس گزارش بلومبرگ ،این شرکت که برای رویارویی با نوسانات
شدید قیمتهای انرژی مجبور شده است استقراض کند ،دورنمای درآمد ناخالص یک تا  ۱.۳میلیارد یورو را برای کل سال مالی  ۲۰۲۲تایید کرد.

استخراج رمزارز با انرژی خورشیدی در ازبکستان قانونی شد

ازبکســتان به شــرکتها اجازه خواهد داد از انرژی خورشیدی برای استخراج رمزارزها استفاده کنند و همه فعالیتهای رمزارز شرکتهای داخلی و خارجی را از
مالیات بر درآمد معاف خواهد کرد.به گزارش ایسنا ،دولت تاشکند می خواهد استخراج کنندگان رمزارز برای تامین نیروی مزارع خود ،پنلهای خورشیدی را
نصب کنند.شرکتهای استخراج کننده رمزارز می توانند به شبکه نیرو نصب شوند اما باید دو برابر قیمت معمول را پرداخت کنند .با این حال در دورههای اوج
مصرف ،هزینه اضافی هم ممکن است دریافت شود.نیاز به هیچ مجوزی برای استخراج رمزارز نیست اما استخراج کنندگان رمزارز باید در سازمان ملی تازه
تاسیس «پروژههای چشم انداز ازبکستان» ،ثبت شوند.بعضی از رمزارزها شامل بیت کوین با طی پروسه پیچیدهای تولید می شوند .رایانههای مورد استفاده
برای این منظور ،به برق زیادی نیاز دارند .ازبکســتان در ســال  ۲۰۱۸تجارت رمزارز را در یک صرافی رمزارز داخلی قانونی کرد .این کشــور آسیای مرکزی
همچنین مجموعه پروژههای انرژی تجدیدپذیر را راه اندازی کرد که عمدتا نیروگاههای خورشیدی و بادی هستند.بر اساس گزارش رویترز ،کشور همسایه
قزاقستان که سال گذشته پس از آمریکا به دومین مرکز بزرگ استخراج بیت کوین در جهان تبدیل شد ،پس این که فعالیتهای استخراج رمزارز ،شبکه نیروی
داخلی را با کمبود روبرو کرد ،به مقابله با استخراج رمزارزها پرداخت.

آگهـی مناقصه عمومی
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به بصورت مناقصه عمومی اجرای سنگ مالون ورقه ای وکفپوش نوستالیت
پروژه حاشیه رودخانه کرج به اشخاص حقوقی اقدام نمايد.

رديف

موضوع مناقصه

مبلغ اولیه ريال

1

اجرای سنگ مالون ورقه ای وکفپوش نوستالیت پروژه حاشیه رودخانه کرج

30/100/000/000

 -1متقاضی موظف اســت جهت اخذ مدارک شــرکت درمناقصه عمومی به ســامانه
تدارکات الکترونیکی دولت ( ســتاد ایران ) به آدرس ســایت www.setadiran.ir
مراجعه نماید .
 -2شرایط متقاضی :
 -2-1اشخاص حقوقی  :اساسنامه شــرکت– آگهي تاسیس-آخرین تغییرات روزنامه
رسمي -ســایر مدارک ثبتي -کد اقتصادي – ایمنی کار و گواهي ارزش افزوده( قبل
از انعقاد قرارداد ارائه نمایند درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به نفع سازمان
ضبط خواهد شد) -داشتن رتبه  5راه یا  5ابنیه
 -3ســپرده شرکت در مناقصه به مبلغ  1/505/000/000ریال به یکی از روشهای
ذیل ارائه گردد:
* ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق  ،که به مدت ســه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید
باشــد ( .شناسه ملی  ، 14000287942کد اقتصادی  ، 411367759917کد پستی
) 3134851965
* واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره  100100100121بانک شهر
 -4مبلغ  2/000/000ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه ازطریق درگاه سامانه به
حساب شماره 700824126398بانک شهر
کد آگهی 1401-11

 -5برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشــند سپرده آنان
به ترتیب ضبط خواهد شد .
 -6سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات
مختار است.
 -7هزینـه چاپ آگهـی به عهده برنـده مناقصه میباشد .
 -8سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است .
 -9مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین درصورت شمول محاسبه خواهد گردید.
 -10مبلغ 10درصد کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن
انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.
* مبلــغ  6/020/000/000ریــال 25درصد تهاتر و مبلــغ  18/060/000/000ریال
75درصد نقــدی والباقی به مبلغ  6/020/000/000ریــال بصورت 25درصد تهاتری
و 75درصد نقدی پس از آزاد سازی ذیحسابی مجدد تامین اعتبار خواهد گردید .
 -11تاریخ انتشار درسامانه از مورخ 1401/2/17به مدت  2روز .
 -12مهلت زمانی دریافت اسناد درسایت تا ساعت  13 : 30مورخ 1401/2/22
 -13مهلت زمانی بارگذاری مستندات تا ساعت  14: 30مورخ 1401/3/3
 -14زمان بازگشایی درسایت ساعت  10صبح مورخ 1401/3/4

امور قراردادها وروابط عمومی  -سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
رشد  ۵۵درصدی

واردات  4.7میلیون دالری آمریکا از ایران

 8صفحه سال هفدهم شماره 4898
پنج شنبه  15اردیبهشت  3 1401شوال  5 1443می 2022

تجارت ایران و روسیه بی سابقه شد؛

تجارت ایران و آمریکا در سه ماهه نخست سال جاری میالدی با رشد  ۵۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال
قبل به  ۱۵میلیون دالر رسید.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،دفتر آمار آمریکا در تازه ترین
گزارش خود اعالم کرد مبادالت تجاری ایران و آمریکا در سه ماه نخست سال  2022میالدی به  15میلیون
دالر رسیده است .این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن  55درصد افزایش داشته است .در ماه های
ژانویه تا مارس سال  2021بالغ بر  9.7میلیون دالر کاال بین دو کشور مبادله شده بود.بر اساس این گزارش در سه ماه نخست  2022حجم صادرات
آمریکا به ایران رشد  7درصدی داشته است .در سه ماهه نخست سال  2021بالغ بر  9.6میلیون دالر کاال از آمریکا به ایران صادر شده بود که این
رقم در مدت مشابه امسال به  10.3میلیون دالر افزایش یافته است .افزایش  55درصدی تجارت دو کشور در سه ماهه نخست  2022تاحد زیادی
ناشی از جهش واردات آمریکا از ایران در این دوره بوده است .واردات این کشور از ایران در سه ماهه نخست امسال رشد  4700درصدی داشته و به
 4.7میلیون دالر رسیده است .آمریکا در سه ماهه نخست سال قبل تنها  0.1میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.میزان تجارت ایران و آمریکا
در مقایسه با کل مبادالت تجاری دو کشور با جهان رقم قابل توجهی نیست .ایران در بین مقاصد صادراتی آمریکا در سه ماهه  2022رتبه  175و
در بین منابع تامین کاالهای وارداتی این کشور رتبه  161را به خود اختصاص داده است.

حجم تجارت ایران با روس ها  ٤.٥میلیارد دالری شد

نماینده تجاری روســیه در ایران گفت ۱۰ :سال و نیم ســفیر روسیه در تهران بودم اما حجم مبادالت تجاری دو کشور هیچ گاه به رقم بیسابقه ۴
میلیارد دالر نرسیده بود.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از فارس ،رستم ژیگانشین ،نماینده تجاری روسیه در ایران در گفت و گو با خبرگزاری تاس
گفت :حجم مبادالت تجاری ایران و روسیه در سال  ۲۰۲۱به  ۴میلیارد دالر رسیده است.وی خاطرنشان کرد ،این یک رشد بی سابقه است ۴ ،میلیارد
دالر یک رقم بی ســابقه در تجارت ما با ایران اســت.این مقام روس تاکید کرد ،من  ۱۰ســال و نیم سفیر روسیه در تهران بودم و ما هرگز به چنین
رقمی نرسیده بودیم .امیدوارم ما از این ارقام عبور کنیم .به نظر می رسد ۴ ،میلیارد دالر ،رقم بسیار زیادی است اما با ظرفیت کشورهای ما را مطابقت ندارد.وی افزود ،با توجه به اعمال
تحریمهای بیسابقه علیه روسیه ،انگیزه بیشتری در همکاری میان دو کشور ایجاد شده است .کسب و کارهای ایرانی ،تمایل زیادی برای توسعه همکاری با روسیه نشان می دهند .این
ت ترین زمان برای رسیدن به رقم های باالتر است.ژیگانشین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایران
(تمایل) قبل از اعمال تحری م ها علیه روسیه وجود داشت ،اما معتقدم که اکنون راح 
و روســیه در چه زمینه هایی می توانند ،همکاری کنند ،گفت :یک محدوده وســیع و گسترده نفت و گاز ،حمل و نقل ،ارتباطات ،فناوری اطالعات ،علم و فناوری ،اقدامات بشردوستانه،
مواد غذایی ،کشــاورزی و موارد دیگر.نماینده تجاری روســیه در ایران توضیح داد ،ما چند پروژه بسیار مهم با ایران داریم که تازه شروع نشده اند؛ یک پروژه ،پروژه برقیسازی راهآهن
گرمسار  -اینچه برون است که از استانهای مرکزی ایران تا مرز ایران و ترکمنستان ادامه دارد و دیگری ،احداث نیروگاه حرارتی «سیریک»؛ فرض بر این است که این نیروگاه با گاز کار
کند .ما پروژه های زیادی داریم و من بسیار خوش بین هستم.

