خطیبزاده:
آمریکا از جیب ملت ایران چیزهایی برداشته و باید بازگرداند

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه بن بست در مذاکرات وین را تأیید نکرد و گفت :آمریکا قرار نیست هدیهای به ایران بدهد ،حقوقی از ملت ایران ضایع کرده و از جیب
ملت چیزهایی برداشــته که باید بازگرداند.به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس ،سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران صبح روز (دوشنبه)  ۱۹اردیبهشت ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحوالت سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاســخ به ســؤالی درباره سفر «انریکه مورا» معاون مسؤول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفتوگوها در وین به تهران گفت :مذاکرات
جمهوری اسالمی ایران و  ۴+۱از یک طرف و آمریکا در وین ،تا امروز بدون وقفه ادامه داشته است.
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مخبر:

دولت قصد دارد یارانه تک تک افراد جامعه را به خودشان پرداختکند
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

کارت کاالهای اساسی شبیه
کارت سوخت است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تغییر تخصیص یارانه را امری ضروری خواند و گفت که در
مدل جدید اختصاص ارز ترجیحی به مصرفکننده ،کارت اعتباری همچون مدل ســوخت پیشبینی میشود.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با ایسنا ،در توضیح لزوم تغییر نظام پرداخت یارانه گفت :شکی نیست که
باید روش تخصیص یارانه تغییر پیدا کند چون بخش عمدهای از مصرف کشور به دلیل عدم مدیریت و نظارت
در حوزه تصمیمگیری تبدیل به مصرف غیرواقعی شــده اســت .در حال حاضر متوسط مصرف دهکهای کم
درآمد پایین آمده و در عین....
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واردات  ۱۴برابر صادرات!

صادرات یک دالری و واردات  ۵دالری هر کیلو چای
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عضو شورای عالی بورس اعالم کرد:

تصمیم شجاعانه دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی
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افزایش مستمری بازنشستگان؛ برای یک
گروه خاص!
3

خط قرمز و شروط وزارت ارتباطات برای افزایش قیمت
اینترنت
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه تعرفههای اینترنت از سال  ۱۳۹۵تاکنون با وجود چند برابر شدن
قیمتها ،ثابت مانده ،گفت :اپراتورها معتقدند که امکان توسعه خدمات را ندارند زیرا درآمدها آنها ثابت مانده
و هزینهها چند برابر شده بنابراین خواستار افزایش تعرفه هستند که وزارت ارتباطات فعال با درخواست آنها
موافقت نکرده البته اجازه حذف بستههایی که بهای آنها کمتر از کف قیمت بوده ،صادر شده است.به گزارش
ایسنا ،عیسی زارعپور  -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن،
گفت :در جلسه امروز سواالت و دغدغههای نمایندگان مطرح شد که بخشی از این دغدغهها ناظر به دسترسی
مردم در روستاها به اینترنت و شبکه ملی اطالعات بود.وی افزود :هنگامی که ما کار را شروع کردیم از مجموع
 ۴۰هزار روستای باالی  ۲۰خانوار ۷۵۰۰ ،روستا در کشور یا فاقد دسترسی بودند یا کیفیت دسترسی آنها
پایین بود که در حال حاضر این عدد به حدود  ۵هزار و  ۵۰۰روستا رسیده و حدود  ۲هزار روستا طی  ۱۰ماه
فعالیت ما ،به شبکه ملی اطالعات متصل شدند.این عضو کابینه سیزدهم با بیان اینکه به نمایندگان مجلس
قول دادیم که تا پایان سال  ۱۴۰۱و حداکثر تا پایان نیمه نخست سال  ،۱۴۰۲سایر روستاها نیز متصل شوند،
اضافه کرد :اکنون بخش زیادی از زندگی مردم چه در روستا و چه در شهر به فضای مجازی و اینترنت وابسته
شده و ما به عنوان یک حق برای عموم مردم در حال پیگیری این موضوع هستیم.زارعپور با بیان اینکه بخش
دیگری از نگرانی نمایندگان در نشست امروز مربوط به موضوعات شبکه ملی اطالعات ،دولت الکترونیک ،حوزه
فضایی و اقتصاد دیجیتال بود ،ادامه داد :در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برنامههای وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات درباره حوزههای مذکور ارائه شد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :ابتدای اردیبهشت
ماه دولت برای توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کار تصمیم مهم و راهبردی گرفت زیرا نسخه شفابخش حل
مشکالت اینترنت کشور ،توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری است به این معنا که باید فیبر نوری به تک
به تک منازل مردم برسد که متاسفانه اکنون حدود  ۲درصد مردم به این امکان دسترسی دارند.طبق اعالم خانه
ملت ،زارعپور تصریح کرد :هدفگذاری شده که تا پایان دولت سیزدهم  ۲۰میلیون پوشش در این زمینه ایجاد
شود که اقدامات عملی آن از سال گذشته شروع شده و تاکنون بیش از  ۱.۲میلیون پورت در کشور راه اندازی
شده البته تعداد استفادهکنندگان آن کمتر است و نیاز به فرهنگ سازی و اطالع رسانی دارد.وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات افزود :براساس تصمیم دولت مقرر شد ،بخشی از سهم درآمد دولت از درآمد اپراتورهای تلفن
همراه صرف این پروژه شود یعنی دولت از  ۲۸درصد سهم خود ۸ ،واحد درصد برای توسعه پروژه فیبر نوری
منازل و کسب و کارها هزینه شود.ین عضو کابینه سیزدهم درباره تغییر نرخ اینترنت ،تصریح کرد :تعرفههای
اینترنت ثابت و تلفن همراه از سال  ۱۳۹۵تاکنون با وجود چند برابر شدن ،ثابت مانده است؛ وزارت ارتباطات به
دنبال ارتقا کیفیت شبکه است اما از آنجا که سرمایهگذاری برای توسعه توسط بخش خصوصی یعنی اپراتورها
انجام میشود ،این شرکتها مطرح میکنند که امکان توسعه وجود ندارد زیرا درآمدها ثابت مانده و هزینهها
چند برابر شــده است و از وزارت ارتباطات درخواست افزایش تعرفه دارند.زارعپور اضافه کرد :وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات فعال با درخواســت آنها موافقت نکرده اما اجازه حذف بستههایی که براساس مصوبه سال
 ۱۳۹۵کمیسیون تنظیم مقررات کمتر از کف قیمت بودهاند را داده اما برای ارائه بستههای جدید ما این موضوع
را منوط به افزایش کیفیت کردیم به این معنا که این شــرکتها ظرف  ۳سال آینده سرعت را دو برابر کنند،
پوشش  ۴gرا صد درصد کنند و  ۱۰درصد ارتباطات نیز مبتنی بر نسل  ۵شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
ادامه داد :اپراتورها باید برنامه خود برای تحقق این اهداف را ارائه کنند در صورتی که این اتفاق رخ دهد ما اجازه
معرفی بستههای جدید با تعرفههای جدید را مشروط بر اینکه فشار به مردم وارد نشود ،خواهیم داد خط قرمز
ما در وزارت ارتباطات ارتقا کیفیت و سرعت ارتباطات است ما به دنبال افزایش درآمد و سود اپراتورها نیستیم.
معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد

اقدام برای خدمات
دندانپزشکی ارزان
معاون درمان وزیر بهداشــت با بیــان اینکه امروز
شرایط کشور از نظر کنترل کرونا ،خوب است ،تاکید
کرد :طــی چند ماه اخیر زحمات زیادی کشــیده
شده است تا به این شــرایط رسیدیم و نباید ساده

از کنار این موضوع بگذریم.به گزارش ایســنا ،دکتر
سعید کریمی در آیین گرامیداشت هفته سالمت و
رونمایی از کتاب طرح عدالت و تعالی نظام سالمت
وزارت بهداشــت ،ضمن گرامیداشت هفته سالمت،
گفت :شــعار هفته سالمت« ،ســامت ما ،سالمت
ســیار ماست» و از همین شعار میتوان متوجه شد
که عوامل موثر بر ســامت بسیار گسترده است و
شعار وزارت بهداشــت هم در دوره جدید عدالت و
تعالی نظام سالمت اســت .عدالت به این معناست
که هر چیزی در جای خودش باشد و ما باید تالش

رهبر انقالب:

دولت کارهای اقتصادی مهمی در پیش دارد؛
همه کمک کنند تا به نتیجه دست یابد
رهبر معظم انقالب با اشاره به برنامههای مهم دولت در زمینه مسائل اقتصادی
تأکید کردند :همه قوا و دســتگاهها و مردم به دولت کمک کنند.به گزارش
گروه سیاســی خبرگزاری فارس ،رهبر معظم انقالب اســامی صبح دیروز
(دوشــنبه) در دیدار جمعــی از کارگران ،آنان را ســتون اصلی خیمه تولید
اصلی «لزوم افزایش فرصتهای شغلی»،
خواندند و با اشاره به ســه موضوع ِ
«تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه» و «تأمین امنیت شغلی» کارگران گفتند:
واردات بیرویه ،خنجری به قلب «تولید ملی» و «اشــتغال کارگران» است،
بنابراین باید بهصورت جدی از آن جلوگیری شود و در داخل نیز ضمن تولید
مقید به خرید تولیدات
محصوالت با کیفیت ،مردم و دســتگاههای دولتــی ّ
داخلی باشــند.حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین با اشاره به برنامههای مهم
دولت در زمینه مســائل اقتصادی تأکید کردند :همه قوا و دستگاهها و مردم
به دولت کمک کنند.رهبر انقالب هدف از دیدار با کارگران را قدرشناســی و
نفس کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسالم به
تشکر از آنان و تأکید بر ارزش ِ
«کارگر» و موضوع «کار» گفتند :برخالف نگاه اســتثماریِ نظام سرمایهداری
و نگاه شعاریِ نظا ِم فروپاشیده کمونیستی ،نگاه اسالم به کارگر ،قدرشناسانه
و ارزشمدارانه اســت و بر همین اساس است که پیامبر اسالم(ص) بر دستان
کارگر بوسه میزنند.ایشــان با تأکید بر لزوم فرهنگسازی در جامعه درباره
«ارزش کار» ،مســئوالن مربوط را به اهمیت دادن به موضوع بســیار حیاتی
مهارتافزایی در کارگران توصیه کردند.رهبر انقالب با اشــاره به انگیزههای
ملّی و درخشــان کارگران در عرصههای نظامی ،اقتصادی و سیاسی ،گفتند:
نمونه بارز عرصه نظامی ،تقدیم  ۱۴هزار شهید کارگر در دوران دفاع مقدس
است و اگر بار دیگر نیز مسئله نظامی پیش بیاید ،جامعه کارگری قطعاً جزو
صفوف مقدم خواهد بود.ایشان درخصوص انگیزههای ملی کارگران در عرصه
اقتصادی افزودند :یکی از سیاستهای اصلی استکبار از ابتدای پیروزی انقالب
اسالمی از کار انداختن تولید کشور بود که در سالهای اخیر و تشدید تحریمها،
این هدف کام ً
ال روشن شده است اما کارگران با ایستادگی خود مانع از تحقق
این هدف شــدند و در این عرصه ســتون اصلی خیمه تولید بودند.حضرت
آیتاهلل خامنهای با اشــاره به تحریکات کارگری که از ابتدای پیروزی انقالب
وجود داشــته است ،خاطرنشان کردند :هدف از این تحریکات ،تبدیل جامعه
کارگری به تابلو و نشانه اعتراضات مردمی بود اما کارگران در عرصه سیاسی
نیز بینی تحریککنندگان را به خاک مالیدند و همواره در کنار نظام و انقالب
بوده و هستند.ایشان افزودند :البته در مواردی همچون واگذاریهای نادرست
کارخانهها ،اعتراض کارگران بهحق بوده است اما در همین موارد نیز کارگران
مرز خود را با دشــمنان مشخص کردهاند که این موضوع بسیار مهمی است
و باید از این مجموعه آگاه ،با بصیرت و متع ّهد عمیقاً تشکر کرد.رهبر انقالب
با اشاره به مشــکالت جامعه کارگری ابراز امیدواری کردند که با سیاستهای
دولت جدید ،این مشــکالت به تدریج برطرف شود.حضرت آیتاهلل خامنهای
«افزایش فرصتهای شغلی»« ،تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه» و «تأمین
امنیت شغلی» کارگران را سه موضوع اساسی در مسائل کارگری برشمردند و
گفتند :مسئوالن باید تالش کنند تا فرصتهای شغلی را افزایش دهند و این
ن مهم محقق شود.کریمی ادامه داد :در
کنیم که ای 
راستای مدیریت کرونا ،بحث واکسیناسیون بود که
به طور گسترده در کشــور انجام شد ،پروتکلهای
درمانی که ایجاد شــد و مداخالت خوبی که دولت
انجام داد و همراهی خوبی کــه مردم انجام دادند.
در کشــور مــا به اتبــاع خارجی و حتی بــه اتباع
غیرقانونی واکسن تزریق کردیم .این عدالتی است
که مورد تاکید وزارت بهداشــت است.معاون درمان
وزارت بهداشت با بیان اینکه طی این مدت اقدامات
خوبی انجام شــده است ،گفت :بحث نسخه نویسی

موضوع با سرمایهگذاری بخش خصوصی و مدیریت صحیح دولت در هدایت
ســرمایهها به ســمت ظرفیتها و احیای فرصتهای شغلی ،امکانپذیر است.
ایشــان تأکید کردند :یکی از مواردی که میتواند فرصتهای شغلی را احیاء
و مشــکل بیکاری دانشآموختگان را برطرف کند ،افزایش شرکتهای دانش
بنیان اســت البته این شرکتها باید به معنی واقعی کلمه دانشبنیان باشند
که در این صورت میتوان اشــتغال را افزایش داد.حضرت آیتاهلل خامنهای،
کارگر و کارآفرین را دو بال پرواز و دو نیاز قطعی دانســتند و گفتند :تنظیم
عادالنه رابطه کار و سرمایه و یا رابطه کارگر و کارآفرین ،نیازمند فکر ،تدبیر،
مجاهدت ،شکیبایی و نرفتن به سمت کارهای نسنجیده است«.امنیت شغلی
کارگران» نکته دیگری بود که رهبر انقالب درباره آن گفتند :مواردی همچون
قراردادهای موقت کار که موجب ناامنی شــغلی است ،بهگونهای اصالح شود
که بر اســاس قانونی عادالنه ،هم کارگران آسودهخاطر باشند هم کارآفرینان
ی انضباط در محیط کار.ایشــان ،ناامنی شــغلی را منحصر در
قادر به برقرار 
مسئله قراردادهای کار ندانســتند و افزودند :با ضربه خوردن تولید ملی ،کار
و اشــتغال کارگر نیز ضربه میخورد و علت تأکیدهای مکرر بر تقویت تولید
ملی همین مسئله اســت.حضرت آیتاهلل خامنهای ،قاچاق و واردات بیرویه
کاالهایی را که تولید داخلی و با کیفیت دارند ،خنجری بر قلب تولید کشــور
خواندند و گفتند :بر اساس آمارهای کارشناسان ،هر یک میلیارد دالر واردات
از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش ،پوشاک و لوازم خانگی ،به تعطیلی
 ۱۰۰هزار فرصت شغلی در کشور منجر میشود.ایشان در این زمینه افزودند:
البته خودروســازها از این حرف سوءاســتفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی
ندارد و مقصود ،آن جاهایی اســت که تولید خوب و بــا کیفیت دارند.رهبر
انقــاب ،ترجیح دادن جنس خارجی به جنس داخلی را ضربه زدن به کارگر
داخلی به نفع کارگر خارجی دانستند و گفتند :بر این اساس است که از مردم
مقید باشــند البته بزرگترین خریدار در
میخواهیم به خرید تولید داخلی ّ
کشور ،دســتگاههای دولتی هستند که باید سعی کنند هیچ جنس خارجی
مصرف نکنند.ایشــان در ادامه اتقان و اســتحکام کار و زیبایی محصول را از
جمله وظایف کارگران و کارآفرینان برشمردند و گفتند :نظام آموزشی کشور
باید هر چه بیشــتر به حالت عملی و کاربردی نزدیک شود و در بخش تولید
نیز مهارت کارگران بهگونهای افزایش یابد که با ابتکار و ســلیقه خوب ،ارزش
کار و محصول در چشم مشتریان باالتر برود.حضرت آیتاهلل خامنهای با تشکر
مجدد از ایســتادگی کارگران در مقابل تحریکات دشمنان ،گفتند :مسئوالن
و مدیران مرتبط با جامعه کارگری بایــد به برنامههای خود طبق وعدههای
داده شده ،عمل کنند.رهبر انقالب در پایان سخنانشان با اشاره به برنامههای
اقتصادی دولت تأکید کردند :کارهایی کــه امروز دولت در زمینه اقتصاد در
اعم از قوا و دستگاههای مختلف و
پیش دارد ،کارهای مهمی اســت و همهّ ،
آحاد مردم باید کمک کنند که انشاءاهلل دولت بتواند به این نتایج دست پیدا
کند.در ابتدای این دیدار ،عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،گزارشی
از برنامهها و اقدامات این وزارتخانه در بخشهای اشتغال ،تسهیل کسب وکار،
تأمین اجتماعی و مدیریت شرکتها بیان کرد.

الکترونیک بود که از دی ماه به طور جدی آغاز شد.
اوایل کار چالشهایی وحود داشت ،اما خوشبختانه
به خوبی پیش رفت و به تدریج دارد به بلوغ میرسد.
همچنیــن کار تجهیــز تعداد زیادی بیمارســتان
جدیدالتاســیس انجام شــد .به طــوری که از دی
ماه برای باالی  ۴۵بیمارســتان و  ۵۵مرکز درمانی
تجهیزات آن را ارســال کردهایم که فعال میشوند.
کریمی همچنین به پوشش همگانی بیمه اشاره کرد
و گفت :طی چند روز گذشــته اطالعرسانی شد که
همراستا با بحث عدالت و تعالی است که مردم تحت

تصویب بودجه  ۶۰۰۰میلیاردی برای بیمه همگانی

 ۳دهک پایین  ۵درصد از جیب
پرداخت میکنند

وزیر بهداشت با اشاره به تصویب بودجه  ۶هزار میلیارد تومانی برای اجرای
بیمه همگانی ،میزان پرداخت از جیب سه دهک پایین درآمدی را اعالم
کرد.به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تســنیم ،بهرام عیناللهی
دیروز در آیین گرامیداشت هفته سالمت در دانشگاه علوم پزشکی ایران
با بیان این که در تاریخ کشورمان فراز و نشیبهای زیادی داشتهایم اما
حوزه ســامت در تاریخ بعد از انقالب شکوفا شده است ،گفت :امروزه
توانســتهایم از نظر دانش حوزه ســامت در قله قرار بگیریم ،در زمان
شاهنشاهی به غربیها وابستگی زیادی داشتیم و کوچکترین خدمات
درمانی را باید خارج از کشــور انجام میدادیم و پزشکان از کشورهای
مجاور وارد کشور میشدند و خدمات بیکیفیت ارائه میدادند؛ اما رشد
علمی ما بعد از انقالب صورت گرفت و همه خدمات پزشــکی به مردم
ارائه میشــود و کشورهای مجاور نیز برای درمان خود به ایران مراجعه
میکنند و در ســلولهای بنیادی جزو  5کشــور نخست دنیا هستیم.
وی افزود :شــرایط تهاجم ویروس کرونا برای همه یکســان بود و برای
همین معیار خوبی برای سنجش قدرت کشورها بود؛ بزرگترین قدرت
کشورها نیروی انسانی است و در کرونا علیرغم اینکه در تحریم شدیدی
قرار داشــتیم اما کادر سالمت ،بســیار با قدرت عمل کردند و تا امروز
حدود  300شهید مدافع سالمت تقدیم کردیم و هیچ بیمارستانی پشت
درهای بیمارســتانها نماند در حالی که در برخی کشــورهای اروپایی
کادر درمان حاضر نبودند بر بالین بیمار حاضر شوند.وی ادامه داد :بعد
از اســتقرار دولت مردمی ،مبارزه با کرونا به عنوان اولویت دولت قرار و
واکسیناســیون شتاب گرفت و ما فکر میکردیم باران واکسن بیاید اما
سیل واکسن آمد و روزانه یک میلیون و  600هزار تزریق انجام میدادیم
و در واکسیناسیون نسبت به جمعیت رکورد جهانی زدیم.
نوع واکسن تزریق شده عامل موفقیت ایران در کنترل کرونا
وزیر بهداشــت با بیان اینکه  149میلیون دوز واکسن در کشور تزریق
شده ،درباره علل موفقیت ایران در کنترل کرونا بیان کرد :واکسیناسیون
گســترده در حجم باال و مدت کوتاه و نوع واکسنهای تزریق شده که
عمدتا از ویروس کشته شده و پروتئین نوترکیب بود استفاده کردیم و در
آمریکا از واکسن مبتنی بر «ا م ار ان ای» استفاده شد اما تجربه ثابت کرد
که کشورهایی که از واکسنهای «ویروس کشته شده» و «پروتئینی»
استفاده کردند موفقتر بودند.
رشد جمعیت بسیار کم شده است
وی با بیان اینکه ضعفهایی در حوزه توانبخشی داریم ،خاطرنشان کرد:
باید به ســالمندانی که نیاز به خدمات توانبخشی دارند این خدمات به
خوبی ارائه شود.متاسفانه رشد جمعیت بسیار کم شده و جوانی جمعیت
به مخاطره افتاده است .ما قرارگاه جوانی جمعیت را در وزارت بهداشت
تشــکیل دادیم و جلسات مرتب داریم و همانطور که وزارت بهداشت از
عوامل کاهش جمعیت در گذشــته بوده باید امروز به افزایش جمعیت
کمک کند.
تصویب  6000میلیارد تومان بودجه برای اجرای بیمه همگانی
وی با بیان اینکه گسترش بیمهها از برنامههای اصلی وزارت بهداشت
است ،بیان داشت :امسال  6هزار میلیارد تومان بودجه برای بیمه همگانی
تصویب شــد؛ از روز گذشته سه دهک پایین درآمدی شامل بیش از 5
میلیون و  400هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند ،ما  400هزار
نفر از حاشیهنشینان شهرها را در سال گذشته بیمه کردیم و  43سال
پس از پیروزی انقالب توانســتیم بیمه همگانی را کامال اجرایی کنیم.
وزیر بهداشت تصریح کرد :از سه دهک پایین  5درصد فرانشیز در بخش
بســتری و در بخش سرپایی  15درصد فرانشیز گرفته میشود و برای
سایر افراد نیز خوداظهاری و آزمون وسع انجام میشود .نباید کسی به
دلیل مسائل مالی از درمان بیماری خود باز بماند .وزیر بهداشت با بیان
اینکه  500هزار تا یک میلیون نفر نیز ار طریق ارزیابی وســع بیمه می
شوند ،گفت :خدمات درمانی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی رایگان
شــده و میزان پرداختی در بخش سرپایی  15درصد است.عیناللهی با
اشاره به توزیع نیرو در مناطق محروم بیان داشت :در سال جاری سهمیه
خاصی برای بومیهای مناطق محروم داده شده و اختیار به دانشگاههای
علوم پزشــکی داده شده که با برگزاری آزمون ،پزشکان را بومیگزینی
کنند؛ در ســال گذشته و پیش از اســتقرار دولت سیزدهم یکچهارم
ظرفیتهای دستیاری پزشکی خالی ماند که امسال تالش میکنیم پر
شود.وی با اشــاره به اینکه پنج شهرک علمی فناوری دانشبنیان در
حال تاســیس است ،گفت :تعرفه پرستاری نیز بعد از  14سال اجرایی
شد و پرستاری در منزل به صورت آزمایشی در برخی استانها در حال
اجراست .متاسفانه شرکتهای خدماتی ،خدمات پرستاری درمنزل را به
صورت علمی انجام نمیدهند و این وضعیت ساماندهی خواهد شد.وزیر
بهداشت با بیان اینکه در سال گذشته منابع مالی پایدار برای ما تامین
نشــده ،یادآور شد :بنا داریم امسال  3000مرکز بهداشتی را بنا کنیم و
امســال مجلس تصویب کرد که یک درصــد ارزش افزوده را به صورت
ماهانه به ما بدهند که برنامه داریم شبکه بهداشتی را از محل این منابع
تکمیل و تقویت کنیم .همچنین وام  90میلیون دالری از بانک جهانی
گرفتهایم.

