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فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه شهید صیادخدایی به دست َشقی ترین افراد یعنی صهیونیست ها به شهادت رسیده است، اظهار داشت: 
ان شاءاهلل انتقام او را از دشمنان خواهیم گرفت.به گزارش حوزه دفاعی ایرنا به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در دیدار با خانواده سردار شهید حسن صیادخدایی از فرماندهان مدافع حرم که هفته گذشته در تهران در یک حمله تروریستی به شهادت رسید، 
با اشاره به رشادت های این شهید اظهار داشت: شهدایی که به دست صهیونیست ها به شهادت می رسند، شهدای بسیار بلندمرتبه و با مقام بسیار واالتری هستند، 

چراکه به دست بدترین افراد به شهادت رسیده اند و ان شاءاهلل انتقام او را از دشمنان خواهیم گرفت....

www.sobh-eqtesad.ir

سرلشکر سالمی:

 انتقام شهید صیاد خدایی را از دشمنان خواهیم گرفت
info@sobh-eqtesad.ir

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:
تا سه ماه آینده موج جدیدی از کرونا 

نخواهیم داشت
یر کمیته علمی کشوری  دب
کرونا گفت: بر اساس پیش 
بینی های متخصصان به نظر 
می رسد تا سه ماه آینده موج 
جدیــدی از کرونا و افزایش 
چشــمگیری در ابتال به این 
بیماری نداشــته باشــیم و 
پیش بینی موج جدید کرونا 

در فصول سرد سال برای کشور، سخت و دشوار است.به گزارش 
ایسنا، دکتر حمیدرضا جماعتی در حاشیه شصت و نهمین جلسه 
کمیته علمی کشوری کرونا اظهار داشت: امروز آخرین وضعیت 
کرونا در جهان و ایران در جلسه کمیته علمی بررسی و مشخص 
شد که در حال حاضر در آسیا و اروپا، موارد ابتال به کرونا و مرگ 
و میر ناشی از آن، ثابت و رو به کاهش است در حالیکه در برخی 
کشورهای آفریقایی و آمریکایی، شاهد افزایش ابتال به زیرسویه 
های اُمیکرون مانند BA۴ و BA۵ هستیم.وی افزود: میزان مرگ و 
میر در سویه اُمیکرون و زیرسویه های آن، نسبت به واریانت های 
قبلی، بیشتر نبوده اســت بلکه قدرت انتقال اُمیکرون، باال رفته 
اســت. باتوجه به افزایش اخیر کرونا در برخی کشورها، باید این 
وضعیت را تا یکی دو هفته آینده رصد کنیم.جماعتی با بیان اینکه 
در ایران زیرسویه BA۲، غالب اســت، افزود: زیرسویه های دیگر 
اُمیکرون مانند BA۴ و BA۵ و BA.X که در آمریکا و کشــورهای 
آفریقایی غالب اســت، در کشور ما شــیوع پیدا نکرده است.وی 
خاطرنشان کرد: مطالعات مختلف نشــان داده اند که اثربخشی 
انواع واکســن ها در مقابله با اُمیکرون نسبت به سایر واریانت های 
قبلی، مقداری کاهش یافته اگرچه بیشترین اثر واکسیناسیون در 
کاهش مرگ و میر و بستری بیماران در بیمارستان ها بوده و هدف 
ما نیز همین بوده است.دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ادامه داد: 
در مطالعات مختلف مشخص شــده که در سه ماهه اول بعد از 
تزریق دو نوبت واکسن، ۷۰ درصد و بعد از شش ماه، حدود ۵۰ تا 
۶۰ درصد اثربخشی علیه اُمیکرون و زیرسویه های آن وجود دارد؛ 
بنابراین تاکید ما بر تکمیل واکسیناســیون است.جماعتی تاکید 
کرد: واکسیناسیون عالوه بر کاهش ابتال، بستری و فوت ناشی از 
کرونا می تواند در کاهش عوارض پساکرونا که حتی ممکن است 
تا یکسال بعد از ابتال نیز مشاهده شود، موثر باشد. کمیته علمی 
تکمیل واکسیناسیون کودکان و بزرگساالن را توصیه می کند و 
نوبت چهارم نیز برای افراد پرخطر و دارای سیستم ایمنی ضعیف 
بر اساس تصمیمات کمیته ملی واکسن کووید۱۹، قابل تزریق و 
مورد توصیه کمیته علمی کشوری کرونا است.وی با بیان اینکه از 
بیماران غیرکرونایی در زمان بستری در بیمارستان ها، تست های 
سی تی اسکن و پی سی آر، گرفته می شود، گفت: برای بیمارانی 
که نیازمند اعمال جراحی عمده و سنگین)Major( و دارای عالئم 
کرونا نیستند، انجام تست های غربالگری کرونا مانند پی سی آر، 
ضروری به نظر نمی رسد. همچنین سی تی اسکن در صورت عدم 
وجود عالئم عفونی، برای هیچ یک از بیماران غیرکرونایی توصیه 
نمی شــود و در اعمال جراحی عمده، در صورت نیاز می توان از 
عکس ســینه استفاده کرد و نیازی به سی تی اسکن نیست.دبیر 
کمیته علمی کشــوری کرونا افزود: در صورت وجود عالئم کرونا 
در اعمال جراحی عمده، بر اساس معاینات پزشکی و شرح حال 
بیماران، ممکن اســت نیاز به تست پی سی آر و سی تی اسکن 
وجود داشــته باشد اما در مجموع بنظر می رسد در صورت عدم 
انجام جراحی عمده، ضعیف نبودن سیســتم ایمنی بدن و مسن 
نبودن، بیماران غیر کرونایی نیازی به تست های غربالگری کرونا 
ندارند و مقرر شده که راهنمای بالینی در این زمینه توسط کمیته 
علمی کرونا تهیه و به معاونت درمان وزارت بهداشــت ارائه شود.

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، جماعتی با اشاره به 
گزارش مواردی از آبله میمونی در چندین کشــور دنیا، گفت: تا 
کنون حدود ۲۲۰ مورد از آبله میمونی در چندین کشور شناسایی 
شــده اما در ایران هنوز هیچ مورد تایید نشده ای از این بیماری، 
گزارش نشده که البته منتظر گزارش های بیشتر از سایر کشورها 
و پروتکل و روش های تشــخیصی ســازمان جهانی بهداشــت 
هستیم.وی با بیان اینکه بنظر نمی رسد که آبله میمونی، مشکل 
و مساله ای جدی باشــد، گفت: معاونت های بهداشت و درمان 
وزارت بهداشت برای بروز احتمالی آبله میمونی در کشور، آمادگی 
کامل دارند از سوی دیگر، بر اساس اطالعات موجود، هیچ موردی 
از مبتالیان آبله میمونی، جان خود را از دست نداده اند و اکثر این 
بیماران بهبود یافته و نیازی به مداخله درمانی ویژه ای نداشته اند.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا تصریح کرد: بر اساس اطالعات و 
گزارش ها، ممکن است افراد دارای نقص سیستم ایمنی، کودکان 
و زنان باردار بیشــتر در معرض آبله میمونی باشند و عالئم این 
بیماری هم خفیف گزارش شده که جای نگرانی نیست. از سوی 
دیگر سرعت انتقال آبله میمونی باال نیست.جماعتی تاکید کرد: 
باتوجه به اینکه هنوز اطالعات کافی از آبله میمونی در دنیا وجود 
ندارد، منتظریم که از ســوی سازمان جهانی بهداشت و سازمان 
های علمی سایر کشورها، اطالعات بیشتری در این زمینه حاصل 
شــود.وی با اشاره به شــیوع آبله مرغان در سطح کشور، گفت: 
خیلی از مواردی که به عنوان موارد مشکوک آبله میمونی بررسی 
شــود، ممکن است همان آبله مرغان باشد؛ بنابراین جای نگرانی 
نیســت. راه های متحمل انتقال بیماری آبله میمونی، بیشتر از 
طریق تماس پوستی با لباس، ملحفه و ظروف افراد مبتال است. تا 
زمانی که ضایعات پوستی افراد مبتال کامال خشک نشده می تواند 
همانند آبله مرغان، قابلیت سرایت داشته باشد و برای جداسازی 
افراد بیمار، مشکوک یا آلوده به عامل بیماری زا از سایرین به دو تا 

سه هفته زمان نیاز است.

سازمان جهانی بهداشت:
 با شیوع آبله میمونی خطر جدی متوجه سالمت

 عمومی نیست
ســازمان جهانی بهداشــت )WHO( اعالم کرد: با شیوع بیماری آبله میمونی خطر جدی متوجه 
سالمت عمومی نیست.به گزارش ایسنا، سازمان جهانی بهداشت پس از گزارش موارد ابتال به آبله 
میمونی در کشورهایی که این بیماری به طور معمول در آنها شایع نیست، اعالم کرد: آبله میمونی 
»خطر جدی« برای ســالمت عمومی در سطح جهانی ایجاد نمی کند.بنابر اعالم این سازمان، در 
صورتی که این ویروس از فرصت استفاده کند تا خود را به عنوان یک پاتوژن انسانی معرفی کند و 
به گروه های پرخطر مانند کودکان و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف سرایت کند، خطر سالمت 
عمومی می تواند افزایش پیدا کند.تاکنون در مجموع ۲۵۷ مورد تایید شده ابتال به آبله میمونی و 
۱۲۰ مورد مشــکوک در ۲۳ کشور عضو سازمان جهانی بهداشت که این بیماری پیش از این در 
آنها شایع نبوده گزارش شده است. همچنین گزارشی از مرگ و میر ناشی از این بیماری منتشر 
نشده است.همچنین سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: ظهور ناگهانی بیماری آبله میمونی به طور 
همزمان در چندین کشور غیر بومی نشان دهنده انتقال ناشناخته بیماری از مدتی قبل بوده است 
و انتظار می رود با گسترش نظارت و کنترل در کشورهای بومی و غیر بومی، موارد بیشتری گزارش 
شود.آبله میمونی یک بیماری عفونی است که معموال خفیف است و در بخش هایی از غرب و مرکز 
آفریقا بومی است. این بیماری از طریق تماس نزدیک منتشر می شود؛ بنابراین می توان به راحتی 
و با اقداماتی مانند خود ایزوله سازی و رعایت بهداشت آن را مهار کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز، 

بیشتر موارد گزارش شده تاکنون در انگلیس، اسپانیا و پرتغال شناسایی شده است.

نحوه شکایت از دریافت هزینه  اضافی خدمات پستی
با توجه به الزام شــرکت ملی پســت به افزایش حداکثر ۵۰ درصدی تعرفه های پستی، درصورت 
مواجهه با هزینه های متعارف، افراد می توانند شکایت خود را اعالم و نسبت به دریافت مبلغ مازاد، 
اقدام کنند.به گزارش ایسنا، در حالی که در روزهای گذشته، اعالم شد تعرفه های پستی از ۲۰ تا 
۵۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت، برخی از مشتریان از افزایش های نامتعارفی تا ۸۰ و ۱۰۰ 
درصد در حوزه خدمات پستی خبر دادند. اما عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- با 
تکذیب افزایش دو و ســه برابری تعرفه های پســتی، افزایش تعرفه های پستی را در خدمات پایه 
پســتی، عادی و سفارشی ۲۰ درصد برای مردم عادی، ۵۰ درصد برای حقوقی ها و دولتی ها و در 
خدمات غیرپایه، ویژه و پیشــتاز نیز ۴۰ درصد، اعالم کــرد و دریافت هر مبلغ اضافه تر را تخلف 
دانســت.زارع پور، همچنین شرکت پست را موظف کرد به دلیل زمان گیر بودن فرآیندهای اداری 
ثبت شکایات، سامانه  جداگانه ای برای رسیدگی به شکایات پستی و بازگرداندن هزینه های اضافی 
که از کاربران دریافت شــده راه اندازی کنند. اگرچه این سامانه هنوز از سوی شرکت پست اعالم 
نشــده، اما کاربران همچنین می توانند با مراجعه به وب سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی و بخش شکایات، اقدام به شکایت نسبت به خدمات کنند.

نحوه شکایت از دریافت هزینه  اضافی خدمات پستی
ســامانه ۱۹۵، یکی از قدیمی ترین ســامانه هایی اســت که با هدف آگاهی از نظرات، شکایات و 
درخواســت های مردم درباره کیفیت خدمات دریافتی در حوزه های مختلف ارتباطات و فناوری 
اطالعات شــامل تلفن ثابت، اینترنت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان 
 راه اندازی شده است. این سامانه به کاربرانی که بابت شکایت خود از خدمات دریافتی از اپراتورهای 
مخابراتی یا پستی، پاسخ مناسبی دریافت نکرده باشند، کمک می کند تا شکایت خود را در مرجع 
باالتری نیز ثبت و پیگیری کنند.برای این کار، به بخش ثبت شکایت مراجعه کرده با وارد کردن 
شماره موبایل و کد ملی خود و همچنین انتخاب مکان جغرافیایی مورد نظر، به بخش زیر هدایت 
می شــوید و می توانید خدمات پســتی را انتخاب کنید.پس از انتخاب خدمات پستی، در بخش 
سرویس، می توانید سرویس های خارجی یا داخلی پست را انتخاب کرده و با انتخاب شرکت ملی 
پســت به عنوان اپراتور مورد نظر و ذکر موضوع شکایت و نوشتن بارکد محصوالت خود، به اعالم 

نظر درباره دریافت هزینه های مازاد اقدام کنید.

تهران- ایرنا- رئیس  جمهور با اشاره به سفر سال گذشته خود به دوشنبه، گفت که بعد از این سفر روابط دو کشور به گونه ای متحول شد که امروز فقط 
در حوزه تجاری شــاهد افزایش ۴ برابری مبادالت تجاری هستیم.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« دیروز دوشنبه در 
نشست خبری مشترک با همتای تاجیک خود، با عرض خوش آمد به رئیس جمهور کشور دوست، برادر، همسایه و همزبان و هیأت همراه او، از پذیرش 
دعوت جمهوری اسالمی توسط »امامعلی رحمان« و سفرش به تهران قدردانی و ابراز امیدواری کرد این سفر، گام مؤثری برای ارتقای روابط دو کشور و 
زمینه ساز تصمیمات خوبی در عرصه روابط دیپلماتیک و دیگر حوزه ها باشد.رئیس جمهور گفت: با کشور تاجیکستان به دالیل مختلف همسایگی و روابط 
فرهنگی، دینی و روابط همزبانی و هم تمدنی ارتباطات خوبی به ویژه بعد از پیروزی انقالب اســالمی داریم.وی ادامه داد: ســفری که در آغاز کار دولت 
سیزدهم به دعوت رئیس جمهور تاجیکستان برای حضور در اجالس شانگهای و دیدار دوجانبه به این کشور داشتم، نقطه عطفی برای روابط دو کشور بود.

آیت اهلل رئیســی با اشــاره به این که بعد از سفرش به دوشنبه روابط دو کشور به گونه ای متحول شد که امروز فقط در حوزه تجاری افزایشی ۴ برابری در 
مبادالت تجاری صورت گرفته، اظهار داشت: در حوزه های دیگر هم گام های خوبی برداشته و تفاهم نامه هایی در دوشنبه امضا شد.رئیس دولت سیزدهم 
خاطرنشان کرد: امروز با سفر رئیس جمهور تاجیکستان به تهران و امضای تفاهم نامه های جدید بین دو کشور تردیدی ندارم گام بلندی در روابط برداشته 
خواهد شــد و مصمم هســتیم براساس گفت وگوهای انجام شده بین دو کشور، روابط اقتصادی، سیاســی، فرهنگی، تجاری و حوزه های مختلف انرژی، 
گردشگری، معدن و علم و فناوری به نحوی تداوم یابد که هر دو کشور و ملت شاهد روابط بهتر از گذشته و حال حاضر باشند.آیت اهلل رئیسی افزود: این 
روابط دو جانبه را می توانیم به روابط خوب منطقه ای و جهانی و بین المللی تبدیل کنیم و این روابط بین دو کشور همسایه مسلمان برای دو ملت و منافع 

دو کشور می تواند بسیار امیدبخش باشد.

حضور تروریست ها در افغانستان را نمی پذیریم 
رئیس جمهور با اشاره به وجود نظرات مشترک دو طرف نسبت به مسائل منطقه ای و همچنین عدم حضور بیگانگان در منطقه، گفت: نگاه این است که 
حضور بیگانگان به هیچ وجه امنیت ساز نبوده و نخواهد بود و مسائل منطقه باید با برگزاری نشست هایی با سران منطقه حل شود.وی درباره افغانستان 

اضافه کرد: نگاه مشترک در مسأله افغانستان این است که دولتی فراگیر به نمایندگی از همه احزاب، گروه ها و اقشار باید شکل بگیرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه امنیت افغانستان برای ما، تاجیکستان و خود ملت افغانستان بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: نظر مشترک ما این است که در 
افغانستان باید آرامش، امنیت و ثبات برقرار شود و حضور تروریست ها در این کشور نگران کننده است. ما حضور تروریست ها را نمی پذیریم.وی ادامه داد: 
معتقدیم بیگانگان و دست های پلیدی که داعش را می پرورد، به تنها چیزی که فکر نمی کند امنیت افغانستان است و تاکنون ۲۰ سال حضور آمریکا و ناتو 
امنیت ساز نبوده و این حضور نتیجه ای جز جنگ، خونریزی و تخریب نداشته است؛ پس آینده افغانستان باید به دست مردم این کشور رقم بخورد.آیت اهلل 

رئیسی در پایان تصریح کرد: ایران و تاجیکستان در مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته هم تأکید دارند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، از افزایش ۲.۷ 
برابری موارد اسهال ویروسی نســبت به سال گذشته خبر داد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، محمد مهدی گویا گفت: موارد اســهال ویروســی که به 
صورت طغیانی در بعضی از مناطق کشور مشاهده می شود، نسبت به سال 
گذشته افزایش ۲.۷ برابری داشته اســت.وی افزود: ظرف دو ماه گذشته 
حدود ۳۰ هزار مورد اسهال در سیستم ثبت اطالعات نظام سالمت کشور 
به ثبت رسیده که به نظر می رسد حدود ۶۵ درصد از کل اسهال های کشور 
را شامل می شود.رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر با بیان اینکه تمام 
مواردی که ثبت شــده از نظر بیماری وبا کنترل شده و همگی منفی بوده 
اند، بیان داشت: هرچند تا پایان مهر سیستم سالمت کشور برای تشخیص 
فوری و مراقبت از بیماری وبا و ســایر بیماری های اسهالی در آماده باش 
قرار دارد و شــاید هنوز زود باشد که در مورد سال جاری قضاوت شود، اما 
آنچه اکنون مشاهده می شود افزایش موارد بیماری اسهالی ویروسی است.

گویا ادامه داد: عمده موارد بیماران بررسی شده مربوط به اسهال ویروسی 
بودند و اکنون نیز این بیماری شــایع اســت و الزم است هموطنان نکات 

بهداشتی در رابطه با پیشگیری از این بیماری را به دقت رعایت کنند.
وی با اشــاره به اینکه انتهای فصل بهار، تابستان و حتی ماه مهر فصولی 
هســتند که موارد مبتال به بیماری های اســهال افزایــش می یابد، گفت: 
عمده این موارد ناشــی از مصرف آب غیربهداشــتی و لوله کشی نشده و 
همچنین میوه و سبزیجاتی که خوب ضدعفونی نشده اند، هستند.رئیس 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر اظهار داشــت: این موارد تقریباً در همه 
استان های کشور دیده می شــود ولی در استان های گرمسیری به نسبت 

اســتان های دیگر شایع تر اســت.گویا افزود: مهم ترین بیماری که در بین 
بیماری های اسهالی برای نظام سالمت کشور اهمیت دارد اول بیماری وبا 
و بعد اسهال های خونی است که معموالً منشأ باکتریایی دارند.وی با اشاره 
به اینکه در بعضی از سال ها موارد بیماری های اسهالی بیشتر از سال های 
قبل است، گفت: یکی از عوامل تأثیرگذاری در افزایش موارد بیماری های 
اســهالی بارندگی های کم سال قبل و اســتفاده از آب های غیرمطمئن به 
دلیل کمبود منابع آب آشــامیدنی تصفیه شده در آن سال خاص، است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر بیان کرد: سال جاری هم شاهدیم 
که موارد بیماری های اســهالی افزایش یافته است. بنابراین مردم عزیز در 
هنگام مســافرت و صرف غذا در بیرون از منزل از یکســو و از سوی دیگر 
رعایت بهداشت فردی به ویژه شستشوی دست و رعایت نکات ضدعفونی 
در هنــگام مصرف میوه جات و ســبزیجات دقــت الزم را به عمل آورند.

وی افزود: تمام دانشــگاه های علوم پزشــکی کشور که وظیفه کنترل این 
بیماری ها را به عهده دارند از ابتدای سال جاری در وضعیت آماده باش به 
سر می برند. اقدامات الزم صورت گرفته، نمونه های مدفوع بیماران بررسی 
شــده و نکات الزم به دانشگاه ها اعالم شده اســت.گویا ادامه داد: به نظر 
می رسد بر اساس آنچه اکنون شاهد هستیم در رابطه با بیماری های اسهالی 
تابستان سختی در پیش رو داشته باشیم. بنابراین انتظار داریم هموطنان 

عزیز نهایت همکاری را با نظام سالمت کشور به عمل آورند.
وی یادآرو شد: تاکنون ۱۶۹۲ مورد بیماری در کشور از ابتدای سال جاری 
در رابطه با مســمویت غذایی به ثبت رسیده که همه موارد ناشی از مواد 

غذایی خوب نگهداری نشده بوده است.

 آماده باش وزارت بهداشت

شیوع اسهال ویروسی در کشور

تغییر 4200 به حدود 25 هزار تومان

دریافت حقوق ورودی با نرخ جدید ارز آغاز شد
رییس کل بانک مرکزی :

سیم کارت موبایل به عنوان 
وثیقه بانکی معتبر خواهد شد

نسخه خاندوزی برای اقتصاد ایران

باید حکمرانی بر ریال در دستور کار قرار گیرد

رییس کل بانک مرکزی در بیست و نهمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی برخی از محورهای کاری و 
برنامه ها و اقدامات انجام شده در بانک مرکزی را توضیح داد.به گزارش خبرنگار ایلنا؛ علی صالح آبادی در بیست 
 و نهمین همایش ســاالنه سیاست های پولی و ارزی با اشــاره به کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی 
اظهار داشــت: یکی از موضوعات بانکی که می تواند عامل افزایش پایه پولی هم باشد بحث اضافه برداشت هاست 
اما خوشبختانه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده 
است.وی همچنین از اجرای رمز ریال در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طبق قولی که همکارانم در بانک مرکزی  

داده اند، رمز ریال از شهریور ماه به اجرا می رسد....

بازنشستگان بخوانند؛

باالخره حقوق بازنشستگان افزایش می یابد؟

حجم نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار میلیارد رسید

رئیسی در نشست خبری مشترک با امامعلی رحمان؛

افزایش ۴ برابری تبادالت تجاری نشانگر ارتقای روابط 
ایران و تاجیکستان است
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گزیده خبر
گفت وگوی رییسی و الکاظمی؛

 مقابله با ریزگردها در ایران و عراق
 دنبال می شود

رئیس جمهور کشــورمان و نخست وزیر عراق در گفت وگویی تلفنی با تاکید بر 
اهمیت همکاری های منطقه ای، اجرای تفاهمات را کلید پیشرفت و توسعه این 
همکاری ها عنوان کردند.به گزارش اقتصاد آنالین ، ســید ابراهیم رییسی عصر 
امروز یکشنبه در پاسخ به تماس تلفنی »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق 
با ابراز خرســندی از روند رو به پیشرفت حرکت ملت عراق و نیز تعامل گروه ها 
و جریان های سیاسی برای تشکیل دولت جدید این کشور گفت: تصویب قانون 
ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق اقدامی مبارک 
بود.رییس جمهور با اشــاره به مشــکالت ناشــی از طوفان های خاک و هجوم 
ریزگردها به شهرهای ایران و عراق اظهار داشت: تغییرات آب و هوایی مختص به 
کشور خاصی نیست و از مرزها عبور می کند. امروز مقابله با ریزگردها تبدیل به 
خواسته مشترک منطقه ای شده است و از همه کشورهای منطقه انتظار می رود 
به مسئولیت های خود در قبال این معضل عمل کنند.آیت اهلل رییسی با تاکید بر 
اینکه توسعه خطوط ارتباطی بین دو کشور موجب رشد و رونق اقتصادی و ثبات 
در منطقه می شود، بر لزوم تسریع در عملیات اجرایی خطوط ریلی تاکید کرد.