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق مطرح کرد:

کاهش طلب ایران از عراق به  ۱.۵میلیارد دالر

رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق گفت :با سفر اخیر
سرپرســت وزارت انرژی و برق عراق به ایران ،قرار شد در اولین
فرصت تتمــه بدهی خود را که حدود یک و نیم میلیارد دالر از
 5میلیارد دالری اســت که به صورت مســتمر طلبکار بودیم و
پرداخــت کردهاند را در اولین فرصــت پرداخت کنند.یحیی آل
اسحاق درباره آخرین وضعیت مراودات اقتصادی و تجاری ایران
و عــراق به خبرنگار ایلنا گفت :روابط ایــران و عراق یک روابط
مستمر و بلندمدت است و در حال حاضر روال عادی خود را طی
میکند .وضعیت این مبادالت هم در بخش خصوصی و دولتی،
چــه در حوزه تجارت و چه در حوزه پرداختها تقریبا شــرایط
عالی را دارد .در ســال گذشــته حدود  9میلیارد دالر صادرات
بخش خصوصی به عراق بود .همچنین نزدیک  1.5تا  2میلیارد
دالر هــم واردات از عراق داشــتهایم و صادرات برق و انرژی هم
وضعیت خوبی دارد.وی افــزود :در حوزه بخش خصوصی برای
بازگشت پولهایمان هیچ مشــکلی نداریم .در بخش خدمات و
کارهــای عمرانی گاهی اختالف نظرهایی وجود دارد که آن هم
بین کارفرما و مســئوالن اجرایی شرکتها که به دالیل تعدیل
قیمت و تغییر و تحولها عادی است و با مذاکرات حل میشود.
در رابطه با تبادل انرژی برق و گاز در اصل قضیه که این تعامالت
باید انجام شــود ،هیچ مشکلی نیســت و طرفین بر این موضوع
توافق دارند ،چه فروشــنده که ما هستیم و چه خریدار که عراق
اســت .اما عراق به دالیل خاصی که دارد بعضا در پرداختها با
تاخیراتی روبرو میشود که با سفر اخیر سرپرست وزارت انرژی
و برق عراق به ایران ،قرار شــد در اولین فرصت تتمه بدهی خود
را که حدود یک و نیم میلیارد دالر از  5میلیارد دالری است که
به صورت مســتمر طلبکار بودیم و پرداخت کردهاند را در اولین
فرصت پرداخت کنند.رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق
در ادامه خاطرنشــان کرد :چون معامالت و دریافتهای کشور
عراق از فروش نفت است و نفت را معموال با دالر معامله میکنند،
امریکا به دلیل نفوذی که روی دالر دارد و نفوذ و نظارتی که روی
تصمیمگیران مالی بانک مرکزی عراق دارند گاهی مشــکالت و
تغییراتی برای پرداختها برای آنها ایجاد میکنند .همچنین به

دلیل شــرایط خاصی که در عراق به دلیل مسائل امنیتی پیش
میآیــد گاها با تاخیر در پرداختها مواجه میشــویم ،اما اصل
قضیه هیچ مشکلی ندارد و در این توافق اخیر قرار شد ،صادرات
گاز و برق ما ادامه یابد.آل اســحاق افزود :در رابطه با پیمانکاران
ما هم مذاکراتی با شرکتها و مسئوالن آنها در حال انجام است
که در حال برطرف شــدن اســت .به طور کلی یک روال عادی
بین دو کشــور وجود دارد و نهایتا تصمیمات و علقهها بر اساس
توسعه روابط اســت .ما یک قرارداد  20میلیارد دالری با عراق
در ســال داریم که در حال حرکت به آن سمت هستیم.رییس
اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق در ادامه به مبادالت بخش
خصوصی با عراق اشاره کرد و افزود :رقم  9میلیارد دالر عملکرد
اقتصادی بخش خصوصی با کشــور عراق است و این رقم معوق

ساز و کار افزایش قیمت دارو در بودجه  ۱۴۰۱لحاظ شده است

مردم حق دارند نگران تامین دارو باشند

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت :سازو کار افزایش قیمت دارو ،همزمان در دل بودجه
 1401دیده شــد ه است که اگر درست انجام شود ،نباید افزایش قیمت را در سطح مصرفکننده
ببینیم.مجتبی بوربور درباره تاثیر حذف ارز  4200تومانی بر افزایش قیمت داروها به خبرنگار ایلنا
گفت :من اســم این ماجرا را گران شدن قیمت دارو نمیگذارم بلکه واقعیشدن قیمت دارو است.
برای اینکه عمده اقالمی که در کشور تامین و عرضه میشود با ارز نیمایی بوده و اکنون میخواهد
به آن ســمت حرکت کند.نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در ادامه افزود :این موضوع را در
مصاحبهای هم اعالم کردم که اگر در  5ســال گذشــته تورم را جمع بزنید ،امسال نسبت به سال
 95میزان تورم کشور  300درصد بیشتر بوده ولی دارو به طور متوسط در این مدت  110درصد
گران شــد ه است .این اثر تجمعی باعث شده که ما شاهد احساس افزایش قیمت قابل توجه دارو
از ســوی مصرف کننده باشــیم .از آن طرف هم مجلس کار هوشمندانهای در بودجه انجام داده و
هفتاد هزار میلیارد تومان برای ما ب ه التفاوت قیمت دارو تخصیص داده که از طریق بیمه و یارانه
برای مصرفکننده پوشــش داده شود.وی در ادامه افزود :اگر ساز و کار این کار درست انجام شود،
نباید افزایش قیمت در جامعه در ســطح پایه حفظ شود .ممکن است نوع داخلی دارویی را بیمه
پوشش دهد ولی همیشه این طور بوده که ما بهالتفاوت آن را باید بیمار پرداخت کند.بوربور تاکید
کرد :بخشــی از این افزایش قیمتی که اکنون شاهد آن هستیم از نیمه دوم سال قبل شروع شده
که بعضی از داروها از ارز ترجیحی بنا به سیاستهایی که بود ،خارج شدند و از ارز نیمایی استفاده
کردند و دارو چندماهی طول میکشد تا تغییر قیمت آن به مصرفکننده برسد .چون وقتی تغییر
قیمت اتفاق میافتد از مرحله تامین که تولید یا واردات باشد تا مرحلهای که به دست بیمار برسد
چندماهی طول میکشــد و این اثر تاخیری هســت.نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو افزود:
حال اینکه این روند چقدر ادامه مییابد ،به عوامل متعددی بستگی دارد .اگر دولت آن چیزی که
اکنون زمزمه آن است یعنی بحث حذف ارز ترجیحی از تامین مواد اولیه و محصوالت ساخته شده
را دنبــال کند ،قیمت محصوالت طبیعتا به همان انــدازهای که ارز ترجیحی روی همه نهادههای
دارویی اثر داشته ،افزایش مییابد.وی افزود :ولی سازو کار این افزایش قیمت دارو ،همزمان در دل
بودجه  1401دیده شد ه است که اگر ساز و کار آن درست انجام شود ما نباید افزایش قیمت را در
سطح مصرفکننده ببینیم .اگر االن هم وجود دارد ،ناشی از این است که هنوز این سیاستها روش
اجرایش آنچنان که باید و شاید تدوین و اجرایی نشده است که امیدوارم بهزودی این اتفاق بیفتد.
بوربور درباره ســازو کار اجرایی شدن این سیاستها گفت :ساز و کارش همان است که در بودجه
تکلیف کردهاند و همان طور که میدانید ما تقریبا ارز  4200تومانی را سالی حدود  40هزارمیلیارد
تومــان مصرف میکردیم یعنی مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی حدود  40هزار میلیارد تومان
میشــد .ولی بودجه کنونی ،هفتاد هزار میلیارد تومان برای پوشش آن در نظر گرفته است.نایب
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره سازو کار اجرای این سیاستها اظهار کرد :این بودجه باید
از سوی دولت تخصیص و به نهادهای بیمهگر و بیمهها داده شود و به همان نسبت هم پوششهای
خود را بیشتر کنند تا بیمار ،درصد پرداختش به همان نسبت قبلی کاهش پیدا کند .طبیعتا این
موضوع باید به سرعت اجرا شود چون تکلیف در بودجه مشخص است.بوربور تصریح کرد :خود من
هم به عنوان مصرفکننده دارو و هم به عنوان کسی که در چرخه دارو فعالیت دارد ،متوجه شدم
که مردم حق دارند که نگرانی در مورد تامین اقالم داشته باشند.

