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رئیس جمهور گفت:  همه تحریم های اصلی را برخواهند داشت. االن هم بحث روی مسائل جزئی و ریز است و )رفع( تحریم های نفت، پتروشیمی و کشتیرانی 
و بیمه و غیره و بانک مرکزی را قبول کردند و تمام شده است. حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح های وزارت نفت با بیان اینکه 
در چند سال اخیر تحرک عظیم و بسیار بزرگ در صنعت پتروشیمی رخ داده است که در کشور ما این موضوع بسیار مهم است، گفت: اگر می گذاشتند دولت 
دوزادهم در ادامه مسیر دولت یازدهم ادامه دهد، امروز مردِم ما دو برابر آن چیزی را که امروز می بینند شاهد می بودند. اما در عین حال مهم است که ما هنوز 

از پا نیفتادیم و روحیه مان را از دست ندادیم.وی افزود:  ما با قدرت برنامه ها را در جنگ اقتصادی ادامه دادیم....
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 شمار قربانیان کرونا در کشور
 از ۷۸هزار نفر گذشت

طبق اعالم وزارت بهداشــت، در ۲۴ ساعت گذشته ۲۰۰ فوتی ناشی 
از کرونا و همچنین شناسایی 11هزار و ۲۵۰ بیمار جدید کووید -19 
در کشــور گزارش شد. بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشــت تا کنون دو میلیــون و ۴۲۲ هزار و ۷۶۵ نفر ُدز اول 
واکســن کرونا و ۴۴۵ هزار و ۲۰1 نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و 
مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به دو میلیون و ۸۶۷ هزار 
و 9۶۶ ُدز رسید.تا دیروز ۳1 اردیبهشت 1۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، 11 هزار و ۲۵۰ بیمار جدید مبتال به کووید19 در 
کشور شناسایی شد که هزار و ۵۳۲ نفر از آنها بستری شدند.مجموع 
بیماران کووید19 در کشــور به دو میلیــون و ۸1۵ هزار و ۸۸۲ نفر 
رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۰۰ بیمار کووید19 جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۷۸ هزار 

و 19۴ نفر رسید.

 آغاز واکسیناسیون سالمندان 
۷۰ سال به باال

واکسیناسیون سالمندان ۷۰ سال به باال ازامروز )شنبه - اول خرداد( 
آغاز می شــود و افراد می توانند در ســامانه وزارت بهداشت نسبت به 
ثبت نام جهت نوبت دهی واکسیناســیون اقدام کنند.بنابر اعالم کانال 
تلگرامی وزارت بهداشت، دکتر علیرضا رییسی - سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: از امروز شــنبه )اول خردادماه( واکسیناســیون 
افراد ۷۰ ســال بــه باال آغاز می شــود و همه افراد ۷۰ ســال به باال 
می توانند در سایت واکسیناســیون کرونا ثبت نام کنند.وی گفت: بر 
 اســاس تجربه دو هفته اخیر، تصمیم گرفتیم همه افراد در ســایت 
salamat.gov.ir ثبت نــام کنند و خودمــان نوبت دهی کنیم تا ازدحام 
پشــت در مراکز واکسیناســیون اتفاق نیفتد.گفتنی اســت در هفته 
گذشته سنین ۷۵ تا ۷9 ســال و پیش از آن نیز سالمندان ۸۰ سال 
به باال جهت واکسیناســیون کرونا فراخوان شــده بودند، بنابر اعالم 
مسووالن وزارت بهداشت، سهمیه واکسن سالمندان در گروه سنی ۷۵ 
ســال به باال که هنوز موفق به انجام واکسیناسیون نشده اند، محفوظ 

است و با اعالم گروه های سنی جدید، سوخت نمی شود.

وزیر اقتصاد؛

دولت برای تامین بودجه از مردم قرض گرفت
 نگرانی از افزایش 
دوباره قیمت کاالها

اتاق بازرگانی ایران می گوید در صورتی که در برخی سیاســت های اجرایی دولت تغییری به وجود نیاید، 
امکان افزایش دوباره قیمت کاالهای مورد نیاز مردم وجود دارد.، در حدود ســه ســال گذشته، با توجه به 
محدودیت هایی که دولت بر سر راه واردات کاالهای غیرمصرفی و کاالهایی که مشابه داخلی دارند گذاشته، 
عمال واردات کاال به ایران بســیار محدود شــده است. با همین ترفند در دوران تحریم، تراز تجاری ایران یا 
مثبت شد یا عدد منفی بسیار محدودی را تجربه کرد و به نظر می رسد این روال در سال جاری نیز ادامه 
یافته است.با وجود آنکه بخش مهمی از کاالهای وارداتی به ایران را کاالهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات 
تشــکیل می دهد اما همچنان روند ترخیص کاالها از گمرک کند اســت و این موضوع بارها صدای بخش 

خصوصی را در آورده است.

وزیر صمت در آیین امضای تفاهم نامه توسعه سرمایه 
گذاری اقتصاد مقاومتی اعالم کرد:

 انعقاد ۴۵۱ هزار میلیارد تومان 
تفاهم نامه توسعه سرمایه گذاری 

اقتصاد مقاومتی

سخنان عجیب رئیس کل در خصوص نرخ ارز!

سرلشکر سالمی در رونمایی از دستاوردهای راهبردی سپاه در حوزه پهپادی و پدافندی

 استراتژی عملیاتی ما توسعه ی قلمرو دفاعی در اعماق 
وسیع و ارتفاع باالست
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در اقدامی تامل برانگیز از ســوی دولت، بار دیگر بخش خصوصی در 
گوشه رینگ قرار گرفته است. وزارتخانه هایی همچون وزارت صمت که 
این روزها به هر بهانه ای سعی دارند سنگ بخش خصوصی و حمایت 
از تولید را به ســینه بزنند، اقداماتی را در پیش گرفته اند که نه تنها 
در جهت تســهیل تولید نیست، بلکه اصل ۴۴ قانون اساسی کشور را 
به سخره گرفته است. در این راستا می توان به حواشی جنجال برانگیز 
واگذاری معدن سنگ آهن شــیطور به شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
اشــاره کرد. اقدامی که اگرچه صحت آن تایید نشده است اما شواهد 
امر گویای آن اســت که بــا وجود ارائه باالترین رقم پیشــنهادی از 
ســوی بخش خصوصی بــرای در اختیار گرفتن معدن شــیطور، اما 
زیرمجموعه های وزارت صمت تمایلی به اعالم برنده مزایده این معدن 
ندارند و ترجیح می دهند معدن شیطور نیز سرنوشتی همچون بسیاری 
از معادن نیمه دولتی را تجربه کند و مستقیما توسط دولت اداره شود.

نکتــه جالب توجه در این خصوص آن اســت که با وجود عیان بودن 
برنده مزایده معدن شــیطور که یکی از شرکت های بخش خصوصی 
اســت، عالوه بر اینکه تمایلی برای تعیین تکلیف این موضوع وجود 
نــدارد بلکه البی هایی برای تصاحب این معدن از ســوی خصولتی ها 
آغاز شده اســت و در این بین نام شــرکت فوالد مبارکه اصفهان به 
گوش می رسد. شــرکتی که اگرچه بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در 
ایران است اما به دلیل به  کارگیری غیرقانونی بازنشستگان در مدیریت 
آن که منجر به بروز تخلفات زیادی شده و همچنین خصولتی بودنش 
بارها در معرض انتقادات نمایندگان مجلس و حتی کارشناسان معدن 
قرار گرفته است.با این حال بار دیگر فضایی ایجاد شده که به دنبال آن 
البی شرکت های خصولتی برای تصاحب معادن شدت گرفته است. آن 
هم در زمانی که با وجود تمام نامالیمتی ها در حوزه تولید به خصوص 
معــدن، بخش خصوصی برای نجات معادن از حبس دولت وارد عمل 
شده و حتی به عنوان مثال در مزایده معدن شیطور پیشنهادی باالتر 
از شرکت های خصولتی را به وزارت صمت مطرح کرده است اما به نظر 
می رســد داستان واگذاری های کاغذی و حبس معادن از سوی دولت 
تمامــی ندارد و وزارت صمت نیز در این بین نه تنها در مورد وضعیت 
بد شرکت های واگذارشــده به شرکت های خصولتی چندان پاسخگو 
نیست بلکه همچنان روالی را در پیش گرفته است که خود به نوعی از 

آفت های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به حساب می آید.

سردرگمی اهالی تولید
این روزها مسووالن مختلف کشور، داد سخن از رفع موانع و حمایت 
از تولید سر می دهند که امر پسندیده ای به نظر می رسد اما به عقیده 
کارشناســان الزمه تحقق این ســخنان، آشــنایی کامل با شرایط و 
خصوصیات حوزه عمل و دانســتن راه هــای تحقق و عملیاتی کردن 
این منویات و در نهایت جرات و اراده تصمیم گیری بهنگام و مناسب 
اســت. در حالی که به نظر می رسد وزارت صمت و زیرمجموعه های 
آنکه متولی بزرگ ترین بخش های تولیدی کشــور هستند، فاقد این 
سه عنصر اصلی هستند و همین امر موجب سردرگمی اهالی و فعاالن 
حوزه صنعت و معدن کشــور شده است.به کارگیری و جابه جایی دو 
وزیر و سرپرســت طی سه سال گذشته در حســاس ترین وزارتخانه 
صنعتی کشور، سپردن زمام امور وزارتخانه به افرادی که حتی قبل از 
این مســوولیت یک معدن و یا صنعت بزرگ را در اختیار نداشته اند و 
حتی در این خصوص هیچ سررشته ای ندارند و همچنین عدم تخصص 
در عارضه یابی و شــناخت مشــکالت به خصوص در بخش معدن و 
صنایع معدنی، از جمله مشکالتی است که باعث شده بخش تولید در 

کشور متولی مناسبی برای رشد و توسعه نداشته باشد.

عدم شفافیت در سیاست ها
از سوی دیگر تعویض سه معاونت معدنی در وزارت صمت طی کمتر از 
یک سال، صدور دستورالعمل های متناقض در ارائه محصوالت زنجیره 
فوالد، عدم شفافیت در سیاست های صادراتی زنجیره فوالد، ایجاد رانت 
بــا رویه امضاهای طالیی و تیک صادرات در وزارتخانه و حتی مراحل 
مبهم ثبت سفارش و یا حمایت از تولید داخل، گرانفروشی ایمیدرو و 
شرکت های تابعه در فروش سنگ آهن های کلوخه و یا واگذاری معادن 
بــدون لحاظ کردن دامنه پیشــنهادات و ایجاد رقابت کاذب صرفا به 
اســتناد یک جمله از قانون واگذاری معادن از طریق مزایده به منظور 
رفع مسوولیت از خود، همه و همه از جمله موضوعاتی هستند که نه 
تنها بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی را به حاشیه رانده اند بلکه 
فضــا را برای ضربه به بخش های با ارزش افزوده باالی اقتصادی فراهم 
کرده اند.از طرفی عدم اصالح نرخ فروش ســنگ آهن در قراردادهای 
قدیمی بر مبنای نــرخ آزاد و قیمت های جهانی و همزمان نقض این 
قراردادها توسط وزارت صمت در ایجاد عوارض صادراتی و جلوگیری از 
صادرات و الزام فروش به داخل و همچنین عدم رعایت ماده 9۰ اصل 
۴۴ قانون خصوصی ســازی در جبران این تصمیمات، همگی دالیلی 
هستند که ادعاهای مسووالن این وزارتخانه در مورد حمایت از تولید 
را زیر سوال می برند. به این معنا که به نظر می رسد این سخنان صرفا 
جنبه تبلیغاتی داشته و در عمل هیچ اقدام موثری در رفع موانع تولید 

که مورد نظر مقام معظم رهبری است، برداشته نمی شود.

فشار خصولتی ها
در این راســتا اگرچه بارها بــا ارائه مصداق های گوناگــون در مورد 
دغدغه های اصلی اهالی تولید ســعی شده تا بخشی از مشکالت آنان 
را به گوش دولتمردان برسد و گامی در جهت تسهیل تولید بر داشته 
شــود. اما گویا مسووالن وزارتخانه های مختلف کشور از جمله وزارت 
صمت و زیرمجموعه های آن از جمله ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنــی ایران قصد ندارند به رویه هــای باطل در مجموعه های 
خود پایان دهند و همزمان با انتشار اخبار خوش بین المللی در مورد 
احیای برجام، فضای داخلی را نیز برای رشد و نمو تولید و صنعت به 
ســمت و ســوی مثبتی هدایت کنند. به همین دلیل است که حتی 
اگر فضای بین المللی نیز در جهت رشــد و توسعه اقتصادی ایران به 
درستی پیش برود، باز هم نمی توان به رفع خودتحریمی های داخلی 
دل خوش کرد مگر آنکه مســووالن کشور برای یک بار هم که شده 
برای حمایــت از اهالی تولید تصمیم جدی گرفتــه و در عمل برای 
آن تالش کنند.ماجرای معدن شــیطور نیز از جمله موضوعاتی است 
که در پی بی توجهی مســووالن کشور به خصوصی سازی و همچنین 
تصدی گری در امور اقتصادی از ســوی دولت حاشیه ساز شده است. 
جایــی که یکی از فعاالن بخش خصوصــی در مزایده قیمت باالتری 
از شــرکت های خصولتی پیشنهاد داده و عمال برنده مزایده است، اما 
شــرکت های خصولتی فوالدی و معدنی از همه جهت فشارها را آغاز 

کرده اند تا باز مدیریت ناکارآمد خصولتی بر این معدن حاکم شود.

مشخص  نهایی  برنده  هنوز 
نشده است

در همین خصــوص مدیرعامل 
شــرکت کیان فــوالد دماوند با 
بیــان اینکه معدن ســنگ آهن 
شیطور در فاصله ۸۵ کیلومتری 
جنوب شــرقی مرکز شهرستان 
بافق در استان یزد واقع شده است، گفت: هنوز برنده نهایی بهره برداری 
از این معدن از سوی وزارت صمت مشخص نشده است.محمد علیزاده 
اظهار کرد: معدن سنگ آهن شیطور از جمله معادن بزرگی بود که در 
اختیار دولت قرار داشت. از این رو شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به 
نمایندگی از ایمیدرو اســناد مزایده این معدن را در مهر ماه سال 99 
منتشــر کرد تا به این وسیله دولت این معدن را به بهترین متقاضی 
واگذار کند.وی در این خصوص گفت: یکی از مهم ترین شــروطی که 
در این مزایده عنوان شــده بود این بود که تنها کسانی که در زنجیره 
فوالد فعالیت می کنند، باید در این مزایده شرکت کنند.علیزاده ادامه 
داد: به این ترتیب شــرکت کیان فوالد دماوند به همراه شرکت هایی 
همچون شرکت فوالد مبارکه، ذوب آهن، سنگ آهن مرکزی ایران و… 
در این مزایده شرکت کرد که در نهایت این شرکت با اخذ امتیاز ۷۵ 
و ارائه درصد قیمت پیشنهادی 91 درصد ارزش قیمت سنگ آهن به 
ایمیدرو، نسبت به سایر رقبا همچون فوالد مبارکه و شرکت ذوب آهن 
اصفهان با پیشــنهاد قیمتی 9۰ درصد، در جلسه بازگشایی پاکات به 

عنوان نفر اول مزایده شناخته شد.

پاسخی به ما داده نشد
مدیرعامل شــرکت کیان فوالد دماوند با بیان اینکه این شــرکت در 
مواجهه با رقبایی مطرح در بازار سنگ آهن و فوالد، باالترین امتیاز را 
کسب کرد، افزود: نکته مهمی که در این مزایده باید به آن توجه شود 
این اســت که این مزایده به واسطه اینکه اختالف قیمت پیشنهادی 
نفــر اول و دوم بیش از مبلغ تضمین اســت، برنده دوم ندارد. به این 
معنا که شــرکت کیان فوالد باید بالفاصله بعد از مشخص شدن این 
موضوع، به عنوان برنده مزایده معدن شــیطور اعالم می شد.علیزاده 
ادامه داد: این در حالی است که از زمان بازگشایی پاکات، حدود پنج 
ماه و نیم گذشته است و در حالی که ما در انتظار تعیین تکلیف این 
موضوع هستیم، شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی در این خصوص 

اعالم می کند که ما همچنان در حال بررسی هستیم.
وی اظهار کرد: البته همین شب عید بود که دبیر کمیسیون معامالت 
شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی در پاسخ به نامه های مکرر شرکت 
ما اعالم کرد که این موضوع در حال بررســی اســت اما پس از آن با 
وجود اینکه چندین بار برای پیگیری حضوری به ایمپاســکو رفتیم، 
پاسخی به ما داده نشد.مدیرعامل شرکت کیان فوالد دماوند بیان کرد: 
شنیده های ما حاکی از آن است که ایمپاسکو قصد دارد با این تعلل ها 
در نهایت معدن شیطور را به شرکت فوالد مبارکه اصفهان واگذار کند. 
این در حالی اســت که این مزایده نفر دوم ندارد اما فعل و انفعاالتی 

در حال انجام اســت که نشــان می دهد مقدمات ایــن کار در حال 
فراهم شدن اســت.علیزاده با اشاره به اینکه شرکت کیان فوالد 1۰۰ 
درصد بخش خصوصی است و هیچ گونه وابستگی ای به هلدینگ های 
خصولتی ندارد، گفت: اینکه چرا با وجود برنده شــدن این شرکت در 
مزایده، همچنان این موضوع تعیین تکلیف نمی شــود به شدت جای 
ســوال دارد و مشخص نیست چرا در این خصوص پرونده سازی هایی 
صورت گرفته که در نهایت منجر به سر کار گذاشتن بخش خصوصی 

شده است.

چیزی به پایان زمان 6 ماهه باقی نمانده است
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنی بــر اینکــه آیــا وزارت صمت و 
زیرمجموعه هــای آن در ایــن خصوص تخلف کرده انــد، اظهار کرد: 
طبق اســناد مزایده، تخلفی صورت نگرفته اســت چرا که به لحاظ 
سیستماتیک ایمپاسکو شش ماه زمان دارد تا نتیجه این کار را اعالم 
کند اما چیزی به پایان این زمان باقی نمانده در حالی که هنوز پاسخی 
هم به ما اعالم نشده است.مدیرعامل شرکت کیان فوالد دماوند افزود: 
از آنجا که در حال حاضر کشــور با کمبود سنگ آهن روبه رو است و 
شرکت های فوالدی برای تولید به شدت نیازمند سنگ آهن هستند، 
باید خیلی زودتر از اینها نتیجه این مزایده را به برنده ابالغ می کردند. 
در واقع برنامه ریزی های مربوط به تولید فوالد در ســطح کالن کشور 
این ضرورت را ایجاد می کند که برنده این مزایده زودتر اعالم شــود 
چرا که استخراج سنگ آهن مرحله نخست زنجیره تولید فوالد است.

علیزاده همچنین در پاســخ به ســوالی در مورد اینکه آیا با توجه به 
درصد پیشنهادی شرکت کیان فوالد که قرار است 91 درصد از قیمت 
سنگ آهن استخراج شــده را به دولت پرداخت کند و 9 درصد سود 
ســرمایه گذاری بردارد، این اقدام شدنی است یا خیر، گفت: این اقدام 
برای ما شدنی است و صرفه اقتصادی دارد. اگر شما واحدی را در نظر 
بگیرید که تنها در حوزه معدنکاری فعالیت می کند، این اقدام برای او 
زیان ده خواهد بود اما به دلیل اینکه شرکت کیان فوالد در طول چرخه 
فوالد قرار دارد و از معدنکاری تا فعالیت هایی همچون تولید کنسانتره، 
گندله، آهن اسفنجی، شمش و نهایتا میلگرد ایفای نقش می کند، این 
اقدام برای شرکت ما صرفه اقتصادی دارد. در واقع می توان گفت که ما 
سود خودمان را در تولید میلگرد دیده ایم.وی ادامه داد: ما قصد ورود به 
بخش معدن و تامین مواد اولیه این صنعت را داریم و برای این منظور 

در مزایده معدن شیطور شرکت کرده ایم.

برنامه ریزی برای اکتشافات تکمیلی
علیزاده با تاکید بر اینکه ما منتظر ابالغ برنده مزایده معدن شــیطور 
هســتیم، اظهار کرد: به این ترتیب هلدینگ کیان فوالد دماوند مواد 
اولیــه کارخانه های تولید فوالد را در اختیــار آنها قرار می دهد و این 
کارخانه هــا را از رکود خارج می کند. این در حالی اســت که زنجیره 
هلدینــگ کیان فوالد از گذشــته کامل تر می شــود و می تواند میان 
فعاالن صنعت فوالد حرفی برای گفتن داشــته باشد.وی در خصوص 
معدن سنگ آهن شــیطور نیز بیان کرد: میزان ذخیره ثبت شده ۶1 
میلیون تن مگنتیتی با عیار متوسط ۳۵ تا ۳۷ درصد است. با این حال 

پیش بینی می کنیم با انجام اکتشافات تکمیلی در این معدن توسط این 
شرکت، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تن به ذخایر آن اضافه شود. ضمن 
اینکه با اکتشــافات تکمیلی احتماال میزان عیار به ۴۵ درصد خواهد 
رسید.مدیرعامل شرکت کیان فوالد دماوند ادامه داد: برنامه داریم پس 
از در اختیار گرفتن معدن، در کنار استخراج و بهره برداری، اکتشافات 
تکمیلی را انجام دهیم. در واقع اولویت نخســت ما تکمیل اکتشافات 
در معدن و افزایش ذخیره اســت.وی افزود: بعد از تولید کنسانتره در 
این مجموعه، در مرحله اول آن را به تولیدکنندگان گندله در استان 
یزد عرضه می کنیم چراکه برخی تولیدکنندگان گندله در این استان 
ظرفیت خالی دارند. این در حالی اســت که در شــرایط فعلی معدن 
شیطور فاقد جاده دسترسی مناسب است و به دنبال این هستیم که 
یک جاده مناسب برای فعالیت های معدنی احداث کنیم. ضمن اینکه 
احداث یک خط آهن به طول ۶۰ کیلومتر را در برنامه قرار دادیم.این 
فعال بخش خصوصی همچنین با انتقاد از اینکه در حال حاضر قیمت 
تمام شــده استخراج هر تن سنگ بسیار باالست، گفت: از آنجایی که 
معدنکاران به ناچار باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند، 
واردات ماشین آالت برای معدنکار بسیار گران تمام می شود و این امر 
تاثیر مستقیم بر افزایش هزینه های معدنکاری دارد. در حالی که دولت 
باید از طریق ارائه یارانه یا هر حمایت دیگری، میل سرمایه گذاران برای 

حضور در این بخش را افزایش دهد.