دکتر رییسی همچنین با اشاره به نزدیک شدن موسم برگزاری راهپیمایی اربعین، 
خواستار تسهیل زمینه حضور زائران ایرانی شد.»مصطفی الکاظمی« نخست وزیر 
عراق نیز در این گفتگوی تلفنی، تمجید آیت اهلل رییسی از تصمیم پارلمان عراق 
برای ممنوعیت عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی را مایه دلگرمی ملت و 
دولت عراق دانست و گفت: فلسطین، نه فقط مساله مسلمانان، بلکه مساله همه 
عدالت خواهان جهان است و دولت و پارلمان عراق نیز مجموعه ای از تصمیمات و 
اقدامات را در حمایت از ملت فلسطین داشته اند.نخست وزیر عراق با بیان اینکه 
رفع موانع تسریع در اجرای خط آهن بصره شلمچه را با جدیت پیگیری خواهد 
کرد، به مالقات امروز خود با رییس ســازمان حفاظت محیط زیست کشورمان 
اشاره کرد و افزود: در گفتگوهای آقای سالجقه با مقامات عراقی مقرر شده است 
که همکاری برای مقابله با معضل ریزگردها در قالب یک تفاهم نامه دنبال شود.

الکاظمی در رابطه با برگزاری مراسم پیاده روی اربعین، تصریح کرد: از مسئوالن 
عراقی خواسته ام که برنامه ای دقیق برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم و نیز 

چارچوب مهمان نوازی از زائران ایرانی تهیه و به بنده ارائه کنند.

علی دیواندری تبرئه شد
  پرونده سازی علیه دیواندری توسط 

داماد وزیر 
قوه قضائیه و شــعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی، حکم برائت علی 
دیواندری مدیرعامل پیشین بانک های ملت و پارسیان و رئیس پژوهشکده پولی و 
بانکی کشور را صادر کرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در حکم 
قطعی که از سوی شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی شهر تهران ویژه رسیدگی 
به جرایم اقتصادی صادر شــده است، علی دیواندری از همه اتهامات مندرج در 
کیفرخواست تبرئه شد.دادگاه طی این حکم با استناد به اصل 37 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران و ماده 140 قانون مجازات های اسالمی، اتهامات وارده به 
علی دیواندری مبنی بر اخالل در نظام اقتصادی را وارد ندانســته و آنرا رد کرده 
اســت. در حکم صادره از سوی دادگاه مذکور، بیان شــده که با هدایت یک ابر 
بدهکار بانکی و همدستش که داماد یکی از وزرای دولت سابق است، فساد حادث 
شده است.آنطور که از حکم صادره برمی آید این افراد از شیوه ها و اهرم های غیر 
قانونی و نامشــروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت المال بهره جسته اند و با 
وارد کردن اتهام به علی دیواندری تالش کردند تا خود را از چنگ عدالت برهانند.

گفتنی است این حکم توسط قاضی خوشنام قوه قضاییه، اسداهلل مسعودی مقام، 
صادر شده است.جزئیات این حکم متعاقبا منتشر خواهد شد.بهمن  ماه سال 98 
بود که قاضی موحد با اعالم خبر تشدید قرار متهم علی دیواندری قرار وثیقه او 
را به قرار بازداشــت تبدیل کرد، آن زمان دیواندری به اتهام مشارکت در اخالل 

عمده در نظام ارزی کشور در جلسات دادگاه حاضر می شد.

امیرعبداللهیان:
سندموافقتنامه کریدوربین المللی خلیج 

فارس-دریای سیاه نهایی شده است
وزیر امور خارجه به نهایی شــدن سند موافقتنامه کریدور بین المللی خلیج 
فارس-دریای ســیاه اشــاره و ابراز امیدواری کرد: امضای این سند و اجرای 
کریدور مذکور منشا تحوالت مثبت در همکاری ها شود.به گزارش خبرگزاری 
مهر، الزار کومان سکو، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه که در 
تهران بسر می برد .با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار 
کرد.وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن تبریک سی امین سالگرد 
تاسیس سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه، به ظرفیت های وسیع همکاری 
میان جمهوری اســالمی ایران و این سازمان اشاره و از جمله توانمندی های 
ایران در حوزه های ترانزیــت و انرژی را تبیین کرد.امیرعبداللهیان همچنین 
به کنفرانس بین المللی »ایران و ســازمان همکاری اقتصادی دریای ســیاه: 
چشــم اندازها برای همکاری« اشــاره کرد و آن را بــه عنوان فرصتی مغتنم 
برای شناســائی زمینه های همکاری متقابل ایران و سازمان اقتصادی دریای 
ســیاه قلمداد کرد.وزیر امور خارجه همچنین به نهایی شدن سند موافقتنامه 
کریدور بین المللی خلیج فارس-دریای ســیاه اشــاره و اظهار امیدواری کرد 
امضای این سند و اجرای کریدور مذکور منشا تحوالت مثبت در همکاری های 
تجاری و ترانزیتی مابین جمهوری اســالمی ایران و حوزه دریای سیاه شود.

دبیرکل ســازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه نیز ضمن تشکر از وزیر امور 
خارجه برای این مالقات و نیز حمایت از برگزاری کنفرانس بین المللی تهران، 
جمهوری اســالمی ایران را از فعال ترین »شرکای گفتگوی« سازمان برشمرد 
و اظهــار اطمینان کرد در پرتــو کنفرانس فردا، زمینه بــرای همکاری های 

گسترده تر و مستحکم تر فراهم گردد.

سرلشکر سالمی:

 انتقام شهید صیاد خدایی را از دشمنان خواهیم گرفت
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه شهید 
صیادخدایی به دســت َشقی ترین افراد یعنی صهیونیست ها به 
شــهادت رسیده اســت، اظهار داشت: ان شــاءاهلل انتقام او را از 
دشــمنان خواهیم گرفت.به گزارش حوزه دفاعی ایرنا به نقل از 
ســپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دیدار با خانواده سردار شهید 
حســن صیادخدایی از فرماندهان مدافع حرم که هفته گذشته 
در تهران در یک حمله تروریســتی به شهادت رسید، با اشاره 
به رشادت های این شــهید اظهار داشت: شهدایی که به دست 
صهیونیست ها به شهادت می رسند، شهدای بسیار بلندمرتبه و 
با مقام بســیار واالتری هستند، چراکه به دست بدترین افراد به 
شهادت رسیده اند و ان شــاءاهلل انتقام او را از دشمنان خواهیم 
گرفت.وی ادامه داد: این شــهادت ها به قوام و دوام اسالم کمک 
می کند. چراکه اسالم از ابتدا بر پایه شهادت ماند و اگر شهادت 
حضرت امام حســین )ع( و ائمه اطهار نبود، اســالم هم نبود.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امیدوارم که خداوند به ما توفیق 
ادامه راه این شــهید را بدهد، خاطرنشان کرد: چنین افتخاری 
برای این خانواده مبارک و نادر است، چرا که این روزها به ندرت 
کسی توفیق شهادت پیدا می کند. بازار شهادت در دفاع مقدس 
و جنگ داغ بود و هر روز تعدادی به شهادت می رسیدند، اما االن 
شــهادت یک توفیق ناب است. خداوند فردی را به عنوان شهید 
به نزد خود می برد، که جایگاه بســیاری دارد.سرلشکر سالمی 
با اشاره به شباهت شهادت شــهید سپهبد علی صیادشیرازی 

و شــهید صیادخدایی تاکید کرد: تا پیش از شــهادت شــهید 
صیادخدایی، یک شهید صیاد در ارتش داشتیم. پس از شهادت 
شهید صیادخدایی، سپاه نیز مفتخر به داشتن یک شهید صیاد 

شــد. اگر به طریقه شهادت این دو شــهید توجه کنیم، شیوه 
شهادت آن ها نیز مشابه یکدیگر است.وی افزود: چند روز پیش 
که به قم سفر کرده بودم همه مردم خواهان این بودند که انتقام 

خون شهید صیادخدایی را بگیریم. همچنین در روز تشییع پیکر 
این شهید نیز مردم بر انتقام از قاتالن شهید صیادخدایی ُمِصر 
بودند.فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه نام شــهید صیادخدایی 
جهانی شــد، تصریح کرد: نام این شهید آوازه جهانی پیدا کرد 
و در جهان عزیز شد. در حالی که فردی گمنام بود و مردم او را 
نمی شــناختند، اما به اذن خداوند یکباره انفجاری در جهان رخ 
داد و شهید صیادخدایی مانند خورشید در قله جهان درخشید. 
همه شهدا عزیز هســتند و با کیفیت های متفاوتی به شهادت 
رســیدند، اما شهید صیادخدایی به نحوی به شهادت رسید که 
از انسان دلربایی می کند.وی افزود: سیمای این شهید نیز بسیار 
مصمم، مطمئن و با صالبت اســت. او در این عالم آوازه جهانی 
پیدا کرد و اهل آســمان نیز او را به خوبی می شناسند.سرلشکر 
سالمی، شهید صیادخدایی را الگویی مناسب برای جوانان جامعه 
دانست و اظهار داشت: اسالم با نام این شهدا ماندگار می شود و 
دین خدا بدون نام این شهدا ماندنی نیست.وی ادامه داد: دشمن 
از قلب کاخ سفید و تل آویو او را ماه ها و سال ها، خانه به خانه و 
کوچه به کوچه تعقیب کرد تا در نقطه ای او را به شهادت برساند. 
عظمت این شهید به قدری است که دشمن با شهادت او خود را 
پیروز فرض می کند. شهید صیادخدایی در نگاه الهی نیز عظمت 
پیدا کرد و عزیز شد.فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
اشاره به این که شهادت، زیباترین سرنوشت برای انسان هاست، 
خاطرنشان کرد: آن ها که شهادت این عزیزان را تحمل می کنند 

نیز در نزد خداوند بسیار عزیز هستند.

تهران- ایرنا- وزیر کشــور با بیان اینکه 
طبق اظهــارات آتش نشــانان متروپل 
پیچیده تر از پالسکو است، گفت: مسأله 
پالســکو پس از تخریب و فروریختن، 
کاماًل تمام شد اما متروپل به دلیل نوع 
ســازه ها و همچنین محدود بودن فضا، 
پیچیدگی بســیاری دارد که هنوز کار 
آن تمام نشده است.به گزارش خبرنگار 
حوزه دولــت ایرنا، »احمد وحیدی« در 
حاشــیه جلســه هیأت دولت عصر روز 
گذشــته )یکشــنبه( با ارائه گزارشی از 
حضور ۶ روزه خود در محل ســاختمان 
متروپــل آبادان و روند امدادرســانی به 
حادثه دیــدگان و اقدامــات الزم برای 
آواربرداری و بازســازی این سازه، گفت: 
ســاختمان متروپل حدود 48 هزار متر 
مربــع زیربنا دارد که با تخلف ســاخته 
شده است. وی ادامه داد: این ساختمان 
قرار بوده در ۶ طبقه ســاخته شــود اما 
در دو مرحلــه تعــداد واحدهــای این 
ساختمان به 10 طبقه اضافه شده است. 
وزیر کشــور با بیان اینکه اشکاالتی در 
دوره های قبل نسبت به این ساختمان 
گزارش شده است، اظهار داشت: ساخت 
متروپل از ســال 9۶ شروع شد و چند 

سال طول کشــید؛ گزارش هایی مبنی 
بر تخلــف در این زمان ارائه شــده اما 
به این گزارش ها توجهی نشــده است.
وحیدی بــا تأکید بر این که واقعاً تخلف 
بزرگی در ســاخت متروپل انجام شده 
است، خاطرنشان کرد: حتی آتش نشانان 
معتقــد بودنــد متروپــل پیچیده تر از 
پالسکو اســت؛ چون در پالسکو بعد از 
تخریب و فروریختن کامل ســاختمان 

اگر چه عزیزانمان شــهید شده اند و داغ 
دیده ایم اما مسأله تمام شد اما ساختمان 
متروپل به دلیل نوع سازه ها و همچنین 
محدود بودن محیط، بسیار پیچیدگی 
دارد.وی تصریح کــرد: به همین دلیل 
مجبور شدیم چند خانه مسکونی مردم 
را در اختیــار بگیریــم و آنها را تخریب 
کنیم تا محور و راه جدید برای دسترسی 
بهتر پیدا شود. از آنجا که فضای اطراف 

بسیار محدود بود مردم حدود 1۵0 متر 
که زندگی و امکانات شــان در آنجا قرار 
داشت را تخلیه کردند که به نظرم روند 
کار خوب اســت و کار به خوبی دنبال 
می شــود.رئیس جمهور هم پس از ارائه 
گزارش وزیر کشور تأکید کرد: باید برای 
مقاوم سازی سازه های ناایمن بدون هیچ 
رودربایستی اقدام کرد.آیت اهلل رئیسی با 
بیان این که ممکن است هر دستگاهی 
مانع شود، خاطرنشان کرد: ممکن است 
جایی درمانگاه یا مدرسه باشد که اصولی 
ساخته نشده است همه را بررسی کنید 
اگر ســاختمان هایی امکان ترمیم دارد 
بازسازی شود؛ نمی شــود شاهد باشیم 
جان مردم به خطر بیفتد.رئیس جمهور 
از مسئوالن به ویژه وزارت کشور، وزارت 
راه و شهرسازی و همچنین شهرداری ها 
و سازمان نظام مهندسی خواست تا این 
موضوع را با اولویت و جدیت دنبال کنند 
تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.آیت ااهلل 
رئیســی یادآور شد: از ابتدای دولت هم 
اعالم کردیم رسیدگی به مسائل استان 
خوزســتان برای ما اولویــت دارد و بر 
همین مبنا برای خوزستان استاندار ویژه 

انتخاب شده است.

گزارش وحیدی در جلسه هیأت دولت؛

وزیر کشور: متروپل پیچیده تر 
از پالسکو است

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: افزایش دقت سامانه های موشکی، راداری و تسلیحات پدافندی، ماحصل اعتماد به توان 
داخلی، تخصص بومی جوانان و تعهد پیشکسوتان پدافندی است.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش با حضور در گروه پدافند هوایی زاهدان، بخش های عملیاتی، آمادگی رزمی و توانمندی دفاعی این گروه پدافندی را مورد ارزیابی قرار داد.وی با 
بیان اینکه ذکاوت و هوشیاری مجموعه پدافند هوایی ارتش در مقابله با تغییر ماهیت تهدیدات به روز و راهبردی است، افزود: افزایش دقت سامانه های موشکی، راداری 
و تســلیحات پدافندی، ماحصل اعتماد به توان داخلی، تخصص بومی جوانان و تعهد پیشکســوتان پدافندی است.فرمانده نیروی پدافند هوایی با اشاره به بکارگیری 
تســلیحات گسترده و متنوع پدافندی در راستای دفاع چندالیه مرزهای هوایی کشورمان گفت: توانمندی های پدافند هوایی ارتش، عرصه را بر جوالندهی بیگانگان 
تنگ تر کرده اســت.امیر صباحی فرد با ابراز رضایت از آمادگی رزمی یگان های نیروی پدافند هوایی ارتش خاطرنشــان کرد: آمادگی رزمی نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران قابل آزمودن نیست و نیروی پدافند هوایی ارتش در مسیر تحقق اهداف انقالب اسالمی در خط مقدم دفاع از کشور است. قدرت دفاعی ما برای ملت 

پشتوانه امنیت است؛ چون بدون امنیت همه ارزش های کشور دچار مشکل می شود.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در ادامه از سایت غدیر زابل نیز بازدید کرد.

سخنگوی ارتش با اشاره به دستاوردهای ارتش اظهار داشت: موشک حیدر 1 نیروی زمینی ارتش توسط پهپاد های بزرگ حمل شده و با 
برد ۲00 کیلومتر اهداف را از دور نشانه می گیرد.به گزارش خبرگزاری فارس، امیر سرتیپ دوم شاهین تقی خانی معاون فرهنگی و روابط 

عمومی ارتش ضمن تسلیت به مردم آبادان در گفت وگو با برنامه »رویداد« گفت: ارتش در حوزه پهپادی رشد کمی و کیفی چشمگیری داشته و مدت هاست خط تولید برخی 
پهپاد ها را راه اندازی کرده است.وی طراحی و تولید و تجهیز پهپاد ها را اقدامی متکی به دانش و فناوری خواند و ادامه داد: ما بخش هایی از این دستاورد ها را در پایگاه پهپادی 
راهبردی 313 ارائه دادیم و جدا از انواع پهپاد های شناسایی، رزمی و انهدامی، گونه های متنوعی از مهمات جدید ایرانی در معرض دید قرار دادیم.سخنگوی ارتش با اشاره به 
وجود پهپاد های ارتقا یافته و پهپاد جدید ضد رادار امید خاطر نشان کرد: موشک حیدر 1 نیروی زمینی ارتش توسط پهپاد های بزرگ حمل شده و با برد ۲00 کیلومتر اهداف 
را از دور نشانه می گیرد.حیدر ۲ نیز یک پهپادکروز با برد چند صد کیلومتر است که توسط نیروی زمینی طراحی شده و می تواند ماموریت های ابالغی را صد ها کیلومتر دورتر 
به انجام برساند.امیر سرتیپ دوم تقی خانی با تاکید بر ایرانی بودن مجموعه بمب ها، موشک ها، راکت ها و تجهیزات نصب شده بر روی پهپاد ها گفت: این دستاوردها، محصول 

ذهن خالق جوانان ارتش، وزارت دفاع و شرکت های دانش بنیان است که دشمن را از هر اقدام نابخردانه علیه جمهوری اسالمی بر حذر می دارد.

امیر صباحی فرد:

افزایش دقت سامانه های پدافندی ماحصل اعتماد به 
توان داخلی است

سخنگوی ارتش

موشک »حیدر 1« اهداف را از فاصله ۲۰۰ کیلومتر 
هدف قرار می دهد

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر شــروع ســاخت و ساز 
ســاختمانی، بدون اخذ پروانه باشد؛ یا اینکه برخالف 
مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری 
با مأمورین خود می تواند رأســاً از احداث ســاختمان 
مزبور جلوگیری کند.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز 
رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای، دیروز )دوشــنبه 9 خرداد( طی ســخنانی در 
جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک والدت 
باســعادت حضرت فاطمه معصومه)س( و روز دختر، 
به حادثه غمبار فروریختن ساختمان در آبادان اشاره 
کرد و جانباختــن تعدادی از هم وطنان در این حادثه 
را به مردم خوزســتان و بویژه مردم صبــور آبادان و 
خانواده های معزا تســلیت گفت و اظهــار کرد: امروز 
تنهــا خانواده های داغدار، عزادار نیســتند بلکه همه 
مردم ایران از وقوع این حادثه غمناک هستند.رئیس 
دستگاه قضا در ادامه با اشاره به هیئت اعزامی از طرف 
دادستانی کل کشور و همچنین هیئت اعزامی از جانب 
دولت و تکلیف کمیسیون عمران مجلس برای بررسی 
ابعاد حادثه آبادان، بیان داشــت: هیئت های اعزامی از 
ســوی قوای مختلف و برخی از نهادهای مردمی، باید 
ضمن تشریک مساعی و تبادل اطالعات، حادثه آبادان 

را هر چه سریعتر بصورت همه جانبه، جامع ، هماهنگ 
و آسیب شناسانه بررسی کنند تا از جهات مختلف، یک 
گزارش کامل و جامع ارائه شود و تصمیمات مقتضی 
اتخــاذ گردد .رئیس قوه قضاییــه در ادامه با تبیین و 
تشریح سه مرحله ای که در بررسی حوادثی نظیر حادثه 
آبادان، باید مدنظر قرار گیرند و هیات های اعزامی در 
همین موارد مشغول بررسی دقیق هستند، گفت: در 
این قبیل ســاختمان ها، بصورت مشخص، قراردادی 
بین شهرداری و شخص حقیقی منعقد می شود؛ باید 
بررســی شود که این قرارداد از جهات مختلف درست 
بوده یا نه؟ آیا این ســاختمان برای شروع به ساخت، 
جواز داشــته یا خیر؟ آیا جواز صادر شــده بر اساس 
اســتانداردها و ضوابط بوده؟ دســتگاه های مربوطه و 
افراد خاصی که در این قبیل مسائل باید تصمیم گیری 
و اظهارنظــر می کردند، آیا کار خود را درســت انجام 

داده اند؟ دســتگاه هایی نظیر شــهرداری، کمیسیون 
ماده 100، نظام مهندســی، وزارت راه و شهرسازی، 
قوه قضاییه و سایر دستگاه های مسئول، آیا وظایف و 
مسئولیت های خود را به درستی انجام داده اند؟رئیس 
قوه قضاییــه تصریح کرد: طی روزهای اخیر پاســخ 
بســیاری از ســواالت باال و همچنین مسائل دیگر تا 
حدودی روشن شده اســت اما جهت بررسی دقیقتر 
نیاز هست که مسائل به صورت تخصصی و همه جانبه 
بررسی جامع شود. رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره 
به وظایف ومســئولیت هایی که شهرداری ها در قبال 
ساختمان ها و بناها و مستحدثات دارند، تصریح کرد: 
اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون اخذ پروانه 
باشد؛ یا اینکه برخالف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی 
شروع شود؛ شهرداری با مأمورین خود می تواند رأساً از 
احداث ساختمان مزبور جلوگیری کند. همچنین اگر 

ساختمانی بصورت خالف ساخته شده باشد، شهرداری 
می تواند موضوع را به کمیسیون ماده 100 اعالم کند 
و کمیســیون مزبور چنانچه حکم بــه قلع و قمع داد 
و این رأی قطعی شــد، باز در اینجا خود شهرداری و 
کمیســیون ماده 100 می توانند صاحب ملک را ملزم 
به انجام اصالحات الزم یا تخریب بنا کنند؛ درصورت 
استنکاف مالک از اجرای حکم نیز، شهرداری می تواند 
برای تخریب، اقدام کند.رئیــس قوه قضاییه در ادامه 
با اشــاره به وظایف ســازمان نظام مهندسی در قبال 
ساخت ساختمان ها، اظهار داشت: فردی که می خواهد 
ساختمانی را بسازد، باید طراحی، نقشه اجرایی و سایر 
اســناد و مدارک الزم را ارئه  دهد و نظام مهندســی 
حسب مورد، مهندس متناسب با این قضیه را معرفی 
می کند؛ مهندس ناظر وظیفه نظارت بر مراحل مختلف 
ساخت و ســاز را دارد؛ چنانچه مهندس ناظر تخلف 

کرد و شــهرداری به این امر واقف شــد، موظف است 
که موضوع را به ســازمان نظام مهندسی اطالع دهد؛ 
گاهی اوقات باید حسب مورد، فرد را به دستگاه قضایی 
معرفی کند؛ گاهی نیز باید در راستای مسائل انتظامی، 
برخوردهای مقتضی صورت گیرد؛ علی ایحال در قبال 
ســاختمان فروریخته آبادان نیز باید این مورد نیز با 
دقت بررسی شود.رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان 
اینکه مصوبات شورای عالی شهرسازی الزم االجراست، 
گفت: شهرداری و سایر دســتگاه ها موظف به اجرا و 
لحاظ مصوبات شورای عالی شهرسازی هستند؛ لذا باید 
بررسی شــود که در مورد ساختمان فروریخته آبادان 
این مصوبات لحاظ شده بود یا خیر؟ همچنین مجری 
پروژه نیز از جهات مختلف مســئولیت های سنگینی 
برعهده دارد، بنابراین باید بررسی شود که این مجری 

به تکالیف خود عمل کرده بود یا خیر؟

رئیس قوه قضاییه با اشــاره به فلسفه صدور پایان کار 
برای ســاختمان ها ، تصریح کرد: پایان کار برای این 
مهم صادر می شود که لحاظ ضوابط و اصول مهندسی 
و ایمنی در ساختمان تایید شود؛ این امر در شرایطی 
است که برخی از طبقات ساختمان فروریخته آبادان به 
بهره برداری رسیده بودند و برخی دیگر از طبقات آن در 
حال ساخت بودند؛ بنابراین طبیعی است که ساختمان 
مزبور پایان کار نداشته است؛ آیا این ساختمان اِشکال 
و ایرادی داشته که پایان کار نداشته است؟ علی ایحال 
این مســائل و مشــابهات آن باید از سوی هیئت های 
اعزامی به دقت و بصورت آسیب شناسانه مورد بررسی 
قرار گیرند تا از تکرار این قبیل حوادث جلوگیری شود. 
وی ادامه داد: دو اصالحیه در مورد ساختمان فروریخته 
آبادان وجود داشــته؛ بدین معنا کــه اول پروانه برای 
طبقات مشخص صادر شــده و سپس دوبار، طبقاتی 
اضافه شــده است؛ سؤال این است که آیا این طبقات 
اضافه شده با فونداسیون اصلی، سازه پیش بینی شده و 
نقشه ارائه شده به نظام مهندسی و شهرداری سازگار 
بوده است؟ آیا فونداسیون و زیرساخت ساختمان مزبور 
توان آن طبقات اضافی را داشــته است؟ اینها مسائلی 

است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.  