نیست و پولهای بخش خصوصی دریافت شده است .امسال هم
روند مبادالت رو به توســعه و رشد بوده است بطوریکه در سال
 1400نســبت به ســال قبل روابط ما با عراق حدود  35درصد
رشد داشته اســت.وی افزود :باید توجه داشت که یک سری از
مبادالت ما با عراق ،به صورت ریالی است و به نحوی صادرات و
واردات آنها انجام میشود که اگر آنها را هم در نظر بگیریم ،رقم
مبادالت ما با عراق بیشتر از  10میلیارد دالر است.آل سحاق در
ادامــه با اظهار امیدواری از اینکه روابط ایران و عراق هرچه بهتر
و آســانتر سامان یابد ،ادامه داد :کشور عراق درباره بروکراسی و
مقررات هم در حال تغییر و تحوالتی اســت که گاهی در کوتاه
مــدت بعضی کاالها ممنوع میشــوند و در ایران هم این اتفاق
به دلیل مســایل داخلی میافتد که به دلیل اقتضای مدیریتی

زمان کشورهاســت.وی افزود :یک حرکت اصولی دیگر که بین
ایران و عراق در حال شــکلگیری است مسئله ترانزیت کاال از
عراق اســت .ما به دنبال ایجاد تعادل بین صادرات و وارداتمان
با کشور عراق هســتیم که در صورت امکان وارداتی را از کشور
عراق داشته باشیم .اگر ممکن باشــد میتوانیم از طریق عراق،
کاالهایی را که مورد نیازمان اســت از جمله کاالهای اساسی را
وارد کنیــم .هنوز قانون ترانزیت به صــورت کامل در عراق اجرا
نمیشــود و کاالیی که به عراق وارد میشود اگر از عراق مجدد
بخواهد صادر شــود ،مثل کاالی عراقی عوارض برای آن مترتب
اســت .مجلس آنها قانون ترانزیت کاال را تصویب کرده و دولت
آنها هم تصمیماتی در این خصوص دارد و ما هم این موضوع را
دنبال میکنیم.آلاســحاق ادامه داد :قانون ترانزیت اگر در عراق
تصویب و قوانین آن عملیاتی شود ،امکان اینکه باالنس تجاری ما
با عراق به سمت یک تعادل و توازن برود ،وجود دارد .همان طور
که ما سال گذشته نسبت به سال قبل واردات خود را از عراق به
حدود  2میلیارد دالر رساندیم و از منابع مالی و امکانات ترانزیتی
خود در عراق اســتفاده کردیم .این روابط به ســمت یک تعادل
پیش میرود و عزم ما بر این است که یک روابط متوازن و پایدار
بین ایران و عراق شکل بگیرد.رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران
و عــراق با بیان اینکه بازار عراق در میان همســایههای تجاری
ایران یک بازار تجاری بلندمدت است ،تصریح کرد :محیط عراق
بــه دلیل حجم کاری و نوع درآمدها و نیازهایی که به خدمات و
کاالی ایرانی دارنــد ،به دلیل قیمت محصوالتمان رقابتپذیری
خوبی دارد .مگر اینکه شرایط دیگری در کشور عراق پیش بیاید
و فرصتهایی را برای دیگر کشورها هم پیش بیاورند.یحیی آل
اسحاق در پایان خاطر نشان کرد :کشور عراق فرصت خوبی برای
فعــاالن اقتصادی ایران چه در زمینه خدمات بازرگانی ،صادرات
و واردات کاال و خدمات گردشــگری است .در حوزه گردشگری
طرفین سالی حدود  7میلیون نفر ،زائر و گردشگر بین دو کشور
داریم که این رقم بسیار باالیی است .از همین روی ،در حوزههای
مختلف گردشگری مانند زیارت ،سالمت و سیاحت میتوانیم با
کشور عراق همکاری خوبی داشته باشیم.

قرعهکشی خودرو دیگر در خودروسا زیها انجام نمیشود

فروش با«سامانه فروش یکپارچه»

وزارت صمــت اعــام کــرد :به
دســتور وزیر صمت مقرر شــده
فروش خودرو از ایــن پس نه از
طریق قرعهکشی در شرکتهای
خودروســازی بلکه در ســامانه
فــروش یکپارچــه خــودرو و به
صــورت شــفاف انجام شــود.به
گزارش خبرگزاری فارس به نقل
از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
مرکز ارتباطات وزارت صمت پیرو
استناد برخی رسانهها به نامهای
دربــاره فرآیند حــذف تدریجی
قرعهکشــی در فــروش خودرو
ب ه منظــور تنویر افــکار عمومی
توضیحاتی ارائه کرد.وزارت صمت
از همان ابتدای تصدی سکانداری
این وزارتخانه راهبردی از ســوی
سیدرضا فاطمیامین ،پیرو دغدغه
بهحق مردم ،ضمــن مخالفت با
ادامه روند فعلی قرعهکشی فروش
خودرو ،اصالح روند و تالش برای
حذف آن را در دستور کار قرارداد
و بر اساس همین قاعده نیز وزیر
صمت«حذف تدریجی قرعهکشی
فروش خــودرو» را از برنامههای
جــدی وزارتخانه اعــام کرد و
تاکنون نیز برنامههــا در همین
مسیر طراحیشده و ایجاد سامانه
فــروش یکپارچه خــودرو نیز بر
همین اساس بوده است.همچنین
در اجــرای بنــد « »۵دســتور
هشــت مادهای رئیسجمهوری
(موضــوع نامه شــماره ۱۶۱۸۹
مورخ  ۱۵اسفندماه سال )۱۴۰۰
در خصــوص چگونگــی عرضه
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خودرو ،بــرای ایجاد شــفافیت
و افزایــش رضایتمنــدی مردم
مبنی بــر اینکه در اســرع وقت
اصالح و شفافسازی الزم در آن
صورت گیرد ،مقرر شــد تا زمان
ایجاد تــوازن در عرضه و تقاضای
خودرو کــه میتوانــد به حذف
تدریجی قرعهکشــی منجر شود،
تمهیدات الزم برای قرعهکشــی
متمرکز خودرو توســط سازمان
حمایــت مصرفکننــدگان و
تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ ۲
اردیبهشتماه امسال ،فراهم شود
و همه خودروســازها از تاریخ ۱۸
اردیبهشت ،هرگونه عرضه خودرو
را با هماهنگی آن سازمان و تنها از
طریق سامانه متمرکز قرعهکشی
انجــام دهند تــا ضمــن ایجاد
شــفافیت موردنظر ،امکان عرضه
عادالنهتر برای تمامی خودروهای
تولیدی فراهم شــود.نکتهای که
باید موردتوجه قرار گیرد آن است
که اکنون تنها برخی خودروسازها
آنهم بهصورت مــوازی اقدام به

فروش خودرو از طریق قرعهکشی
میکنند که ضمن شــفاف شدن
روند فروش خودروی آنها ،سایر
خودروسازها نیز مکلف به عرضه
خودرو از طریق «ســامانه فروش
یکپارچه خودرو» میشوند.بدیهی
اســت اصالح ســاختار یک رویه
صنعتی آنهم در موضوعی مانند
تولید خودرو ،فرآیندی یک شبه
یا یک ماهه نیســت ،بلکه روندی
حداقــل میانمــدت و نیازمنــد
برنامهریــزی ،تأمیــن قطعات و
آمادگی خــط تولید برای افزایش
تولید اســت؛ اگرچه که با توجه
به حســاس بودن ایــن موضوع
برنامهریــزی برای انجــام آن در
کوتاهترین زمان مدت ،انجامشده
اســت ،اما بازهم رونــدی زمانبر
خواهد داشــت.از آنجا که حذف
قرعهکشی فروش خودرو تا نهایی
شــدن تکمیل اصالح ســاختار،
چند مــاه زمان خواهــد برد و با
توجه ویژه وزیــر صمت به حفظ
حقوق مصرفکننــدگان در دوره