بخش های دولتی به مردم واگذار شود
با وجود اینکه حســن روحانی رییس دولت دوازدهم در دی ماه سال 
9۷ و در جریان ارائه الیحه بودجه 9۸ به مجلس اعالم کرد که هر روز 
اصرار می کنم بخش هایی که به دولت تعلق دارد، به مردم واگذار شود 
اما به نظر می رسد که دستگاه های زیرمجموعه دولت چندان تمایلی به 
خصوصی سازی ندارند. در این خصوص حتی محمدرضا پورابراهیمی 
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس بارها نســبت به نحوه واگذاری 
شــرکت ها و معادن انتقاد و اعالم کرده اســت که عمدتا واگذاری به 
مجموعه هایی بوده است که بخش خصوصی واقعی نبوده اند. در واقع 
دولت در ظاهر قضیه، مالکیت ها را واگذار کرده اســت اما اداره تمامی 
بنگاه ها توســط دولت انجام می شود. این در حالی است که اگر بخش 
خصوصی ما در کشور فعال بود، امروز تاثیر تحریم بر کشور به مراتب 
کمتر بود.در این راســتا در مورد واگذاری معدن ســنگ آهن شیطور 
یزد به فوالد مبارکه نیز اگرچه گفته می شــود که این موضوع صحت 
ندارد و براساس رقم های مناقصه این شرکت در رده سوم قرار دارد اما 
شواهد گویای چیز دیگری است. در واقع زمانی واگذاری شیطور تایید 
می شود که مهر تایید ایمیدرو و کمیسیون معامالت بر پای قرارداد آن 
بنشیند. اما متاسفانه تاکنون در مورد معدن شیطور از سوی ایمیدرو 
تصمیم گیری نهایی انجام نشــده و تکلیف شرکت خصوصی برنده در 
این مزایده نیز مشخص نیست. نکته قابل تامل اینکه بر اساس گزارش 
نهادهای رسمی از مجموع معادن دارای پروانه بهره برداری در کشور، 
پروانه حدود ۵۰ معدن بزرگ کشــور به نام ایمپاســکو ایمیدرو… به 
نام ســازمان های توسعه ای و شــرکت های دولتی است. در حالی که 
بــه باور مقام معظم رهبری، باید اصل ۴۴ در کشــور اعمال شــود و 
امکانــات بخش خصوصی نیز در حوزه هــای مختلف اقتصادی مورد 
توجه دولتمردان قرار گیرد اما متاسفانه شاهد این هستیم که به اسم 
خصوصی سازی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های ایمیدرو 
را به شــبه دولتی ها داده اند و همچنان نیز فشار دولتی ها برای حبس 

معادن کشور ادامه دارد.

سلطه خصولتی ها بر معدن » شیطور«
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سرلشکر سالمی در رونمایی از دستاوردهای راهبردی سپاه در حوزه پهپادی و پدافندیگزیده خبر

 استراتژی عملیاتی ما توسعه ی قلمرو دفاعی در اعماق وسیع و ارتفاع باالست
فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه استراتژی و سیاست 
عملیاتی ما توســعه ی قلمرو دفاعی در اعماق وسیع و در ارتفاع 
باال اســت، گفت: ما نیازمند به دست آوردن قابلیت جنگ از راه 
دور هستیم که به فضل الهی به این قابلیت دست یافته ایم. سردار 
سرلشکر پاســدار حسین سالمی فرمانده کل ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در حاشیه آیین رونمایی از دستاوردهای حوزه 
پهپادی و پدافندی ســپاه با اشــاره به قابلیت ها و ویژگی های 
این دســتاوردهای دفاعی از ساخت پهپاد سنگین غزه به عنوان 
دســتاوردی پیشــرفته و راهبردی نام برد و اظهــار کرد: پهپاد 
سنگین و پهن پیکر »غزه« که امروز توسط نیروی هوافضای سپاه 
توسعه یافته و ما را در قلمرو نبردهای هوایی به تراز جدیدی از 
قدرت و قابلیت می رســاند، جایگزین پرنده های با سرنشین در 
نبردهای هوایی می شــود و قادر است در ارتفاع بیش از 35 هزار 
پا از سطح زمین پرواز کرده و با سرعتی حدود 350 کیلومتر بر 
ســاعت و مداومت پروازی 20 ساعت اهداف هوایی را در اعماق 
طوالنی مورد هدف قرار دهد.وی افزود: این پهپاد پیشرفته توانایی 
حمل 13 بمب همزمان را داشته و می تواند علیه اهداف زمینی 
به اجرای عملیات بپردازد؛ عالوه بر این قادر اســت در پروازهای 
شناســایی و جمع آوری های الکترونیک مشارکت داشته باشد و  
سال آینده به توان عملیاتی سپاه وارد خواهد شد و توانمندی ما 
را در نبردهای هوایی بهبود خواهد بخشید.فرمانده کل سپاه در 
ادامه با اشاره به رونمایی از سامانه پدافندی 9 دی اظهار کرد: ما 
برای اینکه بتوانیم با اهدافی در سطح پایین و با سرعت باال اعم 
از موشک های کروز، پهپادها ، بالگردها و هواپیماهای با سرنشین 
که در ارتفاعات نزدیک به ســطح زمین حرکت می کنند مقابله 

کنیم؛ به سیســتم دفاعی اطمینان بخشی از موشک های پدافند 
هوایی نیاز داشــتیم و امروز این موشک ها در مرحله تولید قرار 
دارد؛ این موشــک ها قادرند اهداف با ارتفاع کم در شعاع حدود 
20 کیلومتر در طول  و 10 کیلومتر در ارتفاع با هر ســرعتی را 

مورد هدف قرار دهند.سرلشکر سالمی افزود: عالوه بر این ما برای 
اینکه به سیستم های جستجوی راداری برای اهداف هوایی دست 
پیدا کنیم و نقشه جامع راداری خود را تکمیل کنیم به یک رادار 
جدید باند vhf با قدرت عملیاتی زیاد و چابکی و جابجایی سریع 

نیاز داشتیم که بحمداهلل این دستاورد مهم نیز در مرحله تولید 
قرار دارد و به توان رزم ســپاه اضافه شــد.وی در بخش دیگری 
از ســخنانش با تاکید بر اینکه استراتژی و سیاست عملیاتی ما 
توســعه ی قلمرو دفاعی در اعماق وســیع و در ارتفاع باال است، 
اظهار کرد: ســامانه هایی که امروز از آنها بازدید کردیم بخشــی 
از این نیازهای ما را پاسخ می دهند ؛ ما نیازمند به دست آوردن 
قابلیت جنگ از راه دور هستیم که به فضل الهی به این قابلیت 
دست یافته ایم و سامانه هایی که توسعه پیدا می کنند در تکمیل 
ایــن هدف راهبردی یاریگر ما هســتند و به امید خدا در آینده 
نزدیک از دســتاوردهای بزرگتری برای مردم عزیزمان صحبت 
خواهیم کرد.سرلشکر ســالمی با تاکید بر »بلندتر شدن دست 
برتر ایران در اشراف اطالعاتی و ظرفیت های مقابله با تهدیدات 
» گفــت: توانمندی های امروز ما در عرصه های مختلف از جمله 
آنچه دیده شــد، شــعاع بازدارندگی، اقتدار و آمادگی های برای 
صیانت از امنیت کشور و آرامش مردم عزیز و مقابله با تهدیدات 
محتمل و متصور را توسعه و به مرحله اطمینان بخش تری رسانده 
اســت.فرمانده کل ســپاه در پایان با اشاره به تقارن ایام سالگرد 
فتح خرمشــهر به عنوان نماد مقاومت ملت ایران با ایام مقاومت 
شــرافتمندانه مردم فلســطین برابر رژیم غاصب صهیونیستی، 
تصریح کرد: تقارن  این ایام با رونمایی از دســتاوردهای دفاعی 
ما را بر آن داشــت تا پهپاد پهن پیکر نیروی هوافضای سپاه را با 
نام غزه نامگذاری کنیم تا افتخاری جاودان باشد برای کسانی که 
در آن ســرزمین امروز در مقابل تهاجم و تجاوز صهیونیست ها 
ایستادگی می کنند و غیرتمندانه و جوانمردانه از شرف و حیثیت 

خود دفاع می کند.

پیام سردار قاآنی به فرماندهان جهاد اسالمی و حماس: 
 هرگز فلسطین را تنها نخواهیم گذاشت

فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در پیامی به فرماندهان 
شاخه های نظامی جهاد اسالمی و حماس تأکید کرد رزمندگان مقاومت فلسطین 
با رقم زدن حماســه ای عظیم، ضعف و عجز اشــغالگران قدس را اثبات کردند. 
به نقل از شــبکه المیادین، سردار اســماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی در پیامی به اکرم العجوری فرمانده گردانهای القدس 
شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین و محمد ضیف فرمانده گردانهای 
عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس، مبارزات ملت فلسطین علیه دشمن 
صهیونیســتی را ستود .ســردار قاآنی در پیام خود به محمد ضیف آورده است: 
عملیات شمشــیر قدس نشــان داد آنانی که در فرایند فروش فلسطین شرکت 
داشــتند، فقط از جانب خود این کار را انجام داده اند و از خیانت خود پشیمان 
خواهند شد.وی افزود: شما گروه های مقاومت فلسطین با پایمردی خود حماسه 
عظیمی را رقم زده اید و ضعف دشمن را به اثبات رساندید.سردار قاآنی ادامه داد: 
من به شــما تأکید می کنم بر سر عهدی که شهید سردار حاج قاسم سلیمانی 
با شــما بسته بود هستیم. ما هرچه فشارها افزوده شود و تحریم ها تشدید شود 
فلسطین را تنها نخواهیم گذاشــت.فرمانده نیروی قدس در ادامه تصریح کرد: 
این وعده ای اســت که حاج قاسم سلیمانی به شما داده بود و امروز دشمن هم 
خوب می داند که فلسطین تنها نیست بلکه محور مقاومت روز به روز وسیع تر و 
مستحکم تر می  شود.سردار قاآنی در پیام خود به محمد ضیف تأکید کرد: قدس 
همچنــان قطب نمای محور مقاومت و قبله جهادش باقی خواهد ماند.وی اضافه 
کرد: ما تا زمان از بین رفتن رژیم غاصب صهیونیســتی و آزادی وجب به وجب 
سرزمین فلسطین از پای نخواهیم نشســت.فرمانده نیروی قدس همچنین در 
پیام خود به اکرم العجوری فرمانده گردانهای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین هم تأکید کرد: شما با پایمردی و وحدت صفوف و فرماندهی 
حکیمانه و شجاعانه خود ارتش صهیونیستی را زبون و خوار کردید.وی در ادامه 
این پیام تأکید کرد: توانمندی شما بسیار باالتر از آن چیزی است که دشمن تا به 
امروز به چشم دیده است و حتی تصور می کند. ما همراه شما هستیم و بر همان 
عهد شهید حاج قاسم سلیمانی استوار هستیم.سردار قاآنی تصریح کرد: ما با روح 
و جان خــود و با تمام آنچه خداوند عز و جل از توانمندی و امکانات به ما داده 
است کنار شما خواهیم بود. ما شک نداریم که وارد مسجد االقصی می شویم و با 
عزت و اقتدار در آن نماز خواهیم خواند.وی خاطرنشان کرد: هرگز از حمایت و 
پشتیبانی از شما هر قدر هم که چالشها شدید شود و خطرات افزایش یابد، دست 
نخواهیم کشــید و این کار را تا زمان زوال رژیم غاصب ادامه خواهیم داد.سردار 
قاآنی فرمانده نیروی قدس در پایان پیام خود به اکرم العجوری فرمانده گردانهای 

القدس گفت: من دست مجاهدانی را که این فتح مبین را رقم زدند می بوسم. 
رسانه های عبری زبان رژیم صهیونیستی به سرعت به بازتاب این خبر پرداختند 
و روزنامه یدیعوت آحارانوت بخش هایی از آن را ترجمه کرد و در ســایت خود 
قرار داد.این روزنامه عبری زبان به نقل از شبکه المیادین نوشت: اسماعیل قاآنی 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران در پیامی به محمد ضیف فرمانده شاخه 
نظامی حماس ضمن توصیف وی به شــهید زنده و از پیشگامان مبارزه و جهاد 
تأکید کرد: من به شــما فرمانده شجاع و دالور و تمام فرماندهان و مبارزین در 
گروه های مقاومت می گویم  که شــما به قدس وعــده پیروزی داده و طعم تلخ 
شکست را به دشمن ظالم چشانده اید.به نوشته یدیعوت آحارانوت، اسماعیل قاآنی 
فرمانده نیروی قدس سپاه پیام مشابهی را هم برای اکرم عجوری فرمانده شاخه 

نظامی جهاد اسالمی ارسال کرده است.

تکذیب مراجعه نماینده ولی فقیه در سپاه به 
شورای نگهبان

ســخنگوی سپاه با تکذیب اخبار منتشــره پیرامون مراجعه نماینده ولی فقیه 
در ســپاه به شــورای نگهبان در خصوص یکی از نامزدهای ریاست جمهوری 
تصریح کرد: اینگونه اخبار صرف نظر از کذب و بی اســاس بودن، پیگرد قانونی 
و قضایی را در پی خواهد داشــت. در پی انتشــار اخباری در برخی کانال ها و 
شبکه های اجتماعی مبنی بر حضور حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حاجی 
صادقی نماینده ولی فقیه در ســپاه در محل شورای نگهبان برای اطمینان از 
عدم صالحیت یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، سردار سرتیپ دوم پاسدار 
رمضان شــریف سخنگو و مســئول روابط عمومی کل سپاه گفت: مدتی پیش 
یکی از کانال ها در شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی خبری مبنی بر نامه 
نماینده ولی فقیه در ســپاه به شورای نگهبان پیرامون یکی از نامزدها منتشر 
گردید که خبرسازان را در دستیابی به هدف خود ناکام گذارد. وی افزود: اخیراً 
نیز همان کانال مبادرت به انتشار خبری کذب و موهوم مبنی بر حضور حجت 
االســالم و المسلمین آقای دکتر حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در 
محل شــورای نگهبان برای اطمینــان از عدم صالحیت تایید صالحیت همان 
کاندید مشــخص منتشر کرده اســت !  که با قاطعیت آن را تکذیب می کنیم.

سردار شریف با توصیه رسانه ها و فعاالن فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به 
رعایت اخالق حرفه ای و بی توجهی به تالش برخی برای دروغ پردازی و انتشار 
اخبار کذب و بی اساس برای تشویش اذهان عمومی و پیگیری اهداف و اغراض 
سیاســی خاص تصریح کرد: اخبار و گزارش های مربوط به مواضع، اظهارات و 
اقدامات نماینده ولی فقیه در سپاه و سایر مسئولین و و فرماندهان این نهاد در 
موضوعات مختلف صرفاً از کانال روابط عمومی سپاه و سایت سپاه نیوز به عنوان 
مرجع رســمی خبری سپاه منتشر و منعکس می شود.وی در پایان با تاکید بر 
اینکه » سپاه پیگیری خبرسازی هایی کذب و بی پایه از جمله دروغ پردازی های 
اخیر را برای خود محفوظ می داند« تصریح کرد:  نماینده ولی فقیه در ســپاه 
در خصوص هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری به ویژه نامزد خاص مورد 
نظر؛ نه نامه ای به شورای محترم نگهبان نوشته است و نه مراجعه حضوری به 

محل آن شورا داشته است.

معاون سیاســی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران تصریح 
کرد که در مذاکرات برجامی در »وین« هنوز در خصوص برخی 
موضوعات کلیدی تصمیم گیری نشــده اســت. »سید عباس 
عراقچی« معاون سیاســی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران پس از اتمام نشست کمیسیون مشترک برجام در »وین« 
به شــبکه »ان اچ کی« ژاپن گفت که هنوز در خصوص برخی 

موضوعات کلیدی هیچ تصمیم گیری نشــده است.شبکه ان اچ 
کی به نقل از معاون سیاســی وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
ایــران گزارش کرد کــه مذاکرات در خصــوص احیای برجام 
پــس از ضرب االجل 21 مــی )جمعه 31 اردیبهشــت( ادامه 
خواهد داشــت.عراقچی در این گفت وگو بــار دیگر بر لزوم لغو 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیــه ایران تأکید کرد و گفت که 
هم اکنون زمان آن رســیده که ایاالت متحده به برجام بازگردد 
و تحریم هــا را لغو کند.این دیپلمات ایرانی ادامه داد که هیأت 
ایران »با امید به این که هفته آینده کار خود را از ســربگیریم 
وین را ترک می کنند و امیدواریم که بتوانیم به نتیجه برسیم«.

عراقچی در پاسخ به سؤالی در خصوص احتمال تداوم همکاری 
ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که دولت ایران بعداً 
در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه و رئیس هیأت ایرانی شــرکت کننده در مذاکرات 

وین به منظور احیای برجام روز گذشته پس از اتمام مذاکرات 
کمیسیون مشــترک برجام در خصوص روند گفت وگوها گفته 
بــود که متن اصلی توافق و ضمیمه ها همه مشــخص شــده، 
ولی مذاکرات درباره متن به پایان نرســیده و برخی موضوعات 
کلیدی کماکان مورد اختالف است.نشست کمیسیون مشترک  
برجام با حضور هیأت های ایران و 1+۴ )آلمان، فرانســه، چین، 
روســیه و انگلیس( و »انریکه مورا« نماینــده اتحادیه اروپا در 
گرند هتل شــهر وین برگزار شــد و پس از حدود یک ساعت 
پایان یافت.»انریکه مورا« معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی 
اتحادیه اروپا ریاست این نشست را برعهده داشت و سید عباس 
عراقچــی معاون وزیر امور خارجه ایران نیز رئیس هیأت ایرانی 
در این نشســت بود.پس از اتمام جلسه روز گذشته کمیسیون 
مشــترک برجام، مورا در جمع خبرنگاران گفت کاماًل مطمئن 
اســت توافق نهایی برای احیای برجام به دست خواهد آمد.در 

نشست روز گذشته کمیسیون مشترک برجام در وین، روسای 
هیأت ها مروری بر پیشرفت های حاصله در دور چهارم و آخرین 
وضعیت متن ها کرده و به تبادل نظر در خصوص مسیر پیش رو 
پرداختند. هیأت ها با اشاره به متن های تهیه شده که در نتیجه 
نشســت های متعدد دوجانبه و چندجانبه در سطوح مختلف 
حاصل شــده ، از وضعیت کلی مذاکرات و مسیر طی شده ابراز 
رضایت کردند و بر ضرورت حفظ شتاب آهنگ کنونی در ادامه 
گفت وگوها تاکید کردند.طبق این گزارش، در نتیجه رایزنی ها 
در روزهای اخیر، پیش نویس متون تا حد زیادی تدوین و تنقیح 
شــده و به مرحله ای رسیده است که جز برخی موارد اختالفی 
پیچیــده که نیازمنــد تصمیم های سیاســی در پایتخت های 
کشورها است، بقیه بخش های متن تقریبا آماده است.مقرر شد 
دور بعدی مذاکرات هفته آینده از سر گرفته شود و هیأت ها بعد 

از نشست به پایتخت ها بازگردند.

با حضور فرمانده کل سپاه صورت گرفت؛
رونمایی از دستاوردهای راهبردی سپاه در 

حوزه پهپادی و پدافندی
سه دستاورد مهم سپاه و راهبردی در حوزه های پهپادی و پدافندی با حضور 
سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه رونمایی شد. در آستانه فرا رسیدن 
ســوم خرداد روز »مقاومت، ایثار و پیروزی«، در مراسمی با حضور سرلشکر 
حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سردار امیرعلی 
حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای ســپاه، از سه دستاورد مهم و راهبردی 
دفاعی و نظامی سپاه در حوزه های پهپادی و پدافندی رونمایی شد.هواپیمای 
بدون سرنشین فوق سنگین و پهن پیکر »غزه« با تنوع مأموریت در حوزه های 
مراقبتی، رزمی و شناسایی و مداومت پروازی 35 ساعت نخستین دستاورد 
دفاعی ســپاه بود که سرلشکر ســالمی از مراحل ساخت آن بازدید کرد.این 
پهپاد ســنگین در مأموریت رزمی قادر به حمل 13 بمب تا شعاع عملیاتی 
2 هزار کیلومتــری و نیز حمل 500 کیلوگرم انــواع تجهیزات جمع آوری 
اطالعات و ســیگنالی نیز اســت؛ با اضافه شدن این پهپاد به ناوگان پهپادی 
نیروی هوافضای سپاه، قابلیت اشراف اطالعاتی و عملیات مقابله با تهدیدات 
دشــمنان توسعه و ارتقا می یابد.بنا بر این گزارش؛ پهپاد غزه عالوه بر کاربرد 
نظامی و دفاعی، در پایش جنگل ها، عملیات امداد و نجات و کمک رســانی 
در حوادث و بالیای طبیعی مانند ســیل و زلزله می تواند به اجرای مأموریت 
بپردازد.رونمایی از ســامانه موشکی زمین به هوای تمام ایرانی »9 دی« که 
توانایی درگیری با انواع تهدیدات در فاصله نزدیک مانند کروز، بمب هواپیما 
و انواع پهپادها و انهدام آنها را دارد و نیز ســامانه راداری »قدس« با قابلیت 
استقرار در موضع و جابجایی سریع از دیگر دستاوردهای رونمایی شده توسط 

فرمانده کل سپاه بود.

سردار حاجی زاده: 
دستاوردهای حوزه پهپادی و پدافندی در 

لبه تکنولوژی دنیا قرار دارند
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با تاکید بر اینکه دستاوردهای حوزه پهپادی و 
پدافندی که در شرایط تحریم و به همت متخصصان داخلی حاصل شده است، 
در لبه تکنولوژی روز دنیا قرار دارد، گفت: با رونمایی از پهپاد پهن پیکر غزه تراز 
پهپادی ایران اســالمی ارتقا یافت. سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه در حاشــیه آیین رونمایی از دســتاوردهای 
پهپادی و پدافندی سپاه اظهار کرد: امروز به توفیق الهی و همت دانشمندان 
و متخصصین کشــور شاهد رونمایی از سه دســتاورد راهبردی و مهم که در 
شرایط تحریم و فشار حداکثری دشمن متولد و ایجاد شده اند، هستیم.وی با 
بیان اینکه با رونمایی از  پهپاد استراتژیک غزه سطح و تراز حوزه پهپادی ایران 
اسالمی ارتقاء یافت، گفت: این پهپاد با 35 ساعت مداومت پروازی قادر است 
تا  35 هزار پا پرواز کند؛ در ماموریت های عملیاتی توانایی حمل 13 بمب را 
داشته و در مأموریت های شناسایی و پایش اطالعاتی  تا شعاع 500 کیلومتر 
را پوشــش می دهد و تا پایان سال جاری آزمایش های عملیاتی و فنی آن به 
پایان رســیده و  سال 1۴01 رســما وارد چرخه عملیاتی خواهد شد.فرمانده 
نیروی هوافضای ســپاه در ادامه با اشــاره به قابلیت ها و ویژگی های سامانه 
راداری قدس اظهار کرد: ما در  این ســامانه از تجربه ساخت رادارهای قبلی 
استفاده کردیم؛ برجستگی رادار قدس این است که هواپیماهای پنهان کار را تا 
شعاع 500 کیلومتر کشف می کند و استقرار و جابجایی سریع از ویژگی های 
متمایزکننده این سامانه به شمار می رود.سردار حاجی زاده در خصوص سامانه 
پدافندی 9 دی نیز اظهار داشــت: این ســامانه با ارتقای سامانه سوم خرداد 
که در گذشــته توانایی شلیک موشک های تا برد 100 کیلومتر را داشت و با 
شکار پهپاد جاسوسی و متجاوز گلوبال هاوک امریکایی قابلیت های خود را به 
نمایش گذاشت؛ امروز قادر به شلیک موشک های پیشرفته کوتاه برد و مقابله 
بــا تهدیدات نزدیک از قبیل کروز، پهپادها، بالگردها و بمب های رهاشــده از 
هواپیما می باشــد.وی با تاکید بر اینکه دستاوردهای امروز در لبه تکنولوژی 
روز دنیا قرار دارد، گفت : ما امروز در حوزه ســامانه های پدافندی در زمره 10 
کشــور اول دنیا قرار داریم در تولید رادارهای هشدار اولیه نیز جزو 20 کشور 
اول جهان قرار داریم و تمامی این اتفاقات فرخنده در شرایط تحریم و با همت 
متخصصان توانمند داخلی حاصل شده است.فرمانده نیروی هوافضای سپاه در 
پایان با اشاره به اذعان فرمانده سنتکام مبنی بر اینکه ایران با پهپادها برتری 
هوایی را از امریکا گرفت، گفت: این اعتراف دشــمنان به توانمندی ما اســت 
و  همان گونه که نشــان دادیم در حوزه های دفاعی که پیچیدگی های صدها 
برابری نســبت به بخش های غیر نظامی دارد می توانیم؛ در حوزه هایی مانند 

خودرو، پتروشیمی و ... بسیار بهتر خواهیم توانست.