پوشش بیمه باشند و پرداخت از جیب مردم کاهش
یابد و بیمهها حمایت کنند .به طوری که در بحث
درمان فشــار از دوش مردم برداشته شود و مطابق
فرمایش مقام معظم رهبری به گونهای شود که اگر
فردی بیمار شــد ،فقط درد بیماری داشته باشد ،نه
گرفتاریهای دیگر.کریمی گفت :در زمینه بیماران
خاص ،صعبالعالج و نــادر داریم اقداماتی را انجام
میدهیم تا پوشش آنها را کامل کرده و خدماتشان
را گســترش دهیم .در زمینه ناباروری شــبکهای
تشکیل شده و در سه سطح ،سطحبندی شده است.

در سطح سه  ۹مرکز درمان ناباروری مجهز در کشور
وجود دارد .آییننامههای سطح دو هم نوشته شده و
به سرعت در حال تجهیز است .معاون درمان وزارت
بهداشــت همچنین درباره ماندگاری پزشــکان در
مناطق محروم نیز گفت :در زمینه تامین پزشک و
ماندگاری پزشکان در مناطق محروم اقداماتی دارد
انجام میشود .در بحث دندانپزشکی هم برنامههایی
داریم تا کلینیکهای ویــژه مراکز دولتی را مجهز
کنیم تا در بحث دندانپزشکی خدمات ارزان قیمت
و در دسترس برای کشور فراهم شود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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مخبر:

دولت قصد دارد یارانه تک تک افراد جامعه را به خودشان پرداختکند

معاون اول رئیس جمهور گفت :قرار نیست با
طرح دولت از جیب ثروتمندان پولی برداشته
و به طبقات ضعیفتر پرداخت شود،با اجرای
این طرح پولی کــه متعلق به تک تک آحاد
جامعه است به خودشان پرداخت میشود.به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر دیروز (دوشــنبه) در نشست تشریح ابعاد
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها که با حضور اعضای هیئت دولت ،استانداران
سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاههای اجرایی در وزارت کشور برگزار
شد ،با بیان اینکه مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها عالوه بر الزام قانونی ،یک
الزام عقلی و اقتصادی است ،گفت :یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رئیس
جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانیها و

گزیده خبر
در دیدار وزیر خارجه لهستان؛

رییسی :ایران مخالف سیاست های توسعه
طلبانه ناتو است
رییــس جمهــور گفــت :جمهوری
اسالمی ایران همانگونه که با درگیری
و جنگ مخالف است ،مخالفت قاطع
خود را با سیاستهای توسعهطلبانه
ناتو نیز اعــام میکند.بــه گزارش
اقتصاد آنالین به نقل از ایرنا ،آیت اهلل
سید ابراهیم رییسی عصر روز یکشنبه
در دیدار زبیگنیو رائــو وزیر خارجه
لهســتان با اشاره به قدردانی لهســتانی ها از حمایت ایرانیان از پناهجویان این
کشور در جنگ جهانی دوم گفت :پیشینه تاریخی و تمدن غنی ایران و لهستان
میتواند بستر مناسبی برای تقویت تعامالت علمی و فرهنگی دو کشور باشد.
رییس جمهور با اشــاره به اینکه ســطح فعلی روابط اقتصــادی و تجاری میان
تهران و ورشــو متناسب با روابط سیاســی دو کشور نیست ،افزود :ظرفیتهای
مختلفی از جمله در زمینه های صنعتی و اقتصادی در دو کشور وجود دارد که
باید با تالش مشترک این ظرفیتها را در راستای گسترش تعامالت فیمابین به
فعلیت برسانیم .رییس جمهور با اشاره به توانمندیهای صنعتی و تجاری ایران
و لهستان اظهار داشــت :تهران و ورشو از ظرفیتهای مختلفی برای گسترش
روابط در همه زمینهها برخوردارند.رییسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره
ی ها در اوکراین اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران همانگونه که با
به درگیر 
درگیری و جنگ مخالف است ،مخالفت قاطع خود را با سیاستهای توسعهطلبانه
ناتو نیز اعالم میکند.لهستان خواهان احیاء و ارتقای سطح همکاریهای خود با
ایران در عرصههای تجاری ،اقتصادی ،فرهنگی و علمی اســت.زبیگنیو رائو وزیر
امور خارجه لهســتان نیز در این دیدار گفت :سابقه روابط بین ایران و لهستان
به قرن شــانزدهم میالدی بازمیگردد .دو کشــور قریب به پنج قرن است که با
یکدیگر روابطی دوســتانه دارند و یکی از به یاد ماندنیترین فرازهای روابط دو
کشور مهماننوازی ایرانیان از پناهندگان لهستانی در جریان جنگ جهانی دوم
است.وزیر خارجه لهستان با اشــاره به اینکه دو کشور مشترکات زیادی دارند،
تصریح کرد :مردم ایران و لهســتان مقابــل مداخله قدرتهای بزرگ و خارجی
در امور کشورشان ایســتادگی کرده اند«.زبیگنیو رائو» با تاکید بر اینکه سطح
همکاریهای اقتصادی و تجاری بین دو کشــور مطلوب نیســت ،اظهار داشت:
لهســتان خواهان احیاء و ارتقای سطح همکاریهای خود با ایران در عرصههای
تجاری ،اقتصادی ،فرهنگی و علمی است.
دریادار سیاری:

«آجا» برای ماموریتهای خود نیاز به نیروهای
کارآمد دارد
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت:
برای آنکــه بتوانیــم ماموریت های
اصلی خــود را به خوبی انجام دهیم،
نیازمند آمــوزش و پرورش نیروهای
زبده و کارآمد هستیم که این وظیفه
توسط معلمان نظامی انجام می شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،امیر دریادار
حبیب اهلل ســیاری معاون هماهنگ
ارتش روز(دوشنبه) در آیین بزرگداشت روز معلم و تجلیل از اساتید ارتش که در
سال کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد طی سخنانی ،اظهار داشت:
کار معلم تربیت ساخت انسان هایی است که می خواهند جامعه را اداره کنند.
وی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی مناسب و کیفی ،گفت :بدون تردید نیروی
انسانی آموزش دیده و کارآمد می تواند موجب بالندگی و شکوفایی هر سازمانی
شود.معاون هماهنگ ارتش اظهار داشت :معلم ها افرادی را آموزش و پرورش می
دهند که می خواهند آینده سازان کشور باشند و اگر آموزش ها منبطق بر نیازها
و تخصص گرایی نباشد ،آینده کشور دچار مشکل میشود.دریادار سیاری حفظ
تمامیت ارضی ،استقالل و نظام مقدس جمهوری اسالمی را از مهمترین ماموریت
های ارتش دانســت و گفت :برای اینکه بتوانیم ماموریت های اصلی خود را به
خوبی انجام دهیم ،نیازمند آموزش و پرورش نیروهای زبده و کارآمد هستیم که
این وظیفه توسط معلمان نظامی انجام می شود.وی تصریح کرد :جایگاه معلمان
نظامی بسیار رفیع و ارزشمند است چون آنها دفاع کنندگان و پاسداران انقالب
اسالمی و حافظان تمامیت ارضی کشور را تربیت می کنند .ارتش در حوزه تربیت
هــای اخالقی ،معنوی و علمی آموزش های الزم را به نیروهای خود می دهد و
برای این حوزه ها اســاتیدی گرانقدر را در درون خود پرورش داده است.معاون
هماهنگ کننده ارتش گفت :در ارتش فرماندهان و مسئوالنی تربیت می کنیم
که بتوانند صحنه های نبرد در آینده را مدیریت کنند ،البته این دانش در کنار
ایمان و اعتقاد است که می تواند صحنه های نبرد را به نفع ما تغیر دهد.دریادار
سیاری با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سالروز پیروزی عملیات بیت المقدس،
گفت :اگر ایمان ،اعتقاد و تخصص و تعهد نبود نمی توانستیم  ۲۶روز در مقابل
دشمن ،عملیات داشته باشیم و در مقابل آن حجم از تسلیحات و نیرو با اقتدار
بایســتیم .این نیروی ایمان ،دانش نظامی و تخصص و شجاعت بود که ما را در
عملیات بیت المقدس به پیروزی رساند.وی افزود :کسانی که در طراحی عملیات
بیت المقدس حضور داشتند ،اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش بودند که
در کنار اســاتید سپاه این عملیات بزرگ را طراحی کردند و موجب شدند تا بر
دشمن غلبه کنیم.

افزایش قیمت کاالها ،بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد میشود.معاون
اول رئیسجمهور افزود :سال گذشته  ۱۵.۶میلیارد دالر ارز ترجیحی یعنی معادل
 ۳۱۲هزار میلیارد تومان یارانه از ســوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و
ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشــتر ،استفاده بیشتری را از این یارانهها داشته
اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهکهای پایین و طبقات ضعیف جامعه
رســیده است.وی افزود :قرار نیســت با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی
برداشــته و به طبقات ضعیفتر پرداخت شود ،بلکه قرار است با اجرای این طرح
یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود.
مخبر با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و ساالنه حدود ۴٠٠
هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت میشود و این درست نیست که با
وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه ،عدهای ضعیف باشند و در مقابل

عدهای روز به روز ثروتمند تر شــوند.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه همه
باید برای اجرای این طرح شجاعانه به میدان بیاییم ،تاکید کرد :باید تالش کنیم
اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین آسیبها برای مردم انجام شود و هر
چقدر که اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشــتر باشد ،فشار کمتری بر
مردم وارد خواهد شــد.وی به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار
دولت سیزدهم پرداخت و افزود :دولت قبل در بودجه سال گذشته ۸ ،میلیارد دالر
ارز ترجیحی برای کاالهای اساســی دیده بود که این رقم در همان سه چهار ماه
اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.
مخبر افزود :خوشــبختانه ما توانستیم مشکالت را مرتفع کنیم و سال گذشته با
لطف رهبری و پیگیریهای مســتمر رئیس جمهور توانستیم ارز ترجیحی برای
کاالهای اساسی را تأمین کنیم.
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معاون اول رئیس جمهور ادامه داد :از ابتدای سال جدید نیز معادل  ۹میلیارد دالر
در بودجه ســاالنه ،ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی  ۲۵٠هزار میلیارد
تومان یارانه در بودجه پیش بینی شد و دولت ملزم شده بود که کاالهای اساسی
را با قیمت شهریور سال  ۱۴٠٠به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا
میکرد ،یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شــهریور امسال دوام میآورد.وی با بیان
اینکه دولت ســیزدهم تأمین کاال و فراوانی آن را از ابتدای دولت در دســتور کار
خود قرار داد ،گفت :در زمان شــروع دولت ســیزدهم ذخایر کاالهای اساسی در
اکثر نقاط کشــور به خط قرمز رســیده بود و برخی تحوالت اقتصادی در جهان،
رخدادهای بین المللی و جنگ اکراین که تأمین کننده  ۷٠درصد دانههای روغنی
و  ۳٠درصد غالت مورد نیاز جهان است ،باعث کمبود کاال و افزایش قیمتها در
سراسر جهان شده است.مخبر ادامه داد :افزایش قیمت کاالهای اساسی این پیامد
را نیز به همراه داشت که این اقالم از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود
و دولت سیزدهم که حفاظت و تأمین کاالهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی
خود میداند ،اصالح قیمتها و توزیع عادالنه یارانهها را به طور جدی در دســتور
کار خود قرار داد.

خطیبزاده:

آمریکا از جیب ملت ایران چیزهایی برداشته و باید بازگرداند

سخنگوی وزارت امور خارجه بن بست در مذاکرات وین را تأیید
نکرد و گفت :آمریکا قرار نیست هدیهای به ایران بدهد ،حقوقی از
ملت ایران ضایع کرده و از جیب ملت چیزهایی برداشته که باید
بازگرداند.به گزارش خبرنگار گروه سیاســت خارجی خبرگزاری
فارس ،سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران صبح روز (دوشنبه)  ۱۹اردیبهشت ماه در نشست
هفتگی با خبرنگاران ضمن تشــریح آخرین تحوالت سیاســت
خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.

دســتورکار گفتوگوهای مورا در تهران تقریبا روشن
است /به این معنا نیست که بعد از وقفهای با پیام جدیدی
میآید
وی در پاسخ به سؤالی درباره سفر «انریکه مورا» معاون مسؤول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفتوگوها در
ویــن به تهران گفت :مذاکرات جمهوری اســامی ایران و ۴+۱
از یک طرف و آمریکا در وین ،تا امروز بدون وقفه ادامه داشــته
اســت .مکثی در حضور در ویــن رخ داده ،ولی رد و بدل پیامها
از طریق هماهنگ کننده گفتوگوها در حال انجام اســت .سفر
مورا بعد از تماس تلفنی امیرعبداللهیان و بورل انجام میشود .به
این معنا نیست که بعد از وقفهای ایشان با پیام جدیدی میآید.
پیامها به صورت مســتمر بین ایــران و آمریکا از طریق اتحادیه
اروپا در حال رد و بدل شدن است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی
بیان کرد :البته الزم بود با توجه به پیشــنهاد بورل و اســتقبال
امیرعبداللهیان دیدار حضوری انجام و رایزنیهایی در تهران انجام
شــود .مورا با آقای باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی
ایران مالقاتی خواهد داشت .البته دستورکار گفتوگوها در تهران
تقریبا روشن است .امیدواریم بتوانیم بعد از انجام این گفتوگوها،
نتیجه را بهتر اعالم کنیم.این دیپلمات ارشــد کشورمان درباره
بدعهدیهــای آمریکا نیز گفت :حضور مورا نشــان میدهد ما
گفتوگوها را در مسیری که باید انجام شود،
ت هدیهای به ایران بدهد
آمریکا قرار نیس 
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس درباره اظهارات
«جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره بن
بست در مذاکرات وین و اینکه سفر انریکه مورا برای از بین بردن
این بن بســت است و اینکه آیا ایران معتقد است بن بستی در
مذاکرات ایجاد شــده؟ گفت :آنچه در وین اتفاق افتاده متوقف
اســت در بعد تصمیمات واشــنگتن .اما بین ایران و  ۴+۱جمع
بندی انجام و متن بین ما توافق شده و معدود نکات باقیمانده را
آمریکا باید پاسخ دهد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد:
ت هدیهای به ایران بدهد یا رضایتی برای انجام
آمریکا قرار نیس 
چیزی فراتر از تعهداتش بدهد .حقوقی از ملت ایران ضایع کرده و
از جیب ملت ایران چیزهایی را برداشته باید سرجایش بازگرداند
و به حقوق ملت ایران احترام بگذارد .اگر چنین شــود میتوان
گفت که مذاکرات در دســترس اســت .من نمیگویم بن بست
چون کلمهای اســت حاکی از رسیدن به یک مانع اصلی باشد.
تصمیم واشنگتن به راحتی میتواند توافق را در وین محقق کند.
سفر امیر قطر به تهران بزودی /رئیس جمهور به یکی از
کشورهای حوزه خلیج فارس میرود
خطیبزاده سفر امیر قطر به تهران را تأیید کرد و درباره مباحث
مطرح شده مبنی بر وساطت امیر قطر بین ایران و آمریکا گفت:
این سفر در دستورکار است و بزودی انجام میشود و در پاسخ به
سفر دکتر رئیسی انجام میشود و حاکی از روابط بسیار نزدیک

عراق به ایران در خصوص صادرات گاز و برق هم اظهار داشــت:
برای جمهوری اســامی ایران وضعیت مــردم عراق و مراودات
تجاری و اقتصادی بســیار مهم اســت .عراق یکی از شــرکای
اصلی تجاری و اقتصادی ماســت که به رغم سنگ اندازیهای و
مشکالتی است که آمریکا و تحریمها درست کرده است.

معطل هیچ طرف ثالثی برای آزادسازی منابع خودمان
نبودیم
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره آزادسازی
منابع ارزی ایران در خارج از کشــور و ارتباط سفر امیر قطر به
تهران در این زمینه نیز بیان کرد :به خاطر روشن شدن ابعاد این
قضیه از بانک مرکزی هم بپرســید .ما معطل هیچ طرف ثالثی
برای آزادسازی منابع خودمان نبودیم .اتفاقا طرفهای ثالث و از
جمله آمریکا مایلند جنــگ روانی کرده و همه چیز را منوط به
گفتوگوها در وین کنند.
وی ادامــه داد :تاکنون منابعی را که آزاد کردیم به صورت کامال
مستقل بوده و این مسیر همچنان در حال پیگیری است.

ایران و همســایگان است و بعد از این سفر هم رئیس جمهور به
یکی از کشــورهای حوزه خلیج فارس و همسایه سفر میکند و
این رفت و آمدها حاکی از سیاست حسن همسایگی ایران است.
وی همچنین گفت :دستورکار ســفر امیر قطر قطعا دستورکار
دوجانبه و منطقهای و رایزنی درباره موضوعات بینالمللی است.
ایران و  ۴+۱در یک طرف جوی قرار دارند و آمریکا در طرف دیگر
جوی و احتیاج به وساطت بین ایران و  ۴+۱نباشد .ضمن اینکه
قطر همواره همراه جمهوری اســامی ایران در راستای احقاق
حقوقش بوده است.
خطوط تعیین شده توســط مراکز راهبری و عالی نظام
درباره مذاکرات تا به امروز رعایت شده
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات وین
و اینکه عنوان میشود رایزنیهای جدید به خاطر این است که
ایران از خواسته خود برای رفع تحری م سپاه بگذرد تا توافق شکل
بگیرد نیز اظهار داشت :آنچه در میز مذاکرات و اتاق مذاکرات در
حال انجام است را اجازه دهید در همان مسیر پیگیری شود .به
صراحت عرض میکنم خطوط تعیین شده توسط مراکز راهبری
و عالی نظام درباره مذاکرات ،تا به امروز رعایت شده و به همین
خاطر است که امروز در این نقطه قرار دهیم.وی خطاب به اهالی
رســانه و اصحاب خرد گفت :اجازه ندهید در این بازی طراحی
شده برخی در واشنگتن و سرزمینهای اشغالی قرار بگیرید .اوال
آنچه بین ایران و آمریکا درباره اطمینان از بازگشت قابل راستی
آزمایی شــده آمریکا به برجام است به یک موضوع خاص یعنی
سپاه فرونکاهید .ثانیا اجازه ندهید با ساده سازی بیش از حد شما
را وارد بازی مقصرنمایی و بازنشر این سیاستها کنند که توسط
برخی مراکز جنگ روانی انجام میشــود .آنچه بین ایران و ۴+۱
از یک طرف و آمریکا از طرف دیگر هســت این است که آمریکا
باید تمام حقوقی که از ملت ایران ضایع کرده منطبق بر قطعنامه
 ۲۲۳۱و برجام تامین و به آن پایبند باشــد .این دیپلمات ارشد
کشورمان ادامه داد :همین که مورا به ایران میآید و گفتوگوها
ادامــه مییابد و بورل تماس میگیرد نشــان میدهد مســیر
گفتوگوها در مسیر درست خود در حال انجام است.