گذار ،مقرر شــد در همین مدت
محدود نیز روند قرعهکشی خودرو
اصالحشده و شفافتر و عادالنهتر
شــود ،تا از داللی و ســوداگری
یک عده خاص جلوگیری شــده
و خودروهــای تولیدی بهدســت
خریــداران واقعی برســد.براین
اساس به دستور وزیر صمت مقرر
شده اســت فروش خودرو از این
پــس نه از طریق قرعهکشــی در
شرکتهای خودروسازی ،بلکه در
ســامانه فروش یکپارچه خودرو و
بهصورت شفاف انجام شود.تأکید
میشــود افزایش تولیــد خودرو،
راهبرد اصلی وزارت صمت است،
اما شفافسازی عرضه خودرو (چه
قرعهکشی و چه غیرقرعه کشی)
مســیر دیگری است که باید همه
خودروسازان آن را انجام دهند؛ به
عبارتی شفافســازی روند عرضه
خــودرو موضوع دیگری اســت
که ســبب تضییع نشدن حقوق
مصرفکننده میشــود؛ بنابراین
وزارت صمت وظیفه خود میداند
نســبت به اجرای عرضه شــفاف
خــودرو اقدام کند.بدیهی اســت
مردم از عرضه غیر شفاف خودرو
ناراضی هستند و عرضه فعلی آن
منجر شده است در عمل واسطهها
و ســوداگران باعث تالطــم بازار
شــوند؛ بنابراین هدف از دستور
ابالغشــده به ســازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان،
تنها جلوگیــری از تضییع حقوق
مردم در همین مدت محدود ادامه
روند قرعهکشــی فــروش خودرو
و حفظ حقوق خریــداران واقعی
است و به طبع فرآیند قرعهکشی
بهتدریج حذف خواهد شد.

گزیده خبر
بحران آرد و ماکارونی در کشور؛

دود بی برنامگی دوباره در چشم
تولیدکننده و مصرف کننده!

طی هفتههای گذشــته تصمیم دولت برای افزایش قیمت آرد صنف و
صنعت منجر به بروز التهاباتی در بازار شــده است .اما چرا دولت حتی
وقتی دســت به اقدامی با نیت خــوب – مثل مقابله با قاچاق در جریان
آرد – میزند باز هم نه تنها به هدف خود نرســیده بلکه تبعات بسیاری
را به دنبال خود میآورد؟اقتصادآنالین – صبا نوبری؛ افزایش قیمت نان
و ماکارونی اعتراضات بســیاری را طی روزهای گذشته برانگیخته است.
همــه چیز از تعیین نرخ جدید ۱۶۹۰۰تومانی برای آرد صنف و صنعت
با تایید ســازمان حمایت از مصرفکننده آغاز شــد.عدم افزایش قیمت
آرد همگام با تورم و همچنین قیمتهای جهانی طی ســالهای گذشته
به دلیل دخالت دولت در این حوزه باعث شــده بود تفاوت چشمگیری
میان قیمت داخلی ایــن محصول و قیمتهای جهانی آن به وجود آید
که زمینه را برای قاچاق آرد به خارج از کشور فراهم میکرد ،به طوری
که ســودهای کالنی نصیب افراد میشــد که گاهی به چند صد درصد
نیز میرسید.این اتفاقات باعث شد دولت پس از سالها سرکوب قیمت
آرد ،آن را افزایش دهد .تصمیمی که به نظر میرســد تبعات بسیاری را
به دنبال داشــت .اما دالیل اصلی اتفاقاتی که طی هفتههای گذشته در
بازار رخ داده چیست؟
بی خبری مردم!
عدم اقنــاع عمومی مردم و اتخاذ دوباره تصمیمات یک شــبه ،یکی از
دالیل اصلی وضعیت فعلی در بازار اســت .همچنیــن مردم اطمینانی
نسبت به آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد نیز ندارند؛ ارز ۴۲۰۰تومانی
گندم در آینده حذف میشــود؟ یارانه آرد ســنتی چطور؟ و از آنجایی
کــه دولت در اتخاذ چنیــن تصمیماتی معمــوال ناگهانی عمل میکند
این التهاب در جامعه وجود دارد که باید هرچه ســریعتر خود را آماده
تغییرات جدید و افزایش قیمتها کند.این درحالیســت که معاون وزیر
صمت به عنوان وزارتخانه متولی این طرح ،اعالم کرده که وضعیتی که
در این بازار به دنبال افزایش قیمت اخیر آرد رخ داده طبیعی اســت و
پس از باال رفتن قیمت اتفاقاتی از این دست رخ میدهد! اما باید توجه
کرد که فلسفه وجود سیاستگذار در این سمت این است که تصمیمات
را به نحوی اجرایی کند که کمترین تبعات را داشــته باشــد و برای آن
برنامهریزی کند ،نه اینکه به راحتی گفته شــود این اتفاق طبیعی است!
اتخاذ چنین رویکردهایی ،شرایط را برای عدم فروش موجودی به امید
افزایــش قیمت در آینده فراهم میکنــد و تولیدکننده را از دید دولت
بــه مجرم تبدیل کرده و انگیزه را بــرای فعالیتهایی که احتکار نامیده
میشود ،باال میبرد.
آزادسازی قیمت آرد یا افزایش دستوری قیمت؟
اما ســوال اساسی که در این بین مطرح میشــود این است که آیا دولت
با اجرای چنین طرحی به دنبال ســاختار اصالح اســت؟ متاسفانه تجربه
نشــان داده تا زمانی که فاصله قیمتی یک کاال که دولت به آن سوبســید
پرداخت میکند و قیمت آن از افزایش تورم جا میماند با ســایر کاالهایی
که همپای تورم حرکت میکنند آنقدر زیاد نشــود که تقاضا برای آن باال
رفته و از آن طرف قاچاق آن به صرفه شود ،دولت دست به تغییر قیمتها
نمیزنــد ،بنابراین نمیتوان آن را اقدامی اصالحی برای دولت عنوان کرد.
از طرف دیگر درحالی که برخی قصد دارند با اســتفاده از لفظ آزادسازی
نرخ آرد این را دستاورد دولت بدانند؛ باید توجه کرد که آزادسازی صورت
نگرفتــه زیرا هرچند قیمتها باالتر رفته اما همچنان دولت آنها را تعیین
میکند .اگر این اجازه داده میشد که طی سالهای گذشته همگام با تورم
و عرضه و تقاضا قیمت آرد حرکت کند ،شاهد سالها سرکوب قیمت آن و
این جهش شدید قیمتی نبودیم و بازار به این روز نمیافتاد.از طرف دیگر
وضعیت بازار هنوز آشفته است و نظام چندنرخی آرد همچنان وجود دارد.
در شرایطی که ســهم صنف و صنایع از مصرف آرد چندان باال نیست اما
دولت با باالبردن قیمت آرد مصرفی این بخش ،اختالف میان آرد ســنتی
و فانتزی را به شدت افزایش داده و همچنان بستر فساد و قاچاق به دلیل
این چند نرخی بودن وجود دارد .بنابراین عجیب نیســت اگر هدف اصلی
دولت در اتخاذ این تصمیم که مقابله با قاچاق بوده است ،عملی نشود.
نقش ارز ۴۲۰۰تومانی در این بین چیست؟
در این بین بسیاری افزایش قیمتهای اخیر برای این دو کاال را به حذف
ارز ۴۲۰۰تومانی ربط میدهند .اما این درحالیست که از ابتدا گندم که
ماده اولیه تهیه آرد اســت و به آن ارز ۴۲۰۰تومانی تعلق میگرفت در
لیســت ممنوعیتهای دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قرار داشت و
قبال گفته شــده بود دولت قبل از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی آن را به مردم
اطالع خواهد داد ،حال مشخص نیست آیا دولت خالف وعده خود عمل
کرده و بدون اطالع قبلی ارز ۴۲۰۰تومانی را از گندم حذف کرده است؟
در پایان باید گفت ،در این موضوع که افزایش قیمت آرد طی سالهای
گذشته یک الزام برای اقتصاد ایران بوده است شکی نیست .اما دولتها
بار دیگر آن را آنقدر به تعویق انداختند تا زمانی رسید که جامعه سخت
بتواند این موضوع را بپذیرد .نبودن برنامه صحیح برای پیادهســازی این
طرح توســط دولت این نگرانی را ایجاد میکند که اگر چنین رویکردی
در جریان حــذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیز رخ دهد ،باید انتظار شــرایطی
سختتر از کمبود ماکارونی و گرانی نان را داشت!