رئیس جمهــور گفت:  همه تحریم های 
اصلــی را برخواهند داشــت. االن هم 
بحث روی مســائل جزئی و ریز است 
و )رفع( تحریم های نفت، پتروشــیمی 
و کشــتیرانی و بیمه و غیــره و بانک 
مرکــزی را قبول کردند و تمام شــده 
روحانی  حســن  حجت االسالم  است. 
افتتــاح  مراســم  در  رئیس جمهــور 
طرح های وزارت نفت با بیان اینکه در 
چند سال اخیر تحرک عظیم و بسیار 
بزرگ در صنعت پتروشــیمی رخ داده 
است که در کشور ما این موضوع بسیار 
مهم اســت، گفت: اگر می گذاشــتند 
دولت دوزادهم در ادامه مســیر دولت 
یازدهم ادامه دهــد، امروز مردِم ما دو 
برابر آن چیــزی را که امروز می بینند 
شــاهد می بودنــد. امــا در عین حال 
مهم اســت که ما هنوز از پا نیفتادیم 
و روحیه مــان را از دســت ندادیم.وی 
افزود:  ما با قدرت برنامه ها را در جنگ 
اقتصادی ادامه دادیم و  به قولی که در 
آغاز ســال 99 به مردم دادیم و وزارت 
نفت اعالم کرد 17 طرح پتروشــیمی 
را افتتاح می کنیم، امــروز به این 17 

طرح رســیدیم و این در تاریخ صنعت 
پتروشــیمی کشــور بی نطیر اســت.

رئیس جمهــور با بیــان اینکه بیش از 
یک میلیارد و 300 میلیون پروژه امروز 
افتتاح شده اســت و این حائز اهمیت 
است که در شرایط کرونا به این نقطه 
رســیدیم، گفت: کسی فکر نمی کرد و 
نمی دانست که چه باری بر دوش دولت 
است. دولت در سخت ترین شریط یک 
ساله گذشــته با رهبری رهبر معظم 
انقالب و با حمایت و حضور و صبوری 
مردم الحمداهلل به این اهداف رسیدیم 
و با این پنج شنبه ها تودهنی به آمریکا 
زدیم و به آنها نشــان دادیم که ملت 
ایران مقاوم اســت و مثل سرو مقاوم 
مســیر خود را ادامه می دهد.روحانی 
ادامه داد: امروز خوشحالم که امروز در 
کشــور همه اتفاق نظر کردند که ایران 
باید به سمت توســعه برود و تولید را 
رونق دهد. همه یکپارچه هســتند که 

باید اقتصاد را به حرکت درآوریم. شاید 
برخی بگویند خب این معلوم اســت! 
نه من به خاطر تجربــه ای که در ۴2 
سال دارم می گویم که اختالف بود که 
اصل بر چیست؟ و استراتژی اصلی باید 
بر چه باشــد؟ اینکه رهبری در طول 
این ســالها تولید و رونق تولید و مانع 
زدایی ها را مطرح می کنند معنایش این 
اســت که آن گفتمان اصلی در کشور 
ما رشــد و توسعه اســت. البته اقلیت 
کوچکی هنوز هــم این را نپذیرفته اند 
اما ملت این را پذیرفته اند.وی ادامه داد: 
ملت ایران در طول ۴2 ســال از همه 
سیاسیون و احزاب جلوتر بودند و آنچه 
ملت فهمیدند بهتر بوده است.حتی در 
گفتمان و نحوه تعامل با دنیا و حتی در 
نحوه تعامل با کشورهای منطقه ملت 
بهتر می فهمند.رئیس جمهور با اشاره به 
روند مذاکرات در وین تصریح کرد:  در 
وین مذاکره می کنند و قبول دارند همه 

تحریم های اصلی را برخواهند داشت. 
االن هم بحث روی مسائل جزئی و ریز 
اســت و تحریم های نفت، پتروشیمی 
و کشــتیرانی و بیمه و غیــره و بانک 
مرکــزی را قبول کردند و تمام شــده 
است. ما گام اصلی و بزرگ را برداشتیم 
تواق اصلی انجام شده است. بله بر روی 
مواردی اســت که بحث می کنیم تا به 
توافق نهایی برســیم اما کار را دولت 
انجام داده اســت.وی تصریح کرد: من 
ســه ماه پیش ذهنم مشغول بود که 
آیا می توانیم؟ دو تا بیل می خواســتیم 
یکی بــه کمر کرونا و دیگری را به هم 
کمر تحریم بزنیــم و این دو تا بیل را 
پیــدا  کردیم و به کمر هــر دو زدیم. 
کمر کرونا شکســته است و با همین 
واکسن هایی که وارد می شود و واکسن 
داخلی هم که ساخته می شود، تا پایان 
دولت اطمینان نسبی از کرونا خواهیم 
داشت، البته باید پروتکل ها را همچنان 
رعایت کنیم. کمر کرونا و تحریم را تا 
پایان دولت می شــکنیم و امروز آن را 
شکســتیم. این افتخــاری برای ملت 

ایران است.

روحانی: 
تمامی تحریم ها برداشته می شود

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دادگاه کانادا اساسا 
صالحیت ندارد که به ســانحه هواپیمای اوکراینی یا 
قصور احتمالــی در واقعه ای که خارج از ســرزمین و 
حوزه صالحیت کشوری کانادا رخ داده است، رسیدگی 
کند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
در پاسخ به ســوال خبرنگاران در خصوص رای صادر 
شــده از ســوی دادگاهی در کانادا اظهار داشت: رای 
مورد اشــاره فاقــد مبنا بوده و از مســتندات و دالیل 
عینی نیز برخوردار نیســت و با توجه به انتشــار آن 
در فضای مجــازی از عالقمندان به اینگونه موضوعات 
دعوت می کنیم بــا مطالعه آن بر بی مبنایی آن واقف 
گردند.ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین افزود: 
همگان می دانند دادگاه کانادا از اساس صالحیت ندارد 
که به این سانحه هوایی یا قصور احتمالی در واقعه ای 
که خارج از سرزمین و حوزه صالحیت کشوری کانادا 
رخ داده است رسیدگی کند، هر چند با در نظر گرفتن 

منظومه رفتــاری کانادا در این موضــوع، انتظار عدم 
رعایــت مبانی بدیهی و اولیه حقوقی از ســوی کانادا 
قابل پیش بینی می باشــد.خطیب زاده در ادامه تاکید 
کــرد: حتی قانون داخلی مورد اســتناد دادگاه هم بر 
خــالف مبانی حقوقی بــوده و در واقع نقض تعهدات 
بین المللی کانادا محســوب می شود.سخنگوی وزارت 
امور خارجه با تاسف بار خواندن رفتار کانادا در موضوع 
هواپیمــای اوکراینی و رویکرد کاماًل سیاســی در به 
کارگیری رویه های قضایی توســط کانادا افزود: دادگاه 
کانادایــی با تبعیت از دادگاه هــای آمریکا ابتدا متهم 
را تعیین، ســپس به هر اطالعات مربــوط یا نامربوط 
مندرج در منابع عمومی بویژه فضای مجازی متوســل 
شــده اســت تا به دلیلی برای ذهنیت جانبدارانه و از 
پیش تعیین شــده خود دست یابد و این رفتار قاضی 
کانادایی در تبعیت از دستورات و کلیشه های سیاسی، 
برای کشوری با ادعای حاکمیت قانون، شرم آور تلقی 

می گردد.خطیب زاده با غیر قابل قبول خواندن اقدامات 
دولت کانادا، از جمله رای اخیر دادگاهی در این کشور، 
به دولت کانادا یادآور شد که این اقدامات سیاست زده 
و ایذایی پیامدی جز بر هم زدن نظم حقوقی حاکم بر 
حقوق بین المللی هوانوردی و تضعیف حقوق بین الملل 
به صورت کلی و متضرر شــدن همه کشورها از جمله 
کانادا به دنبال نخواهد داشت.ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ضمن تسلیت مجدد به خانواده های قربانیان و 
همدردی با بازماندگان تاکید کرد: ژست های سیاسی 
دولت کانادا جز تجارت با غم و اندوه خانواده های داغدار 
و بازماندگان این سانحه و بازی با احساسات آنها برای 
اهداف کوته بینانه سیاسی، تفسیر دیگری نداشته و از 
دولت کانادا می خواهیم به جای تظاهر به فعال بودن در 
رابطه با این سانحه تاسف بار، رفتار یک دولت برخوردار 
از بلوغ را از خود نشان داده و بر اساس قواعد شناخته 

شده بین المللی و احترام به اصول رفتار کند.

خطیب زاده:

دادگاه کانادا صالحیت رسیدگی به سانحه هواپیمای 
اوکراینی را ندارد

  سیدعباس عراقچی؛
هنوز در خصوص برخی 
 موضوعات کلیدی 
تصمیم گیری نشده است
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گزیده خبر وزیر اقتصاد؛

دولت برای تامین بودجه از مردم قرض گرفت
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای تامین منابع بودجه ســال ۹۹ 
یک ریال هم از بانک مرکزی اســتقراض نشــد، گفت:  اوراق 

فروختیم و از مردم برای تامین مالی استقراض کردیم.
 فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش 
اقتصاد هوشمند در جمع خبرنگاران در مورد  استقراض دولت 
از بانک مرکزی اظهارداشــت: ســال ۹۹ از نظر تامین مالی 
بحرانی ترین و موفق ترین ســال بوده و از بودجه ۵٧١ هزار 
میلیارد تومانی فقط ١٢ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان را از  طریق 
فروش نفت تامین کردیم.وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدون یک 
ریال اســتقراض از بانک مرکزی توانســتیم بودجه سال ۹۹ 
را تامیــن کنیم، گفت: به جای اینکــه از بانک مرکزی قرض 
بگیریم اوراق فروختیم و از مردم برای تامین مالی استقراض 
کردیم. همچنین در بخش مالیات در ســال گذشــته تحقق 
١٠٧درصدی داشتیم.وزیر اقتصاد با بیان اینکه با این اقدامات 
دیگر نیازی به اســتقراض از بانک مرکزی نداشتیم، گفت: هر 
چند هیچ اســتقراضی از بانک مرکزی انجام نشده اما بدهی 
دولــت به بانک مرکزی افزایش یافته که آن هم در چارچوب 
چرخه چهار جانبه و تهاتر بدهی دولت به شرکت ها بوده است.

دژپســند ادامه داد: من در چهار ســال اول دولت در سازمان 
برنامه مشغول به کار بودم در آن دوره هم هیچ استقراضی از 
بانک مرکزی انجام نشد.وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه استقراض 

از بانک مرکزی را پدیده شــوم می دانیم گفت: استقراض از 
بانک مرکزی و چاپ پول منشأ بسیاری از گرفتاری ها است.

وی اظهار داشت: در اقتصاد هوشمند، فرایند ورودی ها باید با 
خروجی متناسب باشد و در فرایند تولید اگر یک واحد ورودی 

داشتیم باید خروجی آن بیشتر از یک واحد باشد.  وزیر اقتصاد 
با بیان اینکه فناوری های جدید سقف ندارد، افزود:فناوری های 
نو همواره متناسب با توســعه ابزارها توسعه پیدا می کنند و 
باید از عوامل تولید به بهترین نحو استفاده کنیم. برای مثال 

اگر میزان برداشت گندم امروز میانگین ٣ تن در هکتار است 
با این ابزارها باید آن را به ۹ تن در هکتار برسانیم.دژپســند با 
اشاره به افزایش تجارت الکترونیک در دوره کرونا گفت: سهم 
تجارت الکترونیک در این دوره ٢.٢ برابر شــده است.وی در 
مورد آمارهای منتشر شده از فعالیت ایرانی ها در بازار ارزهای 
دیجیتال تصریح کرد: این آمارها قابل تایید کردن نیستند و 
بسیاری این آمارهایی که اعالم می شود، نمی توان صحت آنها 

را تایید کرد. برآوردها با واقعیت فاصله زیادی دارد.
وزیر اقتصاد در پاســخ به این سوال که موضع دولت در برابر 
رمز ارزها چیست؟، عنوان کرد: معتقدم مدیریت در این حوزه 
باید فعال باشــد و نباید مدیریت انفعالی داشــته باشیم. باید 
بتوانیم مزایای رمزارزها را به حداکثر و معایب آن را به حداقل 
برســانیم. در حال حاضر در بخش ماینیگ دولت مصوبه ای 
دارد اما یا بایــد آن را اصالح کرد یا این مصوبه باید دقیق تر 
شود.دژپسند با اشــاره به میزان انتشار اوراق در سال گذشته 
تصریح کرد: سال گذشــته در یک مرحله ١۹٣ هزار میلیارد 
تومــان اوراق فروختیم که در پایان ســال آن را به ٢١٣ هزار 
میلیارد تومان رســاندیم.وی تاکید کــرد: همچنین از طریق 
خصوصی ســازی هم برای تامین مالی اقدام کردیم به طوری 
که درآمدها از محل خصوصی ســازی در سال گذشته ۶ برابر 

سال ۹٨ بود.

درصورت لغو تحریم ها
کاالهایایرانیبهکدامکشورهامیرسد؟

هرچند سیاســت ابتدایی ایران در تجــارت خارجی حضور قدرتمنــد در بازار 
کشورهای همســایه و منطقه بوده اما در صورت بهبود اوضاع سیاسی، می توان 
مقاصــد جدیدی را بــرای کاالهای ایران در نظر گرفت.پــس از آغاز دور جدید 
تحریم های آمریکا در دولت ترامپ، ایران باید برای جبران درآمدهای از دســت 
رفته نفتی، صادرات غیرنفتی خود را گسترش می داد اما در عین حال با توجه به 
دشواری هایی که در مسیر تبادالت بانکی وجود داشت، حضور در بازارهای متنوع، 
چالشی جدی به شمار می رود.با توجه به این شرایط، اولویت نخست تجارت ایران 
در میان کشورهای همسایه و منطقه تعریف شد و تا حدی نیز دست یابی به این 
هدف ممکن شــد. اگر چین را به عنوان اصلی ترین شــریک صادراتی و وارداتی 
ایران کنار بگذاریم، دیگر شرکای اصلی تنها در میان کشورهای همسایه تعریف 
می شوند.آمارها نشان می دهند که عراق، افغانستان، ترکیه، امارات متحده عربی و 
کشورهای اوراسیا اصلی ترین واردکنندگان کاال از ایران در ماه های گذشته بوده اند 
و در مقابــل نیز امارات متحده عربی و ترکیه در میان اصلی ترین صادرکنندگان 
کاال به کشور قرار دارند.هرچند از نظر سهم کشورهای همسایه در تجارت ایران 
می توان از موفقیت سخن گفت اما با توجه به اینکه بازار کشورهای همسایه ایران، 
بیش از ١٠٠٠ میلیارد دالر واردات ســاالنه را تشکیل می دهد، صادرات زیر ٣٠ 
میلیارد دالری ایران به آنها عددی بســیار ناچیز اســت.با این وجود، در صورتی 
که فشــار تحریم ها کاهش یابد، امکان آنکه ایران بــه بازارهای جدید فکر کند، 
وجود خواهد داشــت. حمید زادبوم – رییس سازمان توسعه تجارت – از صادرات 
به بازارهای جدید و صــادرات کاالهای با ارزش افزوده باال به عنوان دغدغه های 
ســازمان توسعه تجارت ایران نام برد و گفته که ســازمان در راستای انجام این 
اهداف برنامه ریزی کرده اســت.مجیدرضا حریری – رییس اتاق بازرگانی ایران و 
چین – با اشــاره به اهمیت تغییر در این رویکرد می گوید: اینکه ما تالش کنیم 
در بازار کشــورهای همسایه نفوذ داشته باشیم قطعا نگاه مهم و کلیدی خواهد 
بود اما اینکه ما تمام تمرکز تجاری خود را بر روی چند کشور بگذاریم موضوعی 
خطرناک اســت.به گفته وی، وقتی بازار صادراتی یک کشور تنها به چند گزینه 
محدود می شود، خطر از دست رفتن بازار افزایش می یابد. فرض کنید که یکی از 
این کشورها ناگهان تصمیم بگیرد که کاالی ایرانی وارد نکند، این شوک جدی به 
بازار صادراتی کشور وارد می کند و برای عبور از این چالش ها، حضور در بازارهای 
مختلف و تالش برای تنوع در اقالم صادرات و مقاصد صادرات اهمیت فراوانی دارد.

بررسی ها نشان می دهد که پس از تحریم های آمریکا، میزان تجارت مشترک ایران 
با اتحادیه اروپا، به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در طول این سال ها تنها 
آلمان به عنوان پنجمین صادرکننده کاال به ایران شناخته می شد که این جایگاه 
نیز در آمارهای اخیر از دست رفته است. از این رو به نظر می رسد در صورت کنار 
رفتن تحریم ها، افزایش مراودات تجاری با اروپا و اســتفاده از ظرفیت کالن بازار 
این کشورها برای ایران اهمیت فراوانی داشته باشد.از سوی دیگر بازار کشورهای 
آفریقایی نیز در سال های گذشته از سوی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته اما با توجه 
به دشواری های تحریم و حمل و نقل هیچگاه به طور جدی محک نخورده است. 
از این رو در صورت کاهش فشار تحریم ها، بازگشت به بازار کشورهای اروپایی و 

محک زدن جدی تر بازار آفریقا احتماال دو اولویت مهم ایران خواهند بود.

سهامعدالتچند؟
روند کاهش ارزش واقعی برگه های سهام عدالت همسو با روند نزولی بازار ادامه 
دارد به طوریکه ارزش واقعی برگه های یک میلیون تومانی ســهام عدالت از ٢٠ 
اسفندماه سال گذشــته تا بیست و هفتم ماه جاری، حدود چهار میلیون تومان 
کاهش داشته است.پس از آزادسازی سهام عدالت مشموالن این سهام که روش 
مســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند می توانند با مراجعه به 
ســامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزییات دارایی خود را مشاهده 
کنند. البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی 
می شــود.بر این اساس ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۵٠٠ هزار تومان 
در روز ٢٧ اردیبهشــت ماه سال جاری، هفت میلیون و ٢٠٠ هزار تومان و ارزش 
واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در همان روز، ١۴ میلیون 
و ۴٠٠ هــزار تومان بود. درحالی که ارزش واقعــی برگه های ۵٠٠ هزار تومانی 
ســهام عدالت در روز چهارشنبه ٢٠ اسفندماه ســال گذشته، ۹ میلیون و ۹٧٠ 
هزار تومان  و ارزش واقعی برگه های یک میلیون تومانی سهام عدالت در تاریخ 
چهارشنبه ٢٠ اسفندماه سال گذشته نیز  ١٨ میلیون و ٧٨٠ هزار تومان بود.البته 
مشموالن سهام عدالت سال گذشــته پیش از این میتوانستند ۶٠ درصد سهام 
خود را بفروشند و حدود هشت ماه است که به دلیل شرایط بازار و فشار عرضه، 

این امکان را ندارند.

٨ نوع پیوند عضو تحت پوشش قرار گرفت
خبرخوببیمهایبراینیروهایمسلح

مدیر عامل ســازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح از تحت پوشش قرار 
گرفتــن ٨ نوع پیوند اعضاء در قالب بیماری های خاص و صعب العالج به منظور 
افزایش رضایت مندی بیمه شــدگان نیروهای مسلح و گسترش چتر حمایتی 
پوشــش بیمه ای خبر داد.، دکتر امیر نوروزی مدیر عامل سازمان بیمه خدمات 
درمانی نیروهای مســلح اظهار داشت: این سازمان در راستای حمایت از بیماران 
خاص و صعب العالج عالوه بر پیوند کلیه که جزو بیماری های خاص کشــوری 
محســوب می شود، هفت نوع پیوند اعضاء شــامل پیوند قلب، پیوند ریه، پیوند 
کبد، پیوند مغز استخوان، پیوند روده، پیوند پانکراس، پیوند قرنیه را به فهرست 
بیماری های ویژه خود اضافه کرده تا بدین ترتیب این بیماران از مزایای حمایتی 
سازمان در قبال بیماران خاص و صعب العالج بهره مند شوند که این امرموجب 
تسهیل در فرایند درمان، کاهش پرداخت و افزایش رضایت مندی بیمه شدگان 
نیروهای مســلح خواهد شد.مدیرعامل ســازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای 
مســلح تاکید کرد: پیوند اعضاء که در گــروه بیماری های خاص و صعب العالج 
قرار می گیرد، در جامعه عمومیت نداشــته و برای آنها باید شرایط ویژه ای فراهم 
شــود. کمیاب بودن برخی داروهای موردنیاز مبتالیان به این گونه بیماری ها و 
پرداخت هزینه های سنگین درمانی، شرایط اقتصادی، روانی و اجتماعی خاصی را 
بر بیماران وخانواده  آنان تحمیل می کند که ما در سازمان بیمه خدمات درمانی 
نیروهای مسلح با عنایت به تدابیر فرماندهی معظم کل قوا )مدظله العالی( و در 
راستای تحقق منویات معظم له سعی داریم شرایطی را مهیا کنیم که اگر کسی 
در خانواده ای بیمار شد آن خانواده بیش از رنج مریض داری، رنج دیگری نداشته 
باشــد.نوروزی اضافه کرد: راهبرد سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 
همواره کاهش هزینه های درمانی بیماران بوده و بر اساس دستورالعمل های این 
ســازمان، بیماران خاص و صعب العالج از مزایایی همچون پوشــش هزینه های 
خدمات بســتری )مازاد بر تعهدات وزارت بهداشــت، درمان و اموزش پزشکی(، 
تجهیزات پزشــکی، بسیاری از داروها و... بهره مند خواهند شد. نوروزی در پایان 
گفت: ســازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مســلح به منظور نهادینه شدن 
فرهنگ اهداء عضو، مبلغ ٣۴ میلیون تومان به عنوان هدیه پیوند به اهداکنندگان 

کلیه پرداخت خواهد کرد.