توضیحات وحیدی درباره پرداخت یارانهها
وزیر کشــور درباره نظام پرداخت یارانههــا توضیحاتی ارائه کرد.
بــه گزارش خبرنــگار حوزه دولــت خبرگزاری تســنیم ،احمد
وحیدی وزیر کشــور در حاشیه نشست استانداران طی سخنانی
اظهار داشــت :همانطور که مردم مستحضر هستند اصالحی در
سیاستهای یارانهای در حال اتفاق افتادن است؛ آن سیاست در
راستای مردمیسازی و عادالن ه کردن پرداختهای یارانهای است،
به این صورت که یارانهها قرار اســت به آخر زنجیره یعنی مردم و
مصرفکنندگان داده شــود.وی افزود :سیاست اصالح یارانهای سیاستی مترقی و مهم است که
در دستورکار دولت و مجلس است و طبیعی است که عزیزان ما در استانها در جریان جزئیات
کامل آن قرار بگیرند .این چندمین جلسه هست که در این زمینه برگزار میکنیم تا استانداران از
جزئیات طرح مطلع شوند تا سؤاالت و ابهامات خود را رفع کنند.وزیر کشور بیان کرد :ابعاد طرح
تشریح شد و مســئوالن بانک مرکزی و وزیر صمت توضیحات خود را بیان کردند ،البته جلسه
ادامه دارد و انشــاءاهلل زمان تصمیمگیری برای اجرا همه آماده خواهند بود تا کار بهنحو صحیح
اجرا شود.وحیدی در پایان خاطرنشان کرد :البته همانطور که قب ً
ال اعالم شده است ،درخصوص
مسئله نان و دارو مستقل عمل خواهد شد که در زمان خود توسط سخنگوهای مورد نظر اعالم
میشود.

دولت سوئد فکر نکند با این گروکشیها موضوع جاللی
فراموش میشود
وی دربــاره پیگیری پرونده حمید نــوری و ارتباط آن با پرونده
احمدرضا جاللی و درخواســت وزارت خارجه سوئد از عدم سفر
شــهروندان ســوئدی به ایران بیان کرد :آقــای جاللی به جرم
جاسوسی مدتهاســت که در جمهوری اسالمی ایران دستگیر
و حکمش صادر و حکمش بازنگری شــده و دوباره درخواســت
بازنگری خورده و سالهاســت این موضوع پیگیری میشــود و
خســارات عمدهای هم زده و گزارشهای دوســتان ما در مراکز
اطالعاتی و امنیتی حاکی از این است که برخی کشورهای غربی
و رژیم اشغالگر قدس در خصوص این عملیات به او کمک کردند
مذاکرات ایران و عربستان
سخنگوی دستگاه دیپلماســی همچنین گفت که در خصوص
مذاکرات ایران و عربستان از دور قبلی در بغداد تحول خاصی رخ
نداده است و اگر تحولی رخ دهد اطالع رسانی میشود .توافقاتی
انجام شده و امیدوارم بتوانیم اجرایی کنیم.
مالقات مورا با باقری /کارویژه مورا انتقال پیام است
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره ســفر انریکه مورا به
تهران نیز بیان کــرد :فعال کارویژه آقای مــورا و اتحادیه اروپا
و هماهنگ کننده برجام انتقال پیام اســت و قرار نیست اتفاق
جدیدی رخ دهد .بارها این اتفاق افتاده است و به ایران آمدند و به
واشنگتن رفتند و بدون حضور فیزیکی نیز پیامها رد و بدل شده
است .نقش ایشان هماهنگ کردن گفتوگوهاست و باید منتظر
باشیم ایشــان با چه موضوعاتی در تهران حاضر خواهد بود.وی
دربــاره مالقاتهای مورا در تهران افزود :اجازه دهید وارد تهران
شــود بعدا اعالم خواهد شــد و فعال تنها مالقات قطعی با آقای
باقری به عنوان مذاکره کننده ارشد است .ایشان درخواستهای
مالقاتهای دیگری را داخل و بیرون وزارت خارجه داشته است.
سفر الحلبوسی به تهران
وی درباره ســفر الحلبوسی رئیس پارلمان عراق به تهران و نگاه
وزارت خارجه به روابط ایران و عراق بعد از این سفر و بدهیهای

سفر هیأتی از طالبان؟
وی در پاســخ به پرسشی درباره سفری از هیأت طالبان به ایران
و اینکه طالبــان اعالم کرده بود میخواهنــد درباره مهاجران
افغانستانی با ایران گفتوگو کنند نیز اظهار داشت :البته اینکه
برخــی هیأتها میآینــد و میروند به صــورت طبیعی انجام
میشــود .ما مراودات مرزی داریم که هیأت حاکمه سرپرستی
افغانستان درخواســتهایی درباره برخی موضوعات داشته و به
تهران آمدهاند و از تهران ســفر انجام میشــود و مراودات انجام
شده اســت .ولی در خصوص این موضوع خاص هنوز تصمیمی
گرفته نشده است.
سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به تهران
به گزارش فارس ،خبرنگاری درباره ســفر گزارشگر ویژه سازمان
ملــل در امــور تحریمهای قهــری و یکجانبه به تهــران برای
بررســی آسیبهای تحریم سؤال کرد که خطیبزاده بیان کرد:
درخواســتی طرح و دولت جمهوری اسالمی ایران نیز موافقت
کرد که این ســفر انجام شود و ایشــان مالقاتهایی را براساس
درخواستهای خود و تنظیمهای انجام شده با گروههای مدنی
و نخبگی ،گروههای مردم نهاد ،ســازمانها و شخصیتها برگزار
خواهد کرد و قاعدتا با اصحاب رســانه نشســتی خواهد داشت.
امیدواریم یک بار این درد و رنج غیرقانونی و ظالمانه بر این ملت
که توسط گردنکشــی آمریکا اعمال شده ،در یک جا مستند و
ضبط شود و حداقل برای تاریخ باقی بماند.
آمادگی داریم از همه مســاعی جمیله خود برای توقف
جنگ در اوکراین استفاده کنیم
خبرنگاری با اشاره به اظهارات امیرعبداللهیان در نشست خبری
با همتای لهســتانی درباره اوکراین و دو پیامی که از سوی وزیر
خارجه اوکراین بــه الوروف منتقل کرده از ســخنگوی وزارت
خارجه پرســید که آیا آمریکا اجازه میانجیگری بین اوکراین و
روسیه را به ایران میدهد و اگر صلحی با میانجیگری بین این دو
انجام شود آمریکا سنگ اندازی نمیکند؟ که خطیبزاده اظهار
داشت :زمان اینکه که آمریکا درباره همه چیز در نظام بینالملل
تصمیم بگیرد ،خیلی وقت است گذشته و دولتها اگر براساس
اراده خود به توانمندیشان برگردند ،میتوانند تصمیمات درست
و عاقالنه بگیرند.

امیر هادیان:

گ شناختی» از بالقوهترین تهدیدات است
«جن 
ش با توجه به تغییر ماهیت تهدیدات ،بیش از پیش نسبت به حوزه
جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت :ارت 
فناوریهای جدید و مباحث جنگهای شــناختی که یکی از بالقوهترین تهدیدها هســتند توجه دارد.به گزارش
خبرگزاری مهر ،امیر مهدی هادیان جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش در مراسم صبحگاه دانشگاه علوم و فنون
هوایی شهید ستاری گفت :ایمان ،تقوا ،تعهد ،تخصص ،بصیرت ،تالش جهادی مخلصانه و بی ادعا ،اصل ایثارگری،
شهادتطلبی ،نبوغ ،نخبگی و سلحشوری ،کلیدواژههایی هستند که افتخار ارتش و مباهات جمهوری اسالمی ایران است.وی افزود :این کلیدواژهها
بار مسئولیتی را به دوش ارتش نهاده و هرجایی که نیاز به حضور ارتش از لحاظ امنیتی و بالیای طبیعی بوده ،با قدرت وارد شده است .این موضوع
برگ زرینی بر افتخارات ارتش انقالبی اضافه کرده است.امیر هادیان با اشاره به بیانیه گام دوم تصریح کرد :ارتش جمهوری اسالمی ایران با توجه
به تدابیر مقام معظم رهبری و تغییر ماهیت تهدیدات ،بیش از پیش نسبت به حوزه فناوریهای جدید و مباحث جنگهای شناختی که یکی از
بالقوهترین تهدیدها هستند ،توجه دارد .این مباحث در کنار حوزه تهدیدات جنگ سخت ،جنگ نرم ،جنگ اقتصادی و سیاسی ،آشنایی با حوزه
کوانتوم و ســایبر علوم شناختی از اهمیت بســیار باالیی برخوردار است.امیر هادیان افزود :ما با نقشآفرینی در حوزه دکترین دفاعی ،بازدارندگی
راهبردی را در کنار ســایر نیروهای مســلح به ارمغان میآوریم .این مهم با حفظ آمادگی و توان رزم نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران که
ریشــههایش در دانشگاههای افسری نهادینه شده اســت ،بهوجود میآید.جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش بیان کرد :باید دست به دست هم
بدهید تا به آن جایگاه مدنظر فرماندهی معظم کل قوا برســیم و بیشــک دانشگاه شهید ستاری این ظرفیت را دارد که بتواند این انتظارات را به
عرصه ظهور برساند.
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گزیده خبر

عضو شورای عالی بورس اعالم کرد:

تصمیم شجاعانه دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی

ساماندهی ارز ترجیحی ،حذف آن و نیز بهرهمندی اقتصاد کشور از جمعآوری رانتهای ایجاد شده تحت تاثیر استفاده از ارز  ۴۲۰۰تومانی ،اقدامی ارزشمند و شجاعانه از سوی دولت سیزدهم است.به گزارش ایبِنا،
حسین سالحورزی به حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و تاثیر آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود :ارز ترجیحی به عنوان یک تجربه گسترده ناموفق و بلندمدت در همه دنیا محسوب می شود که هیچگاه منافع استفاده از این
نوع یارانه در قالب تامین و توزیع ارز ارزان نصیب مصرف کنندگان نهایی نمیشود .وی اظهار داشت :در ایران هم در سال های گذشته شاهد بودیم که سود پرداخت ارز ترجیحی و با قیمت پایین فقط در جیب برخی
از واسطه گران وارد شده و همیشه زمینه ساز توزیع رانت بوده است.سالح ورزی تاکید کرد :هدف اصلی از استفاده این ارز ،اقشار آسیب پذیر بودند که هیچگاه نیاز این قشر ضعیف جامعه را پوشش نداد و به عبارتی
تاکنون ارائه چنین یارانه هایی به هدف اصلی خود اصابت نکرده است.عضو شورای عالی بورس اظهار داشت :دستکم در  ۳۰سال گذشته و نیز بعد از ایام جنگ تحمیلی ،دولت های مختلفی سعی کردند تا یارانه ها را ساماندهی و هدفمند کنند و همچنین
زمینه سامان بخشیدن ارز ترجیحی که به نوعی توزیع رانت در کشور بود را فراهم کنند ،اما در عمل همیشه به دلیل نیمه تمام شدن این اقدامات ،منتج به نتیجه مثبت نشد.وی تاکید کرد :در کشور فرصت زیادی برای توزیع ارز ترجیحی و نیز ارز ۴۲۰۰
تومانی وجود ندارد و بیش از این هم اقتصاد کشور توان و تحمل ارائه چنین ارزی را در کشور ندارد.سالح ورزی به تصمیم دولت سیزدهم در راستای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی اشاره کرد و گفت :اقدام دولت سیزدهم برای ساماندهی ارز ترجیحی ،حذف آن
و نیز بهره مندی اقتصاد کشور از جمع آوری رانت های ایجاد شده تحت تاثیراستفاده از ارز  ۴۲۰۰تومانی یک اقدام ارزشمند و شجاعانه است که تصمیم قاطعی را برای اجرایی شدن آن در دستور کار قرار داده است.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید
کرد :با توجه به این تصمیم به موقع دولت سیزدهم ،امیدواریم که این اقدام به مرحله اجرا برسد و تصمیمات الزم بهمنظور تداوم آن اتخاذ شود.وی افزود :بهترین راه برای آنکه جامعه بتواند به درستی با این موضوع کنار بیاید و آن را بپذیرد اطالع رسانی
نتایج و تبعات حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی به آحاد مردم است که این امر نیازمند کمک و اقدم گسترده مسووالن است.سالح ورزی تاکید کرد :بهتر است دولت به منظور اطالع رسانی به آحاد جامعه ،سیاست رفاهی که برای اقشار آسیب پذیر ،قشر حقوق بگیر
و افرادی که در فرآیند حذف ارز دچار فشار می شوند را به صورت شفاف اعالم کند.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اضافهکرد :اگر تبعات و آثار مثبتی که در رابطه با انضباط مالی در دولت ،کاهش کسری بودجه و اثرات اقصاد کالن آن برای مردم توضیح
داده شود ،اقدامات دولت موثرتر و پذیرش و همراهی مردم گستردهتر خواهد بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

کارت کاالهای اساسی شبیه کارت سوخت است

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســامی تغییر
تخصیــص یارانه را امــری ضروری خواند و گفــت که در مدل
جدید اختصاص ارز ترجیحــی به مصرفکننده ،کارت اعتباری
همچون مدل سوخت پیشبینی میشود.محمدرضا پورابراهیمی
در گفتوگو با ایسنا ،در توضیح لزوم تغییر نظام پرداخت یارانه
گفت :شکی نیست که باید روش تخصیص یارانه تغییر پیدا کند
چون بخش عمدهای از مصرف کشــور به دلیل عدم مدیریت و
نظارت در حوزه تصمیمگیری تبدیل به مصرف غیرواقعی شده
است .در حال حاضر متوسط مصرف دهکهای کم درآمد پایین
آمــده و در عین حال میزان مصــرف کل واردات افزایش یافته
اســت .فرض کنید در سالهای قبل به  ۸میلیون تن گندم نیاز
داشتیم اما اکنون این میزان به  ۱۲میلیون تن رسیده است این
یعنی گندم با نرخ ارز ترجیحی وارد میشــود اما معلوم نیست
کجا مصرف شــده و به صورت واقعی مصرف نمیشود.وی ادامه
داد :این وضعیت درباره گوشت ،مرغ و نهادههای دامی هم وجود
دارد ،ســرانه مصرف در کشــور پایین آمده اما تخصیص ارز به
واردات کاال زیاد شــده حال اینکه متوسط مصرف در دهکها
پایین آمده اســت این به معنای قاچاق اســت و اینکه کاال در
جای خود مصرف نمیشــود پس شکی نیســت که باید نظام
پرداخت یارانــه تغییر کند اما در این بیــن موضوع مهم روش
اجراســت که باید دولــت آن را تعیین کند.رئیس کمیســیون
اقتصادی مجلس شورای اســامی تاکید کرد :دولت در صورت
اتخاذ روش جدید باید زیرساختهای خود را فراهم کند چون در
صورت تعیین نشدن زیرساختها ما هم چوب و کتک خوردیم
و هم سیاســت را اصالح نکردیم پس بهتر است در این صورت
همان روش قبلی تخصیص ارز اتخاذ شود .حال از سوی دیگر با
فراهم شدن زیرساختها اتفاقی به نفع مردم رخ خواهد داد .در
این روش به مردم کاالبرگ داده میشــود که مدل آن همچون
کارت سوخت اســت در مورد کارت سوخت مردم دچار تالطم
افزایش قیمت جهانی سوخت نمیشوند بلکه آنها میدانند ماهانه
 ۶۰لیتــر بنزین با نرخ  ۱۵۰۰تومــان دارند و در صورت مصرف
بیشتر از این میزان میتوانند بنزین را به نرخ آزاد  ۳۰۰۰تومانی
اســتفاده کنند حاال قیمت جهانی بنزین هرچه هم شــود برای
مردم تفاوتی ندارد آنها خیالشــان از بابت بنزین راحت اســت.
کارت اعتباری کاالهای اساسی چیزی شبیه مدل کارت سوخت
است.پورابراهیمی اضافه کرد :در کارت اعتباری کاالهای اساسی،
فالن مقدار مرغ و تخممرغ و گوشت پیشبینی میشود که مردم
آن را با قیمت شــهریورماه  ۱۴۰۰میخرند و مــازاد آن با نرخ

تعرفهای تعریف میشود در این شرایط خیال مردم راحت است
یعنی آنها همچون کارت سوخت کارت اعتباری کاالهای اساسی
در دستشان اســت.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی در توضیحات تکمیلی یادآور شد :مجلس در بودجه سال
 ۱۴۰۱اختیاری درباره اختصاص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی
داد و اینکه یا مســیر سالهای گذشــته را ادامه دهد یا اینکه
سیاســت خود را تغییر دهد .در روش قبلی منابع برای واردات
کاال داده میشد منتها انتظار ما این است که اگر دولت همچنان
قصد استمرار روش سالهای قبل را دارد ،کاالها را به گونهای در
اختیار مردم قرار دهد که قیمت کاالها به کمترین میزان برسد.
وی ادامه داد :در صورتی که دولت بخواهد سیاســت خود را در
پرداخت یارانه تغییر دهد ارز را به جای واردات به مصرف کننده
نهایی میدهد .پس مجلس شورای اسالمی در قانون بودجه سال
 ۱۴۰۱دست دولت را باز گذاشته است و ما چیزی تحت عنوان
حذف ارز ترجیحی نداریم بلکه روش تخصیص منابع ناشی از ارز
ترجیحی یا تغییر میکند یا همچون گذشته استمرار پیدا خواهد
کرد .در روش تغییر یافته ،یارانه به انتهای چرخه مصرفکننده
نهایی داده میشــود پس ما در قانــون اختیار را به دولت دادیم
اما انتظارمان از دولت این اســت که اگــر قصد تغییر رویه دارد
زیرســاختهای اجرای آن را ایجاد کند که این زیرســاخت به
معنای ایجاد کارتهای اعتباری خرید برای آحاد جامعه است.

با محوریت هوشمندسازی

حضور همراه اول در نمایشگاه بینالمللی
کیتکس 2022
همراه اول به عنوان اپراتور پیشرو در دیجیتالیسازی ،به همراه شرکتها و
استارتاپهای زیرمجموعه خود و با شعار لمس جهان دیجیتال و محوریت
هوشمندسازی در نمایشــگاه بینالمللی کیتکس  2022حضور مییابد.به
گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران ،گروه همراه اول با
محوریت «هوشمندسازی» در دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطالعات
و ارتباطات کیش با عنوان «کیتکس  »2022از  19تا  22اردیبهشــت ماه
 1401حضور پیدا می کند.گروه همراه اول همسو با مقوالت شهر هوشمند،
اینترنت اشــیاء ،فناوری های نوین مالی ،بالکچین و رمز ارزها ،زیرساخت و
امنیت و رســانه های دیجیتال در این رویــداد بین المللی و در قالب چهار
زون تخصصــی حضور می یابد.عالقه مندان به حضور در این نمایشــگاه و
بازدیدکنندگان آن می توانند با مراجعه به غرفه همراه اول در مرکز ســالن
اصلی کیتکس  ،2022از آخرین دســتاوردهای فناورانه اپراتور اول ارتباطی
در چهار زون تخصصی «ســرویس های دیجیتــال»« ،اقتصاد دیجیتالی»،
«توریسم» و «هوشمندسازی» بازدید کنند.نحوه حضور گروه همراه اول به
شکل یکپارچه و با شعار «لمس جهان دیجیتال» است و ضمن ارائه ابتکارات
فناورانه و دســتاوردهای نخبگان بومی در راستای تحقق رویای دیجیتال،
تکنولوژی های رو ِز بومی شده جهانی نظیر «پردازش در لبه « ،»MECشهر
هوشــمند»« ،حمل و نقل هوشــمند»« ،پیکربندی خودکار هوشمند» و
« »POCرا نیز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهد.با توجه به اینکه
مأموریت همراه اول «تحقق رویای دیجیتال» ،چشم انداز آن « تبدیل شدن
به یکی از رهبران بازار  ICTمنطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند با
هدف توانمندســازی اکوسیستم دیجیتال» و ارزش های آن برای دستیابی
به این اهداف در قالب سه مفهوم «حامی ،چابک و توانمندساز» است ،نحوه
حضور آن در کیتکس  2022نیز براســاس همین ارزش هاســت .بنابراین
همراه اول به عنوان رکورددار باالترین سرعت اینترنت در کشور و پیشرو در
حوزه دیجیتالی سازی ،مشارکت فعالی در برگزاری رویدادهای جانبی اعم از
سمینارها و کارگاه های تخصصی همسو با مقوالت در نظر گرفته شده برای
برگزاری این نمایشگاه دارد.