رئیس قوه قضاییه:

شهرداری می تواند رأساً از ساخت و ساز بدون پروانه جلوگیری کند
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گزیده خبر

بازنشستگان بخوانند؛
 باالخره حقوق بازنشستگان افزایش

 می یابد؟
باوجود اینکه مقرر شده بود تا حقوق بازنشستگان حداقلی بگیر ۵۷درصد و حقوق 
سایر بازنشســتگان نیز ۳۸درصد افزایش داشته باشــد، اما هنوز خبری از این 
افزایش حقوق نیســت. حاال سوال بسیاری از بازنشستگان این است که باالخره 
افزایش حقوق ها به کجا خواهد رســید؟ آیا بازنشستگان شاهد افزایش حقوق 
خود خواهند بود یا خیر؟به گزارش اقتصاد آنالین، بازنشستگان در حالی منتظر 
اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان هستند که هنوز حتی افزایش حقوق 
۵۷درصدی برای این افراد اعمال نشــده و بیش از دو ماه است که بازنشستگان 
منتظرنــد تا افزایش حقوق ۵۷درصــدی برای آنان نیز اجرایی شــود.در واقع 
قرار شــده بود که حقوق حداقلی بگیران ۵۷درصد و حقوق ســایر بازنشستگان 
و بیمه شــده های تامین اجتماعی نیز ۳۸درصد افزایش داشــته باشد؛ اما تا به 
امروز این اتفاق نیفتاده و بازنشســتگان نســبت به این موضوع اعتراض دارند و 
منتظرند افزایش حقوق ها را در پیامک واریز حقوق خود ببینند.شواهد حاکی از 
آن است که این افزایش حقوق باالخره اعمال خواهد شد؛ برای مثال دبیر کانون 
بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار داشته است که دولت باید در بحث افزایش 
حقوق بازنشستگان به قانون عمل کند.وزیر اقتصاد نیز چند روز پیش قول داده 
بود که افزایش مســتمری سازمان تامین اجتماعی انجام شود. دیروز نیز رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس  در نامه ای به رییس جمهور خواستار اجرایی شدن 
افزایش حقوق مصوب تامین اجتماعی در هیات دولت و ابالغ آن به هیات وزیران 
شد.بنابراین به نظر می رســد افزایش حقوق بازنشستگان کمی جدی تر شده و 
احتمــال دارد که به زودی انجام شــود؛ اما هنوز خبری قطعی در این خصوص 
منتشر نشده و باید منتظر ماند و دید باالخره چه خواهد شد؟ آیا با افزایش حقوق 
بازنشستگان موافقت خواهد شد و باالخره بازنشستگان شاهد افزایش حقوق های 

خود خواهند بود یا خیر؟

آیا درآمد ۱۰میلیون تومانی مالک حذف یارانه 
است؟

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مالک حذف 
یارانه افراد توضیح داد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ داریوش 
ابوحمــزه معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاســخ به 
این پرســش که  آیا داشــتن خودرو مالک دریافت یا عدم دریافت یارانه است 
یا خیر، گفت: صرفاً خودرو مالک نیســت و ممکن اســت خانواده ای دو خودرو 
داشــته باشــد اما باز هم یارانه دریافت کند و در واقع پرداخت یارانه بســتگی 
به ســایر درآمدهای یک خانواده دارد که چه میزان اســت.وی با تأکید بر اینکه 
مبنای پرداخت یارانه ها، ترکیبی از شــاخص های درآمدی و دارایی است، افزود: 
مالک و مبنای یارانه ها فقط درآمد 10میلیون تومانی در ماه نیســت و این گونه 
نیســت افراد با این درآمد در دهک دهم قــرار بگیرند، مبنای پرداخت یارانه ها 
ترکیبی از شاخص های درآمدی و دارایی است.ابوحمزه ادامه داد: مبنای پرداخت 
یارانه ها براساس میانگین شاخص های درآمدی و دارایی و البته با در نظر گرفتن 
بُعد خانوار است، این شاخص ها کنار هم قرار می گیرند و خانواده ها دهک بندی 
می شوند و لذا اینکه گفته شود که 10 میلیون تومان درآمد ماهیانه باعث می شود 

که خانواده ها در دهک دهم قرار بگیرند، این گونه نیست.

وعده پاالیش متقاضیان نهضت ملی مسکن تا 
پایان خرداد

معاون وزیر راه و شهرســازی از پاالیش نهایی متقاضیان نهضت ملی مســکن 
تــا پایان خرداد خبر داد و گفت: زمین 1.۴ میلیــون واحد طرح مذکور تامین 
شده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده 
اظهار کرد: تمامی استان ها باید حداکثر تا پایان خردادماه پاالیش نهایی ثبت نام 
متقاضیان را برای شرط چهارم که سابقه سکونت است انجام بدهند.وی افزود: با 
توجه به این که طرح نهضت ملی مسکن متقاضی محور است سرعت در پاالیش 
نهایــی و اتصال متقاضیان به طرح ها ضرورت دارد.وی همچنین از تامین زمین 
1.۴ میلیــون واحد نهضت ملی مســکن در داخل محدوده شــهری خبر داد و 
گفت: زمین 1.۴ میلیون واحد نیز در شرایط تغییر کاربری و الحاق به محدوده 

قرار دارد.
در سال 1۴00؛

چه تعداد جوان بیکار داریم؟
در ســال 1۴00 سهم بیکاری جوانان )بازه سنی 1۵ تا ۲۴ سال( از کل بیکاران 
۲۳.۷ درصدی یعنی ۵۵۷ هزارو ۷۹۳ نفر بوده است؛ همچنین این رقم در گروه 
سنی 1۸ تا ۳۵ سال، یک میلیون و ۶۶۹ هزار نفر است.به گزارش خبرنگار مهر، 
به اعتقاد کارشناســان اقتصادی از اولین تبعات بروز مباحثی همچون نوسانات 
اقتصادی، عدم توزیع مناسب درآمد و امکانات، عدم جذب نیروی کار در مراکز 
تولیدی و صنعتی، عدم تناســب بین آهنگ رشد جمعیت و فرصتهای شغلی و 
… در اقتصاد کشــور، بیکاری جوانان است.از سویی دیگر به دلیل اتخاذ برخی 
سیاستهای غلط و فقدان آموزش های متناسب با نیاز بازار کار، جوانان از یافتن 
شغل مناسب محروم شده و به جمع جمعیت بیکار می پیوندند.بر همین اساس، 
بررسی تازه ترین آمار مربوط به وضعیت بیکاری در سال 1۴00 نشان می دهد که 
طی این سال از ۲ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۹۵۳ نفر بیکار، سهم جوانان )1۵ تا ۲۴ 
سال( ۲۳.۷ درصد بوده است که نسبت به سال ۹۹ ثابت مانده است؛ به عبارتی 

در سال گذشته ۵۵۷ هزار و ۷۹۳ جوان بیکار بوده اند.

نسخه خاندوزی برای اقتصاد ایران

باید حکمرانی بر ریال در دستور کار قرار گیرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسیر صحیح در اقتصاد ایران 
این اســت که بین دو مقوله پول و ارز توازن ایجاد شــود و با 
توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم خود را متوجه ارز نکنیم بلکه 
به سیاست های پولی و بانکی هم توجه کنیم.به گزارش ایسنا، 
احســان خاندوزی امروز در همایش سیاست های پولی و ارزی 
اظهار کرد: اقتصاد برای رشــد نیاز به ثبات و پیش بینی پذیری 
دارد و اگر فضای ثبات بر اقتصاد حاکم شود و قابل پیش بینی 
باشد، اقتصاد به صورت خودکار مسیر رشد خود را پیدا خواهد 
کــرد.وی افــزود: مالحظات تثبیتی در مقایســه با مالحظات 
توسعه ای در ســاختارهای اقتصادی بااهمیت تر است. عالوه بر 
ثبات و سیاســت گذاری مناســب باید سیاست گذار بسته های 
تشویقی برای فعاالن اقتصادی درنظر بگیرد.وزیر اقتصاد ادامه 
داد: اقتصاد چندبعدی اســت و سیاست گذار نباید یک وجهی 
عمل کند. مهار لنگر ارزی کشــور وابســته بــه بخش تجاری 
کشور اســت که همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت 
تولید و صادرات نیاز اســت.خاندوزی با بیــان اینکه از منظر 
سیاست گذاری پولی و ارزی باید مالحظات ثبات اقتصاد کالن 
و کنترل تورم را موازی با توسعه بخش واقعی اقتصاد و تجارت 
کشــور پیش بیریم، گفت: عنوان همایش ساالنه سیاست های 
پولی و ارزی یادآور نقش دو مقوله مهم پول و ارز برای اقتصاد 
ایران اســت. اثرگذاری این دو مقوله مهم البته از حیث عمق و 
افق متفاوت اســت. برای کارشناسان و صاحب نظران بارها به 
اثبات رسیده که رفتارهای نرخ ارز اثر فوری و کوتاه مدت قوی 
بر اقتصاد ایران دارند  که خود محصول ساختار نفتی و جا افتاده 
اقتصاد ایران است و عمال باعث شده که نرخ ارز نقش مرجع را 

برای مردم و فعاالن اقتصادی بازی کند.

پول برخالف ارز اثر بلندمدت دارد
وی ادامه داد: در مقام مقایســه اثرگذاری مقوله پول بر اقتصاد 
ما یک اثرگذاری بلندمدت و البته عمیق است. آنچه دورنمای 
اقتصاد ما را در بخش حقیقی و تورم شکل می دهد رفتار نظام 
پولی از حیث کمیت و کیفیت مقادیر پولی است. کمیت باالتر 
مقادیر پولی به ویژه در زمانی که رشــد پول کیفیت مناسبی 
نداشته، زمینه ســاز تورم و محرومیت بخش واقعی اقتصاد از 
تامین مالی شــده اســت و برعکس هر زمانی که کمیت رشد 
پول و نقدینگی مطلوب بوده و به اهداف اصابت کرده، ســطح 
بلندمدت تورم را کاهش می دهد.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با بیان اینکه اظهاراتش به معنای آن نیســت که نباید به تورم 
موجود و کاهــش قدرت خرید در کوتاه مدت توجه داشــت، 

تصریح کرد: اعتقــاد دارم توجه به این موضوع بســیار جدی 
است به ویژه اینکه نقش نوسانات نرخ ارز بر تورم غیرقابل انکار 
اســت. دوگانه ای که درباره عمق و افق سیاســت های ارزی و 
پولی وجود دارد، به بیان دیگر با دوگانه دیگری مواجه هستیم، 
ثبات و توســعه. از این منظور این دوگانه، دغدغه های مربوط 
به ثبات این است که تالش کنیم اقتصاد کشور ما پیش بینی 
پذیر و داده ها متغیر به حداقل برسد.به گفته او دغدغه هایی که 
از جهت تمرکز بر کســری بودجه و کنترل مقادیر پولی وجود 
دارد و استقالل بانک مرکزی همگی مالحظات تثبیتی پررنگ تر 
اســت در مقایسه با مالحظات توسعه ای. اگر تمام دغدغه ما از 
این جنس باشــد و اکتفا کنیم و بپذیریم که بازار خود بهترین 
مســیریاب اســت و دولت مداخله و نفوذ خود را کاهش دهد 
و جاده صاف کن باشــد، به نظر می رســد ایــن رویکرد غلط 
نیســت بلکه ناقص اســت و بخش زیادی از واقعیت را روایت 
می کند اما نه همــه آن را.خاندوزی افــزود: مالحظات بخش 
توسعه یک ســطح باالتر و تعیین کننده تر در سیاست گذاری 
است. ما غفلت یا کم رنگی این مالحظات را هم می بینیم. نوعی 
خوش خیالی اســت که اکثر ثبات فراهم شود و تورم مسیرش 
قابل مدیریت باشد کافی است تا اقتصاد وارد مسیر رشد بهینه 

شــود. مثال بسیاری از کالن پروژه های اقتصادی در حوزه هایی 
کــه می توانند تولید، صادرات و اشــتغال را متاثر کنند مانند 
شهرسازی و ریلی، اینها بدون عاملیت فعاالنه سیاست گذار و به 
صرف برقراری ثبات و حداقل شــدن نقش دولت شروع به کار 
نمی کنند. بزرگ مقیاس شدن تولید که حتما الزم است عالوه 

بر آن نیاز به سیاست های مشوقانه هم دارند.

مسیر صحیح اقتصاد از نظر خاندوزی
وی ادامه داد: به نظر می رسد مسیر صحیح در اقتصاد ایران این 
است که توازنی بین دو مالحظه برقرار کنیم به شکل توامان، این 
توازن در مقوله پول و ارز این طور است که با توجه به لنگر ارز، 
تمام هم و غم خود را متوجه ارز نمی کنیم بلکه به سیاست های 
پولی و بانکی هم توجه می کنیم. در مقوله پول و بانک هم الزم 
است به معیارهای معطول به ثبات توجه نکنیم و تمام توجه بر 
کل های پولی باشــد، به ویژه بعد از بحران ۲00۸ مطرح شــده 
غفلت کنیم از جزو دوم باید مد نظر سیاســت گذار قرار بگیرد. 
در بخش ارزی حتی مهار لنگر ارزی هم تا حد زیادی محصول 
و معلول نقشه تجاری در بخش واقعی اقتصاد ایران است. بازهم 
پیوندی وجــود دارد در بین بخش واقعــی رخ می دهد و خود 

را در سیاســت های ارزی نمایان می کنــد. حتی مهار تقاضای 
ســوداگرایانه ارزی هم نیازمند توجه به این موضوع است.وزیر 
امور اقتصادی و دارایی گفت: شکاف ترازنامه بانک ها که نزدیک 
به نگاه سلبی و ثبات است و همزمان هدایت بخشی از اعتبارات 
به ســمت اهداف توســعه صادرات و صنعتی گرایایی، رویکرد 
توســعه ای و ایجابی. این همزمانی دو چشم داشته باشیم برای 
دیدن و دو دســت داشته برای اقدام کردن. ما از منظر سیاست 
گــذاری ارزی و پولی، همزمان افق کوتاه و بلندمدت و همزمان 
مالحظــات ثبات و کنترل تورم با مالحظات توســعه اقتصاد با 
بخش واقعی اقتصاد همزمان با هم ببینیم. آن چه توجه همزمان 
هم افزایی و اثر متقابل با یکدیگر است. هم افزایی مثبت متقابلی 
اســت که بر روی هم می گذارند. وقتی تورم را کنترل می کنیم 
بر رشــد اقتصاد تاثیر مثبت می گذارد.وزیر اقتصاد با بیان اینکه 
برخی مطالعات می گویند تورم مالیم و کم نوسان نمی توانند به 
توسعه آسیب جدی بزنند، گفت: ما در ایران متاسفانه شاهد نه 
تورم مالیم و نه کم نوسان هستیم زیرا هم سطح تورم باالست 
و هم نوسانات آن خارج از قاعده است؛ اگر به سطح مالیم تورم 

برسیم، چه بسا آسیبی هم متوجه رشد اقتصادی کشور نباشد.

اشتباه سیاستگذاران در دهه ۹0 چه بود؟
خاندوزی اظهار کرد: در اوایل دهه ۹0 توسط سیاست گذاران 
اقتصادی دچار این خطا شدیم که گویا با یکسویه نگری برای 
کنترل تورم می توانیم ســایر مولفه ها را هم کنترل کنیم ولی 
تجربه اقتصاد ایران نشــان داد که این طور نیســت. شاخص 
های تثبیتی و به طور مشــخص نرخ تورم زمانی بدتر می شود 
که شــاخص های توســعه ای ما رو به تنزل می رود و برعکس 
می بینیم که پایین ترین نرخ تورم در زمانی رخ می دهد که رشد 
اقتصادی هم باالســت.وی تاکید کرد: هر رویکردی که ثبات را 
فدای توســعه یا توسعه را فدای ثبات کند و هریک از دو بال را 
واگــذارد، حتی در تحقق همان بال باقــی مانده هم با ناکامی 
مواجه خواهد شد.وزیر اقتصاد با اشاره به در پیش بودن مجامع 
بانک ها گفت: باید مانع از شناسایی سودهای موهوم و ترازنامه 
غیرواقعی یا شکننده در بانک ها با استفاده از سیاست های سلبی 
و ایجابی شویم.  عالج این موضوع نیز باید در دستور کار جدی 
دولت و بانک مرکزی باشــد؛ هر بانکی از فعالیت های تولیدی 
بیشتر حمایت کرده و هر بانکی دارای ترازنامه ناتراز است باید 
با استفاده از سیاست های پولی تشویق یا تنبیه شود.خاندوزی 
افزود: این موضوع جزو نقاط مشــترک بانک مرکزی و وزارت 

اقتصاد و سایر بدنه ستاد اقتصادی دولت است.

براساس اعالم بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان فروردین ماه سال 1۴01 معادل 
۴۸۲۳۴.0 هزار میلیارد ریال بوده است.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی گزارش »تحلیل 
تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات این بانک در فروردین ماه 1۴01« را منتشــر کرد.در 
گزارش این بانک آمده است: مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در 
زمینه مهار تورم، مستلزم ارائه اطالعات درست و به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد 
کالن و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعاالن اقتصادی است. این امر موجب 
خواهد شد تا عالوه بر شــکل گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری 
اهداف حفظ ارزش پول ملی )کنترل تورم( و مســاعدت به رشد اقتصادی را پیگیری 
کند. بر این اساس، خالصه ای از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزی 
در راســتای دســتیابی به اهداف و ماموریت های خود در فروردین ماه 1۴01 به شرح 

ذیل ارائه می گردد.

1- تحوالت اقتصاد کالن
بررســی روند نرخ تورم در فروردین ماه 1۴01 نشان می دهد تورم دوازده ماهه در ادامه 
روند نزولی خود که از مهرماه 1۴00 آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن 
تورم نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به ماه قبل افزایش یافته اند. در این ماه گروه کاال با 
ضریب اهمیت )۴۸.۵ درصد( و زیرگروه اصلی آن یعنی »خوراکی ها و آشامیدنی ها« با 
ضریب اهمیت )۲۵.۵ درصد( به ترتیب با افزایش تورم ۲.۹ و ۴.1 واحد درصدی نسبت 
به ماه قبل همراه بودند.اما در نقطه مقابل گروه خدمت با ضریب اهمیت )۵1.۵ درصد( 
با کاهش 0.۵ واحد درصدی تورم ماهانه مواجه گردید. در همین ارتباط اگرچه زیرگروه 
»مســکن، آب، برق و گاز و سایر ســوخت ها« )ضریب اهمیت ۳۷.1 درصد( با کاهش 
تورم ماهانه همراه بود، اما برخی زیرگروه های خدمتی نظیر شاخص »خدمت در گروه 
بهداشــت و درمان« و شاخص »خدمت در گروه حمل و نقل« به ترتیب افزایش تورم 
ماهانــه 0.۵ و 0.۲ واحد درصدی را تجربه کردند.در حوزه تجارت خارجی با توجه به 
اخبار منتشره در پایگاه اطالع رسانی گمرک جمهوری اسالمی ایران، طی فروردین ماه 
سال 1۴01 ارزش صادرات گمرکی حدود ۳.۷ میلیارد دالر بود که نشانگر افزایش ۲۵ 

درصدی آن در مقایســه با ماه مشابه سال قبل است. همچنین ارزش واردات گمرکی 
در ماه مورد گزارش حدود ۲.۸ میلیارد دالر گزارش شــده است که حاکی از افزایش 
حدود یک درصدی آن نســبت به فروردین ماه سال 1۴00 است. در مجموع متاثر از 
این تحوالت، طی ماه نخســت سال جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد ۸۷۵ میلیون 
دالری همراه بود. تحوالت بازار ارز )ســامانه نیما و بازار متشکل معامالت ارزی ایران( 
در فروردین ماه نشــانگر آن اســت که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دالر در 
بازار حواله و اســکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با قدری افزایش همراه بوده است. 
در فروردین ماه متوسط نرخ فروش دالر حواله ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به 
ترتیب حدود ۲۴۴.۴ و ۲۵۳.0 هزار ریال بود که نسبت به اسفندماه 1۴00 به ترتیب 
معادل 1.۳ و ۳.1 درصد افزایش نشان می دهند.در بازار مسکن و بر اساس اطالعات اخذ 
شده از سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور، متوسط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شــده در شهر تهران طی فروردین ماه 
1۴01 نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد کاهش یافت و نسبت به ماه مشابه سال قبل 1۶.۹ 
درصد افزایش را تجربه کرد.این مقدار در مقایســه با رشد نقطه به نقطه فروردین ماه 
سال 1۴00 )معادل ۹1.۷ درصد( به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد 
قیمت مسکن پایتخت در سال 1۴01 است. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق 
بهادار در روز پایانی فروردین ماه 10.۶ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. 
الزم به ذکر است سیاست گذار پولی با رصد مستمر تحوالت قیمت دارایی ها و توجه به 
داللت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در 

دستور کار قرار خواهد داد. 

تحوالت بازار بین بانکی در فروردین 1401
 در خصوص تحوالت بازار بین بانکی در فروردین ماه باید توجه داشــت که در ابتدای 
ســال جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک ها به دلیل عبور از ماه پایانی سال 
قبل و همچنین عدم برگذاری حراج های دولتی، وجوه قابل عرضه در بازار بین بانکی 
افزایش یافت که نتیجه این امر افزایش متوسط روزانه حجم معامالت و تثبیت نرخ بازار 
در محدوده قبلی بود که این امر کاهش استفاده بانک ها و موسسات اعتباری از منابع 
بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه مدت را در پی داشت.همچنین در فروردین  ماه سال 
جاری عمدتاً به دلیل عدم عرضه اوراق مالی اسالمی دولتی جدید توسط دولت در بازار 
اولیه و نیز تثبیت نسبی نرخ ســود موزون بازار بین بانکی ریالی، روند نزولی نرخ های 
بازده اوراق مالی اسالمی دولتی که از دی ماه پارسال آغاز شده بود ادامه یافت؛ به نحوی 

که در این ماه نرخ بازده اســناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه ساله، به ترتیب با 
0.۶۳، 0.۴۳ و 0.۵۲ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲1.۷۷، ۲۲.۶۳ 
و ۲۲.۹0 درصد رســید. اما از دی ماه سال 1۴00 با کاهش نرخ های بازده اوراق مالی 
اســالمی دولتی، منحنی های بازده اســناد خزانه اسالمی به پایین منتقل شده است؛ 
به طوری که منحنی بازده فروردین در ســطحی پایین تر از منحنی های بازده سه ماه 
پیش از آن واقع شــده است. حجم نقدینگی در پایان فروردین ماه سال 1۴01)معادل 
۴۸۲۳۴.0 هزار میلیارد ریال( نســبت به پایان سال 1۴00 معادل 0.۲ درصد کاهش 
یافته است. همچنین، نرخ رشــد دوازده ماهه نقدینگی در فروردین ماه 1۴01 معادل 
۳۸.۲ درصد بوده اســت. الزم به توضیح اســت که در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد 
نقدینگی در ســال 1۴01 مربوط به اضافه شدن اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و 
بدهی هــای بانک مهر اقتصاد به اطالعات خالصه دفترکل دارایی  ها و بدهی  های بانک 
ســپه )به واســطه ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه( می باشد و 
فاقد آثار پولی اســت.به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشــش آماری مذکور، 
رشد نقدینگی پایان فروردین ماه  سال1۴01 نسبت به پایان فروردین ماه سال 1۴00 
معادل ۳۵.۶ درصد بوده است. بررسی روند اجزای نقدینگی )پول و شبه پول( در سال 
1۴01 نیز نشان دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش سیالیت پول است، به طوریکه 
ســهم پول از نقدینگی از ۲0.۴ درصد در پایان سال  1۴00 به 1۹.۷ درصد در پایان 
فروردین ماه 1۴01 کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۷۹.۶ 

درصد به ۸0.۳ درصد افزایش یافته است.