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

info@sobh-eqtesad.ir

طال خیال صعود ندارد؟

سهمهای در قعر مانده!

با گذشت حدود دو هفته از پیشنهاد سه گانه سازمان بورس برای نزدیکتر شدن
صندوقهــای پاالیش یکم و دارا یکم به ارزش ذاتی ،این صندوقها همچنان زیر
قیمت  NAVمعامله شــده و خریداران هنوز هم در ضرر به سر میبرند.به گزارش
ایسنا ،کمتر کسی است که از ماجرای صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله یا
همان ETFهای دولت بیخبر باشد .صندوقهایی که در روزهای اوج بورس سهام
عدالت را به مردم عرضه کرد و قرار بود عدالت را برقرار کند اما حدود دو ســال
است که در ضرر به سر میبرد و حتی روزهای صعودی بازار طی این دو سال نیز
باعث نشد این صندوقها به ارزش ذاتی یا همان  NAVبرسند.ماجرا از سال ۱۳۹۹
آغاز شــد ،در روزهایی که شــاخص کل بورس برای گذر از مرز دو میلیون واحد
کمین کرده بود ،وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب  ETFاز سوی دولتمردان
داده و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه ای ،صندوق دوم پاالیشی و صندوق
سوم خودرویی و فلزی باشد .درواقع دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی
بانکها ،بیمهها ،پاالیشگاهها ،شرکتهای خودرویی و فوالدی را در بازار عرضه و
از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند .این صندوقها با  ۲۰تا  ۳۰درصد
تخفیف به مردم واگذار شــد و هر ایرانی دارای کد ملی میتوانست خریدار آنها
باشد.نکته جالب این بود که وزیر سابق اقتصاد در آن زمان بارها تاکید کرد که این
صندوقها فرصت خوبی برای توزیع ثروت بین آحاد ایرانی است .همچنین اعالم
کرد که با توجه به تخفیف  ۲۰درصدی این صندوق اگر فردی پنج میلیون تومان
سهام پاالیشی یکم بخرد ،یک میلیون تومان تخفیف خواهد گرفت و در واقع به
میزان یک میلیون تومان از ثروت بهرهمند خواهد شد.در این راستا صندوق اول با
نام دارا یکم در اوایل تابستان سال  ۱۳۹۹عرضه و در سوم تیرماه قابل معامله شد.
در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری ،به نمایندگی از دولت،
باقیمانده سهام خود در بانکهای ملت ،تجارت و صادرات ایران و بیمههای البرز و
اتکایی امین را واگذار کرد.در پذیره نویسی صندوق دارایکم بیش از چهار میلیون
نفر مشــارکت کردند .صندوقی که هم راســتا با روزهای صعودی بازار سرمایه،
بازدهی چشمگیری داشت و تا  ۲۰۰درصد سود هم پیش رفت .سوددهی دارایکم
به گونه ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو میلیون
واحد به کمتر از یک میلیون واحد ،این صندوق همچنان در سود قرار داشت .اما
عمر این سود طوالنی نبود و سقوط های پی در پی بازار این صندوق را هم به ته
چاه کشاند .البته ارزش این صندوق زیر سایه روزهای صعودی بازار در سال جدید
نیز افزایش یافته و طبق آخرین آمار ،هر واحد این صندوق حدود  ۱۱هزار و ۹۰۰
تومان قیمت دارد .این درحالی است که  NAVاین صندوق  ۱۶هزار و  ۹۰۰تومان
بوده و قیمت هر واحد این صندوق هنوز فاصله چشم گیری با  NAVدارد .اما مسیر
سوددهی پاالیشی یکم از همان ابتدا کامال از دارایکم جدا شد .پاالیشی یکم باقی
مانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه تهران ،تبریز ،اصفهان و بندرعباس بود که
عرضه آن با اختالف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه ای برای
ریزش بازار شــد! این صندوق عرضه شد اما عرضه آن همزمان با ریزش بازار بود.
هر واحد این صندوق نیز در روز عرضه  ۱۰هزار تومان قیمت داشت اما در روزهای
ریزشی بازار به  ۵۰۰۰تومان ،یعنی نصف قیمت روز عرضه نیز رسید .قیمت این
صندوق در آخرین روز معامالت در هفته جاری به بیش از  ۸۰۰۰تومان رسید.
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مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی:

قیمت طال امروز جمعه کاهش یافت و به نظر میرسد که برای سومین هفته متوالی با تقویت ارزش دالر و افزایش بازدهی سقوط کرد،
در حالی که سرمایهگذاران منتظر گزارش مشاغل ایاالتمتحده برای ارزیابی تاثیر آن بر سیاست پولی هستند.به گزارش ایسنا ،بهای هر
اونس طال با  ۱.۴درصد کاهش به  ۱۸۷۵دالر و  ۵۰سنت رسید ،در حالی که قیمت طالی آمریکا با  ۰.۰۷درصد کاهش به  ۱۸۷۶دالر
و  ۵۰سنت رسید .این به روزرسانی قیمت در ساعت  ۸صبح به وقت شرقی است و طال تاکنون در این هفته حدود  ۱.۵درصد کاهش
داشته است.بازدهی شاخص  ۱۰ساله خزانهداری ایاالتمتحده تقویت شد ،در حالی که دالر در برابر سبدی از ارزها نزدیک به باالترین
حد خود در  ۲۰سال گذشته بود و شمش بدون بازده را برای سایر دارندگان ارز گران کرد.بر اساس گزارش رویترز ،برنامه جدید برای مساعدت بیکاری در ایاالتمتحده در هفته
گذشته به باالترین سطح بیش از دو ماه گذشته افزایش یافت اما در سطحی باقی ماند که با تشدید شرایط بازار کار و افزایش بیشتر دستمزدها سازگار بود که میتواند تورم
را برای مدتی داغ نگه دارد.سرمایهگذاران بر روی ارقام حقوق و دستمزد غیرکشاورزی وزارت کار ایاالتمتحده برای ماه آوریل تمرکز خواهند کرد .فدرال رزرو ،روز چهارشنبه
نرخ بهره خود را نیم درصد افزایش داد که بیشترین میزان در  ۲۲سال گذشته بود اما جروم پاول ،افزایش  ۷۵واحدی در جلسه آینده را رد کرد.بانک انگلستان هشداری جدی
درباره بریتانیا با افزایش نرخ بهره در روز پنجشنبه به باالترین میزان از سال  ۲۰۰۹و خطر دوگانه رکود و تورم باالی  ۱۰درصد را ارائه کرد.بزرگترین صندوق سرمایهگذاری
تحت پشتوانه طال در جهان ،SPDR Gold Trust ،اعالم کرد که داراییهای آن در روز پنجشنبه  ۰.۴درصد کاهش یافت.در بازار سایر فلزات ارزشمند ،بهای هر اونس فلز نقره با
 ۱.۱درصد کاهش به  ۲۲.۲۵دالر رسید .هر اونس پالتین با  ۲.۹درصد کاهش به  ۹۵۲دالر و  ۶۷سنت رسید و پاالدیوم با  ۰.۶درصد کاهش به  ۲۱۷۴دالر و  ۶۴سنت رسید.