وزیر امور اقتصــادی و دارایی از اجرای
کاال بــرگ الکترونیکــی در راســتای
طــرح اصــاح یارانههــا خبــر داد.به
گزارش فارس ،سیداحســان خاندوزی
وزیر امور اقتصــادی و دارایی امروز در
حاشــیه نشست مشــترک معاون اول
رئیسجمهور و همه وزیران با استانداران
و فرمانداران کشــور در مورد هماهنگی
طرح اصالح یارانه کاالهای اساســی و
آرد و نان در وزارت کشــور اعالم کرد:
بــرای اجرای طرح اصــاح یارانه آرد و
نان الزم بــود بعد از ماه مبارک رمضان
همه ارکان اجرای این طرح نســبت به
جزئیات ،ابهام و ســؤاالت توجیه شوند.
وی افزود :در این زمینه امروز جلسهای
بــا حضــور وزرا ،معاونــان وزرا ،همه
اســتانداران و مقامــات اجرایی مؤثر با
اجرای این طرح در محل وزارت کشور
برگزار شد و سازمان برنامه و بودجه به
عنوان مرکــز هماهنگی اصالح یارانهها
الگویی ارائه کــرد.وی گفت :همچنین
معــاون اول رئیسجمهــور ،مســؤول

تصمیمگیری نان و دارو شامل همه آحاد کشور میشود
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســامی با بیان
اینکه هرگونه تصمیمگیری برای نان و دارو شــامل همه آحاد
کشور میشــود ،گفت :نان و دارو به عنوان دو کاالی مهم بوده
که برای آحاد کل کشــور اســت و در این مــورد تصمیم برای
دهکهای خاص در نظر گرفته نمیشــود اما در مورد کاالهای
دیگر مانند مرغ ،تخممرغ ،روغن و امثال آن که کاالهای اساسی
مردم محســوب میشود ،تصمیمگیری طبق قانون بودجه است
بدین صــورت که اگر دولت میخواهد یارانه را به انتهای چرخه
مصرف منتقل کند ،روش اعطای آن یارانه همچون مدل کارت
سوخت در کارت اعتباری تعبیه میشود .باز هم برای چندمین
بار میگویم که کارت اعتباری کاالهای اساســی مدلی همچون
کارت سوخت است که براساس آن یک سرانه مشخص برای این
کاالهای اساســی با قیمت ثابت شهریورماه سال  ۱۴۰۰در نظر
گرفته میشود و مردم براساس آن کاالهای اساسی را خریداری
میکننــد مابهالتفاوت ایــن قیمت را دولــت پرداخت میکند
تــا پایان دوره مالی این قیمت ثابــت میماند و مردم آن میزان
مشخص و تعیین شــده در قالب کارت اعتباری در اختیار دارد
و میتواند مصرف کنــد.وی در عین حال گفت :دغدغه مجلس
شورای اسالمی این اســت که در وهله اول دولت باید سیاست
و روش خود را مشــخص کند یعنی بگوید که میخواهد روش

قبلی در پرداخت ارز ترجیحی را استمرار داده یا روش جدیدی
را دنبال کند .اگر بنای دولت روش جدید است پس فراهم شدن
زیرســاختها امری ضروری اســت اقدامی که نیازمند پای کار
آمدن بانک مرکزی اســت و پیشبینی کارتهای اعتباری برای
مردم نیازمند است.پورابراهیمی با یادآوری اینکه دولت دوازدهم
اعتقادی به تغییر روش در پرداخت ارز ترجیحی نداشت ،گفت:
مجلس شــورای اسالمی با دولت سیزدهم توافقی کرد و اختیار
را بــرای نحوه ارز ترجیحی به دولت داد اکنون دولت باید ضمن
برنامه ریزی مدون به صورت ریز و شــفاف با مردم صحبت کند
در این صورت مردم به آرامش میرسند و میدانند که کاالهای
اساسی با قیمت تعرفهای در اختیارشان قرار میگیرد و در صورت
نیــاز به مازاد این میزان میتواننــد آن را با قیمت غیرتعرفهای
خریداری کنند .پس در وهله اول سیاســت دولت باید مشخص
شود و زیرســاختها را فراهم کند .مجلس شورای اسالمی هم
باید بداند که چه کسی متولی اجرای این سیاست است تا بر آن
نظارت کند .امیدوارم هرچه سریعتر دولت این ابهامات را روشن
کند.رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید
کرد :تا زمانی که سیاست مشــخص نشده باشد سیاست قبلی
در پرداخت ارز ترجیحی به کاالهای اساسی استمرار پیدا خواهد
کرد پس مردم از جهت تامین کاالهای اساســی نگران نباشند.
تاکید ما این اســت که دولت باید به صورت شفاف اطالعرسانی
کند تــا خدایی نکرده دشــمنان ما از این عدم اطالع رســانی
سوءاستفاده نکرده و مردم هم دچار اضطراب نشوند.

مجلس درباره کاالهای اساسی چک سفید امضاء به دولت
داده است
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه «بانک مرکزی و وزارتخانهها باید
برای اجرای سیاســتهای جدید به میدان بیایند» ،اظهار کرد:
برای دادن کاالبرگ ایجاد زیرســاختها ضروری است حرف ما
در مجلس این است که اگر اختیار را به دولت برای اصالح نظام
پرداخت یارانه و تعیین تکلیف ارز ترجیحی دادیم پس در وهله
اول باید زیرساختها ایجاد شود و این اطمینان هم به مردم داده
شده که در صورت فراهم نشدن زیرساختها کاالهای اساسی به
همان روش قبلی در اختیار مردم قرار میگیرد البته که مجلس
شــورای اسالمی درباره کاالهای اساســی به دولت چک سفید
امضاء داده است .ما از دولت انتظار داریم که سیاست و برنامهاش
را هم به مجلس شورای اسالمی هم به دولت اعالم کند و سپس
آن را اجرایی نماید.

وزیر اقتصاد خبر داد؛

کوپن الکترونیکی اجرایی می شود

اجرایی کل طرح اصالح یارانهها اســت
که در این جلســه مطالبی مطرح کرد
و بنده به عنوان وزیــر اقتصاد در طرح
اصالح یارانه آرد خبازی و نان ســنتی
مطالبی عنــوان کردم .همچنینمعاون
اقتصادی رئیسجمهور و وزرا جزئیاتی
از طرح اصالح یارانه کاالهای اساسی را
ارائه کردند و از فردا که اســتانداران به
محل خدمت خود برمیگردند با حداکثر
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هماهنگی و کمترین ابهام شاهد اجرای
طرح خواهیم بود.وزیــر امور اقتصادی
و دارایــی گفت :در طــرح اصالح نظام
یارانههای کشــور تأکیــد داریم تا حد
ممکن قدرت خرید مردم حفظ شود و
میزان پرداختی از جیب اقشار کم درآمد
را رعایت کنیــم و در مورد نان نظامات
متفاوتی وجود دارد و با اطمینانبخشی
کامل بــرای مردم اصالح نظــام یارانه

نان اجرا میشــود.وی ایــن نکته را هم
گفت :اجــرای کاالی برگ الکترونیکی
از ضروریات طرح اصالح یارانهها اســت
که این هم مصوب قانون بودجه ســال
جاری اســت در سیاســتهای اجرایی
هم کاال برگ الکترونیکی در اولویت قرار
دارد که اگر این طرح نهایی شــود اجرا
خواهد شد.به گفته وزیر امور اقتصادی
و دارایی ،معــاون اول رئیسجمهور به
عنــوان فرمانده اصــاح یارانه کاالهای
اساسی انجام وظیفه میکند همچنین
نقشــه راه اجرا توسط سازمان مدیریت
و برنامهریزی طراحی شده و هماهنگی
بین قوا و دستگاههای اجرایی در مرحله
پیادهسازی اصالح یارانه کاالهای اساسی
و آرد و نان توســط معــاون اول دنبال
میشــود.وی همچنین گفت :جلسات
متعــددی بــا اصنــاف و اتحادیههای
تولیدکننده در استانها برگزار میشود
که ایــن امر میتوانــد در بلندمدت به
مقاومت اقتصاد کمــک کند و کاهش
مصرف ارز به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی:

سوداگران اقتصادی ،مشمول مالیات می شوند
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی گفت :هر کس که کاالی ســرمایه ای را با هدف انتفاع از افزایش قیمت و درآمد حاصل از آن خرید و فروش کند ،مشــمول مالیات
خواهد شد .به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور ،داود منظور ضمن تشریح اقدامات انجام شده برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه
در مجلس و دولت اظهار داشت :مالیات ستانی از پدیده سوداگری ،یک مطالبه عمومی است و با تصویب این قانون ،هر کس که کاالی سرمایهای را با هدف انتفاع از
افزایش قیمت و درآمد حاصل از آن خرید و فروش کند ،مشمول مالیات خواهد شد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد :با تصویب قانون مالیات بر عایدی
سرمایه ،چهار حوزه اساسی مسکن ،طال ،ارز و خودرو مشمول مالیات بر سوداگری خواهد شد و برای اجرای اصولی این قانون ،نیازمند تأمین زیرساختهای اطالعاتی
الزم میباشیم تا نظام مالیاتی بداند یک کاالی سرمایهای با چه قیمتی خریداری و به فروش رسیده و از محل تفاوت قیمت ،مالیات وصول گردد.

افزایش مستمری بازنشستگان؛ برای یک
گروه خاص!
مستمری بازنشستگان نفت از اردیبهشت افزایش مییابد.به گزارش اقتصادآنالین،
افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان نفت دقیقا برابر با افزایش مستمری
بازنشستگان صندوق کشوری به تصویب رسیده و ظاهرا ابالغ شده است.صندوق
بازنشســتگی صنعت نفت اعالم کرده است بر این اســاس ،افزایش یادشده در
پرداخت مستمری و مقرری اردیبهشتماه  ۱۴۰۱محاسبه و اعمال خواهد شد،
مابهالتفاوت فروردینماه  ۱۴۰۱نیز همین ماه با مستمری و مقرری اردیبهشت
پرداخت میشود.متناسبســازی حقوق بازنشستگان نفت چندی پیش صورت
گرفته و ده درصد افزایش حقوق ،شــامل تمام دریافتی بازنشســتگان از جمله
اضافات متناسبسازی خواهد شد.

 ۷۰۹میلیارد تومان چه زمانی به دست
سرخابیها میرسد؟
در حالی که  ۳۵۰میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان منابع حاصل از پذیره نویســی
عاید باشــگاه پرسپولیس و  ۳۵۹میلیارد تومان عاید باشگاه استقالل شده است
و این پول در حســاب باشگاهها قرار دارد ،همچنان سرخابیها تا زمان تشکیل
کمیته اجازه اســتفاده از این پول را ندارند.بر این اســاس ،حسین امیررحیمی،
سرپرست دفتر شــرکتها و اماده سازی بنگاههای سازمان خصوصی سازی در
گفتوگو با ایســنا ،در مورد آخرین وضعیت دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس
در برداشت پول حاصل از پذیره نویسی توضیح داد :وضعیت دو باشگاه متفاوت
اســت .پول در حساب باشگاه اســتقالل بوده و مجوز ثبت افزایش سرمایه این
باشــگاه مجددا نزد اداره ثبت ،ثبت شد و مجوز خصوصی سازی را هم دریافت
کرده اســت .نماد باشگاه استقالل آماده بازگشایی مجدد است که مردم بتوانند
ســهامی که خریداری کردهانــد را مبادله کنند.وی ادامه داد :در واقع باشــگاه
استقالل به پول دسترسی دارد و هیات مدیره میتواند این پول را برداشت کند
اما طبق مصوبه هیات مدیره ،برداشت این پول نیازمند تشکیل کمیتهای است
تا مخارج باشــگاه اولویت بندی شــده و پس از آن پول برداشت شود.سرپرست
دفتر شرکتها و آماده سازی بنگاههای سازمان خصوصیسازی در مورد وضعیت
باشگاه پرســپولیس نیز توضیح داد :باشگاه پرســپولیس نامه تایید بانک را به
سازمان بورس ارائه داده است و بعد از اینکه مجوز اخذ شود ،ثبت انجام میشود
که یک هفتهای زمان میبرد تا پول قابل برداشت شود .در واقع پول در حساب
باشگاه است ،اما باید مجوز افزایش سرمایه نزد سازمان ثبت ،ثبت شود و مجوز
ســازمان خصوصی سازی و ســازمان بورس نیز گرفته شود.امیررحیمی به این
ســوال که کمیته مذکور چه زمانی تشکیل می شود پاســخ داد :از آنجائی که
سازمان خصوصی سازی قانونا نمیتواند در حاکمیت شرکتها وارد شود ،تشکیل
کمیته باید از مسیر هیات مدیره دو باشگاه طی شود .در این راستا وزارت اقتصاد
با عاملیت ســازمان خصوصی ســازی بر نحوه خرج کردن پولها نظارت دارد و
مرتبا از باشــگاهها گزارش میخواهد.وی در مورد اعضای کمیته نیز اظهار کرد:
سازمان خصوصی سازی پیشنهاد داده است اعضای کمیته متشکل از نمایندگانی
از وزارت ورزش و جوانان ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و خود باشگاهها باشد.بر
اساس این گزارش ،فرایند پذیره نویسی سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس
در  ۲۸اسفندماه سال گذشته به پایان رسید که باعث شد  ۳۵۰میلیارد و ۵۰۰
میلیون تومان عاید باشگاه پرســپولیس و  ۳۵۹میلیارد تومان نیز عاید باشگاه
استقالل شود .سهام دو باشگاه پس از طی شدن فرایندهای قانونی ،قابل معامله
خواهد شد.
رئیس سندیکای کاغذ و مقوا خبر داد

تولید کاغذ تحریر از سر گرفته شد
رئیس ســندیکای کاغذ و مقــوا از آغاز تولید کاغذ تحریر در شــرکت چوب و
کاغــذ مازندران خبر داد و گفت که قیمت گندم و آرد بر قیمت کاغذ هم تاثیر
دارد.ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفتوگو با ایســنا ،در پاسخ به سوالی درباره
وضعیت تولید کاغذ تحریر در کشور ،اظهار کرد :با توجه به اصرار دولت سیزدهم
بر تولید داخل ،شرکت چوب و کاغذ مازندران به چرخه تولید برگشته و در حوزه
کاغذ تحریر نیز فعال شده است .امسال هم برای تولید کاغذ تحریر برنامهریزی
کرده و در حال شــروع عرضه کاغذ تحریر به بازار اســت .البتــه دولت برنامه
ریزیهای دیگری هم در این زمینه دارد که هنوز محقق نشده است.وی درباره
افزایش قیمت کاغذ در سال جاری نیز گفت :با توجه به افزایش قیمت کاالهای
مختلف ،گرانی اجتناب ناپذیر است و قیمت کاغذ هم افزایش یافته ،اما کاغذ در
این مدت افزایش قیمت غیرمنتظره نداشته است.رئیس سندیکای کاغذ و مقوا
با بیان اینکه تغییر اساسی در حوزه کاغذ ایجاد نشده ،تصریح کرد :قیمت کاغذ
تجاری افزایش جزئی  ۷تا  ۱۰درصدی داشته است .این برخالف سالهایی است
که در کشور کاغذ تا  ۴برابر افزایش قیمت داشت.وی افزود :اما باید این نکته را
هم در نظر کرد که قیمت کاغذ از قیمت گندم و آرد هم تاثیر پذیر است ،چرا که
بخشــی از تولید کاغذ به نشاسته بر میگردد که از آرد و گندم حاصل میشود.
بنابراین افزایش قیمت آرد هم بر قیمت کاغذ تأثیر خواهد داشت.
فرماندار تبریز:

شهرداری تبریز به بخشها و روستاهای
اطراف خدمات بدهد
آذربایجان شرقی – شیعه نواز :فرماندار شهرستان تبریز
خواســتار خدمات دهی و خدمات رســانی شهرداری
به روســتاها و بخشهای اطراف و تابعه این کالنشهر
شد.علی جعفری آذر در آیین بهرهبرداری از هفت پروژه
عمرانی خدماتی شــهرداری منطقه یک تبریز ،افزود:
دوره جدید مدیریت شهری تبریز باید تبدیل به دوره تحول و پیشرفت در شهر
و عمران و آبادانی شهرســتان تبریز باشد و در این راستا انتظار داریم شهرداری
تبریز به بخشها و روستاهای اطراف نیز خدمات بدهد .وی ابراز امیدواری کرد
در دوره جدید مدیریت شــهری شــاهد ایجاد قرارگاه سازندگی در عرصههای
عمران و آبادی توسط شهرداری باشیم که هم نیاز شهر است و هم مردم انتظار
دارند و هم تبریز ظرفیت این کار را دارد.جعفری آذر اضافه کرد :در عرص ه حمل
و نقل عمومی همچون ناوگان اتوبوســرانی و تاکســیرانی نیز باید شاهد تحول
جدیدی باشیم و ادارات خدماترسان نیز دست در دست هم بدهند تا خدماتی
در شٱن مردم غیور و شهید پرور و مومن و انقالب ارائه شود .وی از شهردار تبریز
خواست یکی از برنامههای خود را به تحول در حوزه اداری اختصاص دهد تا نظام
اداری نرم و روانی برای تبریز تعریف شده و ادعا کنیم که در چند ساعت به مردم
ی آذر ادامه داد :در دوره جدید
در حوزه های مختلف خدمات می دهیم .جعفر 
مدیریت شهری امیدوارم شاهد نوسازی در ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و ارائه
خدمات در مناطق کمبرخوردار هستیم و همچنین احداث دومین پارک تفریحی
همانند ائلگلی در تبریز مورد انتظار شهروندان است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

اما و اگر ژاپن برای تحریم نفت روسیه

@sobheqtesad

فومیو کیشــیدا ،نخست وزیر ژاپن ساعاتی پس از این که برای اعمال تحریم علیه نفت روسیه بر سر جنگ در اوکراین ،به سران
گروه هفت پیوست ،اعالم کرد توقف واردات نفت روسیه زمان می برد.به گزارش ایسنا ،کیشیدا به خبرنگاران در توکیو گفت :هیچ
تغییری در برنامه ژاپن در خصوص حفظ منافعش در پروژههای نفت و گاز طبیعی ساخالین  ۱و  ۲روسیه وجود ندارد.ژاپن بر سر
اعمال تحریم علیه مسکو در واکنش به حمله نظامی به اوکراین ،تحت فشار قرار دارد و همچنان به واردات نفت و گاز طبیعی از این
کشور ادامه میدهد .پروژه ساخالین  ۲نزدیکترین پروژه  LNGبه ژاپن است و فومیو کیشیدا ،نخست وزیر ژاپن ماه گذشته گفته
بود این کشور به دلیل اهمیت استراتژیک این پروژه ،از آن خارج نخواهد شد.وزارت خارجه ژاپن در بیانیهایاعالم کرد نخست وزیر ژاپن در تماس با سایر سران گروه
هفت و ولودیمیر زلنسکی ،رئیس جمهور اوکراین در شب گذشته ،گفت :دولتش به صورت کلی تصمیم گرفته است واردات نفت روسیه را ممنوع کند.کیشیدا گفت:
این تصمیم فوق العاده دشواری برای کشوری بوده که عمده انرژی مورد نیازش را وارد میکند اما اکنون زمانی است که اتحاد گروه هفت از همیشه اهمیت بیشتری
پیدا کرده اســت.تاثیر این ممنوعیت احتماال محدود خواهد بود زیرا ژاپن تنها  ۳.۶درصد از واردات نفتش در مارس از روســیه بوده است در حالی که  ۱۰.۸درصد از
زغال سنگ و  ۸.۸درصد از گاز مورد نیاز این کشور در سال  ۲۰۲۱از روسیه تامین شد .با این حال این اقدام ممکن است قیمتهای بنزین را در این کشور باالتر ببرد
و نگرانیهای تورمی را تشدید کند.ژاپن پیش از این برنامههایی را برای توقف واردات زغال سنگ روسیه اعالم کرده اما زمان مشخصی را تعیین نکرده است.بر اساس
گزارش بلومبرگ ،تحریمهای دولت کیشیدا علیه روسیه در آستانه انتخابات پارلمان این کشور مورد حمایت عمومی قرار داشته است.

گزیده خبر
با حضور نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي

اتاق كنترل مركزي طرح تصفيه گازوئيل
شركت پااليش نفت اصفهان افتتاح شد
به عنوان گام اساســی شروع عملیات پیش راه اندازی
و راه انــدازی اتاق کنترل مرکزی طرح تصفیه گازوئیل
شــرکت پاالیش نفت اصفهان افتتاح شد .فعالیت راه
اندازی پــروژه تصفیه گازوئیل شــرکت پاالیش نفت
اصفهان با هدف تولید گازوئیــل یورو  ۵از تيرماه آغاز
می گردد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی که از پروژه تصفیه
گازوئیل شــرکت پاالیش نفت اصفهان بازدید می کرد ،ضمن تقدیر از فعالیت
های ارزشــمند این شــرکت گفت :در اقتصاد کشــور نیاز داریم به پروژه هایی
روی بیاوریم که ارزش افزوده باالیی داشته باشد .تمرکز بر روی مباحث زیست
محیطی کشور و کالن شهر اصفهان ،ارتقای کیفیت سوخت ناوگان حمل و نقل
به استانداردهای یورو  ، ۵در کنار درآمد زایی اجرای پروژه تصفیه گازوئیل ،بسیار
مباهات انگیز است.دکتر طغیانی با بیان اینکه به صنعت در اصفهان و صنعتگرانی
که دانش خود را به اشــتراک می-گذارند افتخار می کنیم  ،افزود :در پاالیشگاه
اصفهان پروژه های عظیمی در جهت افزایش کیفیت محصوالت ،مصرف بهینه
انرژی و آب انجام شده و یا درحال اجراست که از سوی ما حمایت می شوند. .

گواهینامه مدیریت امنیت اطالعات توسط
شرکت گاز استان هرمزگان کسب شد
گواهینامه ( 27001:2013 IEC/ISOمدیریت امنیت
اطالعات) به شــرکت گاز استان هرمزگان و با حضور
سرپرست مرکز راهبردی افتا ریاست جمهوری و مدیر
کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان در اردیبهشت
ماه ســال جاری اهدا شــد.به گــزارش روابط عمومی
شرکت گاز استان هرمزگان ،جلسه ای به میزبانی مرکز راهبردی افتای ریاست
جمهوری در اردیبهشت ماه سال جاری در بندرعباس برگزار و ضمن تجلیل از
اقدامات صورت گرفته از شرکت گاز استان هرمزگان در زمینه امنیت اطالعات
و امن سازی زیرساخت های فضای مجازی ،گواهینامه مدیریت امنیت اطالعات
مبتنی بر  IEC/ISO27001:2013برای پیاده ســازی این اســتاندارد به این
شرکت اعطا گردید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان:

شهرداریها نقش مهمی در گذر از پیک بار
دارند
نشســت تخصصی گذر موفق از پیک بار تابســتان با حضــور مدیران مناطق
شهرداری زنجان ،به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان برگزار و از
همکاری مجموعه مدیریت شهری در پیک بار تابستان و زمستان  1400تجلیل
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ،در نشست
تخصصی گذر موفق از پیک بار تابســتان ،مدیرعامل این شــرکت ،با اشاره به
گستردگی خدمات ارائه شده توسط شهرداریها در سطح شهرهای استان گفت:
شهرداری به عنوان متولی مدیریت شهری و توزیع برق نیز به عنوان ارائه دهنده
انرژی برق که یکی از زیرســاختهای مهم توســعه است دو مجموعه همگن و
همبســته هستند که برای افزایش کیفی و کمی سطح زندگی شهروندی نقش
ویژهای ایفا میکننــد و تعامل بیش از پیش این دو مجموعه میتوانند بازدهی
باالیی در ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان داشته باشد.

ابالغ حکم فرمانده پایگاه بسیج شهید
قندی مخابرات منطقه گلستان
در جلســه ای با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان حکم فرمانده پایگاه
بسیج شهید قندی ابالغ شد.در جلسه ای با حضور دکتر غالمعلی شهمرادی
و سرگرد سیمایی فرمانده بسیج ادارات شهید بهشتی استان  ،حکم فرمانده
پایگاه بســیج شهید قندی به محمد محمد خانی مســئول امور ایثارگران
مخابرات استان ابالغ شد .دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به نقش بسیج
در پیشــبرد اهداف سازمانی  ،آنرا بعنوان عامل محرک در تقویت انسجام و
اتحاد بین کارکنان دانست و افزود :داشتن روحیه بسیجی در خدمات رسانی
به مردم بسیار تاثیر گذار خواهد بود و می تواند در ارائه بهتر خدمات به مردم
و مشترکین کارگشا باشد.