اتاق بازرگانی ایران می گوید در صورتی که در برخی سیاســت های اجرایی دولت 
تغییری به وجود نیاید، امکان افزایش دوباره قیمت کاالهای مورد نیاز مردم وجود 
دارد.، در حدود ســه سال گذشته، با توجه به محدودیت هایی که دولت بر سر راه 
واردات کاالهای غیرمصرفی و کاالهایی که مشــابه داخلی دارند گذاشــته، عمال 
واردات کاال به ایران بســیار محدود شده است. با همین ترفند در دوران تحریم، 
تراز تجاری ایران یا مثبت شد یا عدد منفی بسیار محدودی را تجربه کرد و به نظر 
می رســد این روال در سال جاری نیز ادامه یافته است.با وجود آنکه بخش مهمی 
از کاالهای وارداتی به ایران را کاالهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات تشــکیل 
می دهــد اما همچنــان روند ترخیص کاالها از گمرک کند اســت و این موضوع 

بارها صدای بخش خصوصی را در آورده است.هرچند چند روز قبل میراشرفی – 
رییــس کل گمرک – در جمع فعاالن بخش خصوصی چند عامل مانند تحریم ها 
و دستورالعمل های متناقض را علت تاخیر در ترخیص برخی کاالهای وارداتی از 
گمرک قلمداد کرد اما به نظر می رسد در حوزه اجرایی هنوز دستگاه های مختلف 
دولتــی امکان کاهش زمان موردنیاز بــرای ترخیص کاالها را دارند و به آن عمل 
نمی کنند.حاال اتاق بازرگانی ایران در انتقاد از عدم برنامه ریزی دقیق برای سرعت 
دادن بــه ترخیص ایــن کاالها اعالم کرده که با توجه بــه اینکه بخش مهمی از 
کاالهای باقی مانده در گمرک مواد اولیه و کاالهای واسطه ای کارخانه ها هستند، 
ســرعت نگرفتن فرایند ترخیص آنها می تواند به افزایش دوباره قیمت کاالها به 
دلیل کمبود عرضه منجر شــود.این اتاق اعالم کرده اســت: این ۵.٨ میلیون تن 
مانده در گمرک که البته بخشی از آن در چرخه ترخیص قرار دارد به طور عمده 
با ارز ترجیحی تامین و وارد شــده  است که در بین آنها اغلب کاالهای مربوط به 
نهاده های تولید دام و طیور قرار دارد و بخش دیگر را روغن تشکیل می دهد. نکته 
قابل توجه اینجاســت که اغلب این کاالها در بازار بــا افزایش قیمت و حتی در 

مواردی کمبود مواجه هســتند و صف های طوالنی برای آن تشکیل می شود و در 
چند روز گذشته نیز بازار بارها شاهد اعالم افزایش قیمت در برخی اقالم اساسی از 

جمله روغن و شکر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
مهم ترین مانع برای ترخیص این کاالها به تامین ارز برمی گردد البته حدودی از 
این مسائل در سال گذشته با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رفع شده 
بــود و در اهم آن برای صدور اعالمیه اعتباری ارز و ترخیص ۹٠ درصدی تصمیم 
گیری شد و در دستور کار بود ولی در اسفندماه دیگر ترخیص ۹٠ درصدی تمدید 
نشــد.در همین رابطه به تازگی در جلسه معاونت اقتصادی دولت با دستگاه های 
مربوطه در حوزه تجارت جریان کندی و دپوی باالی کاالهای اساسی مورد بررسی 
قرار گرفت و پیشــنهاد شد برای تســریع ترخیص، موضوع تمدید ترخیص ۹٠ 
درصدی و همچنین تســریع تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار 
بگیرد. این پیشــنهادها به تایید رئیس جمهور رســید و از دو هفته گذشته باید 
دستگاه های مربوطه نسبت به صدور این مجوزها اقدام می کردند. هرچند به نظر 

می رسد همچنان ترخیص کاالهای اساسی تسریع نشده است.

امکانبازگشت۱۰۰۰هزارمیلیاردتومانیارانه
پنهانبهجیبمردمدردولتسیزدهم

عضو هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به اینکه، دولت سیزدهم میتواند رانت ١٠٠٠ هزار میلیارد 
تومانی یارانه  پنهان را به مردم بازگرداند، گفت: اگر به الیحه بودجه سال١۴٠٠ درست عمل 
شود، آغازی برای تغییر در برخی از مصارف و درآمدها در کشور را شاهد هستیم. حسینعلی 
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه اگر به الیحه بودجه سال١۴٠٠ درست عمل شود، آغازی 
برای تغییر در برخی از مصارف و درآمدها در کشور را شاهد هستیم، یادآور شد: در خصوص 
بودجه١۴٠٠ دولت الیحه ای را به مجلس آورد و چون مجلس یازدهم اعتقاد داشت حتما 
باید یک جراحی در بودجه صورت گیرد در مجلس وقت گذاشته شد، خیلی خوب بودجه 
را حالجی کردیم و در جهت منافع عموم مردم تصمیماتی گرفتیم. دلیگانی  در خصوص 
موانع موجود بر ســر راه تحقق شــعار این دوره مجلس مبنی بر تغییر و اصالح، گفت: ما 
در حوزه اجرا از گذشــته تا کنون، مشکالت بسیاری داشته و داریم. به طور مثال اخیرا در 
کمیســیون حقوقی و قضایی یک ماده ٢٣۴ را مصوب کردیم و گزارشی تهیه شده بود در 
مــورد اینکه آیین نامه هایی که دولت برای اجرای قوانین اعم از قانون بودجه، قانون برنامه 
ششم و دیگر قوانین بایستی می نوشته و مصوب می کرده تا آن قانونی که مجلس در جهت 
منافع جامعه، مصوب کرده بودند اجرا شــود، اصال  طراحی نشده در صورتی که تهیه آیین 
نامه کار خیلی سختی نیست. آقایان کوتاهی کردند و از این بابت ما اعالم جرم و از رییس 
جمهور شکایت کردیم. ان شاءاهلل این اقدام نتایج مثبتی خواهد داشت. نماینده مجلس در 
خصوص رابطه دولت و مجلس گفت: دولت هایی که در آینده روی کار می آیند باید مراقب 
باشند زیرا مجلس جایگاهی دارد که می تواند از آن ها شکایت کند. این شکایت در صحن 
مطرح می شــود و اگر نمایندگان رای دادند، به قوه قضاییه ارجاع شده و در آن جا تشکیل 
پرونده صورت می گیرد و مراحل بررســی آن طی خواهد شد. این اقدام باعث روشن شدن 
افکار عمومی و استنطاق دولت است. بخشی از مشکالت مردم از بی توجهی ها و عدم اجرای 
قوانین توسط دولت است.  حاجی دلیگانی در خصوص استنکاف دولت از اجرای قانون، این 
چنین تصریح کرد: در سال ۹٧، در یک فاصله زمانی ۴ ماهه ٢١/٣ میلیارد دالر ارز ۴٢٠٠ 
تومنی بی حســاب و کتاب در کشــور توزیع گردید. دالرهایی که بعدا به دالر جهانگیری 
معروف شد. این یک مورد استنکاف از اجرای قانون هست. مجلس در حال پیگیری است 
و ما به هیچ عنوان از ابزار نظارتی که در قانون برای مجلس مشخص شده کوتاه نمی آییم. 
قانونی هم که راجع به کمک معیشتی دوران کرونا در پایان ١٣۹۹ در مجلس تصویب و بنا 
شد به ۶٠ میلیون نفر کمک شود، توسط دولت اجرا نشد. تعداد قابل توجهی از قوانین اجرا 
نشده وجود دارد که بعضی از این قوانین را دولت حتی ابالغ نکرده است. ١٣ مورد از قوانینی 
که توسط مجلس تصویب شــده و به نفع مردم بوده دولت ابالغ نکرده که براساس قانون 
مدنی جرم است. عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین در برنامه  سالم تهران در خصوص 
اولویت دولت آینده، گفت: بزرگترین چالش دولت بعدی بدهی هایی است که دولت فعلی 
ایجاد کرده و بازپرداخت آن برعهده ی دولت جدید است. در آذرماه امسال عدد قابل توجهی 
بدهی وجود دارد که دولت بعدی باید بپردازد. دولت آینده باید این موارد را در برنامه هفتم 
پیگیری کند و بعد از استقرار کامل، آنچه را که می تواند در طی ۵ سال پیش رو برای رفع 
مشکالت انجام دهد به مجلس ارائه کند. وی در ادامه پیرامون یارانه پرداختی توسط دولت، 
خاطر نشان کرد: سال ۹٨ دولت ۹٠٠ هزار میلیارد تومان، یارانه پنهان داده که از این میزان 
کمترین بخش سهم نیازمندان و افراد کم برخوردار و بیشترین بخش، نصیب داراترین افراد 
در کشور شده است. این درصورتی است که کل یارانه ای که ساالنه به هشتاد میلیون نفر 
مردم ایران پرداخت می شــود ۴٣ هزار میلیارد تومان است و دولت بعدی که در انتخابات 
١۴٠٠ برگزیده خواهد شــد، باید آن را اصالح کند. ان شاءاهلل یک دولت حزب اللهی جوان 
روی کار بیاید و این چالشها را رفع کند.عضو هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در 
خصوص شــرایط انتخابات پیش رو گفت: تمامی تمهیدات الزم اندیشیده شده که مردم 
با وجود شــرایط کرونا در یک فضای مطمئن بتواننــد رای های خود را به صندوق بریزند. 
به طور مثال استقرار صندوق ها تا حد امکان در فضای باز، افزایش تعداد شعب جهت اینکه 
تجمع اتفاق نیفتد و... انتخابات ١۴٠٠ میتواند در تغییر ریل گذاری مدیریتی کشور نقش 

به سزایی داشته باشد.

 نگرانی از افزایش 
دوباره قیمت کاالها
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ضرورت همکاری اعضای اوپک برای تأمین عرضه پایدار انرژیگزیده خبر
ضرورت همکاری اعضای اوپک برای تأمین عرضه پایدار انرژی

رئیس هیئت عامل اوپک بر ضرورت همکاری اعضای اوپک برای 
تأمین عرضه پایدار و باثبات انرژی تأکید کرد و گفت: در فضای 
نگران کننده ناشــی از شــیوع کرونا، اقدام های مهمی از سوی 
کشورهای عضو اوپک با همکاری تولیدکنندگان غیراوپک برای 

ایجاد امیدواری در بازار نفت انجام شده است.
 امیرحســین زمانی نیا در یکصد و پنجاه و هشــتمین نشست 
هیئت عامــل اوپــک )OPEC Board of Governors( با یادآوری 
شرایط دشــوار صنعت نفت جهان در سال ۲۰۲۰، اظهار کرد: 
اقدام های مهمی از ســوی کشــورهای عضو اوپک با همکاری 
تولیدکننــدگان غیراوپــک در ســال ۲۰۲۰ و در قالب بیانیه 
همکاری برای ایجاد امیدواری در فضای نگران کننده و دشــوار 
ناشــی از پیامدهای شیوع کرونا برای بازار و صنعت نفت انجام 
شده است.  وی تأکید کرد: اتحاد، تعهد و عزم راسخ کشورهای 
عضو اوپک منجر به بروز ســطح جدیدی از احترام و شخصیت 
برای این ســازمان در ســطوح عالی رتبه سیاست گذاری و در 
میان طیف گســترده ای از بازیگران صحنه انرژی جهان شده 
است.نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با بیان اینکه با وجود 
پرسش های  پیش روی ما، تقاضا برای انرژی در جهان همچنان 
ادامه خواهد یافت و برخورداری از ســبد متنوع و پایدار انرژی 
برای پاسخگویی به تقاضای جهان مورد نیاز خواهد بود، تصریح 
کرد: در نتیجه این امر، وظیفه ســازمان ما مشــابه آن چیزی 
اســت که در زمان تاســیس اوپک در سال ۱۹۶۰ با آن مواجه 
بودیم؛ همکاری با یکدیگر بــرای تأمین عرضه پایدار و باثبات 
انرژی به نفع تولیدکننــدگان، مصرف کنندگان و به طور کلی 
اقتصاد جهان.زمانی نیا از تالش های ماگلویره مانیه آکو، نماینده 

گابن در هیئت عامل اوپک در دوره ریاســت در سال ۲۰۲۰ و 
همچنین از زحمات خستگی ناپذیر محمد سانوسی بارکیندو، 
دبیرکل و کار مثال زدنی  کارکنان دبیرخانه در جهت موفقیت 
ســازمان اوپک قدردانی کرد.طبق اعالم مدیریت امور اوپک و 
روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، یکصدو پنجاه و هشــتمین 

نشست هیئت عامل اوپک )OPEC Board of Governors( دیروز 
)چهارشنبه، ۲۹ اردیبهشت ماه( با حضور نمایندگان کشورهای 
عضو اوپک آغاز شد و امروز )پنجشنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه( به کار 
خود پایان می دهد. نشست افتتاحیه بیش از چهارساعت ونیم به 
درازا کشید. امیرحسین زمانی نیا، نماینده ایران در هیئت عامل 

اوپک که برای مذاکرات برجام در وین به سر می برد با حضور در 
مقر دبیرخانه سازمان اوپک ریاست این نشست ویدئوکنفرانسی 
را بر عهده داشــت.  این نخستین نشست هیئت عامل اوپک در 
ســال ۲۰۲۱ است.در این نشســت موضوعاتی مانند تصویب 
متن دســتور نشســت گذشــته، پیگیری اجرای تصمیم های 
نشســت قبل هیئت عامــل و تصمیم های اجــالس کنفرانس 
اوپــک، گزارش های مالی ســال ۲۰۲۰، برنامه کاری و بودجه 
پیشنهادی برای سال ۲۰۲۲، گزارش دبیرکل از آخرین اقدام ها 
و فعالیت های دبیرخانه در فاصله اجالس قبل هیئت عامل )آذر 
۱۳۹۹( تاکنون و دیگر موضوعات تحقیقاتی و اداری دبیرخانه 
که دستور کار مصوب هیئت عامل اوپک است به ترتیب مطرح 
و از دبیرخانه خواسته شــد گزارش های مربوطه در هر بخش 
ارائه شود.اعضای هیئت عامل اوپک در ادامه این نشست به بیان 
نظرات، مالحظات و پیشنهادهای خود پرداختند که مقرر شد 
دبیرخانه اوپک اقدام های الزم متناسب با  نظرات و مالحظات 
ارائه شده از سوی اعضای هیئت عامل را در دستور کار قرار داده 

و هیئت عامل اوپک را از نتایج اقدام ها مطلع کند.
امیرحســین زمانی نیا، نماینده ایــران در هیئت عامل اوپک بر 
اســاس تصمیم اجالس ۱۷۹ کنفرانس اوپک )آذر ماه ۱۳۹۹( 
به عنوان رئیس هیئت عامل این سازمان در سال ۲۰۲۱ میالدی 
برگزیده شــد. هیئت عامل رکن اجرایی اوپک اســت و هدایت 
اداره امور سازمان، اجرای تصمیم های نشست، بررسی و اتخاذ 
تصمیم درباره گزارش های ارائه شــده از ســوی دبیرکل، ارائه 
گزارش ها و توصیه ها به نشست وزارتی، تنظیم بودجه سازمان 
برای هر ســال تقویمی و تقدیم آن به نشســت وزیران برای 

تصویب و ... از عمده وظایف آن است.

 شرط بزرگترین پاالیشگر هندی برای 
خرید نفت ایران

شرکت ایندین اویل که بزرگترین پاالیشگر نفت هند است، اعالم کرد اگر 
تحریمهای واشنگتن علیه تهران رفع شود، خرید نفت ایران را از سر خواهد 
گرفت.اس کی گوپتا، مدیر فاینانس شــرکت ایندین اویل در یک جلسه با 
تحلیلگــران گفت: ما پیش از تحریمها نفت ایران را خریداری می کردیم و 
اگر تحریمها رفع شوند، درباره خرید نفت ایران در آینده تردیدی ندارم زیرا 
مناسب سیستم پاالیش هند است بنابراین ما قطعا نفت ایران را خریداری 
خواهیم کرد.هند که سومین مصرف کننده و واردکننده نفت جهان است، 
خرید نفت ایران را در سال ۲۰۱۹ در پی عدم تمدید معافیتها از تحریمهای 
آمریکا متوقف کرد. دونالد ترامپ، رییس جمهور ســابق آمریکا در ســال 
۲۰۱۸ به صورت یکجانبه از توافق ۲۰۱۵ برجام خارج شد و تحریمهای ضد 
ایرانی را دوباره وضع کرد. اکنون دولت جو بایدن، رییس جمهور دموکرات 
آمریکا و ایران سرگرم مذاکرات غیرمستقیم برای احیای برجام هستند که 
میتواند به برچیده شدن تحریمها علیه صادرات نفت ایران منتهی شود.یک 
مقــام اتحادیه اروپا که مذاکرات برای احیای برجام را هدایت می کند، روز 
چهارشنبه اظهار کرد: مطمئن اســت توافقی حاصل خواهد شد. هر چند 
دیپلماتهای اروپایی گفته اند موفقیت تضمین شده نیست زیرا مسائل بسیار 
متفاوتی به قوت خود باقی مانده اند.پاالیشگاه های هندی با انتظار برای رفع 
تحریمهای آمریکا، قصد دارند خرید محموله های تکی نفت را در نیمه دوم 

سال کاهش دهند تا فضا برای ازسرگیری واردات نفت ایران فراهم شود.
ام کی ســورانا، رییس هیات مدیره شرکت دولتی هندوستان پترولیوم 
اظهار کرد: عرضه نفت از ســوی ایران توازن بیشتری در بازار ایجاد می 
کنــد که به نفع کشــورهای مصرف کننده خواهد بــود. وی گفت: اگر 
تحریمها رفع شــوند، شرکت هندوستان پترولیوم خرید نفت از ایران را 
بررسی خواهد کرد و امیدوار است که ایران همچنان در فروش و حمل 
نفت تخفیف دهد.ســورانا گفت: این امر همواره بر مبنای مذاکرات دو 
جانبه میان دو طرف بوده است. صادرکنندگان ایرانی در گذشته شرایط 
پرداخت و شــرایط حمل بار بهتری به ما عرضه می کردند و انتظار می 
رود که شرایط مذکور همچنان حفظ شوند.گوپتا همچنین گفت: شرکت 
ایندین اویل ممکن است به کاهش تولید پاالیشگاهی تا پایان ماه جاری 
ادامه دهد. این شــرکت که با ظرفیت ۹۶ درصد در آوریل فعالیت کرد، 
تولیدش را به دلیل قرنطینه که فعالیتهای صنعتی و مصرف سوخت را 
محدود کرده، به طور متوسط به ۸۴ درصد کاهش داده است. وی پیش 
بینی کرد حاشیه سود و تقاضا برای سوخت به دلیل پیشرفت برنامه های 
واکسیناسیون در سراسر جهان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بهبود 
پیدا خواهد کرد.بر اساس گزارش رویترز، دستکم یک پاالیشگاه اروپایی 
هم مذاکراتی را با شرکت ملی نفت ایران برای ازسرگیری خرید داشته 
است. تا پیش از بازگشت مجدد تحریمها، اروپا و ترکیه حدود ۵۰۰ هزار 

بشکه در روز نفت ایران را مصرف می کردند.

برق مزارع غیرمجاز استخراج رمز ارز در 
تهران قطع شد

نیروهــای اجرایی ۲۲ منطقه برق تهران بزرگ با حضور در مراکز غیرمجاز از 
پیش شناسایی شده استخراج ارز دیجیتال، اقدام به قطع برق این مزارع کردند.

حمیدرضا منصوری معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ، همزمان با برگزاری ششمین مانور سراسری شبکه های برق 
که صبح امروز پنج شنبه به شکل همزمان در سراسر کشور برگزار شد، گفت: 
این مانور به عنوان ششمین مانور هماهنگ کشوری و دومین مانور سراسری 
ســال جاری، همزمان با آغاز فصل گرما و با محور ارزیابی آمادگی مولدهای 
اضطراری برای ورود به مدار در شرایط بحرانی، اصالح روشنایی معابر و مبارزه 
با مزارع غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال، برگزار شد.وی افزود: طی آن گروه های 
عملیاتی از ۲۲ منطقه برق با حضور در سطح شهر، ضمن بازبینی شرایط شبکه 
و اعمال اصالحات فنی مورد نظر و همچنین انجام برخی از تعمیرات مورد نیاز، 
با هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی، اقدام به برخورد قانونی با متخلفان در 
حوزه استخراج ارز دیجیتال کردند.معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین با اشــاره به وقوع گرمای زودرس و 
محدودیت تولید نیروگاه های برق آبی به دلیل کاهش قابل توجه بارندگی ها 

گفت: از همه مشترکان و شهروندان تهرانی درخواست داریم.

رسیدن پیک مصرف برق به مرز ۵۴ هزار 
مگاوات برای اولین بار در اردیبهشت ماه

برای نخستین بار در اردیبهشــت ماه، پیک مصرف برق کشور به مرز ۵۴ 
هزار مگاوات رسید که این رخداد در تاریخ صنعت برق کشور رخدادی بی 
ســابقه است. سرعت رشد مصرف برق در کشور افسارگسیخته شده و طی 
روزهای اخیر، شــاهد ثبت پیک های مصرف برق به مقادیری هستیم که 
در زمان مشــابه سال های گذشته بی سابقه بوده اند.برای نخستین بار در 
تاریخ کشور در اردیبهشت ماه شاهد رسیدن رکورد مصرف برق به مرز ۵۴ 
هزار مگاوات هستیم. طبق آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران در 
روز بیســت و نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصرف برق در پیک روزانه به ۵۳ 
هزار و ۷۵۹ مگاوات رســید. این درحالی است که پیک مصرف برق در روز 
مشابه سال قبل، ۴۵ هزار و ۲۷۰ مگاوات بوده و رشد بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ 
مگاواتی نسبت به زمان مشابه سال قبل، رشدی عجیب و نیازمند مدیریت 
اســت.به موجب این رشد مصرف از یک سو و محدودیت های تأمین برق 
از ســوی دیگر، این روزها شاهد افزایش قطعی های پراکنده برق در اقصی 
نقاط کشــور هستیم و در صورتی که مصرف بی رویه برق مدیریت نشود، 
احتمال صدور جداول خاموشــی برنامه ریزی شــده در ایام پیک تابستان 

سال جاری، وجود دارد.

افزایش ۸۰۰۰ مگاواتی مصرف برق
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: در حال حاضر حدود ۷ تا ۸ هزار مگاوات در 
مقایسه با سال گذشته افزایش مصرف داشته ایم که خوشبختانه همکاران صنعت برق با 
آمادگی و برنامه ریزی که داشتند، توانستند پاسخگوی نیاز باشند. همایون حایری در گفت 
و گویــی تلویزیونی با بیان اینکه همه چیز بــه میزان مصرف و اقدامات مصرف کنندگان 
بســتگی دارد، اظهار کرد: با تمرکز و اجماعی که بین همکاران برق، مســئوالن استانی 
و مردم صورت گرفته، امیدواریم بتوانیم پاســخگوی نیاز کشــور باشیموی با ابیان اینکه 
امسال با گرما آغاز شد، گفت: به همین دلیل سیستم های سرمایشی زودتر به مدار آمدند 
و با توجه به اینکه ســال خشــکی داشتیم، چاه های آب کشــاورزی نیز زودتر شروع به 
فعالیت کردند. این عوامل باعث شــد که میزان مصرف در مقایسه با سال گذشته بسیار 
افزایش پیدا کند.به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: واحدهای آبی کشور 
مخصوصا در محــل نیروگاه های آبی، با توجه به کاهش نزوالت آســمانی حدود ۳۰۰۰ 
تــا ۳۲۰۰ مگاوات کمبود تولید دارند.وی افزود: از پیک مصرف ســال گذشــته تا پیک 
ســال جاری ظرفیت نیروگاه های حرارتی جدید که به مدار آمده، کال پاســخگوی تامین 
افزایش مصرف مشترکان جدیدی است که به تازگی اضافه شده اند، اما باالخره باید کمبود 
تولید نیروگاه های برق آبی را جبران کنیم.معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: ۴۵ 
برنامه مدیریت مصرف را با کار کارشناســی و مدیریتی مشــخص کرده و به شرکت های 
توزیع و شــرکت های برق منطقه ای ابالغ کردیم. امیدواریم با کمک مردم و دستگاه های 
اجرایی به خصوص استانداران، تابستان را با کمترین مشکل سپری و این کمبود تولید را 

پوشش دهیم.