2- اقدامات بانک مرکزی 
در فروردین مــاه 1۴01 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی، بانک مرکزی 
در تعامــل با بانک ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: انجام عملیات بازار باز با موضع 
انبســاطی طی ســه مرتبه حراج به ترتیب بــه ارزش ۹۴0.۳ ، ۹۳۴.۳ و ۹۳۷.۴ هزار 
میلیارد ریال مجموعاً بــه ارزش معامالتی ۲۸1۲.0 هزار میلیارد ریال در قالب توافق 
بازخرید با سررسیدهای ۷ روزه )مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان 
فروردین  ماه معادل ۹۳۷.۴ هزار میلیارد ریال بوده است(.استفاده بانک ها از اعتبارگیری 
قاعده مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۸ روز جمعاً به ارزش معامالتی 
۸۹.۵ هزار میلیارد ریال )مانده اعتبارگیری قاعده مند در پایان فروردین ماه صفر بوده 
است(.کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان فروردین ماه، حراج اوراق مالی 

اسالمی برگزار نکرده است.

حجم نقدینگی به 4823 هزار 
میلیارد رسید

ظاهرا تکلیف قانونی انتشــار فیش های حقوقی، قرار است طی 
روزهای آینده اجرایی شــود، در حالی که شش سال از این الزام 
قانون گذشته و در این سال ها به هر دلیلی از آن شانه خالی شده 
بود؛ هرچند این اقدام به معنای پایان نابرابری حقوقی نیست ولی 
مهم تر از انتشــار فیش، رو شدن بدون استثناء و بدون مالحظه 

آن در اجــرای قانون خواهد بود.به گزارش ایســنا، زمان اجرای 
قانون برنامه ششم توسعه که از سال 1۳۹۶ به اجرا درآمد، تمام 
شــده و تا زمان ارائه برنامه هفتم، اجرای آن تمدید شده است، 
ولی شاید بندهای زیادی از آن است که حتی به مرحله اجرا در 
نیامده است. ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از جمله همین 
بندهاست.طبق این ماده قانونی، دولت مکلف به راه اندازی سامانه 
ثبت حقوق و مزایاست و تمامی دستگاه های مشمول باید نسبت 
بــه اعالم میزان ناخالص پرداختی به هر یــک از کارکنان اقدام 
کنند، در همین ماده تاکید شــده اســت که دولت باید امکان 
دسترســی برای نهادهــای نظارتی و عموم مــردم به اطالعات 
حقوقی کارکنان و مدیران دستگاه ها و سازمان های مورد تاکید 

در قانون را فراهم آورد.ســامانه ثبت حقوق و مزایا در پایان سال 
1۳۹۶ از سوی ســازمان اداری و استخدامی راه اندازی شد ولی 
ورود دستگاه های مشمول به آن به کندی پیش رفت و با وجود 
کش و قوس های فراوانی که داشت در اواخر سال گذشته یعنی 
زمان پایانی قانون برنامه ششم توسعه، گزارشی از سازمان اداری 
و استخدامی از وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا نشان داد که 
بیش از 1۴۵0 دســتگاه در این لیست وجود دارد که اطالعات 
وارد شــده آنها کمتر از ۵0 درصد بود؛ به طوری که از این تعداد  
بیش از 1۳00 دســتگاه صفر درصد است و هیچ گزارشی اعالم 
نکرده  و نزدیک به 1۵0 دستگاه دیگر نیز کمتر از ۵0 درصد ورود 
اطالعات داشتند.اما در این بین تکلیف دسترسی به فیش ها هم 

مطرح بود که اجرایی نشد، در سال 1۳۹۸، انصاری - رئیس وقت 
ســازمان اداری و اســتخدامی - در مورد دسترسی به اطالعات 
حقوقی مدیران آن را مشــروط به اجازه دولت دانســته و گفته 
بود که این اطالعات در پایگاه اطالعاتی دســتگاه قرار می گیرد 
و ســازمان اداری و استخدامی با وجود این که مسئول راه اندازی 
سامانه بوده، اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطالعات 
اســت و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز بگذارد. 
تصمیم گیری در رابطه با دسترســی عموم به اطالعات حقوقی 
مدیران به دولت بســتگی دارد و هر زمان که این مجوز از سوی 
آن صادر شود گزینه دسترسی به اطالعات پرداختی مدیران فعال 
خواهد شــد.به هر ترتیب نه اطالعات در ســامانه تکمیل شد و 
نه دولت مجوزی برای انتشــار فیش حقوقی صادر کرد، در سال 
گذشته لطیفی-رئیس ســازمان اداری و استخدامی- اعالم کرد 
که دولت تصمیم به اجرای قانون برنامه و ایجاد دسترســی برای 
مشــاهده فیش حقوقی کارکنان دارد. در همین راستا ظاهرا در 

مدت اخیر ضوابط انتشــار فیش ها هم به دســتگاه های اجرایی 
مشــمول قانون ابالغ شده است و به زودی این موضوع در دولت 
به جمع بندی نهایی خواهد رســید، هرچند که تاریخ انتشــار و 
ایجاد دسترسی عمومی هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. 
انتشار فیش های حقوقی گرچه اجرای تکلیف قانونی است ولی 
نمی تواند تضمینی برای ساماندهی وضعیت پرداخت ها و اصالح 
این نظام بوده و تفاوت هــای حقوقی را جبران کند، با این حال 
انتشار تمامی فیش های صادره، بدون استثنایی )به غیر از استثناء 
چند دستگاه در قانون( مورد توجه است که آزمون سختی برای 
ســازمان اداری و استخدامی و نهادهای نظارتی خواهد بود. این 
در حالی اســت که در سال گذشــته و به دنبال دستور رئیس 
جمهوری برای رسیدگی به وضعیت پرداخت ها،  سازمان اداری و 
استخدامی وعده تدوین  الیحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان 
نظام اداری کشــور  را در راستای اصالح نظام  پرداخت، داده بود 

که فعال گزارشی از جریان این الیحه ارائه نکرده است.

آزمون سخت در اجرای بی مالحظه قانون

فیش های حقوقی در آستانه انتشار قرار گرفت
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گزیده خبر

مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان:
عملیات گازرسانی  به بندرلنگه از پیشرفت 

خوبی برخوردار است
مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان درحاشیه بازدید 
میدانی از پروژه خط انتقال گاز به شهرستان بندرلنگه، 
از پیشرفت مطلوب آن خبرداد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان هرمزگان، فواد حمزوی، مدیر عامل 
این شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری و در حاشیه 
بازدید میدانی از پروژه خط انتقال گاز به شهرســتان بندرلنگه، افزود: این پروژه 
گازرسانی با تالش شبانه روزی همکارانمان از پاییز سال گذشته تاکنون عملیاتی 
شده و از پیشرفت مطلوبی برخوردار است.وی افزود: پیمانکار این طرح، شرکت 
جهاد نصر بوده و خط انتقال گاز از سه راهی چارک به شهرستان بندرلنگه و به 
طول ۷۲ کیلومتر لوله ۲۰ اینچ با اعتباری بالغ بر ۵۲۰۰ میلیارد ریال  در راستای 
مســئولیت های اجتماعی خود و رفاه بیشتر مردم اســتان برای استفاده از گاز 
طبیعی، به ایجاد زیرساخت ها جهت توزیع این نعمت خدادادی، اقدام کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم:
نیازمند همكاری همه بخش ها برای عبور از 

پیك بار تابستان هستیم
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق قم گفت: برای 
عبور موفق از پیک بار تابستان امسال نیازمند همکاری 
همه بخش هــا هســتیم.به گزارش روابــط عمومی 
شــرکت توزیع نیروی برق استان قم، مهندس مهدی 
آهنین پنجه در جلسه هم اندیشی متولیان و نمایندگان 
بخش کشاورزی اســتان جهت عبور از پیک بار 14۰1 ضمن تأکید بر ضرورت 
مدیریت مصرف انرژی در تمام بخش ها اظهار داشت: طبق مصوبه هیئت وزیران 
،وزارت نیرو موظف اســت ضمن هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به 
کاهش مصرف برق الکتروپمپ های کشــاورزی به میزان ۵ ساعت روزانه اقدام و 
بهای برق این مشترکین را در سایر ساعات به صورت رایگان محاسبه کند. وی 
با اشــاره به وجود 4 هزار و 143 مشترک کشــاورزی در استان گفت: در سال 
گذشته 1۲.۵ درصد انرژی مصرفی در استان توسط مشترکان کشاورزی صورت 

گرفته است. 

خسارت ۱۱ میلیارد ریالی طوفان به شبكه 
های برق گلستان

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : بر آورد اولیه خسارت طوفان 
شدید چند روز اخیر به شبکه توزیع برق این استان بیش از یازده میلیارد ریال 
بوده است.سید احمد موسوی گفت : شبکه های برق تمام شهرستانهای استان 
در طوفان اخیر تحت تاثیر قرار گرفت .سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان 
بیــان کرد : بــا توجه به اعالم اماده باش و آمادگــی کامل اکیپ های عملیاتی 
تعمیرات و اتفاقات شــبکه و گروه های خط گرم داخلی شــرکت و پیمانکاران 
در سطح اســتان ، بالفاصله نقاط آسیب دیده ترمیم و شبکه برق استان پایدار 
و برقدار شــد .شایان ذکر است ، طوفان در این استان از ساعت 1۹:1۵ دوشنبه 

هفته جاری شروع و تا ظهر روز فردا با شدت کمتر ادامه داشت . 

سرانه مصرف آب در استان ایالم دو برابر 
میانگین کشوری است

پروین صمیم نیا_مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان ایالم با اشاره به کاهش 
شدید بارش ها گفت: اگر مصارف آب را مدیریت و اصول صرفه جویی در مصرف 
را رعایت نکنیم، با بحران شــدید کم آبی مواجه خواهیم شــد.»پرویز ناصری« 
افزود: با توجه به کاهش شدید بارش ها وضعیت منابع آبی در اکثر مناطق کشور 
و به تبع آن اســتان ایالم مطلوب نیست، ازاین رو می طلبد مردم همکاری الزم  
جهت صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت آن را داشته باشند.وی 
با اشــاره به عدم  وجود تعادل میان  تامین و توزیع آب خاطرنشان کرد: سرانه 
مصرف آب در کشور 1۵۰ لیتر است که این سرانه در استان ایالم بیش از ۲ برابر 
میزان مذکور اســت. انشعابات غیرمجاز، استفاده از آب شرب برای مصارف غیر 
شــرب، فرسودگی خطوط انتقال آب و... از جمله دالیلی است که سرانه مصرف 

آب در استان را افزاییش می دهد.

مشعل گاز ۸۵۰ خانوار کوهپایه نشین 
شهرستان گلوگاه روشن شد

همزمان با مراســم افتتــاح طرح گاز رســانی به 1۰ 
روستای کوهپایه نشــین بخش هزارجریب شهرستان 
گلوگاه، مشــعل گاز طبیعی ۸۵۰ خانــوار این بخش 
روشن شد.طی مراسمی با حضور نماینده مردم بهشهر، 
گلوگاه و نکا در مجلس شورای اسالمی، فرماندار گلوگاه، 
سرپرست شرکت گاز استان و دیگر مسئولین شهرستان، جشن گازرسانی به 1۰ 
روســتای بخش هزارجریب شهرســتان گلوگاه برگزار شد.قاسم مایلی رستمی 
سرپرســت شرکت گاز اســتان مازندران با اظهار این که طرح گازرسانی به این 
1۰ روستا با اعتباری بالغ بر 16.۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید، گفت: با 
گازدار شدن این روستاها و انجام فرایند اشتراک  پذیری، ۸۵۰ خانوار روستایی و 

بیش از 1۰۰۰ مشترک از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

با هدف اطالع رسانی و فرهنگ سازی صرفه جویی در مصرف آب:
کارگاه آموزشی – توجیهی شیوه های 

مدیریت مصرف آب برگزار شد
روز شنبه ۷ خرداد کارگاه آموزشی شیوه های صرفه جویی و مدیریت مصرف 
آب ویژه مربی مسئوالن کانون، برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای کردستان، در این کارگاه که با همکاری کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان اســتان و در راستای اجرای طرح های داناب و گسترش 
سواد آبی برگزار شــد، مدیر کل کانون استان کردستان در سخنانی آب را 
مظهــر زندگی عنوان کــرد و افزود: حفاظت و نگهــداری از منابع آب یک 
تکلیف همگانی اســت و هر سازمان باید با اســتفاده از ظرفیتهای موجود، 
نسبت به این مهم احساس وظیفه نماید.حمیدرضاگوهری ادامه داد: با توجه 
به تاثیرپذیر بودن کودکان و نوجوانان، ضروری است فرهنگ مصرف بهینه 
آب در جامعه از پایه شــروع و نهادینه گردد، چرا که این طیف، آینده سازان 

این مرز و بوم هستند.

احتمال خاموشی ماینرهای مجاز
سخنگوی صنعت برق گفت: دســتگاه های مجاز استخراج رمز 
ارز در زمــان اوج مصرف برق در صورت بروز محدودیت با اعالم 
دیســپاچینگ ملی از شبکه خارج می شــوند.به گزارش ایسنا، 
مصطفی رجبی مشهدی گفت: در حال حاضر 11۸ مرکز مجاز 
استخراج رمز ارز در کشور فعال است که این مراکز معادل ۲۰۰ 
مــگاوات برق مصرف می کنند.وی اظهار کــرد: با ورود به زمان 
اوج مصرف برق، در صورت بروز محدودیت در تامین برق مورد 
نیاز کشور، برق این مراکز با اعالم مرکز دیسپاچینگ ملی قطع 
خواهد شد تا پایداری شبکه برق کشور حفظ شود.امکان صدور 
مجوز فعالیت استخراج رمزارز با وزارتخانه های نیرو یا نفت فراهم 
شــد.وی ادامه داد: مراکز غیرمجاز کشــف شده تاکنون معادل 
۹۷4 میلیون کیلووات ساعت برق مصرف می کردند که با کشف 

آن ها این بار از شبکه برق حذف شده است.

کشف و جمع آوری ۶۰ فقره انشعاب 
غیر مجاز آب در سطح استان 

اصفهان
معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفای اســتان اصفهان از 
جمع آوری 6۰ فقره انشــعاب غیر مجاز آب در ســطح استان 
اصفهان خبر داد.ســید محسن صالح با اشاره به این که با قطع 
و جمع آوری این تعداد انشــعاب غیر مجاز در دو ماهه نخست 
ســال جاری، از هدر رفت و برداشــت غیر مجاز حدود 1۰ لیتر 
بر ثانیه ای آب جلوگیری به عمل آمده اســت، افزود: انشعابات 
غیرمجاز، مدیریت شبکه و عدالت توزیع آب را از دست شرکت 
آب و فاضالب خارج می ســازد و به همین دلیل، شناســایی و 
قطع انشعاب آب مشــترکین متخلف در دستور کار جدی قرار 
گرفته است.وی با بیان این که با گرم شدن هوا، شبکه آبرسانی 
اصفهــان بزرگ با 3۲۰۰ لیتر در ثانیه کمبود آب مواجه خواهد 
بود گفت: با توجــه در پیش بودن فصل گرما و افزایش مصرف 
آب از شهروندان عزیز درخواست می کنیم در مصرف آب صرفه 
جویی کنند تا تابســتان پیش رو را بدون بحران آب پشت سر 
گذاریم.صالح از مشترکین خواست، هرگونه شکستگی خطوط 
لوله، هدر رفت آب، وجود انشــعابات غیرمجاز و نصب مستقیم 
پمپ بدون مخزن ذخیره بر روی شبکه آب را به سامانه ارتباط 
با مشتریان 1۲۲ که به صورت ۲4ساعته آماده پاسخ گویی است 

اطالع دهند.

جنگ اوکراین چطور بازارهای نفت را زیر و رو کرد؟
حمله روســیه به اوکراین، بازار نفت جهانی را دستخوش تغییر 
و تحول کرده است به طوری که صادرکننندگان آفریقایی برای 
تامین تقاضای اروپا پا پیش گذاشــته اند و مسکو برای دور زدن 
تحریمهای غربی، به تاکتیک انتقال کشــتی به کشــتی برای 
رســاندن نفت خود به آسیا متوسل شده است.به گزارش ایسنا، 
این تغییر مسیر بزرگترین تغییر بخش عرضه بازار نفت جهانی، 
از زمان انقالب شیل آمریکاست که یک دهه پیش بازار را تغییر 
داد و نشــان می دهد روسیه قادر خواهد بود از ممنوعیت نفت 
اتحادیه اروپا عبور کند به شــرطی که آســیا و چین به خرید 
نفت این کشــور ادامه دهند.تحریمهایی که پس از آغاز حمله 
نظامی روســیه به اوکراین در اواخر فوریه، اعمال شدند و شامل 
ممنوعیت واردات نفت روســیه به آمریکا بود، باعث شد روسیه 
از اروپا که هدف بایکوت خریداران نفت قرار گرفت، به ســمت 
آســیا بچرخد که مشــتریان در هند و چیــن متقاضی خرید 
محموله های نفت روســیه با تخفیف چشمگیر بودند.طبق آمار 
آژانس بین المللی انرژی، صادرات روســیه در آوریل به ســطح 
پیــش از حمله به اوکراین، بهبود پیدا کــرد و قیمت نفت که 
در مــارس تا مرز 13۹ دالر در هر بشــکه صعود کرده بود، در 
حدود 11۰ دالر تثبیت شد.حتی اگر اتحادیه اروپا در دور بعدی 
تحریمهای روسیه، با ممنوعیت واردات نفت این کشور موافقت 
کند، تحلیلگــران می گویند تاثیر این تحریمها با تقاضای که از 
سوی آسیا برای نفت روسیه وجود دارد، تا اندازه ای بی اثر خواهد 
شــد.نوربرت روکر از گروه مالی جولیوس بائر در این باره گفت:  
مگر این که غرب خریداران آســیایی را تحت فشار دیپلماتیک 
قرار دهــد، در غیر این صورت افزایش شــکاف عرضه و صعود 

قیمتهای نفت دیده نخواهد شد.
مجموعه تحریمهایی که از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس 
علیه روسیه اعالم شده اند، ورود کشتیها با پرچم روسیه به بنادر 
را ممنوع کرده اند. این تحریمها به معنای آن اســت که بخشی 
از تجارت افزایش یافته با آسیا از طریق انتقال کشتی به کشتی 
در دریا انجام می شود که یک فرآیند پرهزینه بوده و خطر نشت 

نفت و آلودگی باالیی دارد.در مجموع، آمار شرکت پترولجستیک 
و شرکتهای رصدکننده دیگر نشان می دهد جریان نفت روسیه 
به آســیا از طریق دریا، از ابتدای ســال میالدی جاری حداقل 
۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.انتقال بین کشتیها که بخش 
کوچکی از تجارت دریایی را تشــکیل می دهد، برای اجتناب از 
تحریمها و اعتراضات، از ســواحل دانمارک به دریای مدیترانه 
تغییر پیدا کرده است.به گفته مارگ گربر، رئیس پترولجستیک، 
انتقال کشتی به کشــتی در آبهای دانمارک متداول است زیرا 
نقطه ورودی دریای بالتیک است. اما این انتقالها دیگر اتفاق نمی 
افتد. بنابراین روند انتقال کشتی به کشتی، بین نفتکش تحریم 

شــده و نفتکش تحریم نشده در آبهای مدیترانه انجام می شود. 
حجم نفت و فرآورده های نفتی روســیه که بین نفتکشــها در 
مدیترانه منتقل می شوند، 4۰۰ هزار بشکه در روز است که عمده 
آن به آسیا می رود و به ۲.3 میلیون بشکه در روز صادراتی اضافه 
می شود که مستقیما انجام می گیرد.در ژانویه، پیش از حمله به 
اوکراین، حدود 1.۵ میلیون بشکه در روز نفت روسیه مستقیما 
به آسیا ارسال می شــد.نفت روسیه در نفتکشهای افرامکس یا 
سوئزمکس بارگیری می شود که کمتر از یک میلیون بشکه نفت 
حمل می کنند و در دریا به کشتیهای بزرگتری منتقل می شوند 
که می توانند دو میلیون بشــکه نفت حمل کنند و حمل نفت 

را از ایــن نظر مقرون به صرفه می کنند.حجم نفت دریابرد تنها 
بخشی از مجموع صادرات از روسیه است. با حساب آوردن عرضه 
از طریق خط لوله، مجمــوع صادرات نفت و فرآورده های نفتی 
روسیه در آوریل به بیش از هشت میلیون بشکه در روز رسید و 

به نرخ پیش از آغاز مناقشه در اوکراین، بهبود یافت.

نفت غرب آفریقا
پاالیشگاههای اروپایی برای جبران از دست رفتن نفت روسیه، 
به واردات نفت از غرب آفریقا روی آورده اند که طبق آمار پترو 
لجســتیک، در آوریل 1۷ درصد در مقایســه با میانگین سال 
۲۰1۸ تــا ۲۰۲1 افزایش یافت.آمار آیــکان هم این افزایش را 
تایید کرد و نشان داد 66۰ هزار بشکه در روز از نیجریه، آنگوال 
و کامرون در ماه مه به شــمال غربی اروپا رســیده است و سه 
محموله نفت نیجریه در مقایســه با یک محموله در فوریه، وارد 
شده اســت.حجم صادرات نفت غرب آفریقا به هند هم تقریبا 
نصف شــد و از ۵1۰ هزار بشکه در روز در مارس به ۲۸۰ هزار 
بشکه در روز در آوریل کاهش پیدا کرد زیرا دهلی نو واردات نفت 
از روسیه را افزایش داد.به گفته معامله گران، با داغ شدن تقاضای 
اروپایی، قیمت نفت شیرین سبک نیجریه به رکورد باالیی صعود 
کــرده و به عنوان مثال، نفت فورکادوس حداقل هفت دالر نرخ 
باالتری نســبت به نفت برنت پیدا کرده است.طبق اعالم پترو 
لجســتیک، صادرات نفت از شمال آفریقا به اروپا از مارس، 3۰ 
درصد رشــد کرده است. آمار آیکان واردات نفت از بندر سیدی 
کریر مصر به شمال غربی اروپا را نشان می دهد که تحلیلگران 
می گویند احتماال نفت عربســتان اســت و در ماه مه نسبت به 
مارس دو برابر شده و به بیش از 4۰۰ هزار بشکه در روز خواهد 
رسید.بر اساس گزارش رویترز، آمریکا همچنین عرضه به اروپا را 
افزایش داده است. آمار شرکت کپلر حاکی از آن است که واردات 
نفــت از آمریکا به اروپا در ماه مه بیش از 1۵ درصد نســبت به 
مارس افزایش پیدا کرد و به باالترین روند ماهانه رســید. حدود 

1.4۵ میلیون بشکه در روز نفت آمریکا در اروپا تخلیه شد.

دیپلماتهای ارشد اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای آخرین تالش 
به منظور دســتیابی به توافق در خصوص تحریم واردات نفت 
روســیه پیش از نشست ســران این بلوک دیدار می کنند تا 
از نمایش عدم همبســتگی در واکنش به جنگ در اوکراین، 
اجتناب کنند.به گزارش ایسنا، جوزف بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا پیش از اجالس دو روزه ســران اتحادیه 
اروپا در بروکسل، نسبت به توافق برای تصویب جدیدترین دور 
تحریمها علیه روسیه ابراز امیدواری کرد. وی به شبکه رادیویی 
فرانــس اینفو گفت: تصور می کنم بعدازظهر امروز بتوانیم به 
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافقی ارائه کنیم.سفیران 
اروپایی روز یکشنبه نتوانســتند درباره پیشنهاد تحریم نفت 
دریابرد از روســیه تا پایان امســال و معافیت تحریم واردات 
نفت روسیه از طریق خط لوله که نفت کشورهای مجارستان، 
اسلواکی و جمهوری چک را تامین می کند، به توافق برسند.