 ۲۳خانه هالل در همدان افتتاح میشود
همدان -مجید ملکیان :مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان با بیان
اینکه  ۲۳خانه هالل در همدان آماده افتتاح است گفت :هنوز زمین پایگاه
پشتیبانی منطقهای تامین نشــده که درصورت انجام  ۱۰استان را پوشش
میدهیم.علی سنجربیگی به مناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس جمعیت
هالل احمر اظهار کرد :هفته جمعیت هالل احمر با شــعار یک قرن خدمت
بی منت از فردا آغاز میشــود و برنامههای متنوعی به این مناسبت برگزار
خواهد شد.وی با اشاره به  ۸۰۰هزار خدمت نفر ارائه شده طی سال گذشته
در هالل احمر اســتان گفت :در این مدت یکهزار و  ۶۱۹برنامه آموزشــی
و یکهزار و  ۶۷۰محتوای آموزشــی ارائه شــده و  ۲۰۰هزار و  ۱۹۷نفر از
خدمات بهرهمند شدند.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir
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روند صعودی نفت معکوس شد

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی همسو با بازارهای سهام آسیا تحت تاثیر نگرانیهای سرمایه گذاران از تاثیر رکود
اقتصادی بر تقاضا برای سوخت ،کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت با  ۲۸سنت معادل  ۰.۳درصد کاهش،
به  ۱۱۲دالر و  ۱۱سنت در هر بشکه رسید.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۴۱سنت معادل  ۰.۴درصد افزایش،
به  ۱۰۹دالر و  ۳۶ســنت در هر بشــکه رسید.تینا تانگ ،تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس در این باره گفت :ریسک گریزی
گسترده ناشی از واهمه نسبت به رکود بود و قرنطینههای کرونایی چین عامل مهمی بوده که قیمت نفت را تحت فشار قرار داده
است .ادامه قرنطینههای چین روی قیمت نفت در کوتاه مدت تاثیر منفی خواهد گذاشت .کاهش قیمت نفت از سوی عربستان سعودی هم منعکس کننده نگرانیها
نســبت به تقاضای جهانی برای نفت است.عربســتان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است ،قیمت فروش نفت برای آسیا و اروپا را در ژوئن کاهش داد.
بازارهای مالی جهانی همچنین از افزایش نرخ بهره و ادامه قرنطینهای کرونا در چین که به دومین اقتصاد بزرگ جهان آسیب زده است ،به وحشت افتادهاند.نفت برنت
و وست تگزاس اینترمدیت هفته گذشته در واکنش به چشم انداز تحریمهای اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه که نگرانیها نسبت به وضعیت کمبود عرضه را تشدید کرد،
برای دومین هفته متوالی رشد کردند.معاون نخست وزیر بلغارستان روز یکشنبه گفت :اگر این کشور مهلت برای اجرای تحریمها دریافت نکند ،تحریمهای نفت اتحادیه
اروپا علیه روسیه را وتو خواهد کرد .وی به شبکه تلویزیون ملی بی ان تی گفت :مذاکرات فردا ادامه خواهد داشت و دیدار سران کشورها برای به نتیجه رساندن آنها
ضروری است .موضع ما کامال واضح است .اگر معافیت برای کشورهای دیگر وجود داشت ،ما هم خواستار دریافت معافیت هستیم.

نفت روسیه رقیب ایران در چین شد

رویترز در گزارشــی مدعی شــد واردات نفت ایران به چین
در آوریــل تحت تاثیر قرنطینههای کرونا و افزایش واردات از
روسیه ،از اوجی که اواخر ســال  ۲۰۲۱و اوایل سال ۲۰۲۲
داشــت ،کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا ،در گزارش رویترز
آمده اســت :اگر چه خرید نفت ایــران کاهش پیدا کرد ،اما
همچنان هفت درصد از واردات نفت چین به حساب میآید.
در این بین ،نفت روســیه که هدف تحریمهای خودخواسته
خریــداران غربی قرار گرفته اســت ،به مقصــد چین روانه
شده است .روســیه در اقدامی که آن را عملیات نظامی ویژه
مــی خواند ۲۴ ،فوریه دهها هزار نیرو به اوکراین فرســتاد و
مشــتریان نفت این کشــور به دلیل نگرانی از تحریمها علیه
مســکو ،از خرید نفت روسیه فاصله گرفتند.بر اساس گزارش
رویترز ،ارزیابی اولیه شرکت تحقیقاتی ورتکسا نشان میدهد
چین در آوریل  ۶۵۰هزار بشکه در روز نفت ایران را وارد کرد
که اندکی کمتر از  ۷۰۰هزار بشــکه در روز تخلیه شــده در
مارس بود.شرکت تحقیقاتی کپلر صادرات نفت ایران به چین
در آوریل را  ۵۷۵هزار بشــکه در روز تخمین زد که کمتر از
 ۸۴۰هزار بشکه در روز در سه ماهه نخست سال  ۲۰۲۲بود.
پاالیشــگاههای مستقل چینی که در استان شرقی شاندونگ
تمرکــز دارنــد ،خریداران اصلــی نفت ایران هســتند .این
پاالیشگاهها از فوریه واردات نفت را کاهش دادند و در آوریل
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تحت تاثیــر افزایش قیمتها ،ســهمیههای محدودتر برای
واردات و قرنطینههای کرونا که به حاشیه سود آنها لطمه زد،
با نصف ظرفیتشان کار کردند.ا ِما لی ،تحلیلگر چینی ورتکسا
گفت :یافت خریدار برای نفت ایران از فوریه که پاالیشگاهها
تولیدشان را کم کردند ،دشوار شده است .وی افزود :حداقل
شــش محموله نفت ایران که به هشــت میلیون بشکه نفت
بالغ می شوند در بنادر چینی در انتظار خریدار هستند.طبق
آمار رفینیتیو ،از ســوی دیگر واردات دریابرد نفت روسیه به
چین در آوریل نســبت به مارس  ۱۶درصد رشــد کرد و به
حدود  ۸۶۰هزار بشــکه در روز رســید که باالترین میزان از
دســامبر گذشته است.عمده نفتی که از روسیه به چین وارد
میشود ،گرید اسپو اســت اما اگر گرید نفتی اورال در اروپا
بدون خریدار بماند ،احتماال مشتریان جدیدی در چین پیدا
خواهد کرد .حداقل یک پاالیشــگاه خصوصی محموله نفت
اورال برای تحویل در ژوئن را با تخفیف شــش تا هفت دالر
در هر بشکه نسبت به قیمت نفت برنت خریداری کرده است.
در مقایســه ،نفت ایران پنج دالر از نفت برنت ارزانتر است.
اداره گمرک چین برای نخستین بار در دسامبر و ژانویه آمار
واردات نفت ایران را منتشــر کرد که نشان داد در هر یک از
این ماهها  ۲۶۰هزار تن معادل  ۱.۹میلیون بشکه نفت ایران
وارد شده است.
تحلیلگران انرژی:

سرنگونی روسیه از قدرت بزرگ نفتی جهان

شرکت انرژی ریستاد برآورد کرد که تولید نفت روسیه ممکن است تا سال  ۲۰۳۰با  ۲۰درصد کاهش به  ۷.۵میلیون بشکه در روز برسد.به گزارش خبرگزاری مهر کارشناسان
انرژی معتقدند تحریم نفت روسیه از سوی اتحادیه اروپا ،میتواند تولید نفت این کشور را از بین میبرد و موقعیت مسکو را به عنوان یک قدرت بزرگ نفتی جهانی سرنگون
کند.با توجه به ظرفیت محدود روسیه برای ذخیره نفت فروخته نشده ،تحریمها باعث کاهش تولید خواهد شد .اما حتی قبل از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات
نفت روسیه در چهارشنبه گذشته ،کرملین قب ًال هشدار داده بود که تولید نفت ممکن است در سال جاری تا  ۱۷درصد کاهش یابد.در این ماه ،شرکت انرژی ریستاد برآورد
کرد که تولید نفت روسیه ممکن است تا سال  ۲۰۳۰با  ۲۰درصد کاهش به  ۷.۵میلیون بشکه در روز برسد .به گزارش بیزینس اینسایدر ،مت اسمیت ،تحلیلگر ارشد نفت در
 ،Kplerپیش بینی کرد که این کاهش در واقع میتواند ظرف یک یا دو سال پس از ممنوعیت اتفاق بیفتد.کاهش تولید در درازمدت توانایی روسیه برای پمپاژ نفت را مختل
خواهد کرد ،زیرا آب و هوای سخت در مناطق نفتخیز مانند سیبری میتواند به چاهها در صورت خاموش بودن طوالنی مدت آسیب برساند.الکساندر تومیک ،اقتصاددان و
دانشیار کالج بوستون ،به بیزینس اینسایدر گفت که این ممنوعیت «مسلماً جایگاه روسیه را تضعیف میکند ،زیرا جریان بودجه به روسیه را محدود میکند و اعمال قدرت
خود را در خارج از کشور دشوار می کند».وی افزود که حتی اگر این ممنوعیت تصویب نشود ،اعضای اتحادیه همچنان میتوانند ممنوعیتی را بر اساس کشور به کشور اعمال
کنند که همچنان فشار زیادی بر مسکو وارد میکند.تومیک خاطرنشان کرد که آنچه برای جایگاه جهانی روسیه مهم است این است که سایر قدرتهای جهانی چگونه به
کشورهایی که روابط خود را با مسکو قطع نمیکنند نگاه خواهند کرد.تومیک گفت« :در این مرحله ،روسیه احتماالً تحت تغییر رژیم قرار خواهد گرفت تا اعتماد را بازگرداند
و تجارت به حالت عادی بازگردد« ».این احتماالً یک کار بسیار دشوار است».در واقع ،کشورها تمایلی به تجارت با مسکو ندارند .تعداد محمولههای نفت روسیه که به عنوان
«مقصد نامعلوم» طبقه بندی شده اند ،از زمان آغاز جنگ در اوکراین افزایش یافته است ،زیرا خریداران محتاط به اجتناب از دخالت با کشور تحریم شده متوسل شده اند.
ریستاد گفت که غولهای نفتی بین المللی نیز در حال خروج از روسیه هستند ،جایی که فقدان سرمایه گذاری خارجی و فناوری در بخش نفت احتماالً فعالیت حفاری را
کاهش میدهد.اسمیت گفت« :ممنوعیت اتحادیه اروپا بر انرژی روسیه مطمئناً صنعت نفت و گاز روسیه را مختل میکند ،زیرا این کشور برای یافتن خریداران جایگزین
برای تمام انرژی خود با مشکل مواجه میشود و در نهایت تولید را متوقف میکند و درآمدی را که اقتصادش به آن بسیار وابسته است کاهش میدهد». .عالوه بر تحریم
نفتی ،اتحادیه اروپا همچنین میخواهد ارائه خدمات شــرکتهای اروپایی را به بخش نفت روســیه محدود کند .روز پنجشنبه ،آژانس بلومبرگ اشاره کرد که پیش نویس
قانونی وجود دارد که افراد درگیر در حمل و نقل یا بیمه نفت روسیه به هر کشوری در جهان را ممنوع میکند.این امر مسکو را برای تغییر مسیر عرضه به بازارهای جدیدی
مانند چین و هند ،دو نامزد محتمل برای برداشت برخی از بشکههای مازاد از روسیه ،دشوار میکند.آری ردبورد،

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 2001005255000007

شهرداری سنقر در نظر دارد مناقصه عمومی موارد جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزام است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
عنوان پروژه

مبلغ پیمان(ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

بهسازی بلوار شهید ادیبی و بلوار عمار یاسر

 8/735/634/252ریال

 436/781/712ریال

* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1401/02/19می باشد.
* محل دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ  1401/02/19لغایت  1401/02/28تا ساعت 15:00
* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  11:00تاریخ 1401/03/08
* زمان بازگشایی پاکت ها :تاریخ  1401/03/08ساعت:0012
* اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها :آدرس سنقر-
بلوار سلمان فارسی جنب امامزاده احمد و تلفن 08348422033
* اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه  :مرکــز تمــاس 021-41914 :
دفتر ثبت نام  33999818 :و 33191893
ضمن ًا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری سنقر

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

www.sobh-eqtesad.ir
وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد

یارانه نان و دارو تغییر نمیکند

وزیر جهادکشــاورزی
ضمن تاکید بر اینکه
یارانه نان و دارو تغییر
نمیکند و در مورد آرد
صنف و صنعت نیز مبلغ جبرانی واریز خواهد شــد گفت:
تا زمانی که زیرساختهای الزم برای اختصاص کاالبرگ
کاالهای اساسی فراهم نشود ،یارانه این اقالم بصورت نقدی

واریز خواهد شد.به گزارش ایسنا ،سید جواد ساداتی نژاد در
گفتوگو با بخش خبری  ،۲۱درباره زمان توزیع کاالبرگ
برای اقالم اساســی اظهار کرد :طبق قانون باید به سمت
کاالبرگ برویم ،اما چون در حال حاضر زیرســاختهای
الزم برای این کار فراهم نیســت،فعــا یارانهها با واریز
نقدی پرداخت میشود.وزیر جهاد کشاورزی افزود :فراهم
کردن زیرســاختهای توزیع کاال برگ الکترونیک زمانبر
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صنعت و تجارت
اســت و هر زمان که این زیرســاختها آماده شود ،طبق
قانون پیش خواهیم رفت.ساداتی نژاد همچنین درباره لزوم
هدفمند کردن یارانهها گفت :عواملی مانند دســتمزدها،
تورم ،افزایش بهای انرژی و خشکسالی که کمبود جهانی
مواد غذایی را در پی داشــته ،باعث افزایش قیمتها شده
و اخیــرا نیز بحران اوکراین به آن دامن زده اســت.وی با
بیان اینکه مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها موضوع
مهم مورد نظر مجلس و دولت اســت و باید اجرا شود ،به
برخی از آسیبهای ارز ترجیحی اشاره کرد و افزود :حذف
این نوع اختصاص ارز یک اصالح بزرگ اقتصادی اســت
کــه دولتها باید آن را انجام میدانند و دولت ســیزدهم
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ایــن کار را اصالحی به ســود مــردم میداند.وزیر جهاد
کشاورزی با اشــاره به اینکه در مورد آرد صنف و صنعت
نیز مبلغ جبرانی واریز خواهد شد و مردم دغدغهای از این
لحاظ نداشته باشــند ،تصریح کرد :دو ماه قبل از اجرای
این طرح ،واریز نقدی یارانه آغاز میشــود تا قدرت خرید
مــردم باال برود.وی تعیین مهلت بازپرداخت  ۳ماهه برای
هزینــه گندم بخش صنف و صنعــت را از اقدامات دولت
برای کمک به این بخش خواند.ســاداتی نژاد با تاکید بر
اینکه یارانهها حذف نمیشود ،تصریح کرد :هدف اصلی از
اجرای این طرح ،عدالت در حوزه یارانههاســت و از کاالها
به افراد منتقل میشود.

بهرهمندی  15میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه از یارانه کاالهای اساسی ایران
نایب رئیس کمیسیون بازار و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت :براساس برآوردهای
انجام شده  15میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه از یارانه کاالهای اساسی
ما استفاده میکنند.عباس آرگون در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس
درباره تصمیم دولت در رابطه با اصالح یارانه ها ،اظهار داشت :اصالح یارانه ها یک
کار ضروری و کامال درست است و باید انجام شود اما اگر این اقدام در سالهای قبل
انجام می شد قطعا هزینه کمتری برای دولت داشت.وی با بیان اینکه با اصالح یارانه
ها رانتی که نصیب عده ای خاص می شــود از بین می رود ،اضافه کرد :با تصمیم
دولت در اصالح یارانه ها در حقیقت یارانه حذف نمی شــود اما نحوه پرداخت آن
تغییر میکند.نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار
داشــت :با اصالح یارانه ها ،یارانه ای که به واردکننده برای واردات کاالهای اساسی
داده می شد از این به بعد به مردم و جامعه هدف داده می شود و در حقیقت شیوه
پرداخت تغییر میکند.وی با بیان اینکه اصالح یارانهها نیازمند شفاف سازی است،
گفت :متاسفانه این اقدام دولت در خصوص اصالح یارانهها به صورت کامل شفاف
سازی نشده است و این در حالی است که با توجه به استقرار دولت از سال قبل باید
زیرســاختهای الزم برای این مهم به طور کامل فراهم می شود.آرگون با تاکید بر
اینکه نباید اجازه داد تا ابهام موجب سوء استفاده شود ،گفت :دولت باید به صورت
کامال برنامهریزی شده و سیســتماتیک قبل از اینکه افزایش قیمتی بر اثر اصالح
یارانه ها صورت گیرد از مردم به روشهایی که تعیین میشود حمایت کند و اجازه
ندهد که با توجه به مشکالت اقتصادی فشار بیشتر اقتصادی به مردم و بخصوص
واردات  ۱۴برابر صادرات!

صادرات یک دالری و
واردات  ۵دالری هر
کیلو چای

اقشار ضعیف و کم درآمد وارد شود.وی اظهار داشت :قطعا دولت برای اصالح یارانه
ها از قبل برنامه ریزی کرده است بنابراین االن که تصمیم دارد این موضوع را اجرایی
کند باید اطالع رسانی کند.نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه با بیان اینکه
هر اصالحی مشــکالت خاص خود را دارد بیان داشت :با اطالعرسانی دقیق دولت
با کمترین مشــکل می تواند اصالح یارانه ها را انجــام دهد و لذا به هدف خود در
اصابت یارانهها به جامعه هدف دست یابد .وی افزود :با توقف پرداخت یارانه ها به

تجارت خارجی ایران بیانگر واردات چای با متوسط قیمت پنج
دالر در هر کیلو است در حالی که چای ایرانی با متوسط قیمت
یک دالر در هر کیلو صادر شده است.به گزارش ایسنا ،بررسی
تجارت چای در گزارش گمرک ایران و همچنین قیمتی اعالم
شده از ســوی مرکز آمار ایران قابل تامل است.طبق اظهارات
لطیفی-ســخنگوی گمرک ایران -در سال گذشته  ۲۷هزار و
۲۷۲تن چای ایرانی به ارزش حدود  ۲۸میلیون دالر از ایران به
 ۲۵کشــور صادر شده که نسبت سال  ۱۳۹۹حدود  ۶۸درصد

واردکنندگان برای واردات کاالهای اساســی ،رانت ها از بین می رود و همه یارانه
مورد نظر دولت به جامعه هدف اصابت خواهد کرد.آرگون اظهار داشــت :تاکنو نیز
بخشی از یارانه ها به جامعه هدف می رسید اما این اتفاق به طور کامل صورت نمی
گرفت.وی در پاســخ به این سوال که گزینه مناسب برای حمایت از مردم پرداخت
یارانه نقدی یا کاال برگ اســت ؟ گفت :سیاســت جبرانی را مجلس تعیین کرده و
ت در صورت اصالح یارانه ها ،کاال برگ به مردم
براساس قانون مجلس مقرر شده اس 
داده شــود و دولت نیز ملزم به اجرا است اما اختصاص این کاال برگ ها به سطوح
درآمدی باید به گونه ای باشد که طبقات متوسط و خصوصاً پایین جامعه که اتفاقا
در ســالهای اخیر تعدادشان بیشتر شده اســت ،مجبور به تحمل فشار اقتصادی
بیشتری نشوند.نایب رئیس کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با
تاکید بر اینکه اقدام دولت در اصالح یارانه ها یک تصمیم شــجاعانه اســت ،گفت:
دولت با این اقدام آبروی خود را گرو گذاشــته اســت و یک تصمیم بسیار سخت
را گرفته اســت.وی افزود :تصمیم دولت درباره اصالح یارانه ها که براساس مصوبه
مجلس انجام می شــود یک تصمیم بسیار ســخت است اما نحوه اجرای آن بسیار
دارای اهمیت اســت و اگر این کار با زیرساخت مناسب و اطالع رسانی دقیق انجام
شود قطعا با آرامش روانی در جامعه همراه خواهد بود.وی با اشاره به اینکه بخشی
از کاالهای یارانه ای از کشــور قاچاق می شود ،اظهار داشت :براساس برآوردها 15
میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه از یارانه کاالهای اساسی ما استفاده می
کنند این در حالی است که این یارانه مخصوص مردم ایران است.

در وزن و  ۷۷درصد در ارزش افزایش داشته است.این در حالی
اســت که واردات چای ایران در سال  ۱۴۰۰حدود  ۷۵هزار و
۳۷۹تــن به ارزش ۳۸۶میلیون و ۱۶۰هــزار و  ۷۶دالر از ۱۰
کشــور بوده است.محاســبه ارزش تجاری هر کیلو چای نشان
میدهد که ایران در ســال گذشته هر کیلو چای را حدود یک
دالر صادر کرده است که با در نظر گرفتن متوسط قیمت ۲۵
هزار تومانی برای هر دالر ،میتوان گفت متوسط قیمت آن به
حدود  ۲۵هزار تومان میرسد.اما واردات هر کیلو چای به طور

متوســط حدود  ۵.۱دالر قیمت داشته که به  ۱۲۸هزار تومان
میرســد .این در حالی است که بررسی آمار مرکز آمار ایران از
وضعیــت قیمت چای خارجی در بازار حاکــی از فروش آن تا
حدود  ۱۴۱هزار تومان برای هر بسته  ۵۰۰گرمی در فروردین
ماه است.هر نیم کیلو چای خارجی در فروردین پارسال به طور
متوســط  ۹۹هزار و  ۳۰۰تومان قیمت داشته که به  ۱۲۰هزار
در اســفند رسیده و برای فروردین امسال با متوسط  ۱۲۱هزار
تومان فروش رفته است.
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گزیده خبر
معاون برنامهریزی جامع تولید گروه خودروسازي سایپا اعالم كرد:

گروه خودروسازي سايپا  3درصد جلوتر از
برنامه فروردين 1401
معاون برنامهريزی جامع توليد گروه خودروسازي سايپا با بيان اينكه اين مجموعه
از برنامه توليد ارائه شده به وزارت صنعت ،معدن و تجارت 3درصد جلوتر است،
گفت :گروه خودروســازي سايپا در كنار تكميل كاري خودروهاي ناقص ،موفق
شده در ماه گذشته  ٢٠٨٤٥دســتگاه انواع محصوالت را توليد كند.به گزارش
ســايپانيوز ،مسعود پروين با اشــاره به اينكه گروه خودروسازي سايپا در برنامه
توليدي كــه به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارائه كرده بود ،مي بايســت در
فروردين ماه  20134دستگاه خودرو توليد مي كرد ،تصريح كرد :اين مجموعه
با وجود تمام مشكالت و خودروهاي ناقصي كه وجود داشت ،موفق شد ٢٠٨٤٥
دستگاه انواع محصوالت را توليد كند و همزمان خودروهاي ناقص را نيز كاهش
دهد به طوري كه موجودي خودروهاي ناقص گروه سايپا كه در پايان فروردين
ماه ســال گذشــته حدود  58هزاردســتگاه بود با انجام تكميل كاري ،تا پايان
فروردين ماه سال جاري به حدود  31هزار دستگاه رسيد.