تهدید اصلی برای ۱۴ تریلیون دالر دارایی های 
نفت و گاز

شرکت تحقیقاتی وود مک کنزی اعالم کرد که گذار انرژی دارایی های نفت و گاز به ارزش 
۱۴ تریلیون دالر را به خطر می اندازد. این شــرکت تحقیقاتی اعالم کرد در کوتاه مدت 
آینده برای نفت و گاز خوب به نظر می رسد. تقاضا برای نفت و گاز به سطح پیش از شیوع 
پاندمی بهبود پیدا خواهد کرد و حتی از آن فراتر می رود و به معادل روزانه ۱۶۰ میلیون 
بشــکه نفت می رسد.به گفته تحلیلگران وود مک کنزی، شرکتهای نفت و گاز همچنان 
چابکتر می شوند اما امسال قادر خواهند بود با نفت ۶۰ دالر در هر بشکه به همان میزان 
که هفت سال پیش با نفت ۱۰۰ دالری درآمد داشتند، جریان نقدینگی تولید کنند. با این 
حال در بلندمدت اوضاع متفاوت به نظر می رسد و تمامی سناریوهای گذار انرژی شامل 
کاهش تقاضا برای نفت می شــود.در خوش بینانه ترین سناریو برای نفت و گاز، تقاضای 
جهانی به کندی و به تدریج کاهش پیدا کرده و به ۹۰ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۵۰ 
می رسد. این امر سرمایه گذاری در تولید جدید را تشویق کرده و صعود قیمتها به باالی 
۸۰ دالر در هر بشکه تا سال ۲۰۳۰ را به دنبال خواهد داشت.با این حال اگر دنیا تصمیم 
بگیرد سناریوی گرمایش دو درجه ای را دنبال کند، تقاضا برای نفت ممکن است تا سال 
۲۰۵۰ به ۳۵ میلیون بشــکه در روز نزول کند و رشــد تقاضا تا سال ۲۰۲۵ به پیک می 
رسد. این به معنای آن خواهد بود که میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال ۲۰۳۰ 
به ۴۰ دالر می رسد و پس از آن پایینتر می رود.فریزر مک کی، نایب رییس شرکت وود 
مک کنزی گفت: حتی در بلندپروازانه ترین ســناریو، جهان در دهه های آینده همچنان 

به تامین نفت و گاز نیاز خواهد داشت و این صنعت از نظر گستردگی، عظیم می ماند.

مصوبــه جدید شــرایط و نرخ های 
نیروگاه های  بــرق  تضمینی  خرید 
تجدیدپذیر توســط وزیــر نیرو به 
تابعه وزارت  و  شرکت های ذی ربط 
پایگاه  شــد.به گزارش  ابــالغ  نیرو 
اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، بر 
اســاس بند )۲( مصوبه جدید وزیر 
نیرو، انعقاد قرارداد خرید تضمینی 
بــرق از ظرفیت هــای تولیــد برق 
تجدیدپذیر با ظرفیــت منصوبه تا 
حداکثــر ۱۰ مگاوات، با نرخ معادل 
نرخ های موضوع مصوبه مورخ   ۱.۴
۲۰/۰۷/۱۳۹۸ و رعایــت شــرایط 
اســت.مطابق  بالمانــع  بنــد)۲( 
نیرو،  وزیر  ابالغــی  آخرین مصوبه 
درصورتی که ظرفیت نیروگاه کمتر 
از ۱۰ مگاوات باشد، ساتبا بر اساس 
ارقام جــداول زیر مجــاز به انعقاد 
قرارداد خرید تضمینی برق است.بر 
اساس تبصره )۲( بند ۲-۱ مصوبه 

وزیر نیرو مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۰، پله 
مربوط به مولدهای خورشــیدی با 
ظرفیت ۱۰۰ کیلــووات و کمتر به 
۲۰۰ کیلووات و کمتر تغییر می یابد. 
بند، حداکثر  بعالوه، مطابق همین 
پرداخت نقدی صورتحســاب ها در 
هر دوره، متناســب بــا بودجه های 
تخصیصی ساتبا است.بدیهی است 
تســویه مانده طلب فروشنده برق 
نیرو  وزارت  توســط  تجدیدپذیــر 
)ساتبا( به صورت نقدی مشروط به 
دریافت مابه التفاوت قیمت تکلیفی 
و تمام شــده از دولت و یا حصول 

منابــع تخصیصی دیگر خواهد بود. 
در عین حال، مانند گذشــته مانده 
پرداخت نشده مطالبات با ثبت در 
ســامانه مدیریت اطالعات بدهی ها 
و مطالبــات دولت )ســماد(، جزو 
مطالبــات بخش خصوصی از دولت 
و قابل وصول به روش های متداول 
از جملــه تهاتــر بدهی بــا دولت، 
حواله ســوخت صرفه جویی شده، 
اوراق مالی، اســناد خزانه و... است.

از دیگــر موارد مهم این مصوبه بند 
۲-۳ است که مطابق این بند، مبلغ 
تعرفه بــرای تمامــی نیروگاه های 

موضوع این مصوبه بجز نیروگاه های 
بادی، مشمول اعمال ضریب سه پله 
کاهش نرخ خرید )پــس از اعمال 
کلیه ضرایب( در ابتدای ســال های 
شــانزدهم  و  دوازدهــم  هشــتم، 
می باشند. این ضریب برابر ۶۰ درصد 
است. در خصوص نیروگاه های بادی 
مطابق مصوبات قبلی عمل خواهد 
شــد.این گزارش می افزاید، ســاتبا 
برای تشــویق متقاضیــان احداث 
نیروگاه با ظرفیت باالی ۱۰ مگاوات، 
مانند گذشــته به صــورت دوره ای 
نسبت به برگزاری مناقصه بر اساس 
ســقف جدید اعالمــی در مصوبه 
فوق الذکر اقــدام می کند.درصورت 
تصویب و اجــرای آئین نامه تحویل 
مکانیزم  سوخت صرفه جویی شده، 
مناقصه یاد شده با روش مورد اشاره 
در بند یک مصوبه مذکور جایگزین 

می شود.

توسط وزیر نیرو

نرخ خرید تضمینی برق 
تجدیدپذیر ابالغ شد

قیمــت نفت روز پنج شــنبه تحــت تاثیر قوت 
گرفتن احتمال احیای توافق هسته ای و متعاقبا 
رفع تحریم هــا علیه صادرات نفــت ایران، برای 
ســومین روز متوالی کاهش پیدا کرد. بهای نفت 
در نیویــورک پس از کاهــش ۱.۳ درصد در روز 
چهارشــنبه، در اوایل معامالت روز پنج شــنبه 
حداکثر ۱.۹ درصد کاهش داشــت. نهایتا وست 
تگزاس اینترمدیت با یک دالر و ۳۱ سنت معادل 
۲.۱ درصد کاهش، در ۶۲ دالر و ۵ ســنت در هر 
بشکه بسته شــد. بهای نفت برنت با یک دالر و 
۵۵ سنت معادل ۲.۳ درصد کاهش، در ۶۵ دالر 
و ۱۱ سنت در هر بشکه بسته شد.حجت االسالم 
والمســلمین حســن روحانی- رییس جمهوری 
ایــران اعالم کرد قدرتهای جهانــی پذیرفته اند 
که تحریم های اصلی علیه ایران رفع شــود و در 
عین حال گفت: دیپلماتها پیش از توافق نهایی، 
همچنان ســرگرم مذاکره در خصوص جزییات و 
نکات ظریف هستند.چشــم انداز بازگشت نفت 

ایران به بازار در معامالت نفت برنت منعکس شده 
است. جی هت فیلد، مدیرعامل شرکت »مدیریت 
ســرمایه زیرســاخت« در این باره گفت: نفت تا 
زمانی که به ژوئن برسیم در الگوی ثابتی خواهد 
ماند زیرا در آن زمان اســت که بازگشــایی اروپا 
آغاز می شود و فصل رانندگی آمریکا رسما کلید 
می خــورد. از هم اکنون تا آن زمان عامل اصلی 
تاثیرگذار بر بازار، اخبار مربوط به ایران به عنوان 
عامل منفی برای رشــد قیمتها و بهبود بیشــتر 
بازار آمریکا به عنــوان یک عامل حمایت کننده 
عمل خواهد کرد.بهای نفت تحت تاثیر چشــم 
انداز احیای برجام، به مدت سه روز متوالی نزول 
کــرده که طوالنی ترین روند کاهشــی از مارس 
اســت. اگرچه زمان این توافق نامعلوم است اما 
ایران صادراتش را افزایش داده و پاالیشــگاههای 
هندی اعالم کرده اند که مایل به خرید نفت ایران 
هستند.جان کیلداف، از شــرکای شرکت اگین 
کپیتال گفت: اظهارات مثبتی از ســوی طرفین 

مختلــف در مذاکرات ویــن در خصوص نزدیک 
بودن توافق شنیده می شود. اگرچه می دانیم که 
ایران پیش از این صادراتش را افزایش داده اما این 

خبر به حس منفی در بازار افزوده است.
انریکــه مورا، معــاون دبیرکل و دبیر سیاســی 
ســرویس اقدامــات خارجی اروپا که مســئول 
هماهنگ سازی دیپلماسی برای مذاکرات هسته 
ای در وین است، گفت: انتظار دارد همه طرفین 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۱۸ 
ژوئن به توافق ۲۰۱۵ بازگردند. گروه مالی سیتی 
گــروپ پیش بینی کرد میزان عرضه از اواســط 
سه ماهه ســوم ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش 
پیدا می کند.بر اساس گزارش بلومبرگ، در این 
بین نوسان به بازار برگشته و بهای نفت برنت که 
روز سه شنبه به باالی ۷۰ دالر صعود کرده بود، 
حدود پنج دالر نوسان در معامالت هفته جاری 
داشته است. شاخص نوسان بازار به باالترین حد 

از اوایل آوریل تاکنون صعود کرده است.

سقوط نفت تحت تاثیر احتمال رفع تحریم های ایران
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گزیده خبر وزیر صمت در آیین امضای تفاهم نامه توسعه سرمایه گذاری اقتصاد مقاومتی اعالم کرد:

 انعقاد ۴۵۱ هزار میلیارد تومان تفاهم نامه توسعه سرمایه گذاری اقتصاد مقاومتی
 وزیر صمت در آیین امضای تفاهم نامه توســعه سرمایه گذاری 
اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر، ارزش موافقتنامه های منعقد 
شــده در این طرح را طی دو  مرحله برگزاری تاکنون ۴۵۱ هزار 
میلیارد تومان اعالم کرد . علیرضا رزم حســینی در آیین امضای 
تفاهم نامه توسعه سرمایه گذاری اقتصاد مقاومتی با شرکت های 
برتر، با بیان این مطلب، افزود: کشــور را باید شرکت های بزرگ 
و برتر بســازند، این شــرکت ها عالوه بر پشتیبانی از شرکتهای 

کوچک و متوسط توسعه متوازن در کشور به وجود می آوردند.

 بهبود درآمد طبقه متوســط با ورود شرکتهای برتر به 
عرصه توسعه سرمایه گذاری

 وی نتیجــه ورود شــرکت های بــزرگ و برتــر را بــه عرصه 
ســرمایه گذاری در راستای اقتصاد مقاومتی، بهبود درآمد طبقه 
متوســط جامعه دانســت و تصریح کرد: به فرموده مقام معظم 
رهبری باید اقتصادی قوی داشته باشیم تا کشورمان قوی باشد، 
بدون اقتصاد قوی در عرصه هــای دیگر )فرهنگی، اجتماعی و 

امنیتی( موفق نخواهیم شد.

451  هزار میلیارد تومان موافقتنامه در راســتای طرح 
اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر

 وزیر صمت با اشــاره به برگزاری دو مرحله مراسم امضای تفاهم 
نامه توسعه سرمایه گذاری اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر، 
بیان کرد: ارزش موافقتنامه های منعقد شــده در این دو مرحله 
۴۵۱ هزار میلیارد تومان است و باید شرکت های بزرگ سرمایه 

های خود را در جهت اشتغال و افزایش تولید به کار بگیرند.

 معرفی 100 شــرکت بزرگ و توانمند بــه عنوان هدف 
سرمایه گذاری های جدید

 رزم حسینی با اشاره به معرفی ۱۰۰ شرکت بزرگ و توانمند به 
عنوان هدف ســرمایه گذاری های جدید اعالم کرد: این طرح به 
موفقیت نمی رسد مگر اینکه همه ارکان حکومت در جهت توسعه 

اقتصادی و افزایش تولید پای کار بیایند.

 حضور ارکان حکومت پشــتیبانی بــرای طرح اقتصاد 
مقاومتی با شرکت های برتر

 وی در ادامه تصریح کرد: امروز توسعه اقتصاد و توسعه تولید نیاز 
به پشــتیبانی حکومت دارد )نه تنها دولت( و به همین دلیل در 
آیین امضای تفاهم نامه ها دســتگاه قضا و استانداران به عنوان 

نماینده حاکمیت حضور دارند.

 نباید مانع سرمایه گذاری شویم
 وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از ســخنان خود 
با بیان اینکه معتقــدم وزارت صمت باید یک وزارتخانه کوچک 
)خارج از بروکراسی اداری( باشد،تصریح کرد: نباید مانع سرمایه 
گذاری شویم و ســرمایه گذاران را به عنوان مجاهدان اقتصادی 

مورد حمایت قرار دهیم.

 صدور بخشنامه های روان ساز حوزه تولید اولویت ماست
 رزم حسینی همچنین ادامه داد: در این مدت بخشنامه های خلق 
الساعه و شبانه صادر نشد و صدور بخشنامه های روان ساز حوزه 

تولید را در اولویت قرار داریم.

 مزایده فعال سازی 6000 معدن راکد فرصتی برای سرمایه 
گذاری های جدید

 وی با اشــاره به دیگر اقدامات انجام شــده برای حمایت از ورود 
سرمایه گذاران به عرصه های تولید،یادآوری کرد: ۶ هزار معدن 
را بعد از۵۰ سال آزادسازی کردیم و از طریق مزایده طبق قانون 
با نظارت دســتگاه های نظارتی در اختیار افــراد دارای اهلیت و 

صالحیت قرار خواهیم داد تا آنها را فعال نمایند.
 تحقق ۷۰ درصدی ساخت داخل در حوزه لوازم خانگی

 وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توفیقات 
حوزه تولید، گفت: در حوزه صنعت لوازم خانگی ۱۵ میلیون عدد 
در سال گذشته افزایش تولید داشتیم، ۷۰ درصد ساخت داخل 
افزایــش یافته، ۵۰۰ واحد فعال در صنعت لوازم خانگی فعالیت 
می کنند که برخی از آنها به سمت سه شیفته شدن رفتند. رزم 
حســینی با بیان اینکه اقتصاد با ورود خط تولید، ماشین آالت، 
اجزا و قطعات تجهیزات به روز می شود،ادامه داد: از ۳۸ میلیارد 
دالر واردات در سال گذشــته ۲۶ میلیارد دالر کاالهای واسطه 
ای، خط تولید، مواد اولیه، اجزا و قطعات بودند.۵.۵  میلیارد دالر 
کاهش واردات و ۳.۵ میلیارد دالر ساخت داخل داشته ایم وی با 

اشاره به حمایت ها از ساخت داخل، گفت: ۲۲۳۰ تعرفه وارداتی 
ممنوع شده است، ۵.۵ میلیارد دالر کاهش واردات و ۳.۵ میلیارد 

دالر ساخت داخل داشته ایم.

 صدور کارت ویژه برای تســهیل فرایندهای اداری 100 
شرکت برتر

 وزیر صمت با بیان اینکه صادرکنندگان سال گذشته کشور را با 
ارزآوری خــود اداره نموده اند،تاکید کرد: قوه قضاییه باید فرش 
قرمز برای فعاالن اقتصادی، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان پهن 
کند و می خواهیم برای ۱۰۰ شــرکت برتــر کارت ویژه صادر 
نماییم تا هر وقت ضرورت داشــت مسئولین را بدون بروکراسی 

اداری مالقات نمایند.

 همه ارکان حکومت موظف به توانمندی سازی اقتصادی 
هستند

 رزم حسینی با بیان اینکه اگر میخواهیم پرونده های قضایی کم 
شــود، زندان ها خالی شود و جرائم امنیتی اجتماعی نباشد باید 
اقتصادی قوی داشته باشیم، گفت: همه ارکان حکومت موظف به 

توانمندی سازی اقتصادی هستند.

 نباید بگذاریم مدیران جسور و شجاع ناامید شوند
 وی همچنین تصریح کرد: نباید بگذاریم مدیران جسور و شجاع 
ناامید شــوند، باید این مدیران را تقویت کرد، نیاز به کار مداوم 
داریم و کشــور را مدیران توانمند در کنار شــرکت هایشان می 
سازند. رســانه ها در جهت معرفی مجاهــدان اقتصادی به مردم 
بکوشــند وزیر صمت از اصحاب رسانه و صدا و سیما خواست که 
در راستای معرفی سرمایه گذاران، صنعتگران و تولید کنندگان 
)این مجاهدان اقتصادی( به مردم بکوشــند تا مردم و جوانان در 

این فضا ناامید نشوند.

 ایجاد اشــتغال 124 هزار نفری در بخش صنعت علیرغم 
همه تحریم ها و کرونا

 رزم حسینی با اشاره به رشــد صنعتی ۷.۵ درصدی در شرایط 
تحریم و کرونا اضافه کرد: در همین شرایط توانستیم ۱۲۴ هزار 

شغل در بخش صنعت ایجاد کنیم.

 به رقم یک میلیون میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور 
می رسیم

 وی همچنین تصریح کرد: اگر شــرایط به همین منوال به پیش 
برود به رقم یک میلیون میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور 
می رســیم که در همین امروز ارزش موافقــت نامه های امضا 
شــده ۱۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دالر است. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت همچنین بیان کرد: بسته مالی وزارت صنمت خارج از 

شبکه بانکی شروع شده است.

  ضرورت برندســازی در صنایع برای حضور در بازارهای 
جهانی

معاون طرح و برنامه وزارت صمت نیز توســعه سرمایه گذاری و 
بهبود فضای کســب و کار را دو جهت گیری مهم وزارت صمت 

در راســتای حمایت از تولید اعالم کرد و گفت: یکی از نیازهای 
اقتصاد کشــور و حــوزه تولید ایجاد شــرکت های بین المللی و 
برندسازی جهانی است.سعید زرندی در آیین امضای تفاهم نامه 
توسعه ســرمایه گذاری اقتصادی، مرحله دوم طرح » اقتصادی 
مقاومتی با شرکت های برتر«، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور 
در دهه گذشته، گفت: یکی از نکات مهمی که نیاز به برنامه ریزی 
و اصالح نگاه دارد و مقام معظم رهبری نیز در ذیل مفهوم اقتصاد 
مقاومتی به آن اشــاره کردند موضوع تقویت میزان تولید است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت یکی از بزرگترین چالش های 
اقتصادی در دهه ۹۰، برای کشور را موضوع تورم باالی اقتصادی 
و اثرات زیــاد آن اعالم کرد و افزود:وزارت صمت به عنوان یکی 
از مخاطبان اصلی در فرمایشــات مقام معظم رهبری در مسائل 
اقتصادی، تدابیر جدی برای افزایش بهره وری اقتصادی کشور در 
حوزه تولید اتخــاذ کرد و اقدامات موثری را انجام داد.زرندی در 
ادامــه، جهت گیری های اصلی وزارت صمت را در ۲ حوزه بهبود 
فضای کســب و کار و توسعه ســرمایه گذاری اعالم کرد و بیان 
داشــت: در حوزه بهبود فضای کسب و کار اقدامات خوبی انجام 
شــده است و با توجه به جلسات متعددی در راستای رفع موانع 
و حل مشــکالت حوزه تولید برگزار شده است، سعی کردیم تا 
جایی که اختیــارات وزارتخانه اجازه می دهد اقدامات موثری را 
انجام دهیم که حذف بروکراســی ناکارآمد اداری مهم ترین یکی 
از این اقدامــات بود.زرندی با بیان اینکه تدابیر وزارت صمت در 
ستاد اقتصادی دولت مصوب شده است از انجام مکاتبات وزارت 
صمت با مجلس شورای اسالمی در راستای رفع موانع و مشکالت 
قانونــی خبر داد و آن ها را جمله اقدامات وزارت صمت در حوزه 
بهبود فضای کســب و کار، در بخش برون سازمانی عنوان کرد.

معــاون طرح و برنامه در بخش دیگر صحبت های خود، وضعیت 
سرمایه گذاری و توسعه ســرمایه در دهه گذشته را ضعیف تر از 
انتظارات و اهداف دانســت و افزود: الزم اســت عالوه بر تالش 
برای کاهش تورم، ســرعت و میزان سرمایه گذاری در کشور نیز 
افزایش پیدا کند.وی یکی از سیاست های وزارت صمت در سال 
۹۹ و در ســال جاری را رشد سرمایه گذاری در کشور اعالم کرد 
و اظهار داشت: موضوعی که مقام معظم رهبری به عنوان منشأ 
تحول ذکر کردند تولید است و الزم است تولید نوآور، فناورانه و 
دانش بنیان مورد توجه قرار گیرد؛ تکمیل زنجیره ارزش افزوده، 
جلوگیری از خام فروشــی و مدیریت ارزی مــورد توجه وزارت 

صمت است.
معــاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت در ادامه اســتفاده بهره  
برداری از طرح تولید بدون کارخانه در راستای اجرای سیاست 
اســتفاده از ظرفیت های خالی در حوزه تولید، برنامه ریزی برای 
سرمایه گذاری خرد با مشارکت ســازمان شهرک های صنعتی 
و توســعه صنعت ایران با اســتفاده از ظرفیت بنگاه های بزرگ 
اقتصــادی را از دیگر سیاســت های وزارت صمــت در اجرای 
فرامین مقام معظم رهبری و تحقق شــعار سال خواند.زرندی 
در ادامه توضیحات خود با استناد به مدل های موفق بین المللی 
و اســتفاده آن ها در اقتصاد، این روش را مدل موفقی در جهت 
تشــویق سرمایه گذاری در کشور دانســت و هدف و نیاز کشور 
را ایجاد شرکت های بین المللی و برندسازی جهانی عنوان کرد.