ســران اتحادیه اروپا ادامه حمایــت از اوکراین برای کمک به 
دفع تهاجم روســیه را اعالم خواهند کــرد و درباره چگونگی 
مقابله با تاثیر این مناقشه به خصوص افزایش قیمتهای انرژی 
و بحران تامین مواد غذایی در حال وقوع، گفت و گو خواهند 
کرد.با این حال این مذاکرات تحت الشــعاع جدال یک ماهه 
برای توافق روی ششــمین بســته تحریمها علیه مسکو قرار 
گرفته اســت.رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان روز یکشــنبه 
گفت: پس از حمله روســیه به اوکرایــن، ما دیدیم وقتی اروپا 
متحد بماند، چه اتفاقی خواهد افتاد. با نگاهی به نشست فردا، 
بیایید امیدوار باشــیم که وضعیت به همین شکل ادامه پیدا 
می کند. اما همبستگی اروپایی شروع به متزلزل شدن کرده 
است.ششمین بسته تحریمها همچنین شامل قطع دسترسی 
اســبربانک – بزرگترین بانک روسیه – از سیستم پیام رسانی 
ســوئیفت، ممنوعیت فعالیت شــبکه های رســانه ای روسی 

از اتحادیه اروپا و افزودن افراد بیشــتر به فهرســت اشخاصی 
است که دارایی هایشان بلوکه شده و نمی توانند وارد اتحادیه 
اروپا شــوند.ملموس ترین نتیجه اجالس سران اتحادیه اروپا، 
توافق بــرای وامهای اتحادیه اروپا بــه ارزش ۹ میلیارد یورو 
)۹.۷ میلیارد دالر( و کمکهای کوچک برای پوشــش بخشی 
از بهره برای اوکراین به منظور سر پا ماندن دولت این کشور و 
پرداخت دستمزدها به مدت حدود دو ماه است. تصمیم برای 
نحوه تهیه این پول، بعدا گرفته خواهد شد.طبق پیش نویس 
نتایج این نشست، سران اتحادیه اروپا از ایجاد یک صندوق بین 
المللی برای بازسازی اوکراین پس از جنگ، حمایت خواهند 
کرد و درباره جزییات این صندوق بعدا تصمیم گیری خواهد 
شد.سران اتحادیه اروپا متعهد خواهند شد کار برای کمک به 
اوکراین برای انتقال غالت از این کشور به خریداران جهانی از 
طریق ریلی و کامیون را ســرعت ببخشند زیرا نیروی دریایی 

روسیه مســیرهای دریایی معمول را مسدود کرده و گامهایی 
را بردارند تا خودکفایی از انرژی روســیه را تســریع کنند.بر 
اســاس گزارش رویترز، این پیش نویس نشان می دهد سران 
اتحادیه اروپا راه هایی را برای محدود کردن افزایش قیمتهای 
انرژی بررســی خواهند کرد که شامل امکان سنجی معرفی 
ســقف قیمت موقتی، کاهش موانع اداری توسعه منابع انرژی 
تجدیدپذیر و سرمایه گذاری در شبکه های انرژی ملی متصل 

در سراسر مرزها برای کمک بهتر به همدیگر خواهد بود.

ماراتن ۱۱ ساعته اروپا برای توافق روی تحریم نفت روسیه
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گزیده خبر

وزیر صمت در بازدید از سایپا:
تولید عبور مستقیم سایپا 97 درصد است

وزیر صمت گفت: صنعت خودرو صنعت بزرگ و مهمی است که با مشکالت 
خاصی مواجه شــده که  با حضور خودروســازان و قطعه سازان و طی یک 
نقشــه راه دو ساله، برنامه ای طراحی شده و بر اساس آن مشکالت موجود 
قابل حل خواهد بود.به گزارش ســایپانیوز، وزیــر صنعت، معدن تجارت با 
حضور در ســایپا و بازدید از خطوط تولید این شــرکت از نزدیک درجریان 
وضعیت تولید و مشــکالت موجود قرار گرفت.سیدرضا فاطمی امین پس از 
بازدید از خط تولید خودرو شــاهین و در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
در سال گذشته حدود 170 هزار خودرو ناقص تولید شده بود گفت: یکی از 
موضوعات مورد تاکید، افزایش تولید خودرو بود که خوشبختانه این مشکل 
حل شد.وزیر صمت با بیان اینکه در سال گذشته در سایپا 18 درصد تولید 
به صورت عبور مستقیم انجام می شد و بقیه محصوالت تولیدی به صورت 
ناقص در پارکینگ قرار می گرفت که این روند مشــکالت زیادی به همراه 
داشت گفت: در حال حاضر تولید ناقص در دو خودروساز انجام نمی شود و 
در سایپا تولید به صورت عبور مستقیم در حدود 97 درصد انجام می پذیرد 
که بســیار موفقیت آمیز است.او در خصوص قطعات یدکی تقلبی و قاچاق 

که در بازار وجود دارد.

در مراسم امضای قرارداد خزانه داری شمش طال با بانک ملت با هدف ارایه 
نخستین گواهی سپرده شمش طال در بورس کاال عنوان شد:

ویژگی های گواهی سپرده طال، از زبان 
مدیر عامل بانک ملت

رئیس هیات عامل ایمیدرو در مراسم امضای قرارداد 
خزانه داری شمش طال با بانک ملت به منظور ارایه 
نخستین گواهی سپرده شمش طال در بورس کاال، 
اظهار امیدواری کرد که ارایه گواهی سپرده شمش 
طال در بورس کاال منجر به افزایش ســرمایه گذاری 

مردمی در این بازار و همچنین جذب بخشــی از نقدینگی شود.به گزارش 
روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اله جعفری که عصر امروز در مراسمی با حضور 
مدیران عامل بانک ملت، بورس کاالی ایران و شــرکت گســترش معادن و 
صنایع معدنی زرشوران در بانک ملت سخن می گفت، تصریح کرد: در حال 
حاضر شمش معدن طالی زرشوران به عنوان پشتوانه انتشار گواهی سپرده 
طال عرضه می شود اما مقرر شده معادن دیگر تولیدکننده شمش نیز با این 
روش، اقدام به عرضه طالی خود در بورس کاال کنند.وی ابراز امیدواری کرد 
که سرمایه مردمی بیشتری برای خرید گواهی سپرده طال جذب بورس کاال 
شود، افزود: همکاری این سازمان با بانک ملت و بورس کاال به منظور توسعه 
ایــن روش، در برنامه قرار دارد. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اشــاره 
به برنامه اکتشــاف ایمیدرو گفت: میزان ذخایر محتوا طال در کشور حدود 
360تن است اما به زودی و با مشخص شدن نتایج اکتشافات، ذخایر جدید 
طال اعالم خواهد شــد.جعفری همچنین خبــر داد: یک واحد جدید تولید 
شــمش طال به ظرفیت تولید حدود 200 کیلوگرم در خراسان جنوبی در 

آستانه ورود به مدار تولید است.

در واحد احیا مستقیم شماره 1 ناحیه آهن سازی محقق شد؛
گذر فوالد مبارکه از رکورد تولید نیم 

میلیون تن آهن اسفنجی
 رکورد تولید ماهیانه اردیبهشــت ماه در واحد احیا 
مستقیم شــماره 1 به میزان ۵01 هزار و 390 تن 
)گذر از نیم میلیون تن( و در واحد احیا مســتقیم 
شماره 2 به میزان 281 هزار و 890 تن، درمجموع 
با تولید 783 هزار و 280 تن آهن اسفنجی، رکورد 
جدیدی را در تولید ماهیانه ناحیه آهن ســازی این 
شرکت رقم بزنند.تالشگران ناحیه آهن سازی فوالد 

مبارکه موفق شدند با ثبت رکورد تولید ماهیانه اردیبهشت ماه در واحد احیا 
مستقیم شماره 1 به میزان ۵01 هزار و 390 تن )گذر از نیم میلیون تن( و 
در واحد احیا مستقیم شماره 2 به میزان 281 هزار و 890 تن، درمجموع با 
تولید 783 هزار و 280 تن آهن اسفنجی، رکورد جدیدی را در تولید ماهیانه 
ناحیه آهن سازی این شرکت رقم بزنند.رکورد قبلی تولید ماهیانه واحد احیا 
مستقیم شماره 1 به میزان ۴83 هزار و 930 تن، واحد احیا مستقیم شماره 
2 به میزان 268 هزار و ۴20 تن و درمجموع به میزان 7۵2 هزار و 3۵0 تن 

آهن اسفنجی در فروردین ماه 1۴01 به ثبت رسیده بود.

خلج طهرانی: 
منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس” آماده برای 

جذب سرمایه گذاران صنعتی ومعدنی 
بــه گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج 
فارس بــه نقل از ماهنامه تخصصــی پردازش، حضور 
واحدهای صنعتی، معدنی و پتروشیمی در منطقه ویژه، 
دسترســی بــه آب هــای آزاد و راه آهن سراســری و 
نیز هم جــواری با بندر شــهیدرجایی ایــن امکان را 

به ســرمایه گذاران می دهد که از بیشــترین امکانات و مزایا بهره مند شوند.در 
منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس تا به امروز بیش از 19 شــرکت فعال از جمله 
آلومینیوم المهدی، هرمزال، فوالدهرمزگان و فوالدکاوه جنوب فعال هستند که 
عموم آن ها بیش از ظرفیت اسمی درحال فعالیت می باشند.منطقه ویژه هم اکنون 
قرارداد ۴۴ طرح جدید به ارزش شــش میلیارد دالر را منعقد کرده اســت. در 
ســال 1399، 9 طرح به ارزش 3/2 میلیارد دالر و در سال 1۴00 نیز 2۴ طرح 
به ارزش ســه میلیارد دالر منعقد و درحال ســرمایه گذاری است.قرارداد طرح 
فوالد 10 میلیون تن با کنسرســیوم بزرگ شــرکت های فوالدی را در سال 99 
منعقد کرده ایم، در این طرح فوالدمبارکه، معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت های 
کوچک با متولی گری ایمیدرو اقدام به تاسیس شرکت ستاره سیمین کرده اند تا 
طرح فوق در موعد مقرر به نتیجه برسد.منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس یکی 
از بزرگ ترین اسکله های تخلیه و بارگیری مواد فله معدنی )تا سقف 120هزارتن( 
را در اختیار دارد که به شرکت های مختلف در زمینه صادرات و واردات، خدمات 
الزم را ارایــه می دهد.احــداث پل ارتباطــی فــاز اول و دوم منطقه ویژه، پروژه 
جمع آوری آب های ســطحی منطقه، بومی سازی در اسکله ها و واگن برگردان ها 
و نیز بهره گیــری از نیروهای جوان و بومی از دیگر دســتاوردهای منطقه ویژه 
اقتصادی خلیج فارس است.در سال 1۴01، بالغ بر سه هزار و ۵00 میلیارد تومان 
مصوبه تامین اعتبار از ایمیدرو برای احداث زیرساخت ها دریافت شده که طی آن 

پروژه های زیرساختی به ترتیب به مرحله اجرا در خواهند آمد.

گامی جدید در تجارت ایران و سوریه
رئیس اتاق ایران در دیدار با هیات تجاری سوریه گفت: اتاق های بازرگانی 
دو کشــور نیازمند تدوین برنامه راهبردی بلندمدت برای توسعه روابط 
اقتصادی هســتند و باید مشکالت حوزه حمل ونقل و تعرفه های گمرکی 
مورد توجه قرار گیرد.به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی - رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بعد از خوشامدگویی به هیات 
تجاری سوریه گفت: ارتباط ایران با کشور سوریه، ارتباط متفاوتی است که 
از صمیمیت فوق العاده و اراده محکم مسئوالن سیاسی برای توسعه روابط 
دوجانبه نشأت  گرفته اســت؛ اما هنوز به لحاظ توسعه روابط اقتصادی، 
نتوانسته ایم متناسب با توسعه روابط سیاسی حرکت کنیم.شافعی ادامه 
داد: به نظر می رســد اتاق های بازرگانی دو کشــور نیازمند تدوین برنامه 
راهبردی بلندمدت برای توســعه روابط اقتصادی هستند. در تدوین این 
برنامه بلندمدت، نیازمند همکاری دولت های دو کشور با بخش خصوصی 
هستیم تا به این برنامه توجه کنند. البته صرفاً مسئله مبادالت اقتصادی 
کشــور را نباید بر روی مبادله کاال پایه گذاری کنیم. آنچه می تواند برای 
توســعه اقتصاد ســوریه آینده مطمئنی فراهم کند، کار بر روی مسائل 
اساسی اســت که زمینه همکاری میان دو کشور آماده است.رئیس اتاق 
ایران در توضیــح این موضوع، تصریح کــرد: به عنوان مثال ظرفیت های 
قابل توجهی وجود دارد که یکی مشــارکت جدی در بازسازی حوزه های 
مختلف و توسعه صنعتی سوریه است. در این زمینه ظرفیت قابل توجهی 
بــرای همکاری وجود دارد که باید این زمینه ها را به صورت عملی فراهم 
کنیم. دراین ارتباط اتاق های مشترک دو کشور می توانند به عنوان محور 
اصلی این مــوارد را مورد توجه قرار دهند.شــافعی در ادامه به برخی از 
مشکالت تجار اشاره کرد: مشــکالتی مانند حمل ونقل زمینی و دریایی 
و موضوع تعرفه های گمرکی جز مســائلی است که اتاق مشترک ایران و 
سوریه روی آن مطالعاتی انجام داده و می تواند پیشنهاد اصالحی خود را 
کند.رئیس اتاق ایران در ادامه این نشســت از سفیر سابق و شفق دیوب، 
سفیر فعلی ســوریه در ایران قدردانی کرد و تالش آن ها را عامل مهمی 
برای توســعه روابط اقتصادی میان دو کشور عنوان کرد.بعد از آن محمد 
ابوالهــدی اللحام، رئیس هیات اتحادیه اتاق های بازرگانی ســوریه گفت: 
امکانات و ظرفیت های زیادی برای همکاری میان ایران و ســوریه وجود 
دارد که اســتفاده  نشده اســت؛ توجه به این ظرفیت ها نیازمند پیگیری 
اســت. سوریه به محصوالت تولید شــده در جمهوری اسالمی ایران نیاز 
مبرم دارد. با توجه به ســطح روابط سیاسی میان دو کشور، تمایل داریم 
که روابط و حجم مبادالت تجاری و اقتصادی توسعه یابد. نقش اتاق های 
بازرگانی دو کشور در جهت بهبود روابط میان دو کشور بسیار مهم است.

رئیس هیات اتحادیه اتاق های بازرگانی ســوریه گفت: دو کشــور نیاز به 
توافق در زمینه هایی مثل مسائل گمرکی دارند؛ تسهیالت بازرگانی و تعرفه 
گمرکی مورد توجه ما هم است. دو کشور با تحریم ظالمانه روبرو هستند 
و همکاری اقتصادی میان دو کشور بسیار مهم است. این همکاری ها در 
اثــر تماس های مداوم میان بازرگان ها و تجار افزایش می یابد.او ادامه داد: 
در حوزه بازسازی سوریه، دولت تســهیالت زیادی را فراهم کرده که ما 
می توانیم در آینده از نیازهای حوزه بازســازی اطالع دقیق تری به شــما 
بدهیم. فعاالن حوزه بازســازی با معافیت گمرکی مواجه خواهند شد. از 
طرفی فاصله زیادی میان دو کشــور در ارتباط بــا حمل ونقل و راه های 
پرداخــت مبادالت وجود ندارد و البته باید به این حوزه ها بیشــتر توجه 
شود.رئیس هیات اتحادیه اتاق های بازرگانی سوریه تأکید کرد: ما لیست 
نیازمندی های خود را در ارتباط با بخش خصوصی به شما اعالم می کنیم. 
شــرکت های عمومی و خصوصی سوری زیادی برای همکاری باید ایران 

آماده هستند و باید تسهیالت الزم در اختیار آن ها هم قرار گیرد.

تغییر 4200 به حدود 25 هزار تومان

دریافت حقوق ورودی با نرخ جدید ارز آغاز شد
با آماده ســازی ســامانه گمرک، از امــروز )9 خردادماه( مبنای 
محاســباتی حقوق ورودی براساس قانون بودجه 1۴01 تغییر کرد 
و نــرخ ETS جایگزین ارز ۴200 تومانی شــد که اولین نرخ ثبت 
شده حدود 2۵ هزار و ۵00 تومان در هر دالر بوده است.سیدمیثم 
حســینی لر- معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران- در 
این رابطه به ایســنا اعالم کرد کــه به دنبال ابالغ کدهای تعرفه از 
ســوی وزارت صمت به گمرک که در اواســط هفته گذشته انجام 
شــد، اعمال تغییرات حقوق ورودی بر مبنای مأخذهای جدید و 
به روزرســانی آن بر اساس قانون بودجه 1۴01 در دستور کار قرار 
گرفــت و همزمان اعمال مالیات بر ارزش افزوده و تغییر نرخ ارز از 
۴200 به نرخ ســامانه معاماالت الکترونیک )ETS(  انجام شد.وی 
گفت که با اقدامات صورت گرفته، از روز )دوشنبه( سامانه گمرک 
آماده تغییرات جدید شــد و  حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه 

1۴01 اخذ می شود.

تغییر نرخ ارز از 4200 به حدود  25500
به گزارش ایســنا، در ســوم خردادماه در راستای اجرای تبصره 7 
قانون بودجه 1۴01،  بخشنامه مربوط به گمرک های اجرایی ابالغ 
شد ولی با توجه به اینکه باید تغییرات مبنای حقوق ورودی شامل 

کدهای تعرفه، نــرخ ارز بانک مرکزی و مالیات بر ارزش افزوده در 
سامانه اعمال می شد و تغییرات الزم در تعرفه ها در سه شنبه هفته 
گذشــته از وزارت صمت به گمرک رسید و اعمال آن زمانبر بود، تا 
آماده سازی سامانه، همچنان در سیستم با مأخذهای سال گذشته 
محاســبه شد.طبق بخشــنامه گمرک ایران، نرخ سامانه مبادالت 
Fxmarketrate. الکترونیک جهت اعمال در حقوق ورودی در تارنمای

cbi.ir بانک مرکزی قابل مشــاهده است و از ساعت 9 هر روز تا 9 
اولین روز کاری بعد یعنی به مدت 2۴ ســاعت معتبر خواهد بود. 
بر همین اســاس، نرخ ارز اعالمی امروز در سامانه ETS  برای دالر 
2۵ هزار و ۵27 تومان است که در این حالت، ارزش کاالی وارداتی 
برای محاســبه حقوق ورودی به جای  ۴200 ، با این نرخ اســت 

که ثابت نیست و به صورت روزانه می تواند دستخوش تغییر شود.

تجار مابه التفاوت را پرداخت کنند
بر اســاس قانون، تغییر مبنای محاســبه حقوق ورودی، از ابتدای 
امســال اعمال خواهد شد و کاالهایی که تاکنون ترخیص شده اند 
را نیز شــامل می شود، گمرک از ابتدای سال از صاحبان کاال برای 
ترخیص تعهد دریافت کرده است  و اکنون باید نسبت به پرداخت 

مابه التفاوت اقدام کنند.

دولت پیشــنهاد کاهش مشروط حقوق 
گمرکی کاالهــای غیراساســی به یک 
درصد را به مجلــس ارائه کرد و در کنار 
آن خواستار مجوز انتشار 28 هزار میلیارد 
تومان اوراق مالی برای جبران این کاهش 
درآمد شد.به گزارش ایسنا، طبق تبصره 7 
قانون بودجه سال جاری، نرخ ارز محاسبه 
ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در حقوق 
ورودی، بر اســاس نرخ سامانه معامالت 
الکترونیک )ETS( بوده و نرخ چهار درصد 
حقوق گمرکی، برای کاالهای اساســی، 
دارو، تجهیــزات و ملزومــات مصرفــی 
پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی 
و دامی به یک درصد کاهش یافت. بر این 
اساس نرخ حقوق گمرکی سایر کاالها که 
عمده آن را اقالم مرتبط با تولید تشکیل 
می دهد، تغییر نکرد.به دلیل آثار تورمی 
افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی 
و از سویی باال بودن سود بازرگانی کاالها، 
همان ابتدا اعالم شــد کــه دولت جهت 
کاهش سود بازرگانی و همچنین کاهش 
حقوق گمرکی سایر کاالها جهت تعدیل 
تبعــات تورمی این تغییر اقــدام خواهد 
کرد.  هر چند ایــن هم مطرح بود که با 
وجود کاهش سود بازرگانی و حتی حقوق 
گمرکــی، در هر صــورت افزایش چند 
برابــری نرخ ارز  موجــب افزایش هزینه 
در حقوق ورودی و در نهایت تحت تاثیر 
قراردادن هزینه واردات خواهد شد. اما با 
توجه به اینکه تغییر در سود بازرگانی در 

حیطه اختیارات دولت بود، چندی پیش 
با تغییر ۴۴0 ردیف تعرفه از سوی وزارت 
صمــت و تصویب نهایی در هیات وزیران 
به دســتگاه های ذیربط ابالغ و به تازگی 
اعمال شده است، اما برای کاهش حقوق 
گمرکی سایر کاالها باید خارج از دولت، 
در مجلس و یا ســران قوا تصمیم گیری 
شــود. گمرک ایران چندی پیش اعالم 
کرد که بررسی ها در این رابطه در وزارت 
صمت انجام شــده و برای ارائه به دولت 

آماده است.

کاهش بــرای کاالهایی که حداکثر 

حقوق ورودی آنها 10 درصد است
اخیــرا دولت اصالحیه تبصــره 7 قانون 
بودجــه که از جملــه آن کاهش حقوق 
گمرکی سایر کاالها که البته اقالم مرتبط 
با تولیــد را دربرمی گیرد، به مجلس ارائه 
کرده اســت  ولی با تاکید بر اقالمی که 
حقــوق ورودی آنهــا حداکثر 10 درصد 
اســت که در این مورد قابل تامل خواهد 
بود.در متن ارسالی به مجلس آمده است 
که »در ســال 1۴01 نرخ حقوق گمرکی 
مواد اولیه واســطه ای، اجــزاء، قطعات، 
ماشــین آالت و تجهیزات که با احتساب 
سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر 

10 درصد اســت به یــک درصد کاهش 
می یابد. دولت مجاز اســت بــا توجه به 
کاهــش منابع حاصــل از حقوق ورودی 
نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف 28 

هزار میلیارد تومان اقدام کند.«

28 هزار میلیارد برای جبران کسری 
درآمد

این در حالی اســت که دولت در بودجه 
سال جاری در بخش منابع، انتشار اوراق 
را در محدود کرد و تمرکز کمتری روی 
آن داشــت. پیش تر ســازمان برنامه و 
بودجه اعــالم کرده بود که ترجیح داده 
اوراق را بــه عنــوان ابــزاری در اختیار 
نگــه دارد تا اگر زمانی بــا عدم تحقق 
منابــع و یــا کاهش مواجه شــد از آن 
اســتفاده کند. در بودجه امســال و در 
بخش واگذاری دارایی های مالی حدود  
103 هزار میلیارد تومان انتشــار اوراق 
پیش بینی شد که 88 هزار میلیارد برای 
دولــت و 1۵ هزار میلیارد دیگر ناشــی 
از تکالیــف مصوب در مجلــس بود.  با 
توجه به کاهش درآمد از محل عوارض 
واردات پیش بینی  شده در بودجه که به 
دلیــل کاهش حقوق گمرکی  و کاهش 
ســودبازرگانی اتفاق افتــاده،  28 هزار 
میلیــارد تومان دیگر انتشــار اوراق به 
میزان قبلی اضافه خواهد شد.متن الیحه 
اصالح تبصره 1 و 7 قانون بودجه 1۴01 

اینجا قابل مشاهده است.

معادله درآمد بهم ریخت

کاهش مشروط حقوق  گمرکی 
اقالم غیراساسی!

آمار ســاالنه منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( نشان می دهد که قیمت انواع برنج، شکر و 
گوشت در اسفند ماه سال 1۴00 بین حدود 1.1 تا 131.8 
درصد نسبت به پایان سال 1399 افزایش یافته که بیشترین 
افزایش قیمت مربوط به دو نوع برنج ایرانی بوده اســت.به 
گزارش ایســنا، در بین انواع برنج، گوشت و شکر، بیشترین 
افزایش قیمت در اسفند ماه سال قبل مربوط به انواع برنج 
ایرانی بوده، به طوری که قیمت هر کیلوگرم برنج هاشــمی 
درجه یک و طارم اعال با 131.8 و 130.1 درصد افزایش، از 
میانگین 33 هزار و ۵00 تومان در اسفند ماه سال 1399، 
به بیش از 77 هزار تومان رسیده است.به طور کلی در سال 
1۴00 جدال بر ســر کاهش دوره ممنوعیت فصلی واردات 
برنج بین دستگاههای مختلف و واردکنندگان در جریان بود 
و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به خشکسالی 
۵0 سال گذشته و آســیب جدی آن به کشتهای مختلف 
کشاورزی از جمله برنج، از کاهش حدود 18 تا 19 درصدی 
تولیــد برنج داخلی خبــر داده و همین موضــوع را عامل 

افزایش قیمت برنج داخلی عنوان کرده بود. در نهایت دوره 
ممنوعیت فصلی که هر سال از ابتدای مردادماه آغاز و تا آذر 
ماه ادامه دارد، سال گذشته ممنوعیت زودتر از سالهای قبل، 

یعنی از اول آذر برداشته شد.