مدیر عامل چادرملو :اکتشاف باید اولویت
توسعه صنعت فوالد باشد
مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در پنل
تخصصی دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن
ایران با نگاهی به بازار با تاکید بر اهمیت اکتشــاف تصریح کرد برای برون رفت
از عدم توســعه متوازن در زنجیر تولید فوالد ،ایجاد کنسرســیومی متشکل از
شرکت های توانمند در جهت اکتشاف پهنه های جدید است .وی هچنین تغییر
رویکرد توســعه فوالد کشور به سمت فوالدهای آلیاژی را یک ضرورت اجتناب
ناپذیر عنوان کرد.

تحول در تولید و ایجاد اشتغال با نگاه جهادی
در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
به گزارش روابط عمومی منطقه ویزه اقتصادی سلفچگان ،در فروردین ماه سال
جاری ۴۷۱میلیون تومان از محل تعدیل حقوق های نامتعارف و کاهش هزینه
های جاری در موسســه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان صرفه
جویی شد که از این محل برای توزیع  350بسته معیشتی در بخش سلفچگان
و همچنین پشــتیبانی از برنامه های محرومیت زدایی ستاد مردمی کریمه اهل
بیت(س) هزینه شد .اسفندماه سال گذشته بود که موضوع فیش های نجومی در
موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در رسانه ها منتشر شد
و بازتاب های زیادی داشت .پس از انتصاب مهندس محمود داودآبادی به عنوان
مدیرعامل این منطقه از ابتدای سال جاری ،یکی از محورهای اقدام جهادی در
جهت تغییر وضعیت موجود به نفع مردم که به دستور وی صورت گرفت.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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با توجه به نگرانی از رشد اقتصاد جهانی و رکود احتمالی

قیمت طال روز دوشنبه ( ۹می) کاهش یافت زیرا افزایش دالر بر تقاضا برای شمش با قیمت دالر فشار آورد و افزایش بازدهی خزانهداری
ایاالتمتحده بر قیمت ها تاثیر گذاشــت.به گزارش ایســنا ،بهای هر اونس طال با کاهش  ۶.۹درصدی به  ۱۸۷۶دالر و  ۲۰سنت رسید
و طالی آمریکا با  ۰.۳۷درصد کاهش به  ۱۸۷۷دالر و  ۲۰ســنت رســید .این به روزرسانی قیمت در ساعت  ۸و  ۳دقیقه صبح به وقت
شــرقی انجام شده اســت.بازدهی  ۱۰ساله خزانه داری ایاالت متحده به باالترین حد خود از نوامبر  ۲۰۱۸رسید و قیمت طالی با بازده
صفر را تحت فشار قرار داد.دالر در برابر رقبای خود نزدیک به باالترین حد در  ۲۰سال گذشته بود و باعث شد که شمش با قیمت دالر
برای ســایر دارندگان ارز جذابیت کمتری داشــته باشد.رشد شغلی ایاالت متحده در ماه آوریل بیش از حد انتظار افزایش یافت زیرا تولیدکنندگان استخدام را افزایش دادند و
بر پایههای قوی اقتصاد علیرغم کاهش تولید در سه ماهه اول تاکید کردند.در حالی که طال در مواقع بحرانهای سیاسی و اقتصادی به عنوان یک ذخیره امن ارزش در نظر
گرفته میشود اما نسبت به افزایش نرخهای بهره کوتاهمدت ایاالتمتحده و بازده اوراق قرضه که هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش میدهد ،بسیار حساس است.بر اساس
گزارش رویترز ،بازارهای آسیایی روز دوشنبه شروعی متزلزل داشتند زیرا معامالت آتی سهام ایاالتمتحده به دلیل نگرانیهای مربوط به نرخ کاهش یافت ،در حالی که تشدید
قرنطینه در شانگهای ،نگرانیها را در مورد رشد اقتصاد جهانی و رکود احتمالی برانگیخت.در بازار سایر فلزات ارزشمند ،بهای هر اونس نقره با  ۰.۵درصد کاهش به  ۲۲.۲۳دالر
رسید ،پالتین با  ۱.۶درصد کاهش به  ۹۴۸دالر رسید و پاالدیوم با  ۰.۴درصد کاهش به  ۲۰۳۸دالر و  ۵۸سنت رسید.

بانک گردشگری بیش از  1300میلیارد ریال
وام ازدواج پرداخت کرد
بانک گردشگری در سال  1400در مجموع  1574فقره تسهیالت ازدواج به مبلغ
 1311میلیارد ریال به مزدوجین پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی
بانک گردشگری ،از کل تسهیالت ازدواج پرداختی بانک در سال گذشته ،تعداد
 1491فقره وام ازدواج اشــخاص عادی و  83فقره تســهیالت ازدواج اشخاص
ایثارگر بود.از تســهیالت پرداخت شده در ســال  ، 1400مبلغ  1182میلیارد
و  800میلیون ریال به اشــخاص عادی و  128میلیارد و  200میلیون ریال به
اشخاص ایثارگر پرداخت شده است.میزان تسهیالت قرضالحسنه ازدواج در سال
گذشته برای هر یک از زوجین مبلغ  700میلیون ریال درنظر گرفته شده بود.
سامانه تسهیالت قرضالحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسالمی به نشانی
 ve.cbi.irایران تنها مرجع رســمی کشور جهت ثبت نام متقاضیان تسهیالت
ازدواج است.بانک گردشگری  ۱۰۰شعبه در سراسر کشور دارد.

سرپرست جدید بانک توسعه تعاون منشا
خدمات ارزنده خواهد بود
سرپرست جدید بانک توسعه تعاون منشا خدمات ارزنده خواهد بودمعاون تعاون
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی حضور سرپرســت جدید بانک توسعه تعاون
را منشــا خدمات ارزنده برای بخش تعاون دانست.مهدی مسکنی معاون تعاون
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در جلسه معرفی سرپرست جدید بانک توسعه
تعاون اظهار داشت :تقویت ارتباط با تعاونیها و تالش برای ایجاد الگویی موثر از
بانکداری اســامی از جمله راهبردهای بانک توسعه تعاون در دوره جدید است.
وی افزود :سرپرست جدید بانک از مدیران جوان انقالبی و با تجربه شبکه بانکی
و برآمده از درون بانک توسعه تعاون و صندوق تعاون کشور است و با احاطه کامل
بــه ابعاد متنوع بخش تعاون و آگاهــی از نقاط قوت و ضعف بانک و نیز فرصت
ها و چالشهای موجود از توانمندی کافی برای هدایت بانک در مسیر کارآمدی
برخوردار است.که توسط وزیر تعاون به این سمت منصوب گردید .مسکنی گفت:
از بانک توسعه تعاون انتظارات گسترده ای برای ارائه خدمات اعتباری و تخصصی
به تعاونگران وجود داشته است و طی سالهای اخیر نیز بانک در روندی رو به رشد
قرار داشته و بسیاری از مسائل و مشکالت بانک مرتفع گردیده است .
مدیرعامل بانک دی در نشست ارزیابی عملکرد شعب:

جهتگیری اصلی سیاست اعتباری سال
 ۱۴۰۱بهبود کفایت سرمایه بانک است
نخســتین نشســت ارزیابی عملکرد شعب بانک دی در ســال  ۱۴۰۱با حضور
مدیرعامل ،معاونان ،مدیران امور شعب و حوزههای سرپرستی و روسا و معاونین
شعب برگزار شد.به گزارش روابطعمومی بانک دی ،علیرضا قیطاسی ،مدیرعامل
بانک در نخستین نشست ارزیابی عملکرد شعب این بانک در سال  ۱۴۰۱با اشاره
به ابالغ سیاســت اعتباری بانک گفت :سیاســت اعتباری ابالغ شده با تغییرات
ساختار مالی بانک همسو است و در راستای بهبود کفایت سرمایه و ترازنامه بانک
است.وی افزود :تغییر نگاه به سیاست اعتباری باید در تمامی ارکان بانک جاری
شود و برنامهریزی برای مذاکره با مشتریان اعتباری در چارچوب سیاست جدید
در دستور کار شــعب قرار بگیرد.مدیرعامل بانک دی با تأکید بر نقش محوری
نظام بانکی در تحقق شعار ســال مبنی بر «تولید؛ دانشبنیان ،اشتغالآفرین»
گفت :مجموعه سیاســتها و برنامههای بانک دی در مسیر تحقق شعار سال و
حمایت از تولید ملی تدوین و ابالغ شده است.

حمایت بانک قرضالحسنه مهر ایران از
شرکتهای دانشبنیان گستردهتر میشود
دکتر «سید سعید شمسینژاد» گفت :بانک قرضالحسنه مهر ایران در راستای
کمک به تحقق شــعار ســال ،برنامه گســتردهای برای حمایت از شرکتهای
دانشبنیــان دارد و حضــور بانک در نمایشــگاه  INOTEXنیز با هدف معرفی
خدمات بانک به این شــرکتها صورت میگیرد.به گزارش روابط عمومی بانک
قرضالحســنه مهر ایران ،دکتر «سید سعید شمسینژاد» مدیرعامل این بانک
از برنامههــای مختلف برای حمایت از شــرکتهای دانشبنیان خبر داد.وی با
اشــاره به اینکه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) صراحتاً در شــعار سال بر
حمایت از شرکتهای دانشبنیان تأکید کردهاند ،گفت :حمایت از این شرکتها
اهمیت باالیی دارد؛ زیرا این شرکتها میتوانند نقش پررنگی در ایجاد اشتغال،
به کارگیری نیروهای تحصیلکرده و متخصص ،جلوگیری از خروج ارز از کشــور
و افزایش تولید ناخالص داخلی ایفا کنند.شمســینژاد گفت :دولت ســیزدهم
برنامههای ویژهای برای حمایت از تولید داخلی و بهویژه شرکتهای دانشبنیان
دارد و بانک قرضالحســنه مهر ایران نیز در همین راســتا حمایت خود از این
شــرکتها را افزایش خواهــد داد.مدیرعامل بانک قرضالحســنه مهر ایران در
رابطه با افزایش ســقف تسهیالت قرضالحسنه گفت :رسیدن سقف تسهیالت
قرضالحسنه شخص حقیقی به  ۲۰۰و شخص حقوقی به  ۵۰۰میلیون تومان،
میتواند انگیزه مناسبی باشد که افراد و سازمانهای متقاضی دریافت تسهیالت
قرضالحسنه ،حسابهای خود را به بانک قرضالحسنه مهر ایران منتقل کنند.
زیرا افزایش سقف تسهیالت قرضالحسنه صرفاً مربوط به بانکهای قرضالحسنه
بوده و از این جهت بانک قرضالحســنه مهر ایران دارای مزیت نســبی اســت.
شمسینژاد پرداخت حقوق شرکتهای دانشبنیان در قالب طرحهای مساعده
مهر ،مهریار و بیمه عمر مانده بستانکار را یکی از خدمات قابل ارائه از سوی بانک
قرضالحسنه مهر ایران به این شرکتها دانست.
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بیتکوین طی هفته بیش از  ۸درصد کاهش یافته و نزدیک به  ۵۰درصد از باالترین رکورد سال گذشته سقوط کرده است .وضعیت برای
اتریوم خیلی بهتر نیست و با کاهش  ۵درصدی هفته را به پایان رساند البته کوینهای جدیدتر مانند سوالنا ،تترا و اوالنچ نیز بیش از ۱۰
درصد سقوط کردند.به گزارش ایسنا و به نقل از کریپتو ،مقصر اصلی این تالطم ،اقتصاد کالن جهانی است .دولتها در سرتاسر جهان
تحت تاثیر تورمی که در  ۴۰سال گذشته نظیر آن دیده نشده است ،قرار گرفتند و بانکهای مرکزی اقداماتی مانند افزایش نرخ بهره و
کاهش ترازنامههای خود برای رفع این مشکل انجام میدهند .متاسفانه ،این به معنای از بین بردن کاسه پانچ پول ارزان است که در طول
دههها افزایش قیمت ســهام و امالک را به همراه داشــته است.نتیجه آن از بین رفتن سهام و ارزش ارزهای دیجیتال (بیتکوین نسبت به گذشته با نزدک ارتباط نزدیکتری
دارد) و ترس در میان سرمایهگذاران بوده است .در همین حال ،رویدادهای جهانی دیگر از جنگ در اوکراین تا قرنطینههای جدید کووید در چین به فروش بیشتر دامن میزند
ن دوست دارند باور کنند که وقتی دنیای مالی به جهنم میرود ،بالکچینها یک
و بر احساس ناراحتی میافزاید.بسیاری از عالقهمندان به ارزهای دیجیتال و بهویژه بیتکوی 
واقعیت مالی جایگزین را ارائه میکنند اما واضح اســت که هنوز اینطور نیســت .کریپتو به اندازه هر چیز دیگری مستعد شوکهای کالن اقتصادی است.در همین حال ،خود
صنعت کریپتو به حبابی تبدیل شده است که در انتظار ظهور است اما قتل عام کنونی که ما شاهد آن هستیم باید دلیلی برای خوشبینی باشد.تحلیلگر این گزارش میگوید:
از زمان تولد بیتکوین ،صنعت کریپتو با رونق دیدنی و به دنبال آن سقوطهای دردناک شناخته شده است .اگر تاریخ تکرار شود و من شرط میبندم که تکرار میشود ،رکود
قریبالوقوع به عنوان پاکسازی سالم و راهاندازی مجدد صنعت عمل خواهد کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالمکرد:

توسعه نهادهای مالی ،گامی موثر در راستای گسترش سرمایهگذاری غیرمستقیم

تهران -ایرنا -رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار ،توســعه
نهادهــای مالی را گام موثری در گســترش ســرمایهگذاری
غیرمستقیم برشمرد و گفت :این سازمان با صدور مجوزهای
جدید برای صندوقها ،ســبدگردانی و خدمات مربوط تالش
کرده تا سرمایهگذاری غیرمستقیم را توسعه دهد.
به گــزارش ایرنا از ســازمان بورس و اوراق بهــادار« ،مجید
عشــقی» به گسترش بازار ســرمایه طی  ۲تا سه سال اخیر،
تصریحکرد :اکنون بازار سرمایه با اتفاقاتی که در سال  ۹۹رخ
داد ،قابل مقایسه با گذشته نیست که تحت تاثیر چنین اتفاقی
ســرمایهگذاری مســتقیم یکی از دغدغههای جدی سازمان
بهشــمار میرود.وی ادامهداد :یکی از دالیل اتفاقات و فراز و
فرودهای اواخر  ۹۸و  ،۹۹آشنا نبودن سرمایهگذاران تازه وارد

بانک مرکزی اعالم کرد

رشد  ۱۰۰درصدی
معامالت در سامانه نیما

به بازار سرمایه بود و ریزش بازار پس از این زمان ،بی اعتمادی
را در پی داشت که جبران این بیاعتمادی زمان بر خواهد بود.
عشــقی ،اقدامات انجام شده در بازار ســرمایه را در راستای
بازگشــت اعتماد عمومی نسبت به این بازار برشمرد و گفت:
اکنون باید تمرکز از ســرمایهگذاری مســتقیم مهار شود و با
ایجاد بسترهای مناسب ،سرمایهگذاری غیرمستقیم به شدت
توسعه یابد.رییس ســازمان بورس ،شرکتهای کارگزاری را
همواره یک گام جلوتر از سازمان بورس و ارکان بازار برشمرد
و عنوان کرد :اگرچه بیان این مطلب شــاید از ســوی رئیس
ســازمان بورس عجیب باشد ،اما این واقعیتی است که وجود
داشــته و باید ارکان بازار و نهاد ناظر بازار با سرعت خود را به
این حد برساند تا ترویج سرمایهگذاری غیرمستقیم با سرعت

براســاس اعالم بانک مرکزی ،میزان معامالت انجام شده در
ســامانه نیما با رشدی معادل  ۱۰۰درصد ،به  ۴میلیارد دالر
از ابتدای سال جاری تاکنون رســید.به گزارش ایسنا ،بانک
مرکــزی اعالم کرد که بر اســاس معامالت روز گذشــته در
ســامانه نیما صادرکنندگان با فــروش بیش از  ٣٣٢میلیون
معــادل دالری ارزهای حاصل از صــادرات ،رکورد معامالت
سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون را شکستند .افزایش فروش

پیشبینی بیل گیتس درباره رکود
اقتصادی بعدی
بیــل گیتس ،بنیانگذار مایکروســافت گفت :تــورم و نرخهای بهــره باالتر در
اقتصادهای غربی ،دیر یا زود جهان را به ورطه رکود اقتصادی خواهد کشــاند.به
گزارش ایسنا ،بیل گیتس در مصاحبه با فرید زکریا در شبکه سی ان ان درباره
حمله روســیه به اوکراین و تاثیــر آن در افزایش قیمتهای غذا و انرژی ،گفت:
این اتفاق ،بر دورنمای اقتصاد جهانی تاثیر خواهد گذاشت .این بحران بالفاصله
پس از پاندمی روی داد که باعث افزایش شــدید سطح بدهی دولتها شده بود
و مشــکالت زنجیره تامین وجود داشت.این میلیاردر حوزه فناوری تصریح کرد:
این اتفاق ،احتماال مشکالت تورمی را تسریع می کند و به افزایش نرخهای بهره
منتهی میشود که به نوبه خود کندی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.بانک
مرکزی آمریکا هفته گذشته نرخ بهره پایه خود را برای مبارزه با تورم به میزان
 ۰.۵درصد افزایش داد و انتظار می رود در دو دیداری که تابستان امسال برگزار
می کند ،اقدام مشــابه را تکرار کند .اگر چه فدرال رزرو ابراز امیدواری کرده که
از کشــاندن اقتصاد به رکود اجتناب کند امــا نگرانیها پیرامون رکود اقتصادی
افزایش پیدا کرده و در عملکرد ضعیف وال اســتریت منعکس شده است.در این
مصاحبه ،گیتس همچنین درباره کتــاب جدیدش با عنوان «چگونه از پاندمی
بعدی جلوگیری کنیم» صحبت کرد و گفت :آمریکا برای بحران سالمتی جهانی
بعــدی باید خود را بهتر آماده کند.بنیانگذار مایکروســافت پیشتر درباره عدم
آمادگی پیش از ظهور پاندمی کووید  ۱۹و احتمال این که هنوز بدترین مقطع
پاندمی اتفاق نیفتاده اســت ،صحبت کرده بود.بر اساس گزارش بلومبرگ ،مرکز
منابع کرونا ویروس جان هاپکینز اعالم کرده اســت از زمان آغاز پاندمی ،آمریکا
بیش از  ۸۱میلیون مورد ابتال به کووید  ۱۹داشــته و آمار قربانیان کرونا در این
کشور به مرز یک میلیون نفر نزدیک شده است.