زرندی در ادامه با توضیــح اینکه در دومین گام طرح »اقتصاد 

مقاومتی با شــرکت های برتر«، ۱۰۰ موضوع با سرمایه گذاری 
۱۱.۵ میلیارد یورو با مشــارکت شــرکت های ملی صنایع مس 
ایــران )۳ میلیارد یورو ســرمایه گذاری( ، گــروه صنعتی زر)۲ 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری( ، شرکت معدنی صنعتی گل گهر 
)۵ میلیارد یورو ســرمایه گذاری( ، شــرکت ایران رادیاتور )۴۰ 
میلیون دالر ســرمایه گذاری( و شرکت سنگ آهن گهر زمین 
) ۱.۷ میلیارد یورو ســرمایه گذاری( اجرا می شود، به ایجاد خط 
سبز و مشــوق های ویژه برای این شرکت ها اشاره کرد.گفتنی 
اســت مرحله اول ایــن طرح در ۶۲ موضوع با ســرمایه گذاری 
۶.۱ میلیارد دالر و با مشــارکت شــرکت  ماشین سازی اراک، 
گروه معدنی و صنعتی چادرملو، شــرکت نفت سپاهان، شرکت 
آلومینیوم المهدی و شــرکت شیرین عسل در اسفند ماه سال 
گذشته اجرا شد.سعید زرندی در آیین امضای تفاهم نامه توسعه 
سرمایه گذاری اقتصادی، مرحله دوم طرح » اقتصادی مقاومتی 
با شرکت های برتر«، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در دهه 
گذشــته، گفت: یکی از نکات مهمی که نیــاز به برنامه ریزی و 
اصالح نگاه دارد و مقام معظم رهبری نیز در ذیل مفهوم اقتصاد 
مقاومتی به آن اشــاره کردند موضوع تقویت میزان تولید است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت یکی از بزرگترین چالش های 
اقتصادی در دهه ۹۰، برای کشور را موضوع تورم باالی اقتصادی 
و اثــرات زیاد آن اعالم کرد و افزود:وزارت صمت به عنوان یکی 
از مخاطبان اصلی در فرمایشات مقام معظم رهبری در مسائل 
اقتصادی، تدابیر جدی برای افزایش بهره وری اقتصادی کشور در 
حــوزه تولید اتخاذ کرد و اقدامات موثری را انجام داد.زرندی در 
ادامه، جهت گیری های اصلی وزارت صمت را در ۲ حوزه بهبود 
فضای کســب و کار و توسعه ســرمایه گذاری اعالم کرد و بیان 
داشت: در حوزه بهبود فضای کسب و کار اقدامات خوبی انجام 
شده است و با توجه به جلسات متعددی در راستای رفع موانع 
و حل مشــکالت حوزه تولید برگزار شده است، سعی کردیم تا 
جایی که اختیارات وزارتخانه اجازه می دهد اقدامات موثری را 
انجام دهیم که حذف بروکراسی ناکارآمد اداری مهم ترین یکی 
از ایــن اقدامات بود.زرندی با بیان اینکــه تدابیر وزارت صمت 
در ســتاد اقتصادی دولت مصوب شــده است از انجام مکاتبات 
وزارت صمت با مجلس شورای اسالمی در راستای رفع موانع و 
مشکالت قانونی خبر داد و آن ها را جمله اقدامات وزارت صمت 
در حوزه بهبود فضای کســب و کار، در بخش برون ســازمانی 
عنــوان کرد.معاون طرح و برنامــه در بخش دیگر صحبت های 
خود، وضعیت ســرمایه گذاری و توسعه سرمایه در دهه گذشته 
را ضعیف تر از انتظارات و اهداف دانست و افزود: الزم است عالوه 
بر تالش برای کاهش تورم، ســرعت و میزان سرمایه گذاری در 
کشور نیز افزایش پیدا کند.وی یکی از سیاست های وزارت صمت 
در ســال ۹۹ و در سال جاری را رشــد سرمایه گذاری در کشور 
اعالم کرد و اظهار داشــت: موضوعی که مقام معظم رهبری به 
عنوان منشــأ تحول ذکر کردند تولید اســت و الزم است تولید 
نوآور، فناورانه و دانش بنیان مورد توجه قرار گیرد؛ تکمیل زنجیره 
ارزش افــزوده، جلوگیری از خام فروشــی و مدیریت ارزی مورد 
توجه وزارت صمت اســت.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در ادامه اســتفاده بهره  بــرداری از طرح تولید بدون کارخانه در 
راســتای اجرای سیاست استفاده از ظرفیت های خالی در حوزه 
تولید، برنامه ریزی برای سرمایه گذاری خرد با مشارکت سازمان 
شهرک های صنعتی و توسعه صنعت ایران با استفاده از ظرفیت 
بنگاه های بزرگ اقتصادی را از دیگر سیاست های وزارت صمت 
در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال خواند.

زرنــدی در ادامه توضیحات خود با اســتناد به مدل های موفق 
بین المللی و اســتفاده آن ها در اقتصاد، این روش را مدل موفقی 
در جهت تشــویق سرمایه گذاری در کشور دانست و هدف و نیاز 
کشور را ایجاد شرکت های بین المللی و برندسازی جهانی عنوان 
کرد.زرندی در ادامه با توضیح اینکه در دومین گام طرح »اقتصاد 
مقاومتی با شــرکت های برتر«، ۱۰۰ موضوع با ســرمایه گذاری 
۱۱.۵ میلیارد یورو با مشــارکت شــرکت های ملی صنایع مس 
ایران )۳ میلیارد یورو سرمایه گذاری( ، گروه صنعتی زر)۲ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری( ، شرکت معدنی صنعتی گل گهر )۵ میلیارد 
یورو ســرمایه گذاری( ، شــرکت ایران رادیاتور )۴۰ میلیون دالر 
سرمایه گذاری( و شرکت سنگ آهن گهر زمین ) ۱.۷ میلیارد یورو 
سرمایه گذاری( اجرا می شود، به ایجاد خط سبز و مشوق های ویژه 
برای این شرکت ها اشاره کرد.گفتنی است مرحله اول این طرح در 
۶۲ موضوع با سرمایه گذاری ۶.۱ میلیارد دالر و با مشارکت شرکت  
ماشین سازی اراک، گروه معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت نفت 
سپاهان، شــرکت آلومینیوم المهدی و شرکت شیرین عسل در 

اسفند ماه سال گذشته اجرا شد.

ترخیص 90 درصدی کاالهای اساسی بدون 
اعالمیه تامین ارز از سرگرفته شد

معاون فنی گمرک گفت:  براســاس ابالغ ســتاد تنظیم بازار پیرو مصوبه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت رویه ترخیص ۹۰ درصدی کاالهای اساسی به منظور 
کاهش رســوب این کاالها در مبادی رســمی از ســر گرفته شد.مهرداد جمال 
ارونقیبا اشــاره به افزایش حجم رســوب کاالهای اساســی در بنادر و گمرکات 
اظهارداشــت: طبق آمارها در حال حاضر حدود ۶ میلیون تن کاالی اساسی در 
بنادر موجود بوده و یا در لنگرگاه ها و پای اســکله منتظر تخلیه هستند.معاون 
فنی گمرک با اشاره به جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص رفع 
مشــکل رسوب کاالهای اساسی در بنادر و گمرکات تصریح کرد: در این جلسه 
تصمیماتی گرفته شده تا رسوب کاال کاهش یابد که از جمله آن می توان به ادامه 
رویه ترخیص ۹۰ درصدی کاالهای اساسی اشاره کرد.وی افزود: این مصوبه باید 
از سوی کارگروه تنظیم بازار به گمرک ابالغ می شد که خوشبختانه روز گذشته 
انجام شــد. بر این اساس با توجه به افزایش موجودی کاالهای اساسی در بنادر 
کشور، گمرک جمهوری اسالمی ایران مجاز است نسبت به ترخیص ۹۰ درصدی 
کاالهای اساسی با درخواست و اخذ تعهد از صاحب کاال )واردکننده( و نیز مجوز 
وزارت جهاد کشــاورزی برای کاالهای ذرت، کنجاله، جو و دانه های روغنی )با 
عرضه در ســامانه بازارگاه( و برای کاالی روغن و گندم با مجوز شرکت بازرگانی 

دولتی ایران اقدام نماید. 

سامانه تایید منشا ارز مجددا فعال شد
ســخنگوی گمرک گفت :با پیگیری های صورت گرفته توسط گمرک، سامانه 
تایید منشــا ارز بانک مرکزی که تبــادل دیتایش را با گمرک متوقف کرده بود 
مجددا فعال شد.، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: با پیگیری 
های صورت گرفته توسط گمرک، بانک مرکزی تبادل اطالعاعات با گمرک را از 
سر گرفت و مشکل تایید منشا ارز اظهارنامه های گمرکی و یا تایید سامانه ای 
ارز در زمان ترخیص کاال برطرف شــد و صاحبان کاال می توانند به اظهار کاال 
بپردازند.لطیفی افزود: با پیگیری گمرک، و هماهنگی سازمان  بازرسی کل کشور، 
شــورای اجرایی فن اوری اطالعات ، وزارت صمت و بانک مرکزی و جلســات 
مجزای امروز گمرک با بانک مرکزی و وزارت صمت، سامانه قبلی تایید منشا ارز، 
تبادل اطالعاتش را با گمرک از سر گرفت و  مجددا فعال شد.لطیفی تاکید کرد: 
این سامانه از سال ۱۳۹۰ فعال بوده و تایید منشا ارز واردات کاالها از این طریق 
از سوی بانک مرکزی در دو مرحله اظهار کاال و ترخیص صورت می گرفت  که 
برای جایگزینی، تغییر سرویس و یا فرایند جدید باید دیتاهای الزم بانک مرکزی 

در اختیار گمرک قرار گیرد.

۶ میلیون واکسن بخش خصوصی به 
کشورهای دیگر فروخته شد

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: همکاران 
من در سه کشور به صورت حضوری موضوع خرید واکسن را پیگیری و مذاکره 
می کنند.ناصر ریاحی در مورد آخرین وضعیت واردات واکســن اظهار کرد: ما ۶ 
میلیون دوز واکســن را  از طریق یک عمده فروش در یکی از کشورهای عربی 
رزرو کرده بودیم و ســه بار توانســتیم پروفرم ها را تمدید کنیم. اما روند عادی 
سازمان غذا و دارو طوالنی است و برای اینطور موارد اضطراری که پروفرم ها برای 
فروش بیش از یک هفته اعتبار ندارد مناسب نبود. وی افزود: سازمان غذا و دارو 
قول داده که بعد از این در موارد این چنینی به صورت دســتی و در حد ۲ روز 
تاییــد را انجام دهند. اما به علت این روند طوالنی، آن ۶ میلیون دوز را طی دو 
مرحله فروخته شــد. ما بدون ثبت سفارش تایید شده نمی توانیم پیش پرداخت 
دهیم و کاال را نگه داریم چراکه ممکن اســت در این مدت واکسن تولید داخل 
بیایــد یا به هر دلیلــی دیگر نیاز به ورود ما به این بازار نباشــد.رییس اتحادیه 
واردکنندگان دارو تصریح کرد: همکاران من در ســه کشور به صورت حضوری 
موضوع خرید واکســن را پیگیری و مذاکره می کنند و بزودی نتیجه مذاکرات 
مشخص می شود؛ اگر موفقیت آمیز بود و توانستیم با قیمت مناسب وارد کنیم، در 
مورد آن اطالع رسانی می کنیم.ریاحی یادآور شد: واکسن با قیمت بسیار گران تر 
از قیمت رسمی هم موجود اســت اما نمی خواهیم وارد این بازی شویم چراکه 
بعدا ممکن اســت ابهاماتی به وجود بیایــد. امیدواریم با نهایی کردن مذاکرات، 
فردا) شنبه( پروفرم ها را بدهیم تا چهارشنبه نیز جواب گرفته و اقدام به گشایش 
اعتبار کنیم.وی افزود: نحوه انجام کارمان به همین شکل خواهد بود که در قدم 
اول ۱۰۰ هزار دوز برای آزمایش، ثبت نام، مسیر، حمل و انبار و چگونگی انشعاب 
وارد می کنیم و پس از آن هفته ای ۲۵۰ هزار دوز یعنی هر ماه یک میلیون دوز را 
وارد می کنیم. البته این کار تا زمانی که نیاز به آن وجود دارد ادامه خواهد داشت.

 مذاکرات وین گره اقتصاد ایران 
را باز می کند؟

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه ما در عرصه بین المللی 
نیاز به بهبود شــرایط داریم می گوید: در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه 
مثبتی برسد و تنها امکان تبادل بانکی برای تاجران ایرانی فراهم شود، بخش 
مهمی از محدودیت ها و مشکالت فعلی برطرف خواهند شد. محمد الهوتی 
در حاشیه نشست اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: صادرکنندگان از ابتدای سال 
۱۳۹۷ تا امروز با توجه به دستورالعمل دولت، درگیر موضوع رفع تعهد ارزی 
و بازگشت ارز حاصل از فعالیت خود به کشور بوده اند. از این رو بخش مهمی 
از تمرکز فعاالن اقتصادی در ســال های اخیر به همین مسائل خالصه شده 
است.وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی تالش کرد در جریان جلسات مشترک 
با تصمیم گیران، مشکالت ارزی پیش روی بخش خصوصی را پیگیری کند، 
بیان کرد: پس از حدود ســه سال، سرانجام پیشنهادات ارزی اتاق بازرگانی 
در ســال جاری مورد تایید قــرار گرفت در حالی که ما از فروردین ســال  
۱۳۹۷ آنهــا را ارائه کــرده بودیم. در طول این مــدت از کمیته ارزی اتاق 
بازرگانی گرفته تا پیگیری هایی که رئیس اتاق از طریق مقامات دولتی انجام 
دادند، تالش شد تا بخشی از مشکالت صادرکنندگان برطرف شود.به گفته 
رئیس کنفدراسیون صادرات در صورتی که قوانین جدیدی اجرایی نشوند و 
همانطور که وعده داده شــده با پیشنهادات اتاق در حوزه ارز موافقت شود، 
می توان امیدوار بود که در سال جاری مشکالت مربوط به حوزه ارز و تعهدات 
ارزی کمتر دیده شود.الهوتی با اشــاره به روند افزایشی صادرات غیرنفتی 
ایران در دو ماهه ابتدایی ســال جاری، بیان کرد: خوشبختانه آمارها از رشد 
۸۰ درصدی صادرات می گویند که این قطعا نشــانه ای مثبت برای اقتصاد 
ایران اســت. البته باید در نظر داشــت که آمار فعلی در مقایسه با ماه های 
مشابه ســال قبل به دست آمده که به دلیل کرونا بخش مهمی از مرزهای 
کشور عمال بسته بودند. از این رو رشد جنبه مثبت دارد اما نباید واقعیت ها 
را نیز نادیده گرفت.وی درباره امکان رشد صادرات ایران در سال ۱۴۰۰ نیز 

تاکید کرد.

نایب رییس کمیســیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق 
بازرگانی ایران اظهار داشــت : بخش خصوصی واقعی بسیار 
نگران است که بعد از تغییر و تحوالت دولت یا حتی انتهای 
این دولت، حرکاتی مانند فیلترینگ گسترده صورت بگیرد 
و این پیش بینی از طرف بســیاری مطرح شده است. البته 
صحبت هایی هم شــد اما وزارت ارتباطات به شــکلی این 
جریان را نگه داشته است.عبدالرضا نوروزی در مورد تاثیرات 
فیلترینگ بر اقتصاد و تجارت کشــور اظهار کرد: دوستانی 
که فیلترینــگ را در برنامه های کاری خود قرار دادند ابعاد 
زیــان آن را نمی دانند. در حد پایین دســتی، وقتی فیلتر 
انجام می شود فیلترشــکن رواج می یابد، یک بازار کسب و 
کار که مشخص نیست پشــت آن چه کسانی وجود دارند 

از طریق این فیلترشکن ها به وجود می آید که هزینه آن از 
جیب مردم می رود. از طرفی هم وقتی فیلترشکن ها عمومی 
می شوند، بسیاری به سایت هایی دسترسی پیدا می کنند که 
ممکن است از نظر شــرایط سنی، اخالقی و غیره مناسب 
نباشد و خســارات زیادی از این نظر به وجود آورده است.

وی افزود: بســیاری در بستر فضای مجازی و اپلیکیشن ها، 
کسب وکارهای مختلفی را راه اندازی کرده اند. در شرایطی 
مانند شرایط حاصل از شیوع کرونا یا به علت نبود امکانات 
این فضا برای ایجاد کسب و کار انتخاب می شود، ولی به یک 
باره بنا بر اتفاقات خاصی که در کشور رخ می دهد، به طور 
سلیقه ای فیلتر انجام و باعث می شود که این کسب وکارها 
مشــتریان خود را که شاید برای جمع آوری آنها چند سال 
زمان گذاشــته اند، از دســت می دهند.نوروزی خاطرنشان 
کرد: من فکر می کنم برای یک بار هم که شــده حاکمیت 
بایــد در این مورد تصمیم بگیرد. البته در طرف مقابل باید 
درک کــرد که نظام یا دولت چــه نگرانی هایی از بابت این 
مســائل دارد، برای آن برنامه ریزی کرد تا متضرر نشــوند. 
نهادهای مختلف بخــش خصوصی در این مورد اعتراضات 
زیادی کرده اند اما تا بــه امروز نتیجه جدی نگرفته ایم.وی 
در ادامه اضافه کرد: بخش خصوصی واقعی بســیار نگران 
اســت که بعد از تغییر و تحوالت دولت یا حتی انتهای این 

دولت برای انتخابات، حرکاتی مانند فیلترینگ گسترده تر 
صورت بگیــرد و این پیش بینی از طرف بســیاری مطرح 
شــده است. صحبت هایی هم شــد اما وزارت ارتباطات به 
شــکلی این جریان را نگه داشته است. ولی اگر بعدا جریان 
همســو قرار بگیرد، احتماال بخواهند حرکاتی انجام دهند 
کــه در این صورت دوباره بخــش خصوصی ضرر می کند.

نایب رییس کمیســیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق 
بازرگانی ایران با تاکید بر لــزوم برنامه ریزی دولت بعد در 
ایــن مورد گفت: یکی از خواســته های بخش خصوصی از 
کسانی که می خواهند در صندلی ریاست جمهوری بنشینند 
این است که قول هایی در این زمینه بدهند. کسب وکارهای 
زیادی در فضای مجازی داریم اگر در این مورد برنامه ریزی 
نشــود اینها از بین می روند، ما االن هم مشکالت عدیده ای 
در داخل کشــور داریم و اگر مشکل این چنینی هم اضافه 
شــود این مشکالت افزایش می یابد.وی اضافه کرد:  یکی از 
تبعات این موضوع فرتر مغزها اســت. بســیاری که در این 
بســتر کار می کنند، چندین بار ضربــه خوردند و دوباره از 
نو شروع کردند. تا یک اندازه ای می توان آنها را برای ماندن 
تشویق کرد. ولی آن طرف مرز، حتی در کشورهای همسایه 
با درخواست های باال نسبت به ایران این دوستان را را جذب 
می کنند. این هم مساله دیگری برای کسب وکارهای بزرگتر 

می شود که وقتی می خواهیم کارمند جذب کنیم یا وجود 
ندارد یا با قیمت های گزاف تر کار می کنند. در این زنجیره 
هر نقطه ای را که نگاه کنیم تنها ضرر است.نوروزی با اشاره 
به تاثیر فیلترینگ بر کاهش راندمان کاری شرکت ها بیان 
کرد: وقتی شــرکت ها می خواهند با یک سایت کار کنند و 
مدام با فیلترینگ مواجه باشند، به کندی کارهایشان پیش 
می رود، نیاز به اینترنت پرسرعت و بدون فیلترینگ دارند که 
بتوانند به دنیا دسترسی داشته باشند. امروز دنیای گردش 
اطالعات و ارتباطات است و وقتی سرعت این گردش از ما 
گرفته شــود یا وقتی در یک شرکت می بینیم که سیستم 
کند یا فیلتر شــده، راندمان آن روز از ۱۰۰ به ۴۰ می رسد، 
همه اینها ضرر اســت.وی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر 
این موضوع بر طرف های خارجی گفت: قدرت تعیین کننده 
در تجارت خارجی سیاسی است ولی فیلترینگ الیه اجرایی 
داخل کشور است و شاید فیلترینگ برای طرف های خارجی 
ما چندان تعیین کننده نباشــد. درست است که روی کار 
تاثیرگذار است اما چون می خواهند کار کنند توجه زیادی 
به آن ندارند. مسئله مهم در این زمینه بیشتر سیاسی است 
و  شــاهد آن بودیم که برای مثال بعد از تحریم ها بسیاری 
که در ایران سرمایه گذاری کرده  بودند، دفاتر خود در ایران 

را بستند و کشور را ترک کردند.

 محدودیت ها 
راندمان شرکت ها 
راکاهش می دهد
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گزیده خبر

سخنان عجیب رئیس کل در خصوص نرخ ارز!
حرف های دوگانه رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز 
در شرایطی بیان می شود که قیمت ارز همچنان روند صعودی 
دارد؛ در حالیکــه او پیش از این گفته بــود که بانک مرکزی 
نرخ را به ۲۰ هزار تومان رســانده اســت.، عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر این باور است که با گفتار 
درمانی می توان قیمت ارز و بازار را کنترل کرد؛ غافل از اینکه 
به نظر می رسد بانک مرکزی هیچگاه نقش بازارسازی خود را 
در بزنگاه ها خوب ایفا نکرده اســت و به خصوص در هفته های 
اخیر، علیرغم اینکه او از نقش پررنگ این بانک در ثبات بخشی 
به بازار می گوید، اما نوســانات نرخ باز هم بدون پایه و اساس و 
حداقل بر مبنای فضایی خارج از عرضه و تقاضا شکل می گیرد.

مروری بر بازار ارز ظرف ماه های گذشته حکایت از آن دارد که 
قیمت ارز در بازار با نوســانات جدی روبرو است و اگرچه نرخ 
تا ۲۰ هزار تومان هم پاییــن آمده بود و در معامالت فردایی، 
قیمت چشم اندازی کاهشی داشــت؛ اما مجدد نرخ به آستانه 
۲۳ هــزار تومانی رســیده و روند رو به رشــد آن، بالغ بر یک 
هفته است که متوقف نشده و همچنان به مسیر صعودی خود 

ادامه می دهد.

رئیس کل 1۹ اردیبهشــت: نرخ ارز را به 20 هزار تومان 
رساندیم و روند کاهشی ادامه دارد

۱۹ اردیبهشت ماه بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکــزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، کاهش نرخ 
ارز ظرف روزهای قبل از آن را به مثابه یک افتخار بزرگ برای 
خود دانست و اذعان داشت که بانک مرکزی نرخ را به ۲۰ هزار 
تومان رســانده و به صراحت اعالم کرد که روند کاهشی نرخ 
ارز ادامه می یابد.اما این سخنان رئیس کل، چند روزی بیشتر 
دوام نیاورد و درســت در آستانه ثبت نام وی به عنوان یکی از 
کاندیداهای ریاست جمهوری، نرخ مجدد در بازار رو به افزایش 
گذاشــته و اکنون که حدود ۱۲ روز از ســخنان وی در برنامه 
گفتگوی ویژه خبری گذشــته اســت، نرخ دالر حدود ۳ هزار 
تومان افزایش یافته اســت و همتی همچنان معتقد است که 
دالر در بازار خریداری ندارد؛ ضمن اینکه او همچنان بر نقش 
بازارسازی بانک مرکزی تاکید دارد و بر این باور است که ارز در 
بازار خریداری ندارد و تنها خریدار آن بانک مرکزی اســت که 

در نقش بازارساز وارد شده است.

رئیس کل 30 اردیبهشت: نرخ کنونی در بازار ارز حاصل 
بازارسازی بانک مرکزی است

این ســخنان رئیس کل بانک مرکزی که روز گذشته در جمع 
فعاالن بازار ســرمایه اعالم شــده، به این نکته تاکید دارد که 
نرخی که هم اکنون در بازار قابل رؤیت است، حاصل بازارسازی 
بانــک مرکزی بوده و دالر نیمایی هــم اکنون با نرخ ۲۰ هزار 
تومانــی هم خریداری نــدارد؛ در حالی که پشــت پرده این 
سخنان به نظر می رسد صرفاً هیجانات او در ایام کاندیداتوری 
است.حال سوال اصلی این اســت که اگر بانک مرکزی نقش 
بازارســازی خود را به خوبی ایفا کرده، چطور باید ظرف مدت 
۱۲ روز نــرخ ارز ۳ هزار تومــان افزایش را تجربه کرده و روند 
رو به رشد آن، همچنان ادامه یابد؛ به خصوص اینکه معامالت 
فردایی نرخ های باالتر از آنچه که در بازار رد و بدل می شود را 

هدفگذاری می کنند.