گزیده خبر

@sobheqtesad

بازار مالی

www.sobh-eqtesad.ir
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پرداخت سود سنواتی سهامداران بازار سرمایه آغاز شد

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت :این شرکت همزمان با عید سعید فطر پرداخت سود
سنواتی سهامداران بازار سرمایه را آغاز کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه ایران ،محمد باغستانی ،مدیرعامل شرکت سپرده
گذاری مرکزی با بیان این مطلب افزود :دریافت سود سنواتی شرکتها ،یکی از مهمترین دغدغهها و مطالبات سهامداران در طول سالهای
اخیر بود که خوشبختانه شرکت سپرده گذاری مرکزی زیر ساختهای فنی الزم را برای رفع این مشکل فراهم کرده است.وی اضافه کرد:
شرکت سرمایه گذاری پردیس ،نخستین شرکتی است که روز گذشته سود سنواتی سهامداران خود را از طریق سمات پرداخت کرد.مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت:
از  ۱۹هزار و  ۹۰نفر سهامدار شرکت سرمایه گذاری پردیس ۱۲ ،هزار و  ۴۸۸نفر در سامانه جامع اطالعات مشتریان (سجام) ثبت نام کرده بودند که سود سنواتی این افراد به
مبلغ بیش از  ۱۸میلیارد ریال امروز به حسابشان پرداخت شد.باغستانی افزود :شرکت سپرده گذاری مرکزی این آمادگی را دارد که سودهای سنوات گذشته شرکتها را دریافت و
به حساب سهامداران واریز کند که به طور حتم این موضوع منجر به افزایش رضایتمندی سهامداران خواهد شد.مدیرعامل سمات از سهامدارانی که تاکنون ثبت نام و احراز هویت
خود را در سامانه سجام انجام ندادهاند ،درخواست کرد هر چه سریعتر اقدام کنند تا این شرکت امسال بتواند سود مجامع و مطالبات سنواتی سهامداران را از طریق اطالعات این
سامانه پرداخت کند.گفتنی است؛ سامانه جامع اطالعات مشتریان (سجام) با هدف ایجاد سامانهای یکپارچه ،فراگیر و ارائه خدمات مطلوب به سهامداران بازار سرمایه راه اندازی
شده است.عالقه مندان میتوانند با مراجعه به سایت  www.sejam.irبه صورت حضوری و غیر حضوری ثبت نام خود را در این سامانه انجام دهند.

معاون بانک مرکزی تشریح کرد:

نحوه جدید پرداخت چک برگشتی

معــاون فناوریهای نوین بانک مرکــزی گفت :اگر فردی در
۵بانک حســاب دارد و چک او در بانک اول برگشت میخورد
مانده تمام حسابهای او احصا میشود و در مراحل بعدی به
ترتیبی که از بیشترین مانده به کمترین مانده است ،کسری
موجودی چک برگشتی مســدود خواهد شد.به گزارش ایبِنا
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ،دکتر مهران محرمیان
در گفت وگو با رسانه ملی درباره نحوه مسدودی حسابهای
فرد صادرکننده چک برگشــتی عنوان کرد :باتوجه به اینکه
ماده  ۵مکرر قانون اصالح قانون صدور چک ،مواردی را برای
شــخصی که چک وی برگشت می خورد در نظر گرفته است
یکی از این موارد کسر مانده چک برگشتی از کلیه حسابهای
صادرکننده چک در شبکه بانکی است .در حال حاضر بخشی
از این قانون در حال اجراســت .بدیــن معنا که اگر فردی در
یک بانک دسته چکی داشته باشد و چک او برگشت بخورد،
از تمام حسابهایش در همان بانک مبلغ مربوطه برداشت و
چک اگر مبلغش کفایت کرد ،پاس میشود.مقام مسئول بانک
مرکزی یادآور شــد :در قسمت دیگر قانون عنوان شده است
که به میزان مبلغ کســری چک برگشتی ،سایر حسابهای
صادرکننده چک برگشتی در تمام شبکه بانکی مسدود شود
و در نهایت روال قانونی از ســوی قوه قضائیه برای برداشت از
آن حساب طی شود .بنابراین اگر فردی در پنج بانک حساب
دارد و در بانک اول چک وی برگشــت میخورد ،مانده تمام
حســابها احصا میشــود و در مرحله بعدی به ترتیبی که
از بیشــترین به کمترین مانده است ،کسری موجودی چک

برگشتی مسدود خواهد شد.وی درباره نحوه اطالع فرد دارای
چک برگشتی از مســدودی حسابهایش گفت :طبیعتاً فرد
میتواند از کانالهای ارتباطی هر بانک این کار را انجام دهد.
اما این رویه بســیار طوالنی است بدین صورت که فرد به قوه

بازار سهام متالطم شد

قضاییه مراجعه میکند ،قوه قضائیه با بانکها مکاتبه میکند،
بانکها مانده موجود را به قــوه قضائیه بازمی گردانند و غیره.
البته این امر تنها مرتبط با چک برگشــتی نیست و در تمام
مواردی که به ضبط اموال و داراییهای شخصی شبکه بانکی

بازارهای آسیایی روز پنجشنبه به دنبال افزایش نرخ بهره وال استریت پس از اینکه فدرال رزرو احتمال افزایش شدید در آینده نزدیک را کمرنگ کرد ،همچنین تصمیم اتحادیه اروپا برای
ممنوع کردن واردات نفت از روسیه ،صعود کردند.به گزارش ایسنا و به نقل از استاک ،مقامات بانک مرکزی ایاالتمتحده به عنوان بخشی از نبرد این بانک برای مهار تورم ،در حالی که از
جدول زمانی برای تخلیه داراییهای اوراق قرضه گسترده خود رونمایی میکنند ،از افزایش نیم واحدی در هزینههای استقراض (بزرگترین افزایش از سال  ۲۰۰۰تاکنون) خبر دادند.در حالی
که جروم پاول ،رئیس فدرال رزرو آمریکا افزایشهای  ۵۰امتیازی بیشتری را در آینده اعالم کرد ،این خبر به افزایشی در وال استریت دامن زد و هر سه شاخص اصلی سهام آمریکا به دلیل
افزایش در شرکتهای فناوری ،حدود  ۳درصد افزایش یافتند.کالرا چئونگ ،از مدیریت دارایی جیپی مورگان گفت« :این بازتابی از آرامش بود زیرا سرمایهگذاران از ترس اینکه کمیته در
تشدید سیاستهای پولی بیش از حد تهاجمی عمل کند ،وارد جلسه شدند».دستاوردهای نیویورک به آسیا نیز کشیده شد ،جایی که شانگهای پس از بازگشت از یک وقفه طوالنی ،پیشرفت
کرد و شاخص سهام هنگ کنگ ،سیدنی ،سنگاپور ،تایپه ،مانیل و ولینگتون نیز صعودی بودند.گستردهترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ،اماسسیآی در خارج از ژاپن  ۰.۹۳درصد افزایش
یافت ،اگرچه معامالت با بسته شدن بازارهای ژاپن و کره برای تعطیالت عمومی ضعیف عمل کردند.سهام چین با افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹-و قرنطینه شدید در مرکز مالی شانگهای
که عملکرد بازارها را تحت تاثیر قرار داده است ،با افزایش گستردهتر روبرو شد.رشد آسیا به دنبال افزایش یک شبه شاخصهای ایاالتمتحده بود که در آن میانگین صنعتی داوجونز ۲.۸۱
درصد ،اس اند پی  ۵۰۰به میزان  ۲.۹۹درصد و نزدک  ۳.۱۹درصد رشد کردند.شاخص هانگ سنگ ،هنگ کنگ در معامالت اولیه  ۰.۷۷درصد و شاخص بخش فناوری  ۱.۴۳درصد افزایش
یافت.شاخص بورس استرالیا ( )۲۰۰ S&P/ASXنیز با افزایش  ۰.۶۱درصدی عملکرد قوی داشت.با این حال ،شاخص  CSI۳۰۰چین با  ۰.۱۶درصد کاهش باز شد زیرا بازارها ،تجارت را پس
از تعطیالت سه روزه از سر گرفتند.شاخص دالر که ارزش دالر را در برابر  ۶همتا اندازه گیری میکند ،در  ۱۰۲.۴۹بود که در روز چهارشنبه در  ۱۰۳.۶۳ثابت شد.اوراق خزانه ایاالتمتحده
به دلیل تعطیالت در ژاپن معامله نمیشد و بازده آن یک شبه کاهش یافت .بازدهی معیار  ۱۰ساله آخرین بار  ۲.۹۴۰۲درصد اعالم شد که از  ۳درصد کمتر بود.

مرتبط اســت ،روال این گونه و به همین میزان طوالنی است.
لذا مقرر اســت که این کار به صورت برخط انجام شود و فرد
از طریق کانالهای ارتباطی بانک خودش می تواند از وضعیت
مسدودی حسابش اطالع یابد.معاون فناوریهای نوین درباره
روال رفع مســدودی از حسابهای صادرکننده چک بالمحل
عنوان کرد :روال رفع مسدودی همان روالی است که تاکنون
انجام شده اســت .یعنی صادرکننده چک بالمحل برای رفع
مســدودی باید رضایت شخص ذی نفع چک را اخذ کند که
عم ً
ال این کار با پرداخت مبلغ انجام خواهد شــد و پس از آن،
همین روال به صورت عکس (معکوس) انجام می شــود و در
تمام شــبکه بانکی رفع سوء اثر اعمال و وجوه مسدودی آزاد
می شود.مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح اجرای آزمایشی
طرح یاد شده ،تصریح کرد :آزمایشی بودن طرح یاد شده ،این
گونه است که فرصت محدودی برای پنج بانک باقی مانده در
نظر گرفته شــده تا در اســرع وقت آزمایشهای الزم را برای
راهاندازی این سرویس انجام دهند .عالوه بر این ،از آنجایی که
تعداد چکهای برگشتی در روز باالست ،ضروری است که از
عملکرد زیرساختهای فنی اطمینان حاصل کنیم .لذا فرصت
آزمایشی در نظر گرفته شــده برای این طرح ،دو هفته است
و ســپس این مهم برای تمام شــبکه بانکی و تمام چکهای
برگشــتی اعمال میشــود.معاون فناوریهای نوین در پایان
تأکیــد کرد :موضوع فوق مطابق قانــون برای تمام چکهای
قدیمی و جدید اعمال می شــود و تنها به چکهای صیادی
جدید بنفش رنگ محدود نمیشود.