چقدر کارت بانکی داریم؟
طبق اعالم بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه سال جاری ،تعداد انواع کارتهای
بانکی در کشــور به بیش از  ۴۱۴میلیون رسیده اســت.به گزارش ایسنا ،مانده
کارتهای بانکی صادر شده بانکها تا پایان فروردین امسال حاکی از آن است که
در حــال حاضر معادل  ۴۱۴میلیون و  ۸۶هزار و  ۴۹۲عدد کارت بانکی در قالب
کارت برداشت ،اعتباری ،هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد.بررسی
آمار بانک مرکزی نشان میدهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده
نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد .تا پایان فروردین سال جاری بالغ بر ۲۶۸
میلیون و  ۲۴۹هزار و  ۱۲۷عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد
که بانک ملی ایران با تعداد  ۴۸میلیون و  ۱۷۴هزار و  ۶۷۹کارت ،بیشترین صدور
کارت برداشت در میان بانکها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.بانکهای
صادرات ،ملت و سپه در ردههای بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد
کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.همچنین ،طبق آخرین اعالم
بانک مرکزی معادل هفت میلیــون و  ۵۷۸هزار و  ۶۳۴عدد کارت بانکی از نوع
اعتباری در شــبکه بانکی وجود دارد که بانک سامان با تعداد سه میلیون و ۲۶۴
هزار و  ۵۲۷عددکارت ،بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانکها و موسسات
مالی و اعتباری کشور را داشته است.عالوه بر این ،آمار بانک مرکزی نشان میدهد
 ۱۳۶میلیون و  ۳۵هزار و  ۶۶عدد کارت خرید یا هدیه در ســطح کشور توسط
شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور  ۳۶میلیون و  ۳۷۷هزار و ۳۷۸
عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانکهای
پارسیان و ملت قرار دارند.طبق این گزارش ،معادل دو میلیون و  ۲۲۳هزار و ۶۶۵
عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان فروردین ماه ســال جاری در کشور وجود
دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

و شــتاب بیشتری در جامعه نهادینه شــود.وی با بیان اینکه
سرمایهگذاری مســتقیم ،هیجانات و فشار به سامانهها را در
پی دارد ،اذعانداشت :ورود حجم گستردهای از سرمایهگذاران
خرد به معامالت مســتقیم بازار در هیچ جای جهان مشاهده
نمیشود .عشــقی ادامهداد :ورود حجم باالی سرمایهگذاری
خرد به بازار سرمایه در ایران و معامله خرد آنها ،فشار سنگینی
را به ســامانههای نظارتی ،ســامانههای معامالتی ،تسویه و
سامانههای کارگزاریها وارد میکند.وی با تاکید بر گسترش
فرهنگ ســرمایهگذاری غیرمستقیم خاطرنشانکرد :سازمان
بورس با صدور مجوزهای جدید برای صندوقها ،سبدگردانی
و خدمات مربوط به سرمایهگذاری غیر مستقیم ،تالش کرده
تا سرمایهگذاری غیرمستقیم را توسعه دهد.
صادرکنندگان در ســامانه نیما در ســال جاری موجب شده
که مجموع معادل دالری معامالت از ابتدای ســال جاری تا
روز گذشــته بالغ بر  ۴میلیارد دالر شــود که این میزان در
مقایســه با مدت مشابه سال گذشته  ١٠٠درصد رشد نشان
میدهد.بر این اساس افزایش صادرات غیرنفتی در سال جاری
با رکوردزنی معامالت انجام شــده در سامانه نیما تبلور یافته
است.گفتنی اســت نظام یکپارچهی معامالت ارزی (سامانه

نیما) با هدف تسهیل تامین ارز راهاندازی شده و با استفاده از
آن ،خریداران (واردکنندگان) و فروشندگان (صادرکنندگان)
ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در
محیط الکترونیک اقدام میکنند.لذا سامانه نیما محل تأمین
ارز کاالهای وارداتی به کشــور و بازار میان صادرکنندگان و
واردکنندگان اســت و حجم معامالت انجام شــده در آن در
فرایند تعیین نرخ ارز نقشی تعیین کننده دارد.
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زلنسکی:

شولتس:

اجازه نمیدهیم ناتو یک طرف جنگ اوکراین باشد

ما جنگ جهانی را بردیم ،اینبار هم پیروز میشویم

صدراعظم آلمان در سخنانی حمایت کشورش از اوکراین را اعالم ولی در عین حال تاکید کرد که ناتو یک طرف درگیری نخواهد
بود.به گزارش ایسنا ،به نقل از العربیه ،اوالف شولتس،صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی از سیاستی که از
زمان آغاز حمله روسیه به همسایه غربی اتخاذ کرده دفاع و تاکید کرد که «هر کاری» را از او خواسته میشود ،انجام نخواهد داد.
وی در یک سخنرانی تلویزیونی نادر در سالگرد پایان جنگ جهانی دوم گفت« :ما هر کاری که از ما خواسته شود انجام نمیدهیم.
این به معنای محافظت از کشور و متحدانمان در برابر خطرات است».وی توضیح داد« :ما هیچ تصمیمی نخواهیم گرفت که ناتو را درگیر جنگ کند .تصمیم من تزلزل
ناپذیر است .نباید جنگ جهانی به ویژه بین قدرت های هسته ای رخ دهد».مخالفان شولتس او را به تأخیر در نشان دادن چراغ سبز برای ارسال تسلیحات سنگین
به اوکراین متهم میکنند،گرچه در نهایت ،در  26آوریل ،آلمان با تامین تانک های لئوپارد به اوکراین موافقت کرد.رویکرد برلین مورد انتقاد مقامات اوکراینی نیز به
دلیل امتناع از تحریم گاز روسیه به دلیل وابستگی شدیدش به آن ،است.به نوبه خود ،دولت آلمان اعالم کرده دلیل موضعش این است که چنین ممنوعیتی عواقب
ناگواری را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.شولتس همچنین خطاب به آلمانیها که می ترسند حمله روسیه به یک درگیری بین المللی تبدیل شود ،تاکید
کرد که آلمان تنها نخواهد بود.وی گفت :ما با متحدان خود همکاری نزدیک داریم.صدر اعظم آلمان افزود :ما هیچ اقدامی انجام نمیدهیم که به ما و شرکای ما آسیبی
بیشتر از روسیه وارد کند.

زلنسکی پس از دیدار با چند تن از رهبران سیاسی بینالمللی گفت که «اوکراین بخشی از جهانی آزاد و یک اروپای متحد است درحالیکه
روســیه در شر و نفرت تنهاســت».به گزارش ایســنا ،به نقل از  ،Ukrayinska Pravdaولودیمیر زلنسکی ،رئیس جمهوری اوکراین امروز
(دوشنبه) گفت :من مطمئنم که امروز اوکراین نشان داده که ما بخشی از یک جهان آزاد و یک اروپای متحد هستیم .این تضاد آشکار
با انزوای مسکو در شر و نفرت است که همگان فردا آن را خواهند دید.وی افزود :اصلیترین چیزی که امروز احساس کردم این است که
حتی تمایل بیشتر جهان برای کمک به ما وجود دارد چون برای تمام جهان آزاد ،این مساله مشخص است که اوکراین طرف خیر در این جنگ است و روسیه بازنده خواهد
شد چرا که شر همیشه بازنده است.زلنسکی همچنین تاکید کرد :روسیه همه چیزهایی را که فاتحان جنگ دوم جهانی گرامی داشتند ،به فراموشی سپرده است .روسیه تمام
چیزهایی را که برای فاتحان آن جنگ مهم بود ،فراموش کرده است .اما اوکراین و بقیه جهان آزاد آن را به خاطر میسپارند .هیچکس فراموش نمیکند .ما آن جنگ (جهانی
دوم) را بردیم و در این یکی هم پیروز میشویم .اوکراین در این جنگ پیروز میشود.رئیس جمهوری اوکراین در پست تلگرامی خود نوشت :ما برای آزادی فرزندانمان در حال
مبارزه هستیم و پیروز هم میشویم .ما هرگز آنچه را که پیشینیانمان در جنگ دوم جهانی انجام دادند فراموش نمیکنیم که در آن بیش از هشت میلیون اوکراینی کشته شدند.
خیلی زود ما در اوکراین دو روز را برای پیروزی جشن میگیریم.این اظهارات از سوی زلنسکی پس از دیدار روز یکشنبه وی با جاستین ترودو ،آندری پلنکوویچ ،نخست وزیران
کانادا و کرواسی و روسای پارلمانهای نروژ و آلمان و همچنین جیل بایدن ،همسر رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفت.

هشدار بی سابقه روسیه؛

ظرف نیم ساعت کشورهای ناتو را ویران کنیم

رییس ســازمان هوا و فضای روسیه هشدار داده است در
صورتیکه جنگ هســتهای به راه بیافتد ،مسکو ظرف نیم
ساعت قادر است کشــورهای ناتو را ویران کند.به گزارش
فارس ،رییس ســازمان هوا و فضای روسیه در پی اقدامات
تحریک آمیز غرب و ناتو هشــدار داد که مسکو قادر است
در صــورت به راه افتادن جنگ اتمی ،ظرف نیم ســاعت،
کشورهای ناتو را تخریب کند.اظهارات رییس سازمان هوا
و فضای روسیه در حالی مطرح شده است که روز گذشته
«ینس اســتولتنبرگ» دبیرکل ناتو به طور غیرمســتقیم
مســکو را از استفاده احتمالی از ســاحهای اتمی برحذر
داشــت.وی با تأکید بر اینکه جنگ اتمــی هیچ برندهای
نخواهد داشت ،گفت« :پیام ما بسیار روشن است و آن این
چ برندهای ندارد و تمامی
است که استفاده از سالح اتمی هی 
با ادامه جنگ اوکراین؛

گروه  ۷بسته تحریمی جدیدی علیه مسکو
ارائه کرد

رهبــران گروه  ۷در دیدار مجازی خود در روز یک شــنبه بســته تحریمی
جدیدی علیه بخش صنعتی ،بانکها و رســانههای روســیه اعالم کردند.به
گزارش فارس ،رهبران گروه  7که روز یک شــنبه به صورت مجازی دیدار
کردند از دور جدید تحریمها علیه روسیه با هدف گیری بخش صنعتی این
کشور ،رسانههای تحت کنترل دولت مســکو ،مقامات اجرایی بخش مالی
روســیه و بالروس و بانکهای اصلی روســیه از جمله «گازپروم بانک» خبر
دادند .براساس گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز ،کشورهای گروه  7شامل
بریتانیا ،فرانســه ،آمریکا ،کانادا ،آلمان ،ژاپن و ایتالیا همچنین بر ممنوعیت
تدریجی واردات نفت روســیه تاکید کردند اقدامی که کشورهای اروپایی تا
کنون در برابر آن مقاومت کردهاند اما هفته گذشته پس از هفتهها اختالف
از سوی اتحادیه اروپا مطرح شــده است .این طرح هنوز مورد تصویب قرار
نگرفته و برای اجرایی شدن باید به اتفاق آرا در نشست سران اروپا تصویب
شــود.ایاالت متحده که وابســتگی به نفت و گاز روسیه ندارد در ماه فوریه
واردات نفت و گاز و مشتقات نفتی و معدنی از روسیه را تحریم کرده است.
بیانیه گروه  7در دیدار مجازی «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا با رهبران
دیگر کشورها و با حضور ولودیمیر زلنسکی رییس جمهوری اوکراین اعالم
شــد .در بیانیهای که پس از این دیدار یک ساعته صادر شده ،رهبران گروه
 7کشورصنعتی جهان حمایت و همبستگی کامل خود را با زلنسکی و مردم
اوکراین اعالم کرده و وعده دادند کمکهای بیشــتری به اوکراین ارائه کنند.
براســاس این بیانیه ،این کشــورها از آغاز جنگ تا کنون  24میلیارد دالر
کمک مالی برای اوکراین در ســال  2022درنظــر گرفتهاند .رهبران گروه
 7در ادامه بیانیه خود وعده دادند که بســتههای مالی کوتاه مدتی نیز طی
هفتههای آینده برای کمک به مردم اوکراین ارســال کنند و در دراز مدت
نیز اقداماتی برای احیای مالی و بازســازی اقتصادی این کشــور اختصاص
دهند .در بسته تحریمی جدید ،کشورهای غربی همچنین گروههای خدمات
حرفهای غربی ،از جمله شرکتهای مشاوره مدیریت و حسابداری بینالمللی
ماننــد  Deloitte, EY, KPMG and PwCرا از انجام هرگونه مراوده و تجارت با
هر فردی در فدراســیون روسیه منع میکند.ایاالت متحده مدعی است که
از برخی از این گروهها خواســته شده است تا به شرکتهای روسی کمک
کنند تا اســتراتژیهای تجاری خود را بــرای دور زدن تحریمها یا مخفی
کردن ثروتشان اصالح کنند.پیش از این و در شامگاه یک شنبه واشنگتن
تحریمهــای یکجانبه جدیدی را علیه افراد و نهادهای روســی اعمال کرد.
بر اســاس تحریمهای جدید ،هشــت مقام اجرایی «اسبربانک» و  27مقام
گازپروم بانک روسیه تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.آمریکا صدور جواز
صادرات مواد خام ،مواد هستهای ویژه ،کاالهای جانبی و دوتریوم به روسیه
را نیز به حالت تعلیق در آورد .واشنگتن همچنین بانک صنعتی مسکو و 10
زیرمجموعه آن را به لیست تحریمهای خود اضافه کرد.عالوه بر آن واشنگتن
هفت شرکت کشــتیرانی که مالک  69کشتی هستند را تحت تحریم قرار
داد .آمریکا همچنین یک شــرکت تولید تسلیحات و تفنگ در روسیه را به
لیست تحریمها اضافه کرد.واشنگتن اعالم کرد که محدودیتهای جدیدی
بر بخش صنعتی روســیه از جمله محصــوالت چوبی ،موتورهای صنعتی و
پیشــرانهها اعمال کرد.در تحریمهای جدید آمریکا شبکههای یک روسیه،
 1-Rossiyaو  NTVنیز تحت تحریم قــرار گرفتهاند.تحریمهای تازه آمریکا
دو روز پس از آن مطرح میشــود که جو بایدن از بسته  150میلیون دالری
کمکهای تســلیحاتی جدید آمریکا به اوکراین شــامل  25هزار گلوله توپ
 155میلیمتــری ،رادارهای مقابله با توپخانه و تجهیزات جنگ الکترونیک
رونمایی کرد .رییس جمهور آمریکا همچنین از کنگره خواســته است که
پیشــنهاد کمک  33میلیارد دالری به اوکراین در ارتباط با عملیات نظامی
روسیه در این کشور را تصویب کند .رهبران گروه  7در ادامه بیانیه خود به
روسیه هشدار دادند که تهاجم به اوکراین را متوقف کند ،در غیر این صورت
تالشهای جهانی برای انزوای بیشتر مسکو از طریق جایگزینی منابع انرژی
و هدف قرار دادن سرمایه داران نزدیک به کرملین با اعمال تحریمهای بیشتر
شدت خواهد یافت.

طرفها بازنده خواهند بود».از طرف دیگر ،در پی تشــدید
عرضه سالحهای سنگین غرب به ویژه آمریکا و انگلیس به
اوکراین علی رغم هشدارهای پی در پی روسیه« ،سرگئی
الوروف» چنــدی پیش تهدید کرد و بــا انتقاد از افزایش
کمکهای تسلیحاتی کشورهای عضو ناتو به اوکراین خطر
وقوع جنگ جهانی سوم را جدی دانست.با اینحال« ،الکسی
زایتسف» معاون سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته
است که این کشور قصد ندارد از سالح اتمی علیه اوکراین
اســتفاده کند و توضیح داده اســت «ما بارها القائاتی که
درباره استفاده احتمالی سالحهای اتمی توسط روسیه در
عملیات نظامی ویژه را رد کردهایم .روسیه قویاً به این اصل
پایبند اســت که جنگ اتمی پیروزی ندارد و نباید چنین
جنگی در بگیرد».

تهران – ایرنا  -مارک اسپر وزیر دفاع
دولــت ترامپ در مصاحبــه با برنامه
 ۶۰دقیقه شــبکه سی بی اس مدعی
شد که جلوی حمله آمریکا به ایران،
مکزیک ،ونزوئــا و محاصره دریایی
کوبا را گرفته اســت.به گزارش ایرنا،
اســپر گفت که افرادی در کاخ سفید
هر از گاهی ایده حملــه به ونزوئال و
ایران را مطــرح کرده و حتی یک بار
ســخن از محاصره دریایی کوبا را به
میان آوردند.به گفته رئیس پیشــین
پنتاگون ،وی به همــراه ژنرال مارک
میلی رئیس ســتاد مشــترک ارتش
آمریکا با این نظــرات مخالفت و آنها
را رد مــی کرد.به گفته اســپر ،میلی
پیشــنهاد کرده بود تا «چهار نه» را
در برابر ایده هــای «جنون آمیزی»
که در کاخ ســفید مطرح می شــد،
در پیش گیرند.وی افزود :باید جلوی
وقوع چهار چیــز را تا زمان انتخابات
(ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا) می
گرفتیم :عقب نشینی های راهبردی،
جنگ غیرضروری ،سیاســی شــدن
نظامیان و ســوء استفاده از آنان.اسپر
در ایــن مصاحبه گفت کــه یک بار
دونالــد ترامپ به صــورت خصوصی
سفارت ایران در اوکراین؛

ایرانیان ساکن
مولداوی این کشور را
ترک کنند

ســفارت ایــران در اوکرایــن از ایرانیان
ســاکن در مولــداوی درخواســت کرد
در شــرایط کنونی چنانچه ضرورتی به
ادامه حضور آنان در این کشــور نیست،
خاک مولــداوی را ترک کنند.به گزارش
از ایســنا ،در اطالعیه شماره  ۶سفارت
جمهوری اسالمی ایران در اوکراین آمده
است:ســفارت جمهوری اســامی ایران
در اوکرایــن و آکرودیتــه در جمهوری
مولداوی ضمن آرزوی سالمتی و بهروزی
برای تمامی ایرانیان بویژه هموطنان مقیم
اوکراین و جمهوری مولداوی ،به آگاهی
می رســاند با توجه به تــداوم جنگ در
اوکراین و احتمال گسترش آن به منطقه
ترانس دنیستر در جمهوری مولداوی ،از
کلیه شهروندان ایرانی ساکن در منطقه
مذکور درخواســت می شــود در اولین
فرصت نســبت به ترک منطقــه اقدام
نمایند.همچنین از آن دسته از هموطنان
ســاکن در جمهوری مولــداوی که در
شــرایط کنونی ضرورتی به ادامه حضور
آنان در این کشور نیست ،تقاضا می شود
خاک مولداوی را ترک نمایند.

7

ادعای وزیر دفاع پیشین آمریکا:

مانع حمله به ایران شدیم

به وی پیشــنهاد کرده بود که آمریکا
برای ویرانی اماکن تولید مواد مخدر،
به مکزیک موشک پرتاب کند.رئیس
جمهوری پیشــین آمریکا در واکنش
به این اظهارات ،بیانیه ای صادر کرد
و اســپر را ضعیف و کم جربزه خواند
که تنها به فکر حفظ ســمتش بوده و
موجب شــده بود تا وی شخصاً اداره
ارتش را در دست گیرد.اسپر در کتاب
خود موســوم به «ســوگند مقدس»
افشــا کرده که بر خــاف ادعاهای
مقــام های ســابق آمریــکا مبنی بر
تهدید یک فرمانده ارشد ایران برای

آمریکا ،ترور وی با هدف کسب امتیاز
برای ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۰
انجام شد.تارنمای روزنامه «گاردین»
جمعه شب ( ۱۷اردیبهشت) نوشت،
درحالــی که مــدت زمــان کمی به
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری
سال  ۲۰۲۰باقی مانده بود ،اظهارات
اوبراین مشاور امنیت ملی سابق دولت
دونالد ترامپ ،مارک میلی رئیس ستاد
مشترک ارتش آمریکا را شوکه کرد.
اوبرایان به میلی گفته بود که ترامپ
میخواهد یکی از فرماندهان ارشــد
ایران را به قتل برســاند .مارک اسپر

ادعای رویترز؛

مذاکرات هسته ای ،محور اصلی
سفر امیر قطر به ایران است

خبرگزاری رویترز مدعی شــد که ســفر قریبالوقوع امیر
قطر به ایران با مذاکرات هســتهای مرتبط است.به گزارش
اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا ،رویترز به نقل از «یک منبع
مطلع» که نام او را فاش نکرده موشته است :شیخ تمیم بن
حمد آل ثانی ،امیر قطر از ایران بازدید خواهد کرد و سپس
ســفری به انگلیس و اتحادیه اروپا خواهد داشت.به گفته
این منبع که «نمیخواست نامش فاش شود» ،محور اصلی
گفتوگوها «پر کردن حفره» مذاکرات هستهای خواهد بود
که از ماه مارس به حالت تعلیق درآمده است.رویترز نوشته
است :هدف این سفر این است که طرفین توافق هستهای با
ایران را «به حد وسط جدیدی» برسانند.حمید رضا دهقانی،
سفیر ایران در قطر پیشتر اخبار منتشر شده در مورد سفر
امیر قطر به تهران در آینده نزدیک را تایید کرده و با انتشار
عکسی از یک هواپیما قطری و استفاده از هشتگ سفر امیر
قطر به تهران در صفحه اینســتاگرام خود نوشته بود « :و
اینک دیدار در تهران».

دومیــن وزیر دفــاع در دولت ترامپ
در این کتاب مینویسد :این یک ایده
بســیار بد با عواقب بــزرگ بود .وی
ادامه میدهد که به عقیده مارک میلی
این ایده ترامپ کامال منافع سیاســی
رئیس جمهور پیشین آمریکا را دنبال
میکرد .اسپر مینویسد :در جلسهای
در ژوئیه  ،۲۰۲۰اوبراین بر ترامپ فشار
آورد که به دلیل غنیســازی اورانیوم
ایران که پس از خروج آمریکا از برجام
ســرعت گرفت ،علیه این کشور اقدام
نظامی انجام دهد .وی میافزاید :در
این جســله اوبراین برای اقدام نظامی
علیــه ایران بر ترامپ فشــار میآورد
و مایک پنس معــاون وقت ترامپ بر
روی صندلی خود ساکت نشسته بود.
اما مارک میــدوز رئیس دفتر ترامپ
ســخنان اوبرایان را قطــع کرد و این
ایده فراموش شد .با این حال اسپر در
کتاب خود میگوید که یک ماه پس
از این جلسه میلی به وزیر دفاع سابق
آمریکا به نقل از اوبراین اطالع میدهد
که «رئیس جمهور آمریکا قصد دارد
یک فرمانده ارشــد ایران که خارج از
این کشــور فعالیت میکند را هدف
قرار دهد« .

توافق تسلیحاتی عراق با
آمریکا و فرانسه

یــک فرمانــده نظامــی
بلندپایه عراقی از امضای
قــرارداد تســلیحاتی
میــان بغداد بــا آمریکا و
فرانسه برای خرید سالح
پیشرفته از این دو کشور خبر داد.به گزارش ایسنا،
خبرگزاری عــراق به نقل از عبد العرداوی ،فرمانده
بخش توپخانه وزارت دفاع عراق اعالم کرد که این
وزارتخانه قراردادهایی را با آمریکا و فرانســه امضا
کرده اســت تا از این کشورها سالحهای پیشرفته
برای تجهیز یگان توپخانهای عراق وارد کند.وی در
این باره گفت؛ تســلیحات توپخانهای دوربرد اخیرا
کارایی خود را در زمینه مقابله با داعش ثابت کرده
است و واردات توپهای جدید بخشی از توافقات با
کشورهای اروپایی است.این فرمانده عراقی به انواع
سالحهای مذکور و جزئیات بیشتر قراردادهای امضا
شده با آمریکا و فرانسه اشاره نکرده است.العرداوی
همچنین تصریح کرد :دولت عالقه مند به واردات
انواع سالحهای توپخانهای است تا کنترل خود را بر
کســانی که به دولت و دستگاههای امنیتی آسیب
میرســانند ،تحمیل کند.وی تاکید کرد که دولت
عراق بــا واردات توپهای دور برد که دشــمن را
در فواصل طوالنی هدف قرار میدهند ،به توســعه
تســلیحات در اختیار ســرویسهای امنیتی ادامه
میدهد و این تسلیحات توپخانهای بهتر از هواپیما
و تفنگ هستند.