تغییرات قیمت برنج خارجی
قیمت برنج پاکستانی نیز در همین ماه 2۵.3 درصد نسبت 
به ماه مشــابه سال 1399 افزایش یافته و از حدود 2۴ هزار 
و 600 تومان به حدود 30 هزار و 800 تومان در اسفند ماه 
سال 1۴00 رسیده است. اما قیمت برنج تایلندی با افزایش 
جزئی 1.1 درصد در این یک سال به 1۵ هزار و 800 تومان 
رسیده است.در این میان شکر در رتبه سوم افزایش قیمت 
بعــد از دو نــوع برنج ایرانی قرار دارد کــه قیمت آن 60.2 
درصد نسبت به ماه مشابه سال 1399 افزایش یافته است؛ 
به طوریکه قیمت هر کیلوگرم شکر سفید از حدود 10 هزار 
و ۵09 تومان در اسفند ماه سال 1399 به حدود 16 هزار و 

800 تومان در ماه مشابه سال 1۴00 رسیده است.

افزایش 27 درصدی قیمت مرغ
قیمت هر کیلوگرم گوشــت مرغ تازه نیــز در بهمن ماه با 
افزایش 27.1 درصدی به بیش از 30 هزار تومان رســیده 
اســت. قیمت این محصول در ماه مشابه سال قبلش حدود 
23 هــزار و 800 تومان بوده اســت.نرخ مصوب مرغ برای 
مصرف کننده در فروردین سال قبل 2۴ هزار و 900 تومان 
تعیین شــد، اما در اوایل آذر بــا افزایش مجدد به 31 هزار 

تومان تغییر کرد.

گوشت قرمز چقدر گران شد؟
در این میان قیمت هر کیلو گوشت گوساله و گوسفندی با 
3۵.1 و 20.1 درصد افزایش در اســفند سال قبل به حدود 
1۴۵ و 1۴9 هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو گوشت 
گوسفندی و گوســاله در ماه مشابه سال 1399 به ترتیب 
حدود 107 و 12۴ هزار تومان بوده اســت. بر این اســاس، 
کمترین افزایش قیمت ســال قبل نســبت به سال 1399 

مربوط به برنج تایلندی بوده است.

تغییرات قیمت سه کاالی اساسی در سال ۱۴۰۰

یک عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس یازدهم از 
قول مجلس مبنی بــر وارد نکردن خودروهای باالی 2۵ 
هزار دالر خبر داد و گفت: ممنوعیت واردات خودروهای 
الکچری کیفیت خودروی ایرانی را باال می برد.سید علی 
موســوی در گفت وگو با ایسنا درباره ضرورت برابر بودن 

قیمت  خودروهای وارداتی با خودروهای ایرانی اظهار کرد: 
نباید بگذاریم مافیای واردات که در کاالهای دیگر وجود 
دارد، به واردات آتی خودرو بیاید. باید جلوی سلطان های 
بالقــوه خودرویــی را گرفت. ابدا نباید اجــازه دهیم که 

خودروهای باالی 2۵ هزار دالر وارد کشور شود.

خرید خودروی ارزان حق این طبقات است
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم تأکید 
کرد: ما به واردات خــودرو مجوز دادیم تا بتوانیم قیمت 
ســنگین خودرو ایرانی را بشــکنیم. از طرف دیگر باید 
نیازهای بازار را تأمین می کردیم. دهک های باالی جامعه 

می توانند هر خودرویی که دوســت دارند را تهیه کنند. 
بنابراین واردات خودرو باید برای طبقه متوسط و ضعیف 
جامعه صورت بگیرد. خرید خودروی ارزان با کیفیت حق 

این طبقات است.

ممنوعیت واردات خودروهــای الکچری کیفیت 
خودروی ایرانی را باال می برد

نماینده مردم ملکان در مجلس شــورای اسالمی اظهار 
کرد: واردات خودرو رقابت کیفی بین خودروساز داخلی 
و خارجی را ایجاد خواهد کــرد. تولیدکننده ایرانی باید 
در رقابت با خودروی مشــابه خارجی کیفیت را باال ببرد 

تا بتواند با آن کاال رقابت و در نهایت ســود کند. بنابراین 
ممنوعیت واردات خودروهای الکچری کیفیت خودروی 
ایرانی را باال می برد.این عضو مجمع نمایندگان اســتان 
آذربایجان شــرقی در پایان از قول مجلس مبنی بر وارد 
نکــردن خودروهای باالی 2۵ هزار دالر خبر داد و گفت: 
مجلس قول می دهد که در راستای حمایت از دهک های 
متوسط و پایین در برابر مافیای خودرو بایستد و نگذارد 
قشــر خاصی خودروی باالی 2۵ هزار دالر وارد کنند و 
بخواهند ضمن ســودهای کالنی که می برند، مانع ایجاد 
رقابت بین خودروی ایرانی و خودروی هم قیمت خارجی 

شوند.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد

مجلس قول می دهد خودروی باالی ۲۵ هزار دالر وارد کشور نشود
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گزیده خبر

آمادگی بانک توسعه صادرات ایران برای 
حمایت از صنایع غذایی کشور

مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایران از برنامه این بانک برای حمایت 
از صنایع غذایی صادراتی کشــور خبرداد.به گزارش روابط عمومی بانک 
توســعه صادرات ایران، دکتر سید علی حسینی در بازدید از کارخانجات 
میهن که با حضور محمد قضایی مدیرعامل بانک مشترک ایران و ونزوئال و 
جمعی از مدیران انجام شد، پیرامون تعامل هرچه بیشتر بانک و این واحد 
تولیدی صادراتی بحث و گفتگو کردند.دکتر ســید علی حسینی ضمن 
تاکید بر تعهد نظام بانکی به حمایت از صنعت غذایی کشور، گفت: بانک 
توســعه صادرات ایران و بانک مشترک ایران و ونزوئال از جمله بانک های 
ســالم و منضبط نظام بانکی هســتند که آمادگی دارند از صنایع غذایی 
کشور حمایت کنند.وی با بیان اینکه صنایع غذایی ضامن امنیت اقتصادی 

کشور هستند، 

تفاهم نامه ملی بین بانک توسعه تعاون و 
صندوق ملی محیط زیست امضا شد 

7500  میلیارد ریال تســهیالت اعتباری از محل تفاهم نامه ملی کمک 
به اقتصاد ســبز با رویکرد ایجادی، توســعه ای و تکمیلی با بهره گیری 
از ظرفیت های موجود بین بانک توســعه تعــاون و صندوق ملی محیط 
زیست امضا شد.محمد شیخ حســینی سرپرست بانک توسعه تعاون در 
جلسه انعقاد این تفاهم نامه اظهار داشت: هر پروژه تولیدی و عمرانی در 
کشور با پیوست محیط زیستی زمینه ساز بهره برداری صحیح از قابلیت 
های موجود است.وی افزود: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک بنگاه های 
کوچک، متوســط و زودبازده در حوزه های تولید و اشتغال مطرح است و 
از جمله کارکردهای اصلی بانک، هدایت نقدینگی به سمت و سوی بخش 

واقعی اقتصاد در قالب مولد است.

اعطای بیش از ۹۰۰۰ فقره تسهیالت به 
خانواده های شهدا و ایثارگران

در ۲ ماه ابتدای ســال جاری بنیاد شــهید و امور ایثارگران ۹7۹7 فقره 
تســهیالت به مبلغ ۳77۱ میلیارد ریال به خانواده های شهدا و ایثارگران 
عضو صندوق پرداخت کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک دی به 
نقل از بنیاد شــهید و امور ایثارگران واحد ارزیابــی و عملکرد اداره کل 
بازرسی بنیاد شهید و امور ایثارگران از افزایش اعتبار تسهیالت وام کارت 
اعتباری از ۲۲0 به ۳۲0 میلیارد تومان و پرداخت کارت اعتباری تا سقف 
50 میلیون به ۳۲00 ایثارگر و افزایش اعتبار تســهیالت قرض الحسنه از 
۲0 به ۶0 میلیارد تومان و پرداخت ۴۳۳۳ فقره وام به ایثارگران خبر داد.

بر اســاس گزارش واحد ارزیابی و عملکرد اداره کل بازرسی بنیاد شهید و 
امور ایثارگــران پیگیری تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع بند د« تبصره 
۲0 قانون بودجه ۱۴00 هماهنگی تخصیص پنج درصد از مسکن ملی هر 
استان به ایثارگران فاقد مسکن و کلنگ زنی پروژه مسکونی ۲۲۴ واحدی 

ایثارگران زنجان نیز از دیگر اقداماتی که صورت گرفته، بوده است.

جایگاه نخست بانک ملت در پرداخت 
تسهیالت به شرکت های دانش بنیان

بانک ملت در ۱۲ ماهه ســال گذشته، بیشترین تســهیالت بانکی را به 
شــرکت های دانش بنیان پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت و بر اســاس اعالم بانک مرکزی، طــی دوازده ماهه ۱۴00 به 
۱۳۶۲ شرکت دانش بنیان معادل ۶۶۹ هزار میلیارد و ۴00 میلیون ریال 
تســهیالت پرداخت شده که نسبت به دوازده ماهه ۱۳۹۹ معادل ۱08.۲ 
درصد افزایش داشــته است.بر اساس این گزارش، بیشترین تسهیالت در 
بین بانک ها طی دوازده ماهه  ۱۴00 از ســوی بانک ملت به مبلغ ۱۱۲ 
هزار میلیارد و ۹00 میلیون ریال به شــرکت های دانش بنیان پرداخت 

شده است.

ابراز همدردی خانواده بانک کارآفرین با 
بازماندگان حادثه متروپل آبادان

در پی حادثه دلخراش ریزش ســاختمان متروپل آبــادان و اعالم عزای 
عمومی توســط هیئت دولــت، مدیرعامل بانک کارآفریــن در پیامی با 
خانــواده های داغدار این حادثه ابراز همدردی کرد.دکتر احمد بهاروندی 
مدیرعامل بانک کار آفرین در پیام تسلیت خود به بازماندگان این حادثه 
در شهر آبادان نوشت :«حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپل آبادان و 
درگذشت جمعی از هموطنان عزیزمان آنقدر غم بزرگی است که زبان از 
بیان تاثر و تاسف از این ضایعه دردناک قاصر است.ضمن عرض تسلیت به 
مردم داغدیده آبادان، از صمیم قلب برای خانواده های آن عزیزان، صبر و 
شکیبایی آرزو می کنیم و از خداوند تبارک و تعالی برای جان باختگان این 

حادثه ی تلخ، علو درجات و رحمت واسعه را آرزومندیم.”

بانک پارسیان پیشگام در ارائه خدمات غیرحضوری؛
 آنالین حساب بازکرده و خدمات 

دریافت کنید
بانک پارسیان زیرساخت ها و ابزارهای الزم برای ارائه غیرحضوری خدمات 
بانکی شامل افتتاح حساب و دریافت تسهیالت قرض الحسنه را به صورت 
آنالین فراهم ساخته است.بانک مرکزی باهدف کاهش مراجعه حضوری 
مردم به بانک ها ضوابط اجرایی »دســتورالعمل حــدود و چگونگی ارائه 
غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع« را به بانک ها ابالغ کرد. بر اساس 
این بخشــنامه، بانک ها موظف شده اند زیرساخت ها و ابزارهای الزم برای 
ارائه غیرحضوری خدمات بانکی شامل افتتاح حساب و دریافت تسهیالت 
را به صورت آنالین فراهم ســازند.در همین راستا؛ بانک پارسیان به منظور 
ســهولت دسترسی مشــتریان و متقاضیان به خدمات و صرفه جویی در 
زمان و هزینه و همچنین جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، عالوه بر ارایه 
خدمات غیر حضوری در بسترهای اینترنت بانک، موبایل بانک، تلفن بانک 
و ... ، امکان افتتاح حســاب غیرحضوری در بستر » همراه بانک پارسیان 
من« با قابلیت دریافت کارت بانکی درب منزل را فراهم کرده و همچنین 
ســامانه ارائه خدمات غیرحضوری دریافت تسهیالت قرض الحسنه را نیز 
در بستر تلفن همراه، طراحی، پیاده سازی و راه اندازی کرده است که این 

خدمت نیز از طریق » اپلیکیشن تاپ« قابل دسترسی است.

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد؛
مخالفت شورای پول و اعتبار با 

افزایش وام مسکن 
مدیرعامل بانک مســکن گفت: شورای پول و اعتبار با افزایش سقف 
تســهیالت خرید مسکن برای زوجین تهرانی به 700 میلیون تومان 
موافقت نکرد و در حال حاضر این تســهیالت با همان ســقف های 
قبلی اعطا می شــود.به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی وزیر راه 
و شهرسازی ۲۶ اردیبهشت ماه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، از 
ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن زوجین تهرانی به 

700 میلیون تومان به شورای پول و اعتبار خبر داده بود.

آ.بانک آینده الفبای مشتری مداری در صنعت بانکداری 
 دستاوردی فناورانه برای خدمت گزاری 

به همه مردم ایران
“آ. بانک«، یک بانک دیجیتال اســت که امکان اســتفاده از تمامی 
خدمات بانک آینده را به صورت یک پارچه از یک اپلیکیشــن موبایل 
فراهم کرده است.همه افراد، حتی کسانی که مشتری بانک آینده هم 
نیستند، می توانند از خدمات آ. بانک استفاده کنند.اگر مشتری بانک 
آینده نیستید، امکان درخواســت صدور کارت بانکی و ارسال آن از 
طریق آ. بانک برای شما فراهم است.با آ. بانک، خدمات بانکی موردنیاز 
خود را شخصی سازی می کنید و به آسانی و سریع کارهای بانکی خود 

را انجام می دهید.

دکتر ابراهیمی خبر داد
 اعطای بیش از25۰۰ فقره تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج
دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه از اختصاص بیش از ۳۲ 
هزار میلیارد ریال تســهیالت بدون ضامن به بیش از ۱۲۳ هزار فقره 
پرونده، از ابتدای اجرای این طرح در بانک ســپه خبر داد.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک ســپه؛ دکتر آیت اله ابراهیمی ضمن اعالم 
این خبر اظهار داشــت: تسهیالت اعطایی بدون ضامن در بانک سپه 
به عنوان نخستین بانک، پس از دستور رئیس محترم جمهور مبنی بر 
تسهیل شرایط پرداخت تسهیالت خرد و در پی بخشنامه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی برای کمک به افزایش قدرت خرید و رفع نیازهای 

مالی ضروری آحاد مردم قابل دریافت است.

رییس کل بانک مرکزی :

سیم کارت موبایل به عنوان وثیقه بانکی معتبر خواهد شد
رییس کل بانک مرکزی در بیســت و نهمین همایش ســاالنه 
سیاســت های پولی و ارزی برخی از محورهای کاری و برنامه ها 
و اقدامات انجام شــده در بانک مرکزی را توضیح داد.به گزارش 
خبرنگار ایلنا؛ علی صالح آبادی در بیست  و نهمین همایش ساالنه 
سیاست های پولی و ارزی با اشاره به کاهش اضافه برداشت بانک ها 
از بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از موضوعات بانکی که می تواند 
عامل افزایش پایه پولی هم باشــد بحث اضافه برداشت هاست اما 
خوشبختانه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نسبت به سال 
گذشته به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است.وی همچنین از 
اجرای رمز ریال در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طبق قولی که 
همکارانــم در بانک مرکزی  داده اند، رمز ریال از شــهریور ماه به 
اجرا می رسد.رییس بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیالت خرد 
به صورت سهل به مردم ادامه داد: یکی از محورهای کاری بانک 
مرکزی تقویت و اصالح رابطه بانک ها و مشــتریان بوده است در 
این باره تامین مالی برای پرداخت تســهیالت خرد مطرح شــد. 
ازاین رو بانک مرکزی بســته های وام خــرد را ارایه کرد و در این 
باره وثایق متنوعه و سهلی در نظر گرفته شده به طوری که سیم 
کارت موبایل افراد می تواند جز وثایق بانکی محسوب شود و هدف 
از این کار ســهل کردن وثایق بانکی بوده اســت.   صالح آبادی با 
بیان اینکه یکی از عوامل افزایش نرخ تورم، ناترازی بانک ها است، 
گفــت: درباره اصالح و مدیریت ترازنامه بانک ها اقداماتی در حال 
انجام اســت و این موضوع را به طور جدی پیگیری می کنیم.وی 
گفت: بانک مرکزی به عنوان عامل دولت ارزهای حاصل از فروش 
نفــت را از دولت خریداری می کند و ریال آن را در اختیار دولت 
قرار می دهد اما امسال این سازو کار که تنها بانک مرکزی در این 
موضوع ورود داشته باشــد تغییر کرده و طبق بودجه بانک های 
دولتی هم می توانند عامل فروش باشــند و این اقدام را شــروتع 
خوبــی می دانیم.رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: یکی دیگر 
از محورهــای کاری بانک مرکزی، اصالح موضوع ارایه تنخواه به 
خزانه است. هر ساله بانک مرکزی تن خواهی را در اختیار خزانه 
قرار می  دهد که باید این سازو کار اصالح شود و اساسا خزانه نباید 
نیازی به اســتفاده از تن خواه داشته باشد چراکه ارایه هر بار تن 
خواه، باعث افزایش نقدینگی و پایه پولی می شود.وی افزود: این 
در حالی اســت که دولت می تواند از رسوب  حساب های خزانه به 
عنوان تن خواه اســتفاده کند و نیازی به تن خواه نداشته باشد. 

به هر حال تا به امروز از این روش اســتفاده شده اما این راهکار 
می تواند جایگزین دریافت تن خواه از بانک مرکزی شود. از سوی 
دیگــر دولت باید  به گونه ای مدیریت کنــد که بتواند از گردش 
وجوه خــود، هزینه ها را مدیریت کند و نیازب به تن خواه بانک 
مرکزی نداشــته باشــد.صالح آبادی ادامه داد: شورای ثبات مالی 
را تشــکیل داده ایم که با هماهنگی هایی با دولت، اقداماتی برای 
کنترل نقدینگی و پایــه پولی صورت بگیرد و  در موارد مختلف 
نیازی به خلق پول بانک مرکزی نباشد.رییس کل بانک مرکزی 
با اشاره به توسعه و تعمیق بازار بدهی اظهار داشت: از منظرهای 
متعــددی باید عمق بازار بدهی افزایش یابد و در این صورت می 
 تواند به سیاســت های پولی کمک کند. نهادی که انواع اوراق را 
منتشــر می  کند باید امکان  معامله این ابزارها را بازاری داشته 
باشــد، بنابراین تعمیق بازار بدهی ضرورت دارد.وی با اشــاره به 
میزان فروش اوراق افزود: در  حالی که حجم اوراق منتشــر شده 
۹5 هزار میلیارد تومان بود امروز به 75 هزار میلیارد تومان رسیده 
یعنی ۲5 هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش رسیده است.

صالح آبادی درباره ســایر اقدامات بانک مرکزی گفت: مهم ترین 
موضوعی را که دنبال می کنیم بحث عدم اجازه اســتقراض است 
و اساسا استقراض مســتقیم دولت زا بانک مرکزی جزو خطوط 

قرمز خود دولت است.وی با بیان اینکه اصالح قانون بانک مرکزی 
در مجلس دنبال می شــود، اظهار داشــت: سیاست این است که 
حرکن به ســمت اقتدار و تقویت ساختار حمکرانی بانک مرکزی 
دنیال شــود و امیدواریم که اصالح قانون بانک مرکزی سرمنشاء 
تحوالت خوبی شــود.رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی 
از موضوعات مهم در اصالح ساختار نظام بانکی و اصالح ترازنامه 
بانکی، بحث کاهش معوقات است، ادامه داد: یانک مرکزی در بحث 
کاهش معوقات بانکی نقش موثری داشته باشد و می تواند ساختار 
دارایی بانک ها را مدیریت کند و همچنین یکی از عوامل موثر در 
این زمینه مولدسازی دارایی های منجمد بانک ها است.وی تاکید 
کرد: بانک ها باید بجای اینکــه صرفا وجه  نقد را نگهداری کنند 
سه درصد از دارایی هایشــان را به صورت اوراق نقدشونده دولتی 
نگه داری کنند و هر زمان که نیاز به نقدینگی داشتند از این اوراق 
اســتفاده کنند.رییس کل بانک مرکزی با اشــاره به بدهی دولت 
به بانک های دولتی اظهار داشــت: بانک های دولتی و شبه دولتی  
مطالبات قابل توجهی از دولت دارند که باعث ایجاد مشکالتی در 
این بانک ها شده از این رو وصول این مطالبات را بانک مرکزی هم 
دنبال می کند.صالح آبادی با تاکید بر اینکه معتقدیم کنترل رشد 
ناترازنامه بانکی باید متناسب با شرایط هر بانکی باشد، گفت: رشد 

ترازنامه هر بانکی باید براساس شرایط هر بانکی بیش از ۲ درصد 
یا کمتر از دو درصد باشد.وی با بیان اینکه رتبه بندی بانک ها انجام 
شده است، ادامه داد: سال گذشته رتبه بندی نظام بانکی براساس 
شــاخص کملز انجام شــد و نتایج را به هر بانکی اعالم کردیم و 
توافقاتی با هر بانک برای اصالحات انجام شــده و روند اصالحات 
را مورد بررســی و پیگیری قرار داده ایم.رییس کل بانک مرکزی 
تاکید کرد: از دیگر محورهایی که بانک مرکزی ان رادنبال می کند 
بحث ســاماندهی فعالیت های غیربانکی بانک ها مانند بنگاه داری 
اســت.صالح آبادی از آغاز برگزاری آزمون هــای تخصصی برای 
تعیین مدیران و هیات مدیران نظام بانکی خبر داد و گفت: از این 
پس مدیران بانکی هم  مانند سایر مدیران نهادهای مالی باید در 
آزمون های تخصصی شرکت کنند و متخصصان در شبکه بانکی 
حضور دارند و براساس نتایج این آزمون ها مدیران انتخاب شوند.

وی با اشاره به توجه نظام بانکی شرکت های دانش بنیان گفت: در 
راستای تحقق شعار امسال، تامین مالی شرکت های دانش بنیان را 
به صورت جدی دنبال می کنیم البته طبق گزارش ها تامین مالی 
شــرکت های دانش بنیان از طریق شبکه بانکی در سال گذشته 
نسبت به ســال ۹۹ چیزی حدود ۱00 درصد رشد داشته است.

رییس کل بانک مرکزی دربــاره اجرای قانون جدید چک، اظهار 
داشت: از دیگر موضوعات مهمی که اجرای ان را دنبال می  کنیم 
و در اواخر اجرای این کار هستیم، قانون چک است و بخش های 
مختلفی از این قانون تا به امروز اجرا شده و از شنبه گذشته مسدود 
شدن حساب های بانکی افرادی چک آنها برگشت خورده آغاز شده 
اســت.وی با بیان اینکه سیاســت های ارزی خوبی در حال اجرا 
هستند، گفت: این سیاست های ارزی با هدف ایجاد موازنه و تعادل 
انجام می شود و در سال گذشته سامانه نیما و بازار متشکل ارزی 
توانستند به تعادل بازار ارز کمک کنند. در سال گذشته 57 میلیارد 
دالر ارز برای کاالهای اساسی عرضه شد. همچنین در دو ماه اول 
امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته عرضه ارز رشد خوبی 
داشــت و همچنین در این مدت در سال جاری 8.5 میلیارد دالر 
از درآمدهای نفتی و معیانات و پتروشیمی ها وصول شدند که این 
عدد در مدت مشابه سال گذشته حدود ۴.5 میلیارد دالر بود و در 
این حوزه رشد ۶7 درصدی را تجربه کردیم .صالح آبادی همچنین 
از روند برگشت ارز حاصل از صادرات گفت: این روند بسیار بهبود 

پیدا کرده و ارز حاصل از صادرات افزایش پیدا کرده است.