پیش بینی نرخ ارز 17 هــزار تومانی چطور به 30 هزار 
تومان ختم شد؟

البته این خطا یک بار دیگر هم در محاسبات بانک مرکزی 
رخ داده بــود که اتفاقاً عبدالناصر همتــی، آن را در برنامه 
گفتگوی ویژه خبری باز هم تکــرار کرد و آن اینکه، تصور 

بانک مرکزی این بود که در شــهریورماه سال گذشته، نرخ 
دالر از ۱۷ هــزار تومان باالتر نرود، اما این نرخ به ۳۲ هزار 
تومان رســید که البته او دلیل اصلی اش را فشار حداکثری 
آمریکا بــر علیه اقتصاد ایران می دانــد؛ موضوعی که بارها 
و بارها بهانه ســوءتدبیرهای بانک مرکزی در موارد مهمی 
همچــون کنترل نقدینگی و تورم و حتــی کنترل بازار ارز 
قرار گرفته است.در عین حال نکته اصلی در سخنان رئیس 
کل بانــک مرکزی مبنی بر اینکه دالر در نیما خریدار ندارد 
این اســت که با باز شدن فرآیند اســتفاده از ارز صادراتی 
برای واردات، بســیاری از واردکنندگان ترجیح می دهند تا 
به جــای اینکه دالر را کمی ارزان تر از نرخ دالر صادراتی ها 
خریــداری کنند و در مقابل، برای تائیــد پرونده های خود 
حداقــل ۴۵ روز را در صــف انتظار بماننــد، دالر را با نرخ 
باالتری از صادرکنندگان خریداری نمایند و در مقابل، مدت 
زمان کوتاهتری را در انتظار تائید پرونده خود از سوی بانک 
مرکزی ســپری کنند؛ چراکه به هــر حال خرید ارز از نیما 
مشکالت خاص خود را دارد و زمان ماندگاری در صف نیما، 

تقریباً زبانزد عام و خاص است.

بازارسازی یا تخریب گری؟
حال سوال اساسی این است که اگر بانک مرکزی هدایت نرخ 
ارز در بازار را به عهده دارد، پس این افزایش نرخ به چه دلیلی 
در حال انجام اســت و آیا برنامه های بازارســاز دقیق نبوده و 
با خلل مواجه اســت یا اینکه اگر این برنامه ها کاربردی است، 
پــس دولت قصــد دارد که نرخ ارز را در بــازار باال برد؛ به هر 
حال داســتان هر چه که باشد، این نوسان کارنامه عملکردی 
بانک مرکزی را در ایفای نقش بازارســازی به یک تخریب گر 
بازار تنزل می دهد.محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس با اعالم اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران متأثر از 
برخی عوامل اقتصادی مانند وضعیت تراز تجاری کشور و برخی 
عوامل غیراقتصادی مانند تحریم ها، سفته بازی و تقاضای کاذب 
در بازار است، اعالم کرده که پیش بینی ها از شرایط کنونی و 
پیش روی حرکت اقتصاد کشــور بگونه ای است که میزان اثر 
عوامل غیراقتصادی در تعیین نرخ ارز به حداقل خواهد رسید.

وی به این نکته هم اشــاره کرده که این موضوع باعث شــده 
عالوه بر کاهش تقاضاهای کاذب و سفته بازی در بازار، بخشی 
از منابع ارزی که به صورت سپرده های فردی و شخصی خارج از 
شبکه بانکی نگهداری می شوند هم در حال بازگشت به چرخه 
جریان اقتصاد است.رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: این 
روزها دو عامل کاهش تقاضا و ورود دالرهای شخصی به چرخه 
اقتصاد باعث کاهش نرخ دالر به سوی یک قیمت تعادلی شده، 
اما گزارش هایی رسیده است مبنی بر اینکه دست هایی سعی 
می کننــد از روند منطقی کاهش قیمت دالر جلوگیری کنند؛ 
این در حالی است که تقویت ارزش پول ملی در کنار مدیریت 
تورم، اولویت اصلی همه بانک های مرکزی در دنیا است و هم 
اکنون هــم مجلس به موضوع افزایش نــرخ ارز ورود کرده و 
گزارش ها در حال پیگیری اســت.وی افزود: مجلس بر مبنای 
عرضه و تقاضای بازار و سیســتم مرتبط با احکام برنامه ششم 
توســعه که نرخ ارز را نرخ شــناور مدیریت شده تعیین کرده 
است، مسیر حرکت اقتصادی کشــور را دنبال می کند؛ اما به 
هر حال مطمئن هستیم که نرخ ارزی که االن در کشور هست 
هیچ تناسبی با واقعیت های اقتصادی کشور ندارد و بخشی از 
نــرخ ارز به دلیل تقاضاهای کاذب، فضای روانی و سیاســی و 
تحریم ها باید کاهش پیدا کند و کمتر از این باشد.به هر حال 
باید منتظر ماند و دید که آیا بازارساز در هفته پیش رو، فکری 
برای نرخ ارز خواهد کرد و آیا برنامه منســجم تری را برای این 
بازار اعمال خواهد کرد یا بیشترین وقت صرف تشکیل جلسات 

انتخاباتی و رایزنی برای کسب رأی بیشتر خواهد بود.

بانک مرکزی اعالم کرد
۲۰ نقص طرح قانون بانک مرکزی

هیات عامل بانک مرکزی در جلســه( خود ضمن ابراز نگرانی شدید از تصویب 
کلیات طرح مســئولیت، اهداف، ســاختار و وظایف بانــک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران، با برشمردن اهم نارسایی ها در این خصوص، نسبت به خسارات 
جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشــور هشــدار داد.  در جلســه 
چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه، هیات عامل بانک مرکزی که به ریاست 
رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران که کلیات آن در جلســه مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ مجلس شــورای اسالمی به 
تصویب رسید، مجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این جلسه هیات عامل 
بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح در خصوص خسارات 
جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشــور هشدار داد.  اهم نارسایی 

هایی که در این جلسه  مورد نقد و بررسی قرار گرفت، به شرح زیر است: 
 ۱- عدم طی مســیر صحیح قانون گــذاری در خصوص این طرح به عنوان یک 

قانون مادر و بلندمدت
۲- عدم بهره گیری از ظرفیت های بسیار وسیع جامعه نخبگانی کشور در تدوین 
طــرح و بی توجهی به انباشــت تجارب غنی موجود در داخل کشــور در حوزه 

بانکداری و بانکداری مرکزی
۳- اســتفاده حداقلی از نقطه نظرات کارشناسان دستگاه های ذیربط، صرفاً در 

قالب نظرخواهی و بدون اعمال مهم ترین نقطه  نظرات مطرح شده 
۴- خــروج از محــدوده قانون گذاری و ورود به حوزه سیاســت گذاری و حتی 

مقررات گذاری در متن قانون
۵- پیش بینی مجرای نســخ هر یک از مواد قانون بانک مرکزی به عنوان یک 

قانون مادر توسط قوانین عادی
۶- تقلیل اختیارات و اقتدارات بانک مرکزی

۷-عدم توجه به استقالل قوا و دخالت دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه 
در امور بانک مرکزی و متعاقباً تشدید وابستگی این بانک.

۸- توسعه تعجب برانگیز روش های عزل رئیس کل  و مخدوش شدن استقالل 
بانک مرکزی

۹- عدم ترمیم مهمترین خالء قانونی موجود در خصوص مدیریت سلطه مالی به 
عنوان یکی از مهمترین موتورهای خلق نقدینگی

۱۰- ابهام در خصوص مواجهه با شقوق مختلف نرخ سود بانکی  
  ۱۱- تدویــن اهداف بعضاً غیر عملیاتی، خــارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و 

احیاناً متعارض
۱۲- کاهش اقتدار عملیاتی به دلیل آشفتگی روابط در برخی ارکان تصمیم گیر

 ۱۳- ایجاد ساختار نامتوازن و فاقد قابلیت اجرا در ارکان بانک
۱۴- سپردن مهمترین امور بانک مرکزی به اعضای غیراجرایی و غیرپاسخگو که 

موجب اتخاذ تصمیم های انتزاعی و غیر اجرایی می شود
۱۵- آشفتگی و ناکارآمدی شــدید در وظایف حسابرسی،   نظارتی، واحدهای 

حاکمیت شرکتی و هیات نظار
۱۶- ایجاد ســاختار مدیریت شورایی و از بین بردن وحدت فرماندهی در بانک 

مرکزی 
۱۷- حذف بدنه کارشناســی و مدیریت بانک از نظام تصمیم ســازی سیاست 

گذاری و مقررات گذاری
۱۸-  تفــوق اعضای غیر اجرایی و غیر پاســخگوی هیات عالی بر رئیس کل و 

بدنه اجرایی 
۱۹- ادغام مراجع سیاستگذاری، مقررات گذاری، نظارت و اجرا

۲۰- واگذاری مهمترین اختیارات سیاست گذاری و مقررات گذاری به شوراهایی 
با اعضای غیر مرتبط.

بر همین اســاس مقرر شد مجموعه نواقص و ایرادهای کلیات طرح مسئولیت، 
اهداف، ســاختار و وظایف بانک مرکزی طی مکاتبه ای رســمی نیز به رییس 

محترم مجلس شورای اسالمی اعالم شود.

باالخره دالر دیجیتالی می آید؟
قرار اســت تا سال ۲۰۲۳ در قالب پروژه ای به نام فد نو، به بسیاری از نیازهای 

مدرن از جمله نقل و انتقال در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.
به گزارش اسوشیتدپرس، پس از مدت ها بیخبری از روند توسعه ارز دیجیتالی 
بانــک مرکزی آمریکا، ایــن نهاد اعالم کرد که در فصل تابســتان یک گزارش 
تحقیقاتی منتشــر خواهد کرد که در آن به موضــوع یافتن راهکارهای حرکت 
رو به جلو در راه اندازی دالر دیجیتالی پرداخته خواهد شــد. پیش از این جروم 
پــاول- رییس بانک مرکزی آمریکا- گفته بود فناوری های پرداخت پیشــرفت 
زیادی در سال های اخیر داشته اند و فدرال رزرو به دقت این موضوع را زیر نظر 
دارد.برخی از مدیران بانکی آمریکا خواســتار این هستند که هر چه زودتر دالر 
دیجیتالی راه اندازی شــود اما برخی دیگر نیز معتقدند شتاب زدگی در این کار 
دارای معایب بیشتری در مقایسه با مزایای آن خواهد بود. این در حالی است که 
بانک مرکزی چین پروژه یوان دیجیتال را وارد فاز آزمایشی کرده و قرار است در 
جریان بازی های المپیک زمستانی سال آینده امکان استفاده از یوان دیجیتال در 
دنیای واقعی فراهم شود. به گفته پاول، کار مطالعه بر روی نظام های پرداختی و 
فناوری بالک چین از سال ها پیش در بانک مرکزی آمریکا آغاز شده و قرار است 
تا ســال ۲۰۲۳ در قالب پروژه ای به نام فد نو، به بســیاری از نیازهای مدرن از 
جمله نقل و انتقال در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود. این پروژه تنها یک 
تالش اولیه وآغازی بر مســیر گسترش نقش فناوری بالک چین در نظام بانکی 
آمریکا خواهد بود. مدیر بانک مرکزی آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به اطمینان خاطر مردم به دالر گفت: بخش زیادی از کارایی عملکرد نظام 
اقتصادی ما مربوط به بخش پولی و مالی است که در ان بانک ها و شبکه های 
پرداختی نقشی کلیدی دارند بنابراین ایجاد هرگونه تغییر بنیادین در این مولفه 
ها نیازمند دقت عمل و پرهیز از هیجان است. بانک مرکزی در حال کار با گروه 
های مختلفی در زمینه این پروژه اســت و دفتر منطقه ای ما در بوستون نقش 

رهبری را در به سرانجام رسیدن آن دارد.

چاپ ۸۰ هزار میلیارد تومان اسکناس 
بدون پشتوانه صحت ندارد

بانک مرکزی اعالم کرد که خبر منتشــر شده در برخی رسانه ها مبنی 
بر چاپ ۸۰ هزار میلیارد تومان اســکناس بدون پشتوانه صحت ندارد.

به گــزارش روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد که خبر منتشــره 
به نقل از دکتر همتی، رییــس کل بانک مرکزی، مبنی بر »چاپ ۸۰ 
هزار میلیارد تومان« اسکناس »بدون پشتوانه« صحت ندارد و تکذیب 
می شود.براساس این گزارش صبح دیروز جلسه ای با حضور تعدادی از 
فعاالن حوزه بازار سرمایه در بانک مرکزی برگزار شد که برداشت سوء 
از بخشی از سخنرانی دکتر همتی، شائبه چاپ پول بدون پشتوانه را در 
فضای رسانه ای ایجاد کرد که روابط عمومی بانک مرکزی این موضوع 

را تکذیب کرده است.

صعود بورس ها در جهان
بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان سبز شدند.به گزارش بلومبرگ، 
در نشســت اخیر اعضای کمیته بازار باز بانک مرکزی آمریکا بر ادامه 
سیاســت های محرک فعلی تا زمان مشاهده بهبود قابل توجه شرایط 
اقتصادی تاکید شد.آن طور که منابع خبری از مفاد این جلسه گزارش 
داده اند، امکان تغییر در رویه فعلی و اتخاذ یک رویکرد انقباضی وجود 
دارد اما با توجه به تمایل اعضا برای رشــد بیشتر اقتصادی انتظار نمی 
رود ایــن اتفاق در آینده نزدیک رخ دهد و احتماال افزایش نرخ بهره در 
انتهای سال جاری میالدی یا ابتدای سال آینده اعمال خواهد شد. رابرت 
کاپالن- مدیر دفتر منطقه ای بانک مرکزی آمریکا در داالس- گفته است 
به شــخصه انتظار ندارد زودتر از سال آینده نرخ بهره فعلی تغییر پیدا 
کند و تصمیم بر حفظ رویکرد فعلی است. به عقیده بسیاری از فعاالن 
بازارهای مالی، فدرال رزرو می خواهد پیش از مقابله با افزایش قیمت ها، 

مساله رشد اقتصادی و اشتغال زایی را حل کند.

به گزارش رویتــرز، در حالی که میزان 
صادرات رقبای اصلــی آمریکا از جمله 
چیــن، اتحادیه اروپا و ژاپن رو به بهبود 
بوده، بزرگ ترین اقتصاد جهان کماکان 
با وضعیت کسری حساب تجاری مواجه 
بــوده اســت. در ژاپن کــه اقتصاد آن 
وابستگی زیادی به تجارت خارجی دارد، 
آمارهای منتشرشده نشان می دهد در 
ماه آوریل این کشــور به مازاد حساب 
تجاری ۲۵۵.۳ میلیارد ین داشته است. 
طی ایــن مدت صادرات ژاپن با افزایش 
محســوس ۳۸ درصدی و واردات ۱۲.۲ 
درصدی نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل همراه شــده است. همزمان با روند 
افزایش تورمی، مرکز آمار اتحادیه اروپا 
اعالم کرد متوســط نرخ تــورم در ۱۹ 
کشــور عضو منطقه یــورو در ۱۲ ماه 
منتهی به آوریــل با ۰.۳ درصد افزایش 
نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل 

به ۱.۶ درصد رســیده است. در سطح 
اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوســط 
۲.۰ درصد بــوده که از مــاه قبل ۰.۳ 
درصد بیشتر شده است. هنوز مشخص 
نیســت که بانــک مرکــزی اروپا چه 
واکنشی به رسیدن تورم به مرز حساس 
از خود نشان خواهد داد. در حال حاضر 
ایــن نهاد برنامه خریــد اوراق قرضه را 
ادامه می دهد.با وجود انتقاد و مخالفت 
های جمهوری خواهان به نظر می رسد 
دولت بایــدن در افزایش نــرخ مالیات 
شرکت ها جدی است. ژانت یلن- وزیر 
خزانه داری آمریکا- در همایش احیای 
اقتصادی آمریکا به میزبانی اتاق بازرگانی 
این کشور گفت: پیشنهاد ما، یک تغییر 
بنیادین در نظام مالیاتی فعلی اســت تا 
بتوانیم منابــع الزم را برای هزینه های 
زیرساختی تامین کنیم. نسبت مالیات 
شــرکت ها به تولید ناخالص داخلی ما 

در حــال حاضر خیلی کم اســت و به 
عقیده ما بهتر خواهد بود اگر شــرکت 
ها ســهم عادالنه تــری از هزینه ها را 
پرداخت کنند.  نــرخ تورم در اروپا هم 
مانند آمریکا در حال اوج گیری است. در 
آلمان تورم ماه آوریل به دو درصد رسید 
که باالترین تورم ثبت شده این کشور در 
دو سال اخیر و ۰.۳ درصد بیشتر از تورم 
ماه قبل بوده است. در آمریکا هم هرچند 
گمانه زنی ها در خصوص احتمال پایان 
رویکرد فعلی بانک مرکزی تقویت شده 
اما ریچارد کالریــدا- قایم مقام رییس 
این نهاد- گفته با وجود رشــد ضعیف 
اشــتغال زایی و همچنین افزایش نرخ 
تورم، تغییری در رویکــرد فدرال رزرو 
برای حفظ سیاســت های فعلی ایجاد 

نشده است.  در فرانســه هم نرخ تورم 
بیشتر شده تاجایی که طبق اعالم مرکز 
آمار این کشور، نرخ تورم دومین اقتصاد 
بزرگ اتحادیــه اروپا در ۱۲ ماه منتهی 
به آوریل با ۰.۱ درصد افزایش نســبت 
به مدت مشــابه ماه قبل به ۱.۲ درصد 
رسیده که این نرخ تورم، باالترین تورم 
ثبت شده این کشــور در ۱۴ ماه اخیر 
بوده است. مهمترین عامل افزایشی نرخ 
تــورم طی این مــدت مربوط به بخش 
انرژی بوده که در آن تورم  به ۸.۸ درصد 
افزایش یافته است. وضعیت مشابهی در 
بلژیک- مقر اتحادیه اروپا- هم گزارش 
و تورم بیشــتر شده است.مقامات بانک 
مرکزی اروپا گفته اند که از ثبات ایجاد 
شده در بازارهای مالی منطقه یورو پس 

از افزایش شدت برنامه خرید اوراق بانک 
مرکزی رضایت دارند و به احتمال زیاد 
سیاســت های فعلی تا زمان نشســت 
بعدی در ماه ژوین به شکل فعلی حفظ 
خواهند شــد. با این حال افزایش قابل 
توجه ارزش یورو مقابل دالر در ماه های 
اخیر  باعث ایجاد نگرانی های شده که 
ممکن است در ادامه سال بانک مرکزی 
را مجاب به اتخاذ سیاســت هایی برای 
معکوس کردن این روند و افت نســبی 
یورو مقابل اسکناس سبز کند.  همزمان 
واکسیناسیون،  برنامه های  پیشرفت  با 
امیدواری ها به احیای سریع تر اقتصاد 
اروپا شدت گرفته است. کمیسیون اروپا 
در گزارش بازبینی شده خود اعالم کرد 
پیش بینی از رشد اقتصادی منطقه یورو 
را از ۳.۸ درصــد به ۴.۳ درصد افزایش 
داده است. انتظار می رود متوسط سطح 
تولید ناخالص داخلی کشــورهای عضو 

اتحادیــه اروپا تا پایان امســال به دوره 
قبل همه گیــری بازگردد. به گفته این 
نهاد، تاکنون حــدود یک تریلیون دالر 
از بودجه صندوق مشــترک اروپا برای 
کاستن از تبعات کرونا روی بخش های 
اقتصادی هزینه شده است.  یوان و یورو 
روزهای خوبی را در برابر دالر تجربه می 
کنند.  یوان پس از یک دوره بد در سال 
های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، از ســال ۲۰۱۸ 
وارد مدار صعودی در برابر دالر شــد و 
این مســیر را کم و بیش تاکنون حفظ 
کرده اســت. نرخ برابری فعلی، باالترین 
ارزش ثبت شــده ارزش یــوان مقابل 
اسکناس سبز از ســال ۲۰۱۸ تاکنون 
بوده اســت. شاخص سی اف ای تی که 
ارزش یوان را مقابل ۲۳ ارز دیگر اندازه 
میگیرد به باالترین ســطح خود در سه 
سال اخیر رسیده است. یورو هم باالی 

۱.۲ دالر ماندگار شده است.

کاهش قیمت دالر

6



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 1 خرداد 1400  10 شوال 1442  22 می 2021بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4637 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

 ارمنستان با جمهوری آذربایجان سند
 همکاری امضا می کند

 نیکول پاشــینیان کفیل نخست وزیر ارمنســتان اعالم کرد که کشورش قصد 
دارد ســند جدید بــا جمهوری آذربایجــان در جریان مذاکرات ســه جانبه با 
مشــارکت روسیه امضا کند.به گزارش مسکو پاشینیان روز پنجشنبه در جلسه 
دولت ارمنســتان خاطرنشان کرد که مذاکرات سه جانبه بین ارمنستان، روسیه 
و جمهوری آذربایجان جریان دارد.کفیل نخســت وزیر ارمنســتان گفت: توافق 
های اولیه که با مشارکت شــرکای بین المللی به دست آمده است بطور کامل 
در راستای منافع ارمنســتان است و اگر جمهوری آذربایجان این توافق ها را با 
شرایطی که ما مورد توافق قرار دادیم اجرا کند، این سند را امضا می کنم.وی با 
بیان اینکه این سند هنوز به صورت پیش نویس تنظیم شده است از افشای مفاد 
آن خودداری کرد. پیش تر میکاییل میناسیان سفیر سابق ارمنستان در واتیکان 
از امکان امضای ســندی بین ارمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه خبر داد 
که بر اساس آن کمیسیون مشترکی برای تعیین مرزهای ارمنستان و آذربایجان 
تشکیل می شــود.    اختالفات اخیر ارمنستان و جمهوری اذربایجان در زمینه 
تعیین مرز ها ، موجب تنش در مرز مشــترک دو کشــور شده است .پاشینیان 
امروز در جلسه دولت ارمنســتان همچنین از حضور حدود ۵۰۰-۶۰۰ نظامی 

آذربایجانی در خاک ارمنستان خبر داد. 
 وی بــا بیان اینکــه وضعیت میدانی در مرز ارمنســتان و جمهوری آذربایجان 
تغییری نکرده اســت، تصریح کرد: نظامیان آذری باید خاک ارمنستان را ترک 
کنند و ایروان به جســتجوی راههای سیاســی برای حل مسائل پیش آمده با 
جمهــوری آذربایجان ادامه می دهد و تمام اقدامات الزم برای جلوگیری از آغاز 
اقدامــات نظامــی را بکار می گیرد. در همین حال به گــزارش ایرنا، در گفت و 
گوی تلفنی روز  چهارشــنبه »الهام علی اف » رییس جمهوری آذربایجان و » 
والدیمیر پوتین » رییس جمهوری روسیه شرایط پساجنگ قره باغ مورد بررسی 
قــرار گرفت . در این گفت و گوی تلفنی حل وظایف عملی برای تامین ثبات و 
امنیت در منطقه مطابق با بیانیه های ســه جانبه  ۱۰ نوامبر سال ۲۰۲۰ و ۱۱ 
ژانویه سال ۲۰۲۱ روسای جمهوری آذربایجان ، روسیه و نخست وزیر ارمنستان 
، بررســی شد .   علی اف و پوتین  در این ارتباط حوادث اخیر در مرز مشترک 
جمهوری اذربایجان و ارمنســتان را مورد اشــاره قــرار داد و ابراز عقیده کردند 
که راه حل مســایل پیش امده در این زمینه فقط از طریق روشــهای سیاسی و 
دیپلماتیک امکان پذیر است .  رییس جمهوری روسیه در این ارتباط اعالم کرد 
که کشورش تالش های میانجیگری و کمک سازنده به مشاوره با هدف دستیابی 
به توافق بین آذربایجان و ارمنســتان در مورد تعیین مرز ها را ادامه خواهد داد 
.  جمهوری آذربایجان در جریان درگیری های نظمی ۴۴ روزه اغاز شــده ششم 
مهر ماه سال گذشــته توانست سرزمینهای تحت اشغال نیروهای ارمنستان در 
قره باغ را آزاد کند .  این درگیری های نظامی با امضای بییانیه ســه جانبه ۲۰ 
آبان ماه سال گذشته میان روسای جمهوری آذربایجان و روسیه و نخست وزیر 

ارمنستان پایان یافت .