گزیده خبر
منابع آگاه:

اشرف غنی به کابل بازگشته است

تهران  -ایرنا  -یک منبع آگاه در گفت وگو با خبرگزاری
«آوا»ی افغانستان از بازگشت محمد اشرف غنی ،رییس
جمهوری فراری این کشــور به کابل خبر داده است.به
گزارش ایرنا از خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ به دنبال
پخش شــایعاتی درمورد بازگشت محمد اشرف غنی،
رییس جمهوری فراری کشور افغانستان از ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی
بــه کابل در صفحات اجتماعی ،یک منبــع آگاه در گفت وگو با این خبرگزاری
بازگشــت او به افغانســتان را تأیید کرد.این منبع به آوا گفت که اشــرف غنی
احمدزی با میانجیگری برخی از ســران قوم احمدزی به افغانســتان بازگشته
است و شیر محمد عباس استانکزی ،دستیار سیاسی وزارت خارجه برای تضمین
ســفر غنی به کشــور ،در امارات متحده عربی به سر میبرد.هنوز منابع رسمی
دولت اســامی طالبان در مورد این خبر واکنش نشــان نداده اند.این درحالی
است که روز گذشته حشــمت غنی احمدزی ،برادر محمد اشرف غنی ،تصویر
تازهای از خود و برادرش را در ابوظبی ،پایتخت امارات متحده عربی منتشر کرد.
به دنبال پخش این تصویر ،از شــب گذشته شایعاتی مبنی بر بازگشت اشرف
غنی به افغانســتان در صفحات اجتماعی دست به دست شده است.پیش از این
در ماه اســفند سال گذشته ،حشمتغنی احمدزی در مصاحبه با شبکه دویچه
وله آلمان گفته بود که صحبتهایی برای «بازگشت» اشرف غنی به افغانستان
جریان دارد .به گفته او اگر بازگشــت اشرفغنی «تاثیر داشتهباشد ،او حاضر به
بازگشت است» و آقای غنی عالقهای به بازگشت به عرصه سیاست ندارد؛ بلکه
میخواهد «فعالیت اجتماعی» داشتهباشد.حشــمت غنی گفت :پیش از آنکه
برادرش تصمیمی بگیرد ســؤالهای زیادی هســت که باید پاسخ داده شود .به
گفته او ،محمد اشــرف غنی میخواهد «آخر عمر خود را در افغانستان» سپری
کند تا بتواند «خیری» برساند.
جوزپ بورل:

اموال بلوکه شده روسیه ،صرف بازسازی
اوکراین شود

مسئول روابط خارجه اتحادیه اروپا گفت ،این اتحادیه
باید این گزینه را در نظــر بگیرد که در تامین بودجه
بازســازی اوکراین پس از پایان جنــگ ،از ذخایر ارز
خارجی مسدود شده روســیه استفاده کند.به گزارش
ایســنا ،به نقل از وبسایت روزنامه هیل ،اتحادیه اروپا
و متحدان غربیاش با آغاز حمله روســیه به اوکرایــن ،ذخایر بینالمللی بانک
مرکزی روسیه را مســدود کردهاند.جوزپ بورل ،مسئول روابط خارجه اتحادیه
اروپا در گفتوگو با روزنامه فایننشال تایمز گفت ،منطقی است که اتحادیه اروپا
همــان کاری را بکند که آمریکا پس از به قدرت رســیدن طالبان با داراییهای
بانک ملی افغانستان کرد.او گفت :پول در جیبمان است و یک نفر باید برای من
توضیح دهد که (انجام این کار) با پول افغانســتان خوب است ،اما با پول روسیه
نه!واشنگتن پس از به قدرت رســیدن طالبان داراییهای افغانستان را مسدود
کرده و قصد دارد بخشی از آن را برای کمک به مردم این کشور مصرف کرده و
مابقی را  -احتماال تا زمانی که انتظاراتش در مورد پروندههای متعدد تروریسم
این گروه برآورده شود  -نگه دارد.
االخبار:

حریری پس از انتخابات لبنان
به آمریکا میرود

روزنامه االخبار نوشت ،نخست وزیر سابق لبنان پس از
برگزاری انتخابات برای شرکت در مراسمی خانوادگی
به آمریکا سفر خواهد کرد و در حاشیه این سفر بنا به
درخواست وی ،با مسئوالن کنگره آمریکایی دیدارهایی
خواهد داشــت.به گزارش ایســنا ،به نوشــته روزنامه
االخبار ،منابع آگاه اعالم کردند ،موعدهای رسمی برای دیدارهای سعد حریری،
ت وزیر سابق لبنان با مقامات کنگره آمریکا مشخص شده و وی خواستار
نخســ 
دیدار با آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا شده است.اما محافل سیاسی برجسته
این ســفر را سیاسی توصیف و اعالم کردند که اختصاص زمان از سوی حریری
برای دیدارهای رسمی با آمریکاییها ،در وهله نخست پیامی به ریاض است.منابع
همچنین اعالم کردند ،پیشتر الحریری درخواستهای مالقات مشابهی از پاریس
کرده بود اما جوابی دریافت نکرد و محافل اعالم کردند که احتمال دارد الحریری
از این ســفر برای بازگرداندن نقش سیاسی خود استفاده کند به ویژه اگر میزان
رأی دهندگان سنی در انتخابات کم باشدقرار است انتخابات پارلمانی لبنان در
 ۱۵ماه مه برگزار شود.

نشانههایی از شیوع کرونا در کره شمالی

در حالیکه کره شــمالی ادعا میکند که کشورش «خالی از کرونا» است ،امروز
(دوشنبه) با افزایش بیماران مبتال به تب ،باری دیگر خواستار تالشهایی جهت
جلوگیری از شیوع کووید ۱۹-در کشور شد.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
یونهاپ ،آژانس جاسوسی کره جنوبی مدعی شد که قرنطینه موقتی که در روز
چهارشنبه در کره شمالی اعمال شد ،احتماال به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده
اســت؛ گرچه این آژانس از احتمال شیوع حصبه نیز خبر داد.روزنامه «رودونگ
ســینمون» کرهشمالی از مردم خواست تا ناامید نشــوند و نوشت« :اکنون که
تالشهایی در راستای مبارزه با ویروس کرونا انجام میشود.

info@sobh-eqtesad.ir
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داهنایربرویداماناد ختی
تس
اتشودسجادهو بیحرد
رهکراخونخواستیکردنحالل

چهره روز
آتوسا پورکاشیان
آتوســا پورکاشــیان (زادهٔ  ۲۶اردیبهشت  ۱۳۶۷در
تهران) شطرنجباز ایرانی است که درجهٔ استادبزرگ
زنان را در اختیار دارد و فاتح شــش دوره مسابقات
قهرمانی شــطرنج زنــان ایران شدهاســت .وی در
سال  ۲۰۰۰قهرمان شــطرنج دختران زیر  ۱۲سال
دختران جهان شــد .او هماکنــون ( )۲۰۱۹دومین
ریتینگ را در میان شطرنجبازان زن ایرانی در اختیار
دارد.پورکاشیان در ســال  ۲۰۰۹دومین شطرنجباز
ایرانــی ،پس از شــادی پریدر ،شــد که بــه درجهٔ
استادبزرگ زنان میرسد .باالترین ریتینگ او در می
 ۲۰۱۱معادل  ۲۳۷۴بــوده که او را در ردهٔ هفدهم
بین شطرنجبازان ایرانی و ردهٔ  ۹۲بین شطرنجبازان
زن دنیا در آن زمان قرار داده بود .وی دختر احمد پورکاشــیان والیبالیســت و مربی سابق تیم
ملی والیبال ایران اســت .پورکاشیان در ۱۰ســالگی برای اولین بار به کالس شطرنج ب ُ َنکدار در
فرهنگســرای بهمن رفت .بعد از دو ـ ســه ماه آموزش ،در مســابقهای که برای قهرمانی تهران
ردهٔ ســنی زیر  ۱۰سال برگزار میشد ،شرکت کرد و موفق به کسب مقام اول شد .وی  ۷سال
تحت تعلیم هادی مؤمنی ،قهرمان سابق شطرنج ایران بود و مدتی نزد خسرو هرندی و هاملت
تومانیان آموزش دیدهاست.پورکاشــیان در ســال  ۱۳۷۶به عضویت تیم ملی در ردهٔ سنی ۱۰
ســال و در ســال  ۱۳۷۸به عضویت تیم ملی بزرگساالن درآمد.او قهرمان شطرنج زیر  ۱۲سال
دختران جهان و برندهٔ مدال برنز شطرنج تیمی (بههمراه الشن مرادی و احسان قائممقامی) در
بازیهای آســیایی  ۲۰۰۶است .پورکاشیان در سالهای  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲بازیکن تیم هامبورگ
در بوندسلیگای شطرنج آلمان بود.

پیشنهاد

چونسزایسوختندیدیمرا
بیدالنراچونندیدیمردوصل
یکسخنانگفته،ماراچونسخن

فرهنگ

خشکسالی و گرمای کم سابقه در هند /رویترز

ورزشی

مجازات سخت سران یونایتد برای بازیکنان این تیم
باشــگاه منچســتریونایتد  ۲۵درصد از دســتمزد بازیکنان خود را برای فصل بعد کاهش داد.به گزارش ایســنا و به نقل از ســاکرنت،
منچستریونایتد روز شنبه برابر برایتون با نتیجه  ۴بر صفر شکست خورد و در نتیجه آنها نمی توانند در فصل آینده در لیگ قهرمانان
بازی کنند.سران یونایتد  ۲۵درصد از دستمزد بازیکنان خود را کاهش خواهند داد .این یک مجازات سخت پس از از دست دادن لیگ
قهرمانان است .رالف رانگنیک سرمربی موقت و آلمانی پس از شکست سنگین مقابل برایتون از عملکرد تیمش انتقاد کرد .او در نشست
خبری گفت :ما از هواداران عذرخواهی می کنیم ،شکست تحقیرآمیزی بود .این نتیجه عواقبی خواهد داشت زیرا منچستریونایتد دیگر
نمی تواند راهی لیگ قهرمانان شــود و باشــگاه این را نمی پذیرد.در ابتدای فصل باشگاه با بازیکنان این تیم به توافق رسیده بود که در
صورت عدم کسب جواز حضور در لیگ قهرمانان اروپا ،دستمزد آنها  ۲۵درصد کاهش یابد .با این کار ،منچستریونایتد در تالش است تا
میلیون ها پوند ضرر مالی با توجه به عدم حضور در لیگ قهرمانان اروپا را جبران کند.به عنوان مثال ،کریستیانو رونالدو در صورت ماندن
در باشگاه ،حقوق خود را از  ۳۸۵۰۰۰پوند در هفته به کمتر از  ۳۰۰۰۰۰کاهش خواهد داد .این باعث می شود که او ساالنه نزدیک به
پنج میلیون پوند کمتر درآمد داشته باشد.

ردکفپیکوایپماناد ختی
ردزبانخاصوعاماناد ختی

تشخیص زودتر پارکینسون با
بررسی صدای افراد
محققان «دانشــگاه آریزونا» آمریکا در یافتههای اخیرشــان اظهار
کردهاند بررســی ارتباط میان ژن پارکینســون و مشکالت صوتی
میتواند به تشــخیص زودهنگام این بیمــاری در افراد بیانجامد.به
گزارش ایســنا و به نقل از تی ان ،بیماری پارکینسون یک اختالل
مغزی است که بر حرکت افراد مبتال تاثیر میگذارد .عالئم بیماری
پارکینسون معموال به تدریج شروع میشود و با گذشت زمان بدتر
میشود .این بیماری حدود  ۵۰درصد بیشتر از زنان ،مردان را تحت
تاثیر قرار میدهد .علل بیماری نیز شامل ترکیبی از عوامل ژنتیکی
و محیطی است .بیماری پارکینسون بیشتر به دلیل عالئم مربوط به
حرکت مانند لرزش اندام که در فرد ایجاد میشــود ،شناخته شده
اســت .اخیرا محققان آمریکایی اظهار کردهاند بررسی ارتباط میان
ژن پارکینسون و مشکالت صوتی میتواند سبب تشخیص زودهنگام
این بیماری شود.یکی دیگر از مواردی که افراد مبتال به این بیماری
دچار آن میشوند این است که این بیماری مانع تولید صوت میشود
و به همین دلیل افراد مبتال به این بیماری گاها یک صدای مالیم و
یکنواختی دارند .تحقیقات نشــان داده است که این عالئم اغلب در
مراحل اولیه بیماری(گاهی چند دهه قبل از عالئم مرتبط با حرکت)
ظاهر میشوند.تحقیقات جدید انجام شده توسط دانشمندان علوم
اعصاب دانشگاه آریزونا نشان میدهد که یک ژن خاص که معموال
با پارکینسون مرتبط است ممکن است از دالیل مربوط به این صدا
باشــد و نتایج این مطالعه میتواند به تشخیص و درمان زودهنگام
بیماران پارکینسون کمک کند.

تخت گاز
تولید غدد اشکی انسان
در آزمایشگاه

«دکتر استرنج» گیشه سینما را احیا کرد
فیلم جدید «دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» در
نخســتین هفته اکران به فروش  ۴۵۰میلیون دالری در
گیشــه جهانی دســت یافت.به گزارش ایسنا به نقل از
اسکرین ،فیلم ابرقهرمانی «دکتر استرنج در چندجهانی
دیوانگی» محصول اســتودیو مــارول کمپانی دیزنی در
نخستین هفته نمایش خود در سینماهای آمریکا ۱۸۵
میلیــون دالر و در مجموع در گیشــه جهانی به فروش
 ۴۵۰میلیون دالری دست یافت تا دومین فروش آغازین
فیلمهای سینمایی از آغاز همهگیری کرونا تاکنون را رقم
بزند .عملکرد موفق این فیلم در گیشه یک پیروزی بزرگ
برای هالیوود و ســینمادارانی بود که پس از بیش از دو
ســال فراز و نشیب به ســبب بحران جهانی کرونا ،حاال
آماده اکران فیلمهای مهم ســینمایی هستند که اکران آنها را به دلیل ترس از عدم استقبال مخاطبان
به تعویق افتاده بود .این فیلم به کارگردانی «ســام ریمی» یازدهمین فروش آغازین ســینمای آمریکا
و هفتمیــن فروش آغازین آثار مــارول «انتقام جویان :عصر اولتــران» ( ۱۹۱.۳میلیون دالر)« ،پلنگ
سیاه» ( ۲۰۲میلیون دالر)« ،انتقامجویان» ( ۲۰۷.۳میلیون دالر)« ،انتقامجویان :جنگ ابدیت» (۲۵۷.۷
میلیون دالر)« ،مرد عنکبوتی :راهی به خانه نیست» ( ۲۶۰.۱میلیون دالر) و «انتقامجویان :آخر بازی»
( ۳۵۷.۱میلیون دالر) را به نام خود ثبت کرد«.دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» در تمامی بازارهای
خارجی از جمله کشــورهای آسیایی کره جنوبی و ژاپن در صدر فهرست فروش هفتگی قرار گرفت و
اهمیت این بازارهای سینمایی با توجه به عدم اکران این فیلم در چین در مقطع کنونی ،دوچندان شده
است .این فیلم دنباله «دکتر استرنج» ( )۲۰۱۶است و بیست و هشتمین فیلم در دنیای سینمایی مارول
محسوب میشود که فیلمنامه آن را «مایکل والدرون» نوشته است.

مرغآدمرازباماناد ختی
جرهعایردکاسوجاماناد ختی
خرهقٔاوربحراماناد ختی
ردچنینسودایخاماناد ختی

از هر دری خبری

جهش اجتماعی
کتــاب جهش اجتماعی با عنوان اصلــی The Social
 Leapاثری از ویلیام فون هیپل در زمینه روانشناسی
تکامل و ادراک اجتماعی اســت؛ کتابی که یافتههای
جدیــد نظریه تکامل را درباره اینکه ما که هســتیم
و از کجا آمدهایم پیــش روی مخاطب قرار میدهد.
جهش اجتماعی نشان میدهد چگونه شش میلیون
ســال تکامل انســان زندگی امروزی ما را شکل داده
اســت :از کار و روابط گرفته تا رهبــری و نوآوری و
جســتوجویمان در پی شادکامی .ویلیام فون هیپل
در کتابش نشــان میدهد که برتری انســان بر سایر
جانوران به خاطــر تواناییهای عجیب او در تعامل با
همنوعان و جامعه اســت و نه بــه خاطر قابلیتهای
چشمگیر در نوآوری فنی و یا مثال کار با اشیاء .انسان به خاطر اینکه به موجودی اجتماعی تبدیل
شــد توانست به باالترین موقعیت برسد و از «شکار» تبدیل به «شکارگر» شود.اما هنگامی که به
ویژگیهای رفتاری و روانی انســان نگاه میکنیــم ،موجودی پر از تناقض میبینیم .تناقضها در
انســان خردمند دنیای امروز بسیار بیشتر است و از دیدگاه نویسنده درک این رفتارها بدون نگاه
به گذشته امکانپذیر نیست .یکی از رفتارهای عجیب انسان خردمند موضوع شادکامی است .در
نظر بگیرید ما سخت کار میکنیم تا به هدفهایمان برسیم اما وقتی که موفق شدیم شادکامیمان
در مقایسه با زحمت و تالشی که کردیم بسیار زودگذر است .در واقع این شادی و احساس خوب
در یک نگاه کلی فقط چند لحظه طول میکشد .اما چرا باید اینطور باشد؟ویلیام فون هیپل در
کتابش برای پاسخ به این سوال در کنار سوالهای دیگر براساس دادههای ناقض و پیچیده نشان
دهد «ما که هستیم و چطور به اینجا رسیدیم».

گنجینه

پروجکت  ،۶۰۶یک استیشن جذاب با سرعتی فوقالعاده!
زمانی که گرک فردریش یک پلیموث  ۱۹۶۰زنگ زده را پیدا کرد ،برنامه اولیهاش تولید استیشــنی چهار درب بود اما همهچیز تغییر
کرد و فردریش هدفی کام ًال متفاوت را برای خود ترسیم کرد :تبدیل این پلیموث به یک خودروی مسابقهای سرعت!هدف او رانندگی از
مینهسوتا به دریاچه نمک بونویل در یوتا و بازگشت به خانه بود .فردریش با تولید خودرویی که حاال پروجکت  ۶۰۶نام گرفته بود تقریباً
به هدف خود رسید چراکه حداکثر سرعت این پلیموث به  ۲۵۷کیلومتر در ساعت میرسد .اگرچه پروجکت  ۶۰۶به هدف اولیه خود که
عبور از سرعت  ۲۰۰مایل بر ساعت ( ۳۲۲کیلومتر در ساعت) بود نرسید اما این خودرو جزو بهترین محصوالت مسابقهای سرعت است و
قطعاً ارزش نگاه کردن را دارد.اولین نکته این است که خودروی موردبحث از استیشن چهار درب به یک نمونه دو درب تبدیل شده است.
سقف نیز حذف و جلوپنجره تغییر کرده است .به این موارد باید کالیپرهای ترمز سفارشی برمبو و گلگیرهای متمایز را اضافه کنیم .حتی
رنگ بدنه نیز منحصربهفرد است و باعث میشود پروجکت  ۶۰۶ظاهر جذابی پیدا کند .زیر کاپوت این خودرو پیشرانه  EFI ۵۲۸همی
قرار دارد که سیستمهای الکترونیکی آن توسط وییلر ریسینگ تولید شدهاند .قدرت این پیشرانه اعالم نشده است اما به جرات میتوان
گفت خودروی موردبحث با توجه به سرعتی که دارد از نظر خروجی کمبودی نخواهد داشت.

محققان روشــی برای تولید ارگانوئیدهای ســهبعدی غدد اشکی ابداع
کردهاند که ویژگیهای مجرای اشــکی انسان را با استفاده از سلولهای
بنیادی شبیهســازی میکند.به گزارش ایسنا و به نقل از ساینسدیلی،
ت در روشهای کشت ســلولی امکان توســعه ارگانوئیدهای
پیشــرف 
گوناگون را فراهم کرده است .ارگانوئیدها اندامهای کوچک مشتق شده
از سلولهای بنیادی هستند که بافتهای بدن ما را شبیهسازی میکنند.
اکنون محققان ژاپنی یک سیستم ارگانوئیدی جدید ساختهاند که ممکن
اســت اشک شوق را به چشمان کسانی که از سندرم چشم خشک رنج
میبرند بازگرداند.در مطالعــهای جدید که در مجلهی «نیچر» به چاپ
رسیده اســت ،یک تیم تحقیقاتی به رهبری دانشــگاه اوزاکا(،)Osaka
روشــی برای تولید ارگانوئیدهای سهبعدی مشــتق شده از سلولهای
بنیادی انســانی ایجاد کردهاند که غدد اشکی را مدلسازیمیکند .این
ارگانوئیدهای غدد اشکی ،ویژگیهای غده اشکی انسان را نمایش دادند.
ســلولهای بنیادی توانایی تمایز پیدا کردن به هر نوع ســلولی از بدن
را دارند .محققان پیش از این یک ارگانوئید دوبعدی مشــابه چشم را با
اســتفاده از سلولهای بنیادی پرتوان انسان( )iPSتوسعه داده بودند و به
وجود سلولهای شبیه به غده اشکی در این ارگانوئیدها اشاره کرده بودند.
غده اشکی در داخل پلک ،وظیفه تولید مایعی را بر عهده دارد که بینایی
را تسهیل کرده و از چشم محافظت میکند .کاهش تولید اشک با سندرم
چشم خشک ارتباط دارد ،که یکی از ویژگیهای یک بیماری خودایمنی
شــایع به نام سندرم «شوگرن»( )Sjögrenاست .محققان به دنبال تولید
ارگانوئیدهای غدد اشکی بودند که میتواند به عنوان بستری برای توسعه
درمانهای جدید برای بیماری سندرم چشم خشک عمل کند.