رییس پژوهشــکده پولــی و بانکی گفت: کنترل 
نقدینگی دو ســو دارد؛ یک ســو به کنترل رشد 
نقدینگی و تورم کمک می کند و از ســوی دیگر 
ممکن اســت محدودیت نقدینگی بــرای تولید 
ایجــاد کند، بنابراین کار بانک مرکزی در این جا 
قدری مشــکل است و باید هر دو سو را نگاه کند.

به گزارش خبرنگار ایِبنا، شــاپور محمدی رئیس 

پژوهشــکده پولــی و بانکی در همایش ســاالنه 
سیاست های پولی و ارزی با اشاره به اینکه رویکرد 
همایش امروز بررســی همه جانبه کنترل تورم و 
ارتقای ثبات مالی اســت، اظهارداشت: محورهای 
این همایش شــامل چارچوب سیاست های پولی 
برای کنترل تورم، تقویت ثبات پولی و مالی، رژیم 
ارزی و ثبات بازار ارز، راهکارهای ارتقای حکمرانی 

و نظارت موثر بانک مرکزی، سیاســت های پولی 
و هدایت اعتبار، تامین مالی زنجیره ای بنگاه های 
اقتصادی و همچنین عملیــات بازار باز و کنترل 
نقدینگی اســت. وی ادامه داد: کنترل نقدینگی 
دو ســو دارد؛ یک ســو به کنترل رشد نقدینگی 
و تورم کمــک می کند و از ســوی دیگر ممکن 
است محدودیت نقدینگی برای تولید ایجاد کند، 

بنابراین کار بانک مرکزی در این جا قدری مشکل 
است و باید هر دو سو را نگاه کند.محمدی ادامه 
داد: وقتی صحبــت از بحث هایی همچون تأمین 
مالی زنجیــره ای مطرح می شــود بانک مرکزی 
تالش می کند در عین حال که تأمین مالی انجام 
می شــود، نقدینگی که به ســمت تولید هدایت 
می شــود موثر باشــد. هم در ارتقای تولید و هم 

در کاهش تورم.رییس پژوهشــکده پولی و بانکی 
خاطرنشان کرد: در خصوص بازار ارز بانک مرکزی 

مالحظات بسیار مهمی را مدنظر داشته است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی مطرح کرد؛

کار دشوار بانک مرکزی برای کنترل تورم در کنار توجه به تولید
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گزیده خبر

 سفر وزیر دفاع ترکیه به امارات بعد 
از ۱۵سال

وزیر دفاع ترکیه روز)دوشــنبه( بــه ابوظبی، پایتخت 
امارات رفتــه و با همتای اماراتی خــود همکاری های 
نظامی و مسائل منطقه ای را مورد بحث و بررسی قرار 
می دهد.به گزارش ایســنا، به نقل از روسیا الیوم،  سفر 
خلوصــی آکار،  وزیر دفاع ترکیه به امارات در نوع خود 

اولین سفر محسوب می شود؛ چرا که پس از ۱۵سال وزیر دفاع ترکیه از امارات 
بازدید خواهد کرد.طبق اعالم رســمی این سفر آکار به  دعوت محمد بن احمد 
البــواردی،  وزیر دفاع امارات صورت گرفته اســت.انتظار می  رود آکار در دیدار با 
همتای اماراتی خود عالوه بر زمینه های همکاری نظامی میان دو کشور، مسائل 
دوجانبه و منطقه ای را مورد بحث وبررسی قرار دهد.پیشتر رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه اختالفات کشــورش با عربستان و امارات را »کم اهمیت« 
دانســت و تاکید کرد که کشورش اشتراکات فراوانی با ریاض و ابوظبی دارد.وی 
ادامه داد: ما بر اختالفات با ریاض و ابوظبی غلبه کرده  و برای توسعه سریع روابط 
دوجانبه در زمینه های تجاری، صنعتی، صنایع دفاعی، فرهنگی و گردشــگری 
برنامه ریزی کرده ایم و در حال انجام اقداماتی در این راســتا هســتیم.اردوغان 
همچنین گفت: به نظرم روند کنونی که با هر دو کشــور آغاز شده است به نفع 
هر دو کشور هم در روابط تجاری و هم در روابط سیاسی خواهد بود.وی در ادامه 
تاکید کرد که ترکیه تجربیات خود در زمینه صنایع دفاعی را در اختیار عربستان 

و امارات قرار خواهد داد.

همسر نانسی پلوسی به اتهام رانندگی در 
حالت مستی بازداشت شد

ســوابق پلیس نشان می دهد، همســر رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا اواخر روز شــنبه در شهرستان ناپا 
واقــع در ایالت کالیفورنیا به اتهــام رانندگی در حالت 
مســتی بازداشت شده اســت.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری رویترز، براســاس ســوابق آنالین پلیس، 

پل پلوســی ۸۲ ساله، همسر نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
اوایل روز یکشــنبه به دو فقره جرم متهم شــد و وثیقه پنج هزار دالری برای 
وی صادر گردید.سخنگوی پلیس گشت زنی بزرگراه کالیفورنیا هنوز در این باره 
هیچ اظهارنظری نکرده اســت و تنها گفت، اطالعات بیشــتر طی روزهای آتی 
منتشر خواهند شد.قانون کالیفورنیا رانندگان را از رانندگی با سطح الکل خون 
باالی ۰.۰۸ گرم در هر دسی لیتر خون منع می کند.نانسی پلوسی روز یکشنبه 
در ایالت رودآیلند حضور داشــت و در آنجا در دانشگاه براون مشغول سخنرانی 
بود.درو همیل، ســخنگوی نانسی پلوسی گفت: من درباره این موضوع شخصی 
که در زمانی که نانســی پلوسی در سواحل شرقی حضور داشته، رخ داده است، 
صحبتی نخواهم کرد.   نانســی و پل پلوسی در سال ۱۹۶۳ میالدی با یکدیگر 

ازدواج کردند.

آلمان قانون اساسی را تغییر می دهد تا 
بودجه نظامی ۱۱۰ میلیارد دالری تصویب کند

در پی حمله روسیه به اوکراین، آلمان قانون اساسی خود را تغییر می دهد تا بودجه 
دفاعــی ویژه مبتنی بر اعتبار با ارزش بیش از ۱۰۷ میلیارد دالر را تصویب کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اپوزیسیون راست میانه رو و ائتالف 
حاکم )متشــکل از احزاب سوسیال دموکرات چپ میانه، سبزها و دموکرات های 
آزاد( از توافق برای مســتثنی کردن بودجه های دفاعی از موانع و محدودیت های 
میزان بدهی در قانون اساسی خبر دادند.به گفته منابع آگاه، مذاکرات برای حصول 
این توافق با پیشگامی کریستین لیندر )رهبر حزب دموکرات های آزاد(، کریستین 
المبرشــت )وزیر دفاع از حزب سوســیال دموکرات(، آنالنا بربوک )رئیس حزب 
سبزها( و ماتیاس میدلبرگ )عضو اپوزیسیون( انجام شد.از این پول در طول چند 
سال برای افزایش بودجه معمول دفاعی ۵۳ میلیارد دالری آلمان استفاده شده و 
به این کشور اجازه می دهد تا به بودجه دفاعی تعیین شده ناتو )۲ درصد از تولید 

ناخالص ملی در سال( برسد.

حالت فوق العاده در سودان لغو شد
رئیس شورای انتقالی حاکم در سودان، حالت فوق العاده 
سراســری در این کشور را لغو کرد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از روســیا الیوم، عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای 
حاکمیتی سودان روز یکشنبه با صدور فرمانی وضعیت 
فوق العاده در این کشــور را لغو و بازداشت شدگان را 

آزاد کرد.بیانیه شورای حاکمیتی سودان تأیید کرد که تصمیم برای لغو وضعیت 
اضطراری برای ایجاد فضایی برای برگزاری گفت وگوی ملی اتخاذ شــده است.

در این بیانیه آمده اســت که این تصمیم در نشست شورای عالی مشترک برای 
اقدامات امنیتی به ریاست البرهان اتخاذ شد.اوایل روز یکشنبه، شورای امنیت و 
دفاع سودان )شامل رهبران ارشد ارتش(، پس از نشستی به ریاست البرهان، »لغو 
وضعیت فوق العاده در سراســر کشور« را توصیه کرد.وضعیت فوق العاده وضع 
شده در ســودان از ۲۵ اکتبر گذشته با دستور البرهان آغاز شد و به اعتراضات 
شــدیدی در این کشــور انجامید که همچنان ادامه دارند.اخیرا شورای امنیت 
سازمان ملل از مقامات سودانی خواست فضای الزم را برای موفقیت تالش های 
مکانیسم سه جانبه متشــکل از سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و گروه ایگاد جهت 
تسهیل گفت وگوها بین طرف های ســودانی تا رسیدن به راه حلی برای بحران 

پیچیده ای که نزدیک به هفت ماه است سودان با آن مواجه است، ایجاد کنند.

چرا چهار عضو اتحادیه اروپا زیر چتر دفاعی 
ناتو نمی روند؟

پس از درخواست رسمی سوئد و فنالند برای عضویت در پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو(، در حال حاضر تنها چهار کشــور عضو اتحادیه اروپا در ناتو حضور ندارند: 
جمهوری ایرلند، قبرس، اتریش و مالت. چرا این کشورها با وجود بحران امنیتی 
ناشی از حمله روســیه به اوکراین به ناتو نمی پیوندند؟به گزارش ایسنا، به نقل 
از یورو نیوز، احتماال پاســخ به این پرســش برای دو کشور قبرس و جمهوری 
ایرلند، چالش حاکمیت در یک منطقه جغرافیایی معین و به عبارتی یک مساله 
رسما ژئوپلیتیک باشــد. جزیره ایرلند که به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم 
شــده، از یک قرن پیش حاکمیت واحد ندارد. شمال در اختیار سلطنت طلبان 
پروتستان حامی اتحاد با بریتانیا، و طبیعتا بخشی از ناتو است و جنوب، جمهوری 
ایرلند، تحت حاکمیت جمهوریخواهان »کاتولیک«. جمهوری ایرلند تمایلی به 
طبعیت از سیاســت های دفاعی همسایه شمالی ندارد. وضعیت در قبرس از این 
هم پیچیده تر است. بخش شمالی و ترک نشین، تنها از سوی ترکیه به رسمیت 
شناخته شده، در حالیکه جنوب یونانی نشین، همچنان از سوی جامعه جهانی 
حاکمیت مســتقل قبرس است. ترکیه و یونان، دو دولتی که به صورت دوفاکتو 
)عملی( حاکمیت قبرس را دوپاره کرده اند، هر دو عضو ناتو هستند. با این حال 
چالش اعمال حاکمیت به این جزیره مدیترانه، امکان اجماع سیاسی و درخواست 
عضویــت در ناتو را نمی دهــد. قبرس یکی از مقاصد اصلی »ســرمایه گذاران و 
کارآفرینان« پرشمار و نه چندان خوشنام روسی و اوکراینی است. درباره اتریش 
و مالت، موقعیت جغرافیایی و تاریخی، احتماال اهمیت بیشــتری دارد. اتریش 
همسایه مجارســتان است. کشــوری که در بیش از یک دهه گذشته از سوی 
حکومتی حامی روســیه اداره شده است. تاریخ جنگ جهانی دوم و حتی پیش 
از آن، تاریخ امپراتوری اتریش-مجارســتان هم در تردید این کشور آلمانی زبان 
محصور در خشــکی اروپای مرکزی برای پیوستن به ناتو بی تاثیر نیست. بحث  
در پارلمان اتریش برای خروج از بی طرفی و پیوســتن به ناتو، برخالف فتالند و 
سوئد به نتیجه نرسیده است. مالت که در دوره جنگ سرد بهشت جاسوسان در 
مدیترانه به شمار می رفت، حمایت نظامی دوفاکتوی بریتانیا و اسپانیا را دارد؛ دو 
کشوری که هر دو عضو ناتو هستند.عالوه بر این چهار کشور، بوسنی هرزگوین، 
صربستان، کوزوو و مولداوی چهار دولت اروپایی دیگر هستند که به عضویت ناتو 
در نیامده اند. از زمان انحالل پیمان ورشــو در ســال ۱۹۹۱ میالدی، عدم تعهد 
معنایی دیگر یافته و ناظر به بی طرفی صرف در جریان مخاصمات مسلحانه است. 
در دوره حاضر و در پی گسترش ناتو به شرق، بی طرفی در عدم عضویت در این 

پیمان و همچنین اتحاد رسمی با روسیه معنا می شود.

/تحلیل - گاردین/

جنگاوکراینوتفسیریدیگربرایژاپنیها!
یک تحلیلگر می گوید که »ژاپن در جایگاه ســوم تولید ناخالص 
داخلی در جهان قرار دارد؛ پس اگر توکیو ۲ درصد از تولید ناخالص 
داخلی خود را صرف هزینه های نظامی کند، سومین قدرت نظامی 
جهان خواهد بود و این تهدید بزرگی علیه جهان است.«به گزارش 
ایسنا، روزنامه گاردین در تحلیلی درباره تالش ژاپن برای افزایش 
بودجه نظامی و تغییر رویکرد دفاعی خود، نوشــته است: »چند 
هفته پس از آنکه فومیو کیشــیدا به نخست وزیری ژاپن رسید، 
یک کاپشــن خلبانی سبز رنگ پوشــید، پرچم ژاپن را بر روی 
شانه اش چسباند و سوار یک تانک شد.در تصاویر رسمی منتشر 
شــده از این رویداد، او در جمع مردان و زنان نیروی دفاعی ژاپن 
لبخندی مصنوعی بر لب داشت، نشانه ای از اینکه رهبران ژاپنی 
و جنگ افزارها همیشه هم رابطه خوبی نداشته اند.تصویر کیشیدا 
در تانک، زمینه سیاســی او در شــاخه صلح طلب حزب لیبرال 
دموکرات ژاپن و پیشــینه اش به عنوان یک نماینده پارلمان در 
هیروشــیما را رد کرد. او در آن روزهــا از اتخاذ لحن تندخویانه 
هم حزبی های خود اجتناب می کرد.عجیب است که این تغییرات 
عظیــم در رویکرد نظامی ژاپن و افزایش احتمالی ۱۰۰ درصدی 
بودجه دفاعی این کشــور، نه در دوره »شینزو آبه« نخست وزیر 
سابق »تندروی« ژاپن، بلکه در دوره کیشیدای »صلح طلب« اتفاق 
می افتد.کیشــیدا تنها ۸ ماه پس از آغاز به کارش، با چالش های 
بی سابقه ای در سیاست خارجه مواجه شده است. جنگ روسیه در 
اوکراین زنگ خطر را در منطقه آسیا-اقیانوسیه به صدا درآورده 
است، هشــداری مبنی بر احتمال حمله ای مشابه از سوی چین 
علیه تایوان. )تایوان جزیره ای خودمختار اســت که چین ادعای 
مالکیت آن را داشــته و می گوید روزی باالخره آن را به سرزمین 
اصلی ملحق خواهد کرد.(ماده ۹ قانون اساسی ژاپن - که توسط 
نیروهای اشغالگر ایاالت متحده پس از جنگ جهانی دوم نوشته 
شده اســت - جنگ را محکوم کرده و این کشــور را از مداخله 
نظامی در مناقشات بین المللی منع می کند. بر اساس این قانون، 
ارتش ژاپن نقشی محدود و صرفا دفاعی دارد.آکیرا کاوازاکی، عضو 
ســازمان مردم نهاد »قایق صلح« می گویــد،  هرگونه تالش برای 
کسب توانایی پیشدستی در حمله به پایگاه های دشمن، پیش از 
آنکه ژاپن مورد حمله قرار بگیرد، نقض آشکار قانون اساسی این 
کشور خواهد بود.حتی قبل از شلیک اولین گلوله جنگ اوکراین 
و روســیه هم حزب لیبرال دموکرات ژاپن به سمت یک سیاست 
دفاعی قدرتمند سوق پیدا کرده بود. این خط مشی در پیشنهاد 

کمیسیون حزب در ماه گذشته برای افزایش بودجه نظامی ژاپن 
از ۱ به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال آتی، به اوج 
خود رسید.کاوازاکی اشاره می کند که ژاپن در جایگاه سوم تولید 
ناخالص داخلی در جهان قرار دارد. او می گوید: اگر ژاپن ۲ درصد 
از تولیــد ناخالص داخلی خود را صــرف هزینه های نظامی کند، 
ســومین قدرت نظامی جهان خواهد بود. این تهدید بزرگی علیه 
کل جهان بوده و با جایگاه ملت صلح دوســتی که مردم ژاپن بعد 
از جنگ جهانی دوم برای دستیابی به آن تالش کرده اند، به هیچ 
وجه سازگار نیست.ژاپن از نظر هزینه های نظامی با ۵۴.۱ میلیارد 
دالر در سال ۲۰۲۱، در جایگاه نهم قرار دارد، در حالی که آمریکا 
با ۸۰۱ میلیارد دالر در جایگاه نخست و چین با ۲۹۳ میلیارد دالر 
)و ۴.۷ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۰( در جایگاه دوم قرار 
دارند.به گفته میچیتو ســوروکا، استاد مدیریت سیاسی دانشگاه 
کیو در توکیو، دور زدن تعهد غیررسمی برای نگه داشتن بودجه 
دفاعی به میزان یک درصد از تولید ناخالص داخلی پس از جنگ 
جهانی، نشان دهنده نگرانی فزاینده بر سر شرایط امنیت منطقه ای 
و جنگ روسیه در اوکراین است.سوروکا می گوید: بسیاری از مردم 
ژاپن، از جمله کیشــیدا، می گویند حمله روسیه به واکراین نباید 
الگویی برای حمله ای مشابه از سوی چین باشد. ما وقتی به جنگ 
در اوکراین فکر می کنیم، چین را مد نظر داریم.این استاد دانشگاه 
می گوید: چه سیاستمدارها و مردم ژاپن بخواهند یا نه، با توجه به 

رشد چین، برنامه های موشکی کره شمالی و کاهش نسبی سلطه 
آمریکا در این منطقه، توکیو باید بار مســئولیت امنیتی بیشتری 
را در منطقه به دوش بکشــد.حامیان موضع نظامی قدرتمند در 
ژاپن می گویند که پیشــنهادهای حزب لیبرال دموکرات به جز 
کپی برداری از اهداف بودجه اعضای ناتو و توجه به خواســته های 
فزاینده آمریکا از متحدانش برای کسب سهم بیشتری در امنیت 
منطقه، کاری نمی کند.کیشــیدا گفته اســت کــه باید گفتمان 
جنگ طلب-صلح طلــب دوره پس از جنگ جهانی را رها کرده و 
واقعیت های عصر حاضر را به رسمیت بشناسیم، عصری که در آن 
چین فعالیت های نظامی اش در دریاهای چین جنوبی و شرقی را 
افزایش داده و کره شمالی به سالح هسته ای مسلح است.کیشیدا 
اخیرا در گفت وگویی مطبوعاتی گفت: به شدت نگران رشد سریع 
فعالیت های نظامی چین هستیم. می خواهم گفت وگوهایی آرام و 
واقع گرایانه درباره نیازهایمان در دفاع از مردم ژاپن داشته باشم.
در ژاپن، نگرانی هــا از افزایش فعالیت های هوایی چین در جزایر 
ســنکاکو افزایش یافته، مجموعه ای از جزیره های کوچک خالی 
از سکنه در دریای چین شرقی که توسط ژاپن اداره می شود، اما 
چین آن ها را »دیائویو« نام گذاری کرده و متعلق به خود می داند.

کیشــیدا گفت که »در پی تحوالت فعلی در وضعیت بین المللی، 
توان دفاعی ژاپن به تقویت اساســی نیاز دارد«. او گفت که برای 
»تقویت بنیادین توان دفاعی ژاپن« در یک استراتژی امنیت ملی 

ویرایش شده که تا اواخر ســال میالدی جاری منتشر می شود، 
آماده اســت.این ممکن است یکی دیگر از تابوهای پس از جنگ 
جهانی را در ژاپن بشکند، کسب توانایی »حمله متقابل« در زمانی 
که یک کشور متخاصم در »تدارک« حمله به ژاپن است.ناروشیگه 
میچیشــیتا، معاون موسســه ملی تحصیالت تکمیلی مطالعات 
سیاسی در توکیو گفت: اگر ژاپن تصمیم به انجام عملیات حمله 
زمینی علیه کره شــمالی یا چین بگیرد، ممکن است از خوانش 
ســنتی از قانون اساســی خود - حداقل در کوتاه مدت - فاصله 
بگیرد.گرچه ژاپن تا به همینجا هم ســامانه های دفاع موشــکی 
مستقر کرده، اما ممکن اســت در رقابت تسلیحاتی در شمال و 
شرق آسیا به پای رقبایش نرسد.میچیشیتا گفت: مشکل آنجاست 
که کره شــمالی و چین در حال ســاخت ســالح ها پیشرفته ای 
هستند که می تواند از ســد سامانه های دفاع موشکی ژاپن عبور 
کند. پس منطقی اســت که ژاپن همیــن امروز به فکر تدارکات 
الزم باشــد.هیچ یک از این پیشنهادات بدون حمایت مردم ژاپن 
و حــزب کومیتو )که در ائتالف حاکم ژاپــن حضور دارد( راه به 
جایی نخواهد برد. حزب کومیتو یک ســنت صلح طلب داشته و 
اصرار دارد که عبارت »حمله نخست« به »حمله متقابل« تغییر 
کند تا به ذائقه مردم ژاپن خوش تر بیاید.نظرسنجی تازه روزنامه 
آســاهی ژاپن و دانشــگاه توکیو از ناآرامی در ژاپن در پی حمله 
روسیه به اوکراین خبر می دهد. این تحقیق نشان می دهد که ۶۴ 
درصد از شرکت کنندگان حامی تقویت توان نظامی ژاپن بوده و 
تنها ۱۰ درصد با آن مخالف هســتند. این آماری بی سابقه است. 
در مقابل، نظرســنجی روزنامه یومیوری نشان می دهد که میزان 
حامیان و مخالفان کســب توانایی حمله به پایگاه های دشمن در 
ژاپن برابر و ۴۶ درصد اســت.برخی مقامات دولتی می گویند که 
کســب توانایی حمله متقابل تحت تفسیر قانون اساسی ژاپن در 
۱۹۵۶ مجاز است، خوانشی که به حق ژاپن در دفاع از خود اشاره 
می کند. اما مخالفان می گویند که تغییرات پیشنهادی این کشور 
را به خطر می اندازد.آکیرا کاوازاکی از موسسه قایق صلح می گوید: 
مهم نیســت حزب لیبرال دموکرات چه اسمی روی آن بگذارد، 
چنین رویکرد تهاجمی ای خطر یک حمله پیشدستانه را به دنبال 
دارد، چه طراحی شــده و چه اتفاقی. کشورهای اطراف ژاپن نیز 
به طریق مشابه برخورد خواهند کرد. این یک رقابت تسلیحاتی 
به راه انداخته و نهایتا به افزایش احتمال حمله علیه ژاپن منجر 

خواهد شد.«

اوالف شولتس، صدراعظم آلمان اقرار 
کرد که تحریم های غرب علیه روسیه، 
هزینه و عواقبی برای این کشــورها و 
تاثیرات منفــی بر اقتصاد آلمان دارد.

به گزارش ایسنا، شولتس در سخنرانی 
خود در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین 
المللی صنعتی »هانوفــر« گفت که 
تحریم ها »به دولت و اقتصاد روســیه 
آســیب می زنــد و هر روز شــدیدتر 
می شــود.«وی افزود: »در عین حال 
ما مطمئن هســتیم که این تحریم ها 
به اندازه روســیه برای ما و شرکایمان 

در اروپا آســیب زننده نیست. اینکه 
شرکا از این اقدامات حمایت می کنند، 
اتفاق خوبی اســت و می دانم که ضرر 
اقتصادی برای آنها به همراه دارد، اما 
تالش می کنیم بــا وام، کارمزد کمتر 
و بســته های کمکی از آســیب های 
جدی تر جلوگیری کنیم.«صدر اعظم 
آلمان ادامه داد: همچنان هزینه هایی 
وجود خواهد داشت، اما من می گویم 
که این هزینه ها بسیار کمتر از بهایی 
است که در صورت پیروزی والدیمیر 
پوتیــن، رئیس جمهور روســیه همه 

ما باید بپردازیــم.وی تاکید کرد که 
»هدف اصلی دولت آلمان پایان دادن 
به درگیری در اوکراین در اسرع وقت 
اســت.«او گفت: ما برای اولین بار به 
چنین منطقه درگیری ســالح ارسال 
می کنیم.جنگ روســیه علیه اوکراین 
از ۲۵ فوریــه آغاز شــده و از همان 
نخستین روزهای آغازین زمان آمریکا 
و کشورهای همپیمان آن ضمن اعمال 
تحریم های شدید علیه روسیه اقدام به 
ارسال تسلیحات نظامی و ارائه کمک 

به کی یف کرده اند.