حسابهای صادرکننده چک برگشتی
به اندازه کسری مبلغ چک
مسدود میشود

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت :وجوه همه حسابهای
بانکی افرادی که چک برگشــتی دارند ،به اندازه کسری مبلغ چک،
مسدود میشود.به گزارش خبرنگار مهر ،مصطفی قمری وفا ،مدیر
کل روابط عمومــی بانک مرکزی در صفحه خود در فضای مجازی
نوشت :اجرای آزمایشی این طرح به دستور رئیسکل بانک مرکزی،
هفتــه آینده با همکاری و مشــارکت  ۲۵بانک دولتی و خصوصی
عملیاتی میشود.وی افزود :موضوع مسدودی و رفع مسدودی وجوه
حســاب افراد دارای دســته چک ،برنامهای پیچیده است که برای
هــر کدام از اینها ،بانکها حدود  ۱۵۰تســت باید انجام میدادند.
مدیــرکل روابط عمومی بانک مرکزی اضافــه کرد :پنج بانک باقی
مانده هم تا دو هفته آینده به این طرح مهم قانون جدید چک متصل
میشــوند .این بانکهای باقیمانده در حال نهایی کردن تستهای
خود هستند.
بانک مرکزی؛

مراقب پیشنهاد اجاره حساب یا کارت
بانکی باشید

اجاره حسابهای بانکی توسط افراد کالهبردار و به منظور پوشش
فعالیتهای مجرمانه انجام میشود ،بر این اساس هموطنان ضمن
هوشــیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطالع
دهند.به گــزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ اخیرا
مشاهده شده است که پیشــنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب
بانکی در مســیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه های
فضای مجازی مطرح می شود که طی آن در ازای استفاده از کارت
یا حساب بانکی شخص ،مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می
شود.با توجه به این که افتتاح حســاب و دریافت کارت برای همه
هم میهنان به ســهولت میسر اســت ،اجاره کارت یا حساب صرفاً
برای پوشــش فعالیتهای مجرمانه ،پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد
دارد و پیشــنهاددهندگان ،کسانی هستند که برای گریز از عواقب
فعالیتهای خالف قانون ،مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی
اندک ،یکسره متوجه اجارهدهندگان میکنند.الزم به یادآوری است
کــه مطابق با قوانین و مقررات جاری ،مســئولیت تمام تراکنشها
و مبادالتی که از طریق حســاب و کارت بانکی انجام میشــود بر
عهده دارنده آن اســت و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حســاب
برای مراجع قانونی ،مالیاتی ،انتظامی و قضایی مسموع نیست.از این
رو بــه همه هم میهنان گرامی و اتباع محترم خارجی اکیدا توصیه
میشــود ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشــخاص ثالث برای
دریافت خدمات بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی ،پیشنهاد
اجاره حســاب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند ،تا از عواقب
جدی ناشــی از فعالیتهای خالف قانونی که از طریق حسابها یا
کارتهای بانکی اجارهای انجام میشوند در امان باشند.

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

www.sobh-eqtesad.ir
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چهره روز

سحرهگ ره روی رد رسزمینی

هک ای صوفی رشاب آن هگ شود صاف
خدا زان رخهق بیزار است صد بار

منوچهر نوذری
منوچهر نوذری ( ۱۰اردیبهشت  ۱۶ – ۱۳۱۵آذر )۱۳۸۴
دوبلور ،هنرپیشه ،مجری و کارگردان ایرانی بود .او فعالیت
هنری خود را در سال  ۱۳۳۲با گویندگی رادیو آغاز کرد
و همچنین از نســل اول گویندگان تاریخ دوبله در ایران
بود .از سال  ۱۳۳۲در رادیو مشغول به کار شد و در سال
 ۱۳۳۶به دعوت هوشنگ لطیف پور وارد دوبله و زیر نظر
زنده یاد ایرج دوستدار دوره کارآموزی دوبله را طی کرد.
فعالیت خود در سینما را از سال  ۱۳۳۸به عنوان دستیار
فنی آغاز کرد .اولین تجربه بازیگری او در سال  ۱۳۴۱با
بازی در فیلم «الله آتشین» به کارگردانی برادرش محمود
نوذری و هوشــنگ لطیف پور رقم خوردفعالیت هنری او
پس از انقالب عمدتاً روی تلویزیون و رادیو متمرکز بود.
از مشهورترین برنامههایی که او در رادیو و تلویزیون اجرا کرد میتوان به صبح جمعه با شما و «مسابقه
هفته» و «تهران ساعت بیست» و همچنین مجموعههای داستانی «کوچه اقاقیا» اشاره کرد.حضور او با
اجرای چند نقش در برنامه رادیویی «صبح جمعه با شــما» و کارگردانی این برنامه از دیگر فعالیتهای
منوچهر نوذری محسوب میشود.در روزهای پایانی زندگی این هنرمند در بیمارستان اینگونه از او نقل
شده:من اولین کسی بودم که در تلویزیون ایران مقابل دوربین رفتم و گفتم نام جعبهای که تصویر من را
در آن میبینید تلویزیون است.وی در مصاحبهای در سال  ۱۳۸۱به صورت زنده در برنامه مهر در پاسخ
به مجری برنامه که از او میپرسد بزرگترین دستاورد هنری شما چه بودهاست ،گفت خانم فائقه آتشین
که باعث شوکه شدن مجری معروف آن روز تلویزیون ایران شد و بالفاصله بدون اینکه چیزی بگوید بحث
را بهطور کلی عوض میکند و دربارهٔ پسرش ایرج نوذری از او سؤال میکند.نوذری روز چهارشنبه  ۱۶آذر
ماه  ۱۳۸۴به علت بیماری ریوی و عفونت کلیوی در بیمارستان مدرس تهران درگذشت.

پیشنهاد

رموت رگ هچ انمی ب ینشان است

ثوابت باشد ای دارای رخمن
نم
یبینم نشاط عیش رد کس
ردوناه تیره شد باشد هک از غیب
رگ انگشت سلیمانی نباشد

سینما
فیلم ایرانی برنده جایزه
جشنواره بوسان شد
فیلــم کوتــاه «تطبیق» به
کارگردانی مهرداد حســنی
و تهیهکنندگــی حســن
محمــدی جایــزه بــزرگ
بهترین فیلم سی و نهمین
جشــنواره بینالمللی فیلم
کوتاه بوســان را از آن خود
کرد و واجد شرایط رقابت در
جوایز اسکار شد.به گزارش
ایسنا ،فیلم کوتاه «تطبیق»
به کارگردانی مهرداد حسنی
و تهیه کنندگی حسن محمدی ،در نخستین نمایش جهانی خود
توانست برنده جایزه بزرگ بهترین فیلم سی و نهمین جشنواره
بینالمللی فیلم کوتاه بوسان ( )BISFF ۲۰۲۲شود.بر این اساس
ایــن فیلم کوتاه بــا دریافت جایزه بزرگ جشــنواره فیلم کوتاه
بوســان ،واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم کوتاه اسکار
 ۲۰۲۳شد .سی و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه بوسان
از  ۷تا  ۱۲اردیبهشت ماه  ۲۷( ۱۴۰۱آوریل تا  ۲می  )۲۰۲۲در
شهر بوسان برگزار شد.در خالصه داستان «تطبیق» آمده است:
«شاهرخ کودکی اســت که تالش میکند خودش را با حقیقت
درونش تطبیق دهد».