اذعان صدراعظم آلمان به خسارات غرب از تحریم های روسیه

تالش های سوئیس برای از سرگیری توافق تجارت آزاد 
با چین در حالی متوقف شده که برن دیدگاه انتقادی 
بیشــتری را در قبال سوابق حقوق بشری پکن اتخاذ 
کرده اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، سوئیس و چین در سال ۲۰۱۳ توافق تجارت 
آزاد امضا کردند که این نخستین توافق تجاری چین 
در قاره اروپا محســوب می شــود. این اقدام همچنین 
برای هر دو کشور منافع زیادی به همراه داشت چون 
باعث افزایش تجارت بین دو طرف شده است.سوئیس 
در چندیــن مورد تالش کرده تا توافق را به روز کند و 
تعرفه های گمرکی را برای چندین مورد از محصوالتش 
پایین بیاورد و در نهایت باعث دوام آن شــود اما پکن 
در این کار مشارکتی نداشــته است.دبیرخانه دولتی 
امــور اقتصادی ســوئیس به روزنامــه زونتاگ بلیک 
گفت: تاکنون توافق بر روی یک لیســت مشترک از 
موضوعاتی که باید باعث ارتقای سطح تجاری بین دو 

کشور شود، مقدور نبوده است.وزارت خارجه چین نیز 
هنوز به درخواســت ها برای این مساله پاسخی نداده 
 NZZ اســت.یکی دیگر از روزنامه های سوئیس به نام
am Sonntag با تیتر »بن بست چین« نوشت: سوئیس 
نسبت به سوابق حقوق بشری چین به شدت انتقادی 
شده است.طرح پارلمان سوئیس همین اواخر توسط 

کمیته امور حقوقی شــورای ملی این کشور تصویب 
شد که بر اســاس آن نیروی کار اجباری اویغورها در 
شمال غرب چین را یک »مشکل واقعی« خطاب کرد.

کشــورهای غربی و گروه های حقوق بشری مقام های 
ســین کیانگ در غرب چین را به بازداشت و شکنجه 
اویغورهــا و دیگر اقلیت ها در اردوگاه های کار اجباری 
متهم می کنند. پکن اما این اتهامات را رد کرده و این 
اردوگاه ها را تاسیســات آموزشــی و فنی می داند تا با 
افراط گرایی مذهبی مقابله کند.»ژان فیلیپ کوهل«، 
رئیس سیاست گذاری اقتصادی در انجمن »سوئیمن« 
نیز گفت، ســوئیس باید دیپلماســی خود را در قبال 
سوابق حقوق بشری چین محرمانه پیگیری کند.وی 
ادامــه داد: اگر ما به عنوان یــک اقتصاد خرد به طور 
مداوم انگشــت اتهام خود را به ســوی چین بگیریم 
چیزی تغییر نمی کند جز اینکه روابط بین دو کشور به 

تدریج از هم بپاشد.

مذاکرات تجاری سوئیس- چین متوقف شد

رئیس جمهوری اوکراین، رئیس ســرویس امنیتی اوکراین در منطقه خارکیف را به اتهام قصور در انجام وظایف برکنار کرده و قول داد 
که متصدیان اجرای قانون درباره پرونده او تحقیق کنند.به گزارش ایســنا، به نقل از وب ســایت اوکرینسکا پراودا، »ولودیمیر زلنسکی« 
رئیس جمهوری اوکراین یکشــنبه در پیامی ویدیویی گفت: من نشســتی با رهبری استان خارکیف و شهر خارکیف داشتم. از آنها بابت 
ایســتادگی و ادامه مقاومت در کنار ســکنه خارکیف، در کنار اوکراین و آنچه که اکنون اهمیت دارد و ماندن در کنار هم است، قدردانی 
کردم. همکاری فوق العاده ای میان ارتش، پلیس، شهردار خارکیف و اداره دولتی استان وجود دارد و همگی آنها حقیقتا برای نزدیک تر کردن پیروزی کار می کنند و این کارشان 
بسیار اثرگذار است.زلنسکی افزود: اما متاسفانه نمی توان همین موارد را درباره رهبری محلی سرویس امنیتی اوکراین بیان کرد. وقتی به اینجا آمدم، این را بررسی کردم و رئیس 
سرویس امنیتی در این استان را بابت اینکه خودخواهانه تنها منافع خودش را در نظر گرفته بود، به جای اینکه برای دفاع از این شهر در روزهای ابتدایی حمله تمام عیار روس ها 
کار کند، اخراج کردم. ماموران قانون انگیزه های او را بررسی خواهند کرد.رومن دودین در سال ۲۰۲۰ از سوی زلنسکی به عنوان رئیس سرویس امنیتی اوکراین در خارکیف 

منصوب شد. او متولد ۱۹۸۳ در دنیپرو است و بعد از خدمت، به استخدام سرویس امنیتی اوکراین در دنیپروپتروفسک درآمد.

به گفته منابع رســمی، پاکستان و هند با هدف از میان برداشتن بن بست در روابطشان در مذاکرات مخفیانه ای شرکت دارند.به 
گزارش ایســنا، به نوشــته روزنامه تریبیون، روابط دو کشور چندین سال است که پر تنش مانده و در اوت ۲۰۱۹ زمانی بدتر شد 
که هند به صورت یکجانبه وضعیت ویژه جامو و کشمیر را لغو کرد.از آن زمان روابط دیپلماتیک کاهش یافته، تجارت دو طرفه 
تعلیق شــده و هیچ گفت وگویی صورت نگرفته است. اما حتی پیش از آنکه شهباز شریف به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان 
در راس امور قرار گیرد، دو کشور مذاکراتی را به صورت مخفیانه با یکدیگر آغاز کرده بودند.این تماس ها باعث از سرگیری آتش 

بسی در فوریه ۲۰۲۱ شد و از آن زمان نیز آتش بس همچنان در جریان است و هیچ درگیری صورت نگرفته. اما این روند به از سرگیری مذاکرات بین دو کشور منجر 
نمی شود.از زمان روی کار آمدن دولت جدید در اسالم آباد، اقداماتی از جانب هند و پاکستان برای یافتن راه هایی برای برون رفت از بحران کنونی مطرح شده که به 
گفته یکی از مقام های مطلع »گفت وگوهای مخفیانه یا پشت برده« نام گرفته است.این منبع مطلع ناشناس به جزئیات بیشتر این روند اشاره نکرد و افزود: هدف اصلی 
این گفت وگوهای مخفیانه حفظ مذاکرات تحت پوشش تا زمان اتخاذ تصمیمی ملموس است.این منابع مطلع همچنین اعالم کردند، قدرت های غربی شامل آمریکا و 

انگلیس به دنبال کاهش تنش و گشایش کانال های رسمی ارتباط بین پاکستان و هند هستند.

در بازدید زلنسکی از خارکیف

پاکستان و هند مذاکرات محرمانه ای دارندرئیس سرویس امنیتی این شهر را اخراج کرد
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یک مرد بریتانیایی پس از انجام پیوند دو دســت حال پس از ســال ها 
دوباره می تواند کارهای ســاده ای مانندنوازش ســگش را انجام دهد و 
دوباره به شــغل خود که به دلیل ابتال به بیماری قادر به انجام آن نبود، 
 Steven(»بازگردد.به گزارش ایســنا و به نقل از اسکای، »استیون گاالگر
Gallagher( مرد ۴۸ ساله انگلیسی است که این عمل پیوند را انجام داده 
است و حال گاالگر پنج ماه بعد از عمل، اکنون می تواند کارهایی مانند 
نوازش کردن سگش، باز کردن شیر آب و پر کردن یک لیوان آب را به 
راحتی انجام دهد. او اکنون امیدوار اســت که بتواند مجددا به کار خود 
بازگردد.اســتیون گاالگر که دستانش به دلیل ابتال به یک بیماری نادر  
به نام »اســکلرودرمی« غیرقابل استفاده مانده بود، پس از پیوندی که 
گمان می رود اولین پیوند دو دســت در جهان به خاطر ابتال به بیماری 
اسکلرودرمی باشد، جان تازه ای گرفت.استیون گاالگر ۴۸ ساله، پس از 
اینکه حدود ۱۳ ســال پیش دچار یک ســری بثورات غیرعادی شد به 
اسکلرودرمی)یک بیماری خود ایمنی که باعث ایجاد زخم در پوست و 
 )Scleroderma(مبتال شد.بیماری اسکلرودرمی ،)اندام های داخلی می شود
نوعی بیماری نادر و پیشــرونده روماتیســمی است که پوست بیماران 
ضخیم، سفت و خشک شده و گاه در انتهای اندام ها زخم ایجاد می شود. 
تجمع کالژن و ســایر فیبرها در این بیماری، پوست صورت و اندام ها، 
مفاصل دســت و پا، ریه، کلیه و دســتگاه گوارش به خصوص مری را 
گرفتار و فرد را ناتوان می کند.در طول این بیماری نواحی از بدن این فرد 
از جمله بینی، دهان و دست هایش تحت تاثیر قرار گرفته بودند و حدود 

هفت سال پیش، انگشت هایش شروع به پیچ خوردن کردند.

یک تیم بین المللی از اخترشناســان، از یک پایگاه داده که مشــاهدات 
بهترین تلســکوپ های جهان، از جمله تلسکوپ »سوبارو »)Subaru( را 
ادغام می کند، اســتفاده کردند تا ســیگنال های ابرسیاه چاله های فعاِل 
کهکشــان های در حال مرِگ اوایل جهان را شناسایی کنند.به گزارش 
ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، ظاهر این سیاه چاله های پرجرم فعال با 
تغییرات ایجاد شــده در کهکشان میزبان مرتبط است و نشان می دهد 
که یک ســیاه چاله می تواند تأثیرات گســترده ای بر تکامل کهکشــان 
میزبانش داشته باشد.کهکشان راه شــیری که در آن زندگی می کنیم 
دارای ستارگانی در سنین مختلف اســت که در میان آن ها ستارگانی 
که هنوز در حال شــکل گیری هســتند نیز حضور دارند. اما در برخی 
از کهکشــان های دیگر که به کهکشــان های بیضوی معروف هستند، 
همه ی ســتارگان پیر و تقریباً هم ســن هستند. این نشان می دهد که 
کهکشــان های بیضوی در اوایل تاریخ شکل گیری خود دوره ای پربار از 
تشــکیل ستاره ها را پشت سر گذاشــته اند و این دوره به طور ناگهانی 
به پایان رسیده است. اینکه چرا تشکیل ستاره ها در برخی کهکشان ها 
متوقف شــد اما در برخی دیگر هنوز ادامه دارد موضوعی است که هنوز 
به خوبی درک نشده است. یک احتمال این است که یک ابرسیاهچاله با 
برهم زدن گازهای موجود در برخی کهکشان ها، محیطی نامناسب برای 
تشکیل ستاره ها ایجاد می کند.برای آزمایش این نظریه، ستاره شناسان 
به کهکشان های دوردست نگاه می کنند. از آن جا که سرعت نور محدود 
است، زمان می برد تا نور در فضا حرکت کند و به سمت سیاره ما بیاید. 
نوری که ما از فاصله ۱۰ میلیارد سال نوری از یک جسم می بینیم باید 

سفری ۱۰ میلیارد ساله در فضا داشته باشد تا به زمین برسد.

اولین پیوند هر دو دست در جهان 
در یک فرد مبتال به اسکلرودرمی

ابرسیاهچاله ها مسئول مرگ 
کهکشان ها شناخته شدند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 تالش غواصان برای نجات نهنگ گوژپشتی از تور ماهیگیری 
در سواحل اسپانیا/ رویترز

معرفی زاگاتو موسترو بارچتا هفت سال پس از نسخه کوپه 
زاگاتو موسترو سال ۲۰۱۵ با پیشرانه ۸ سیلندر مزراتی و سقف تولید ۵ دستگاه را به خاطر می آورید؟ درست هفت سال بعد یعنی امروز 
شــاهد بازگشــت این برند ایتالیایی به گردهمایی خودرویی Villa d’Este و معرفی نسخه روباز این خودرو با نام موسترو بارچتا هستیم. 
 ۴۵۰S بارچتا از نظر ظاهری تقریباً مشــابه نسخه استاندارد موسترو بوده اما این نکته بدی نیست زیرا طراحی رتروی خودرو از مزراتی
کوپه زاگاتو ۱۹۵۷ الهام گرفته است. جدای از نبود سقف که چیره دستی طراحان خودرو در حفظ تناسبات را نشان می دهد، بارچتا از 
بخش عقب بازنگری شــده ســود می برد و در عین دیگر پانل های بدنه عضالنی همچنان در جای خود باقی مانده اند.دنیا از سال ۲۰۱۵ 
تاکنون تغییر کرده است و محصول ۲۰۲۲ زاگاتو با دو نوع پیشرانه ساخت مزراتی معرفی می شود. شما می توانید این خودرو را با نیروگاه 
آهنین ۸ سیلندر ۴.۲ لیتری تنفس طبیعی که قدرت ۴۱۴ اسبی دارد سفارش دهید. گزینه بعدی هم پیشرانه ۶ سیلندر ۳ لیتری بای 
توربوی جدید MC۲۰ با خروجی ۶۲۱ اسب بخاری خواهد بود.هر دو پیشرانه در بخش جلو نصب شده اند و توزیع وزن ۵۰/۵۰ را برای این 
خودروی ۱۲۰۰ کیلوگرمی به ارمغان آورده اند. نیروی تولیدی پیشرانه ها نیز از طریق گیربکس ۶ سرعته سکونشئال با استایل مسابقه ای 

به چرخ های عقب فرستاده می شود. البته خبری از کنترل کشش الکترونیکی در این خودرو نیست.

خداحافظی سادیو مانه با بازیکنان لیورپول؟
گمانه زنی ها درباره رفتن سادیو مانه از لیورپول روز به روز بیشتر از قبل می شود و به نظر او خروجی بزرگ تابستان از آنفیلد است.به گزارش 
ایسنا و به نقل از بی ساکر، سادیو مانه تابستان امسال لیورپول را ترک خواهد کرد. او پس از فینال لیگ قهرمانان اروپا از بازیکنان لیورپول 
خداحافظی کرد. فابریتزیو رومانو، روزنامه نگار متخصص در بازار نقل و انتقاالت از طریق شبکه های اجتماعی خود اعالم کرد او برای فصل 
آینده تیمش را عوض می کند.مانه مورد عالقه بایرن مونیخ است اما هنوز چیزی مشخص نشده است. بایرن مونیخ در فصلی که گذشت 
نتوانست عملکرد خوبی در لیگ قهرمانان اروپا داشته باشد. بایرن به دنبال تقویت خط حمله خود در تابستان است. سادیو مانه بازیکنی 
است که باواریایی ها امیدوار به جذب او در تابستان هستند. سادیو مانه از زمان پیوستن به آنفیلد در سال ۲۰۱۶ در فرم خوبی بوده است. 
یکی دیگر از تیم هایی که شایعه شده به جذب این مهاجم عالقه مند است، رئال مادرید است که از جذب کیلیان ام باپه ناامید شده است 
و به دنبال مهاجم دیگری است. بایرنی ها برای جذب مانه رقم ۳۰ میلیون یورویی به این بازیکن پیشنهاد داده اند. این در حالی است که 
آنها برای فروش گنابری ۴۰ میلیون یورو می خواهند.مانه از سال ۲۰۱۶ در آنفیلد رود بازی می کند، زمانی که از ساوتهمپتون با مبلغی 

در حدود ۴۱ میلیون یورو به لیورپول پیوست و از آن زمان تاکنون ۲۶۸ بازی برای قرمزها انجام داده و ۱۲۰ گل به ثمر رسانده است.

رد نهایتی خوبان جفا کنند ولی ات هب غایتیجان را ستیزهٔ تو ندا
سنگین دلی، و گرهن چنین ردد سینه سوز

رد سینهٔ تو نیز بکردی سرایتی کایت از تو، ولی منع میکند کایتیدارم ش حسن واف هک: باز نمایم ش
کایتی!روی زمین چو قصهٔ فراهد کوهکن کایت من و شیرین ح خود چیست کشتن چو منی؟ کاهلی ز تسترپ شد ح

ات ره زمان مرا بنسوزی والیتی گر باشدم ز لطف تو اندک حمایتیاز گفت و گوی دشمن بسیار باک نیست

پیشنهاد

چهره روز

رمان ما
رمان ما اثر نویشــنده روس، یوگنی زامیاتین اســت که 
او را خالق ادبیات علمی تخیلی از نوع پادآرمان شــهری 
)Dystopia( آن دانسته اند. همچنین این رمان، الهام بخش 
نویسندگان بزرگی مانند جورج اورول و آلدوس هاکسلی 
بود. رمانی که در زمان خود بسیار پیشتاز بود و نویسنده، 
با ســبکی خالقانه و با ابهام های لغوی عامدانه و البته با 
قصد و غرض سیاسی زیرکانه آن را نوشته است. قبل از 
اینکه وارد داستان رمان شویم و خالصه ای از آن را ارائه 
کنیم، بهتر اســت به نکته ای مهم اشاره کنیم: رمان ما 
کتابی ســاده برای مطالعه نیست و همان طور که گفته 
شد، نویسنده در آن از سبکی خالقانه و ابهام های لغوی 
اســتفاده کرده اســت. بنابراین خواننده اگر بخواهد از 
جنبه های مختلف کتاب ســردربیاورد باید با احواالت نظام شــوروی بعد از انقالب اکتبر و همچنین با 
آرمان های کمونیسم آشنا باشد. ضمن اینکه بهتر است خواننده تا حدودی با ریاضیات و مفاهیم مدیریت 
هم آشنا باشد و یا حداقل از جایگاه »رادیکال منفی یک« در ریاضیات آگاهی داشته باشد!کتاب ما در 
قالب دفتر خاطرات و به قلم مهندسی نوشته شده است که در آینده ای بسیار دور از زمان حال زندگی 
می کند و گاه، نگاهی به گذشته )قرن بیستم( دارد. این مهندس که D-۵۰۳ نام دارد، مدیر ارشد طراحی 
ســفینه ای به نام انتگرال است که هدف آن پیدا کردن موجودات ناشناس در سیارات دیگر و مهم تر از 
همه وادار کردن آن ها برای رســیدن به ســعادت اســت. این هدف مهم، در روزنامه دولتی خطاب به 
سازندگان انتگرال و دیگران چنین آمده است:شما باید موجودات ناشناسی را که در دیگر کرات زندگی 
می کنند – و شاید هنوز در همان حالت بی قیدی بدوی به سر می برند – زیر یوغ مبارک عقل بیاورید. 

اگر آن ها درک نکنند که سعادتی را برایشان به ارمغان آورده ایم.

والت ویتمن
والت ویتمــن )به انگلیســی: Walt Whitman( ) زادهٔ ۳۱ 
مه ۱۸۱۹ – درگذشــتهٔ ۲۶ مارس ۱۸۹۲(، شاعر مدرن 
و روزنامه نــگار آمریکایی بود که او را پدیدآورنده شــعر 
آزاد آمریکا می دانند. والــت ویتمن در ۳۱ مه ۱۸۱۹ در 
خانواده ای پرجمعیت در وست هیلز، هانینگتون به دنیا 
آمد. در ۱۲ ســالگی، پس از ترک تحصیــل، به کار در 
چاپخانه و مطالعهٔ آثار ادبی از هومر و ویلیام شکســپیر 
تا تورات پرداخت. او تا ۱۷ سالگی در نیویورک به عنوان 
متصدی چاپ کار کرد و با هنر و ادبیات جدید آشنا شد. 
پس از مدتی معلمی، در زادگاه خود، از ســال ۱۸۴۱ به 
روزنامه نگاری حرفه ای پرداخت و این شغل را با وقفه هایی 
 )Long Islander( تا آخر عمر ادامه داد.روزنامهٔ النگ آیلَندر
که ویتمن مؤســس آن اســت، هنوز چاپ می شود. او به عنوان طرفدار دموکراســی و آزادی به مبارزهٔ 
سیاسی می پرداخت که به علت عضویت در حزب خاک آزاد در سال ۱۸۴۸ سرویراستاری مجلهٔ »دیلی 
ایگل« بروکلین را از دســت داد. پس از مدتی روزنامه نگاری در نیواورلئان به بروکلین بازگشت؛ روزنامهٔ 
آزادی خواه »بروکلین فریدوم« را تأسیس کرد و شروع به توسعهٔ شیوهٔ خاص خود در شعر نمود. تا اینکه 
در ســال )۱۸۵۵( نخستین دفتر شعر خود را با عنوان برگهای علف شامل ۱۲ شعر بدون عنوان و یک 
مقدمهٔ تاریخی، منتشــر کرد. او خود جلد کتاب را طراحی، حروف چینی و با هزینهٔ شخصی چاپ کرد.

ویتمن ویرایش دوم برگ های علف را در ســال ۱۸۵۶ منتشــر کرد که شامل ۳۳ شعر و نامه ای از رالف 
والدو امرســون )که بر ویرایش اول کتاب نوشته بود( و درآمدی طوالنی از ویتمن در پاسخ امرسون بود. 
او ویرایش و تکمیل این کتاب را تا آخر عمر ادامه داد و نسخه های مختلفی از آن به چاپ رساند. آخرین 
ویرایش برگ های علف معروف به »ویرایش بستر مرگ« که او در سال ۱۸۹۲ پیش از مرگ منتشر کرد.

فرهنگ

فیلم »تاپ گان: ماوریک« با فروش ۲۴۸ میلیون دالری 
بــه پرفروش ترین فیلــم کارنامه »تام کــروز« در هفته 
نخست اکران در گیشه آمریکا و بین المللی تبدیل شد.به 
گزارش ایســنا به نقل از هالیــوود ریپورتر، فیلم »تاپ 
گان: ماوریک« با نقش آفرینی »تام کروز« با رونمایی در 
سینماهای آمریکا نوید بازگشت به گیشه پررونق تابستان 
در دوران پیش از کرونا را داد و در سه روز نخست اکران 
در آمریکا ۱۲۴ میلیون دالر و در چهار روز نخســت نیز 
۱۵۱ میلیون دالر فروخت تا پرفروش ترین اثر در اکران 
آغازین در میان فیلم های »تام کروز« باشد.این نخستین 
باری است که فیلمی با نقش آفرینی »تام  کروز« در هفته 
نخست اکران به فروشی بالغ بر ۱۰۰ میلیون دالر دست 
می یابد.در گیشــه بین المللی نیز قسمت جدید »تاپ گان«، عملکرد چشمگیری را رقم زد و در حالی 
که در بازارهای بزرگ چین و روسیه اکران نمی شود به فروش ۱۲۴ میلیون دالری از محل سینماهای 
۶۲ کشور دست یافت تا فروش جهانی خود را در آغاز کار به ۲۴۸ میلیون دالر برساند.بریتانیا با ۱۹.۴ 
میلیون دالر بهترین بازار خارجی فیلم »تاپ گان: ماوریک« بود و پس از آن فرانســه با ۱۱.۷ میلیون 
دالر و اســترالیا بــا ۱۰.۷ میلیون دالر قرار گرفتند.در فیلم جدید »تــاپ گان« به کارگردانی »جوزف 
کوشینســکی« که نمره ســینمایی )Cinema Score( عالی »A+« را دریافت کرده عالوه بر »تام کروز« 
بازیگرانی چون »مایلز تلر«، »جنیفر کانلی«، »جان هام«، »گلن پاول«، »لوئیس پولمن«، »دنی رامیرز«، 
»مونیکا باربارو«، »اِد هریس« و »وال کیلمر« نیز در نقش مرد یخی بازی می کنند.این فیلم امسال در 
بخش نمایش های ویژه جشنواره کن نیز به نمایش گذاشته شد که با اعطای جایزه نخل طالی افتخاری 

به »تام کروز« همراه شد.

»تام کروز« در گیشه رکوردشکنی کرد
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