هم
یگفت این معما با رقینی
بع
هک رد شیشه ربآرد ار ینی

ست
هک صد بت باشدش رد آ ینی

نیازی رعهض کن رب انزنینی

حم
ارگ ر ی کنی رب خوهش چینی
هن ردمان دلی هن ردد دینی

نش
رچاغی ربکند خلوت ینی
نق نگ
هچ خاصیت دهد ش ینی

از هر دری خبری

مسابقات ساالنه انتخاب زیباترین سگ خانگی در ایالت "آیوا" آمریکا

ورزشی

کتاب قربانی
کتاب قربانی نوشتهی کورتزیو ماالپارته ،مشاهدات عینی
نویسنده از جنگ جهانی دوم است .مشاهداتی وحشتناک
و بیرحمانه از تجربهی اروپای تکهتکه و نابودشــده طی
سالهای جنگ جهانی دوم .نویسنده این یادداشتها را که
به شکل مخفیانه همراه داشت بعد از جنگ منتشر کرد که
با استقبالی بینظیر روبهرو شد.ماالپارته خود دربارهی کتاب
قربانی چنین میگوید:کاپوت یا«قربانی» کتابی است که به
طرزی وحشتناک بیرحمانه و شاد است .شادی بیرحمانه
کتاب عجیبترین تجربهای است که من از منظرهی اروپا
طی این چند سال جنگ گرفتهام .از میان عوامل مهمی که
در این کتــاب مطرحاند ،جنگ در واقع نقش دوم را بازی
میکند .در قســمتی از متن پشت جلد کتاب قربانی
تکهای از متن آن آمده است:گروههایی از جوانان در خیابانها دوره میگشتند تا مردهها را جمع
کنند .آنها مبلهای فاخر ،تابلوهای نقاشی قدیم ،کتابهای خطی گرانبها ،آالت موسیقی و ظروف
نقرهای ارزنده داشتند ،ولی حاال به زحمت در برفها راه میرفتند ،پاهاشان را با کهنه پیچیده بودند
و لباسهاشان پاره پاره بود .جوانان روشنفکری بودند که در بهترین دانشگاههای اروپا تربیت شده
بودند و تعلیم دیده بودند .همه ژندهپوش و گرسنه بودند و تنشان پر از شپش بود و هنوز از زخمها
ن را روشن میداشت:
و فحشهایی که خورده بودند درد میکشیدند .با این همه نوری زیبا چهرهشا 
در چشمانشان ارادهای استوار برای به داد هم رسیدن در فقر و مذلت عظیم ملتشان خوانده میشد
و از حرکاتشان و نگاهشان ندایی شریف و مصمم حاکی از مبارزهجویی مفهوم بود .من میایستادم
و نگاهشان میکردم و به ایشان میگفتم« :شما روزی آزاد خواهید شد....

گنجینه

لغو بازیهای آسیایی  ۲۰۲۲چین
بازیهای آسیایی  ۲۰۲۲که قرار بود شهرویر ماه سال جاری در کشور چین برگزار شود ،لغو شد.به گزارش ایسنا و به نقل از استار،
رسانه دولتی چین روز جمعه به نقل از شورای المپیک آسیا گزارش داد که بازیهای آسیایی که قرار بود در ماه سپتامبر در هانگژو
برگزار شود لغو و تا تاریخ نامشخصی به تعویق افتاده است.همزمان جلسه شورای المپیک آسیا در ازبکستان در حال برگزاری است.
در بیانیهای که در وب ســایت رسمی بازیها منتشر شد ،آمده است :شورای المپیک آسیا اعالم کرده است که نوزدهمین دوره
بازیهای آسیایی که قرار بود از  ۱۰تا  ۲۵سپتامبر  ۱۹( ۲۰۲۲شهریور تا  ۳مهر  )۱۴۰۱در هانگژو چین برگزار شود لغو و تا زمان
نامشخصی به تعویق افتاده است.در این بیانیه آمده است که تاریخ های جدید مسابقات در آینده اعالم خواهد شد.حسین المسلم
دبیرکل شورای المپیک آسیا نیز این خبر را تایید کرده است.هیچ دلیل رسمی برای لغو بازیهای آسیایی ارائه نشده است ،اما
این اعالم در حالی است که چین شرایط سختی را به خاطر شیوع کرونا تجربه میکند.

نقش یک تغییر ژنتیکی در
افزایش ابتالء انسان به سرطان
تحقیقات جدید حاکی از آن است که یک تغییر کوچک در دی.ان.ای
ما که پس از تکامل ما از ســایر نخستیها رخ داده است ،ما را مستعد
ابتال به سرطان کرده است.به گزارش ایسنا و به نقل از نیوساینتیست،
ســرطان در سایر نخستیسانان یا نخســتیها ( )Primatesنسبتا نادر
ی غیرانسانی که
است .به عنوان مثال نتایج کالبد شکافی  ۹۷۱نخست 
در باغ وحش فیالدلفیا در پنســیلوانیا بین سالهای  ۱۹۰۱تا ۱۹۳۲
جان خود را از دســت داده بودند ،نشــان داده اســت که تنها هشت
نفــر دارای تومور بودهاند«.کریســتین یاکوبوزیو-دوناهه» (Christine
 )Iacobuzio-Donahueاز مرکز ســرطان مموریال اســلون–کترینگ
نیویورک و همکارانش برای اینکه دریابند چرا ما بیشــتر مستعد ابتال
به سرطان هســتیم ،صدها ژن را بین انسان و  ۱۲گونه نخستیهای
غیر انســانی مقایسه و بررسی کردند.آنها کشــف کردند از زمانی که
انسان تکامل یافتند نسخه کمی متفاوت از ژنی به نام « »BRCA۲نیز
در بدن آنها تکامل یافته است »BRCA۲ «.به عنوان یک ژن سرکوب
کننده تومور شــناخته میشود زیرا در ترمیم دی.ان.ای نقش دارد .با
این حال محققان دریافتند که یک تغییــر کوچک دی.ان.ای در ژن
 BRCA۲انســان ،آن را  ۲۰درصد در ترمیم دی.ان.ای در مقایســه با
دیگر نخســتیها بدتر کرده اســت که این امر میتواند علت افزایش
ابتالی انسان به سرطان باشد.این یافته به دانش موجود در مورد نقش
 BRCA۲در سرطان انســان میافزاید .به عنوان مثال ما میدانیم که
افرادی با انواع خاصی از ژن  BRCA۲در معرض خطر بیشــتری برای
ابتال به سرطان به ویژه سرطان پستان و تخمدان هستند.

ابتالی شدید به کرونا مغز را
 ۲۰سال پیر میکند!
محققان ظرفیتهای شناختی  ۴۶بیمار بستری شده بر اثر ابتالی شدید
به بیماری کووید ۱۹-را  ۶ماه پس از این عفونت حاد بررســی کردهاند و
دریافتهاند که تأثیر ابتالی شــدید به این بیماری بر تواناییهای شناختی
مغز برابر با  ۲۰ســال پیر شدن مغز است.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو
اطلــس ،یک مطالعه جدید ،دقیقترین تحقیقات تا بــه امروز را در مورد
تأثیرات شناختی دراز مدت کووید شدید ارائه کرده است .این تحقیق که
توسط دانشمندان «کالج امپریال لندن» و دانشگاه «کمبریج» انجام شده،
نقایص شــناختی ماندگار را در بیماران بستری شده در بیمارستان نشان
داد که معادل کاهش قدرت شناختی مطابق با  ۲۰سال پیری مغز است.
این تحقیق جدید که در مجله  eClinicalMedicineمنتشــر شده است ،به
بررســی  ۴۶بیمار مبتال به کووید ۱۹-شدید در بیمارستان پرداخت که
 ۱۶نفر از این بیماران در طول مدت اقامت خود در بیمارســتان به اتصال
به دستگاه تنفس مصنوعی (ونتیالتور) نیاز پیدا کرده بودند.شرکتکنندگان
در این مطالعه ،حدود  ۶ماه پس از تجربه این بیماری حاد ،مجموعهای از
ارزیابیهای شناختی پیچیده را پشت سر گذاشتند .سن هر فرد مبتال به
کووید طبقهبندی شد و از نظر جمعیتی با افراد سالم مقایسه شد«.دیوید
منون» ،نویســنده ارشد این مقاله توضیح داد :اختالل شناختی در طیف
وسیعی از اختالالت عصبی از جمله زوال عقل و حتی پیری معمولی رایج
است ،اما الگوهایی که ما دیدیم ،از همه اینها متمایز بود.این بیماران مبتال به
کووید در مقایسه با گروه کنترل ،در پاسخگویی به تکالیف شناختی ،کندتر
بودند و در پاسخهایشان دقت کمتری داشتند .به طور مشخص ،بیماران
مبتال به کووید در وظایف «اســتدالل قیاسی کالمی» که برای آزمایش
حوزههای شناختی استدالل مبتنی بر کلمه خاص طراحی شدهاند.