در یک نطق تلویزیونی؛
واکنش رئیس جمهور آمریکا به آغاز آتش 

بس در غزه
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر حمایت کامل واشنگتن از حِق رژیم صهیونیستی 
برای دفاع از خود تأکید کرد. »جو بایدن« رئیس جمهوری ایاالت متحده عصر 
پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت به وقت واشنگتن )بامداد جمعه به وقت ایران( در یک 
نطق تلویزیونی از کاخ سفید تأیید کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به او 
اطالع داده که اسرائیل با آتش بس با حماس موافقت کرده است.بایدن همچنین 
گفت که رئیس جمهوری مصر نیز به او اطالع داده که حماس هم با آتش بس 
موافقت کرده است.وی با اشاره به گفت وگوی خود با »بنیامین نتانیاهو« نخست 
وزیر اسرائیل تصمیم او به پایان دادن خصومت ها را ستود و بار دیگر بر »حمایت 
کامل ایاالت متحده از حِق اسرائیل برای دفاع از خود )!(« در برابر حمالت راکتی 
و موشکی حماس و دیگر گروه های مقاومت در غزه تأکید کرد.جو بایدن در ادامه 
نطق تلویزیونی خود بدون اشــاره به نقِض آشکار حقوق مردم فلسطین از سوی 
رژیم اشــغالگر صهیونیســتی و جنایات این رژیم طی یازده روز اخیر ادعا کرد: 
»معتقدم فلسطینی ها و اسرائیلی ها به طور برابر شایستگی برخورداری از زندگی 
امن و ایمن و همچنین آزادی، رفاه و دموکراسی را دارند و دولت من با تمام توان 
و به طور خســتگی ناپذیر برای تحقق این امر تالش خواهد کرد. من اعتقاد دارم 
یک فرصت ناب در اختیار داریم تا در این مسیر پیشرفت داشته باشیم و من به 

انجام آن متعهد هستم!«

غزه شاد و سربلند با آتش بس
تهران-ایرنا- جشــن پیروزی مقاومت با شادی و هلهله مردم در همه شهرهای 
غزه و صدای تکبیر از بلندگوها بامداد جمعه با اعالم آتش بس بین فلسطینیان و 
رژیم صهیونیستی با نظارت دولت مصر همزمان شد.همزمان با ساعت ۲ بامداد به 
وقت فلسطین، جلوه های خیابان های غزه از آتش بازی و شادی کف خیابان ها 
و بوق ممتد خودروها گرفته تا تکبیرگویی مردم روی پشت بام ها، بیش از آنکه 
ناشی از یک آتش بس و توقف جنگ باشد، حاکی از پیروزی گروه های مقاومت 
و تغییر معادالت میدانی و موازنه قوا به ســود این گروه ها است.»از پیروزی به 
پیروزی تا بیت المقدس« شــعاری است که حاال گروه های فلسطینی در حال 
نشــر آن هســتند؛ کلیدواژه ای که پیروزی های کوچک را در راستای پیروزی 
نهایی یعنی آزادسازی قدس بشــارت می دهد.فوزی برهوم سخنگوی جنبش 
حماس می گوید: اشــغالگر در هم شکســت و در مقابل مقاومت تسلیم شد.از 
تونل های مبارزه در غزه نیز همزمان با شادی در خیابان ها، تصاویری از سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی دیده می شود که نشان می دهد مبارزان فلسطینی 
این پیروزی را ثمره پایمردی های شهدای مقاومت می دانند و نتیجه این مدل 
برنامه ریزی که منجر به همگرایی و وحدت همه جریان های مقاومت شده است.

بیش از یک هفته اســت که این آتش بس مرتبا از جانب رژیم صهیونیســتی و 
به بهانه های مختلف مطرح شــده است. شاید نگاهی به شاخصه های زیر بتواند 
شــرایط میدانی و مختصات نبرد منجر به آتش بس را بهتر تبیین کند.۱- توان 
رزمی و میدانی خصوصا در حوزه پدافندی شــامل ســامانه های گنبد آهنین، 
فالخن داوود، پاتریوت و تاو در رژیم صهیونیستی به شدت ناکارآمد و در مقابل 
توان رزمی به ویژه موشکی مقاومت ناتوان نشان داد و امکان میدان داری بیش 
از این در حوزه نظامی برای این رژیم میسر نیست.۲- توان زیرساختی و صنعتی 
این رژیم در کنترل و تامین نیازهای شــهری و مدنی به شــدت آســیب دیده 
اســت و ادامه جنگ بیش از این، عمال فضای زیســت شهری-مدنی در اراضی 
اشــغالی را با معضالت و مشــکالت جدی روبرو کرده است.۳- به لحاظ روانی، 
رژیم صهیونیســتی هم در حوزه نظامیان و هم در حوزه شــهروندانش به مرز 
آســیب پذیری های غیرقابل جبران  رسیده است. در این رژیم در میان رسانه 
ها و فضای پزشــکی اصطالحی وجود دارد با عنوان »مجروحین روانی ناشی از 
جنگ« که به مراتب بیشتر از تعداد مجروحین جسمی ناشی از سخت افزار های 
جنگی است. از این رو، ادامه جنگ عمال در حوزه روانی برای رژیم صهیونیستی 
امکانپذیر نیست.۴- در حوزه اقتصادی، بخش هایی از اقتصاد برخاسته از ترانزیت 
و حمل و نقل، عمال به مرز تراز منفی نزدیک شــده است که در برخی حوزه ها 
در زمان نزدیک غیرقابل جبران اســت .بنابراین، رژیم صهیونیستی برای ادامه 
این جنگ دارای برنامه جدی و اراده مستحکمی بنا به دالیل پیش گفته نیست 
اما به اســتناد آمار و اطالعات، مقاومت دارای یک برنامه محاسبه شده و دارای 
توان ادامه این جنگ تا ماه های آینده است. برنامه ریزی مقاومت برای پوشش 
دادن سطح حمالت بیشتر و نقاط جغرافیایی وسیعتر در اراضی اشغالی گویای 
این واقعیت است که هیچ گاه در هیچ برهه ای از جنگ بین گروه های مقاومت 
با رژیم صهیونیســتی، این حجم از آتش موشکی و خمپاره ای در گستره ای به 
وسعت تمامی اراضی اشغالی اعمال و مشاهده نشده است.کوچ بیش از ۲ میلیون 
شهرک نشین در جنوب اراضی اشــغالی و روی آوردن ساکنان صهیونیست به 
زندگی پناهگاهی و خروج از شــهرک های یهودی نشین، ناشی از این ترس و 
درک جدید بود که اساســا رژیم صهیونیستی در تامین امنیت ساکنان شهرک 
های صهیونیست نشین ناتوان شده است درست مانند سامانه های ضد موشکی 
که عمال قادر به رهگیری موشــک های مقاومت نیست.شلیک بیش از ۴۰۰۰ 
موشــک و راکت در ۳ ســطح با برد بلند، میان برد و برد کوتاه و اصابت بیش از 
۸۵ درصد این موشــک ها به هدف گویای مســتند و متقن این واقعیت جدید 
میدانی اســت که به رژیم صهیونیستی تحمیل شده است. نکته مهم این است 
که در یکساعت ابتدای جنگ، ۳۰۰ موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک شد 
که  شــلیک همزمان۱۰۰ موشک تنها در ۱ دقیقه نخست باعث حیرت و قفل 
شدن همه سیستم های رژیم در بروز واکنش شد.بیش از ۴۰ درصد از تاسیسات 
صنعتی و سازه های اجتماعی و روانی رژیم به حدی آسیب دیده است که برخی 
ناظران می گویند در حالت معمول حدود یک دهه طول می کشد تا رژیم آن را 

جبران کند و به حالت سابق بر گردد.

ظریف:

تجاوز اسرائیل، بیهودگی عادی سازی روابط را ثابت کرد
 وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر حق دفاع 
فلســطینیان در برابر ســتمگری رژیم آپارتاید اسرائیل، گفت: 
غصــب محله دیگر عرب ها در اطراف مســجد االقصی، بیهوده 
بودن عادی ســازی برخی از کشــورهای عربی را ثابت می کند. 
محمد جواد ظریف در بیانیه خود که توسط مجید تخت روانچی 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه در نشست 
فلســطین مجمع عمومی ســازمان ملل متحد قرائت شد، این 
مطلب را مطــرح کرد.وی افزود: من از برگــزاری به موقع این 
نشست که جهان شاهد قســاوت سهمگینی است که از طرف 
رژیم اســرائیل علیه بی گناهان فلسطینی مرتکب می شود.وزیر 
امور خارجه ایران ادامه داد: برای بیش از هفت دهه، سیاست ها 
و اقدامات بی رحمانه اســرائیلی به طور اساسی حقوق بشری و 
کرامت مردم فلسطین را نقض کرده است. در نتیجه، فلسطینی ها 
از سرزمین هایشان، دارایی ها و مشاغل خودشان محروم شده اند 
در حالیکه با زور از خانه هایشــان بیرون رانده می شوند و هدف 
خشــونت، ترور و ارعاب قرار می گیرند.ظریف اضافه کرد: رژیم 
اســرائیل، مطابق با سیاســت های تبعیض آمیز و نژادپرستانه 
آپارتاید تحت عنوان »یک کشور یهودی«، هرگونه حق تعیین 
سرنوشت فلسطینیان را نفی کرده است.  عالوه بر این، اقدامات 
و تحریکات بی ســابقه ای برای تسریع در یهودی سازی القدس 
الشریف و تغییر ترکیب جمعیتی آن از طریق حذف مسیحیان 
و مسلمانان فلسطینی در این شهر مقدس انجام داده است.وی 
اظهار کرد: طی هفته گذشــته ، نیروهای اســرائیلی نوار غزه ، 
بزرگترین زندان رو باز جهان را بمباران و از طریق انجام جنگی 
نامتناسب با استفاده از سالح های پیشرفته به بی رحمانه ترین 
و وحشــیانه ترین حالت، صدها فلسطینی را قتل عام و هزاران 

غیرنظامی را زخمی کرده اند.وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایــران تاکید کرد: در بحبوحــه همه گیری فعلی، حمله نظامی 
اسرائیل علیه غزه، هزاران خانه را ویران، ساختمان های مسکونی 
و تجاری از جمله محــل اقامت روزنامه نگاران را تخریب کرده 
و  به سایر زیرســاخت های حیاتی غیرنظامی با نقض آشکار و 

سیستماتیک حقوق بشر، قوانین بین المللی و بشردوستانه آسیب 
رســانده اســت.  آنها حتی رئیس تیم پاسخ به کووید-۱۹ غزه 
را نیز کشــتند.ظریف تصریح کرد: با این وجود، شورای امنیت 
بــا وجود ادامه آوارگی گســترده، اشــغال و آزار و اذیت مردم 
فلسطین توسط رژیم اسرائیل، همچنان از سوی ایاالت متحده 

برای اجرای وظایف خود طبق منشــور ملل متحد و مسئولیت 
خود در جلوگیری از نقض قطعنامه های سازمان ملل متحد منع 
می شــود.  وی خاطرنشان کرد: در این راستا، مجمع عمومی به 
عنوان وجدان جمعی جامعه بین المللی، مســئولیت حیاتی در 
محکومیت تجاوزات نظامی اسرائیل و پاکسازی قومی آن و اتخاذ 
اقدامات الزم برای پاسخگویی اسرائیل در قبال جنایات جنگی و 
جنایات علیه بشریت را دارد.وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران 
با بیان اینکه رویکرد غیراخالقی برخی دولت های غربی در برابر 
سازی قربانیان با مجرمان، مذموم ، ناعادالنه و ناپذیرفتنی است، 
گفت:  انکار عدم تقارن کامل در وضعیت یک اشغالگر و ستمگر 
نسبت به مردم تحت اشــغال ستم نه تنها نفاق و فقدان قطب 
نمای اخالقی را آشکار می کند، بلکه آنها را شریک جنایات علیه 
فلسطینیان می سازد.  ظریف افزود: ما تأکید می کنیم که مردم 
فلســطین کاماًل حق دفاع از خود و نادیده گرفتن شــگردهای 
استبدادی این رژیم نژادپرستانه آپارتاید را دارند.  غصب محله 
دیگر عرب ها در اطراف مسجد االقصی، بیهوده بودن عادی سازی 
برخی از کشورهای عربی را ثابت می کند.وی ادامه داد:  بدیهی 
است که تنها راه صلح در فلسطین، برگزاری همه پرسی در میان 
همه ساکنان فلسطین، یهودیان، مسیحیان و مسلمانان از جمله 
آوارگان فلسطینی و مهاجران است.وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران اضافه کرد:ایران بار دیگر بر حمایت قاطع خود و 
همبستگی با آرمان فلسطین و بر تعهد خود برای ادامه حمایت 
از ملت فلسطین در تالش برای دستیابی به حقوق مسلم و آمال 
و آرزوهای مشروع ملی از جمله حق آنها برای  تعیین سرنوشت، 
آزادی و اســتقالل در کشور فلسطین با پایتختی قدس شریف 

تأکید می کند.

پوتین: کسی که قصد »گاز گرفتن« روسیه را داشته باشد، دندانش خرد خواهد شد
رئیس جمهوری روســیه با اشــاره به منابع عظیم و توانایی های این کشور، وعده داد: تجهیزات نظامی مانند ســامانه های هوایی جدید، پهپادهای مدرن، کشتی ها و 
زیردریایی هایی در روسیه در حال ظهور است که هیچ نمونه مشابهی در جهان ندارند.به گزارش خبرگزاری »نووستی«، »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه روز 
پنج شنبه در نشست کمیسیون سازماندهی اقدامات در کشور اعالم کرد که با توجه به نگرش بودجه دفاعی و روند توسعه علمی در داخل کشور که اولویت اصلی آن 
روی توسعه نیروهای مسلح معطوف شده، سامانه های هوایی جدید، هواپیماهای بدون سرنشین مدرن همچنین کشتی های جنگی و زیردریایی هایی در روسیه در حال 
ظهور است که بسیار پیشرفته هستند و هیچ نمونه مشابهی در جهان ندارند.وی تأکید کرد که با توجه به عوامل گفته شده، روسیه قادر است سطح حمایت از نیروهای 
مسلح را حفظ کرده و نیازی به کاهش بودجه نخواهد بود.پوتین در این نشست همچنین یادآور شد که روسیه با تالش هایی برای »گاز گرفتن« کشور روبرو است، ولی 
هر کســی که چنین قصدی داشته باشد، دندان هایش خرد خواهد شد. وی ادامه داد: »برخی علناً جرأت می کنند بگویند که ثروت های طبیعی سیبری گویا بصورت 
ناعادالنه فقط به یک کشور تعلق گرفته. بسیار عجیب است که چنین سخنانی شنیده می شود، در حالیکه تا به امروز چنین حرفی زده نشده بود!«رئیس جمهوری روسیه 
تأکید کرد که این کشور توان بالقوه عظیمی دارد: سرزمین متعلق به روسیه بزرگترین در جهان است و حدود ۱۴۶ میلیون نفر جمعیت دارد، در مقایسه با کشورهایی 
که جمعیت آنها حتی به ۱۰۰ میلیون هم نمی رسد. این اختالفات بسیار قابل توجه است.والدیمیر پوتین ابراز اطمینان کرد که همواره تالش می شود تا روسیه را مهار 
کنند، برای اینکه چنین کشور قدرتمندی مورد نیاز کشورهای مخالف ما نیست. وی گفت: »البته ما با تکیه بر توانایی های مردم فدراسیون روسیه، همه تالش خود را 

بکار خواهیم بست تا نه تنها قدرت و عظمت کشور را حفظ کنیم، بلکه آن را تقویت و افزایش دهیم.«

وزیر دفــاع ژاپن اعالم کــرد که این 
کشــور با در نظــر گرفتــن توانایی 
نظامی چیــن و همچنین حوزه های 
جدید جنگی مانند »فضا، ســایبری 
توانایی های  باید  الکترومغناطیس«  و 
نظامــی خود را با ســرعتی بیشــتر 
از گذشــته افزایــش دهد.به گزارش 
روزنامه ژاپنی »نیکی آســیا«، »نوبو 
کیشــی« وزیر دفاع این کشــور در 
گفت وگــو با ایــن روزنامه گفت که 
ژاپن درباره بودجــه دفاعی و نظامی 
خود با نگرانی از نسبت بودجه نظامی 
به کل تولید ناخالص داخلی تصمیم 
نخواهد گرفت. به نوشته این روزنامه، 
این مطلب به این معنا است که توکیو 
آماده اســت تــا محدودیــت بودجه 
نظامــی به میزان یــک درصد از کل 
تولیــد ناخالص داخلی را کنار بگذارد 
و مطابق قول ماه گذشته »یوشیهیده 
سوگا« نخســت وزیر به »جو بایدن« 
رئیس جمهوری آمریــکا،  قصد دارد 
توانایی های دفاعی ملی خود را تقویت 

نماید.وزیر دفــاع ژاپن گفت: محیط 
امنیتی پیرامون کشــور به ســرعت 
در حــال تغییر اســت و نااطمینانی 
افزایش یافته است و ما بطور مناسب 
اعتبارات مورد نیاز برای دفاع از کشور 
را تخصیــص خواهیم داد.این تصمیم 
یک مــاه بعد از آن مطرح می شــود 
که ژاپــن در پی اجالس مشــترک 
»ســوگا – بایــدن« در کاخ ســفید، 
متعهد شــد که توانایی هــای دفاعی 
خود را برای تقویت ائتالف )با آمریکا( 
و امنیت منطقــه ای، ارتقا خواهد داد.

تصمیم ژاپن به افزایش بودجه نظامی 
همچنیــن در حالی اســت که بنا به 
ادعای طــرف ژاپنی، تحرکات نظامی 
گارد ســاحلی چین در اطراف جزایر 
»ســنکاکو« تحت اداره ژاپن افزایش 

یافته است. چین بر این جزایر ادعای 
مالکیــت دارد و آنها را جزایر »دیایو« 
می نامد. این جزایر در دریای شــرقی 
چین تنهــا ۱7۰ کیلومتر بــا تایوان 
فاصله دارند و ممکن است به سرعت 
در یک مناقشــه در »تنگــه تایوان« 
گرفتار شــوند.از دهه ۱۹۹۰ تا کنون 
تنها ســالی که بودجه نظامی ژاپن از 
۱ درصــد تولید ناخالص داخلی فراتر 
رفت، سال ۲۰۱۰ بود که در آن سال 
تولید ناخالص داخلی این کشور در پی 
بحران مالی جهانی کاهش یافته بود. 
بودجه نظامی ژاپن در ۹ سال گذشته 
روند افزایشــی داشــته، ولی همواره 
کمتــر از ۱ درصــد از تولید ناخالص 
داخلی بوده اســت، این مساله ممکن 
است در سال مالی ۲۰۲۱ تغییر کند.

این در حالی است که آمریکا از کشور 
ژاپن خواسته که توان نظامی خود را 
تقویت کند. دولت قبلی واشنگتن به 
ریاســت »دونالد ترامپ« از متحدان 
آمریکا از جمله توکیو خواســته بود 
که حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص 
داخلی را صرف امور نظامی و دفاعی 
کنند.وزیر دفاع ژاپن در همین ارتباط 
گفت: کفه تــوازن نظامی بین ژاپن و 
چین در ســال های اخیر به شدت به 
سمت چین ســنگینی کرده است و 
این شکاف هر سال بیشتر شده است. 
بنا به گزارش ها، ژاپن در حال تشدید 
پاسخ های خود به تهدیدات احتمالی 
چین است. یک مقام وزارت دفاع ژاپن 
نیز اعالم کرد که اکنون جنگنده های 
این کشور عملیات پروازی خود را به 
چینی  هواپیماهای  برخاستن  محض 
از پایگاه های خــود آغاز می کنند، در 
حالی که در گذشــته تا زمان نزدیک 
شــدن هواپیماهای چین به ســمت 

حریم هوایی ژاپن، صبر می کردند.

ژاپن در صدد افزایش بودجه 
نظامی است

هفت ماه از ماموریت »ســعد الحریری« برای تشکیل 
کابینــه لبنان در حالی می گذرد که او نتوانســته این 
ماموریت را به ســرانجام برساند، در چنین شرایطی آیا 
نامه اخیر »میشــل عون« رئیس جمهــوری به »نبیه 
بــری« رئیس پارلمان می تواند گره تشــکیل دولت را 
باز و گشایشــی در فضای این کشور ایجاد کند؟ عون 
روز ســه شنبه این هفته در نامه ای به بری، با اشاره به 
درازا کشــیدن روند تشکیل دولت، اعالم کرد که سعد 
الحریری قادر به تشکیل دولت نیست و تاکید کرد که 
نباید این روند بدون هیچ افق زمانی همچنان نامشخص 
باشد و از پارلمان خواست تا درباره این موضوع تصمیم 
گیری کند.ساختار سیاســی لبنان بر اساس محوریت 
پارلمان اســت و نخســت وزیر پس از کسب حمایت 
اکثریت اعضای پارلمان، از سوی رئیس جمهوری این 
کشور مامور تشکیل  کابینه می شود.از نوزدهم مرداد 
پارسال یعنی پنج روز پس از انفجار مهیب بندر بیروت 
که »حسان دیاب« از سمت نخست وزیری استعفا کرد، 
لبنان در وضعیت خــال دولت قرار دارد. پس از ناکامی 
»مصطفی ادیب« در تشــکیل دولت، سعد الحریری از 
آبان ماه پارسال با کسب اکثریت پارلمانی مامور تشکیل 

کابینه شده اما او نیز نتوانسته تاکنون این ماموریت را 
به نتیجه برساند.اختالفات عون و الحریری بر سر تعداد 
و ترکیب کرسی های وزارتی مانع اصلی به درازاکشیدن 
روند تشکیل دولت بوده است.طی ماه های اخیر تالش 
های زیادی بــرای کاهش اختالفات میــان دو طرف 
صورت گرفت اما هیچ کدام به نتیجه نرسید. فشارهای 
بین المللی از جمله از ســوی فرانسه هم نتوانست یخ 
فضای سیاسی لبنان را آب کند.نامه اخیر عون به بری 
را هم می توان در ادامه اختالفات او با الحریری دانست. 
البته گفته می شد، پیش از این فشارهایی بر الحریری 
وجود داشته تا خود از ماموریت تشکیل دولت انصراف 
دهد اما او این کار را نکرده اســت.برخی از ناظران می 
گویند عون با این نامه این بار توپ تشکیل دولت را به 
زمین پارلمان انداخته تا بلکه این نهاد حمایت خود را 
از الحریری در ماموریت تشــکیل دولت، بردارد و فرد 
دیگری را جایگزین او کند.در مقابل اما سعد الحریری 
در واکنش به نامه عون در توئیتی، او را به وارونه جلوه 
دادن حقیقــت و فرار به جلو متهم کرد. از طرفی نبیه 
بری هم از نمایندگان مجلس لبنان خواســته است تا 
بعد از ظهر جمعه این هفته برای بررســی نامه رئیس 

جمهوری تشکیل جلسه دهند.نبیه بری خود از کسانی 
است که از تشکیل دولت توسط الحریری دفاع می کند 
و در تقابل با عون، به الحریری نزدیک تر است.روزنامه 
»الجمهوریه« لبنان روز چهارشــنبه بــه نقل از منابع 
مطلع خود نوشــت که نبیه بری هنوز نسبت به قانونی 
بــودن هر اقدامی که به کنار زدن الحریری از ماموریت 
تشکیل دولت بیانجامد، قانع نشده است.بر این اساس 
به نظر می رسد سیاست نبیه بری و اکثریت نمایندگان 
پارلمان لبنان مبتنی بر حمایــت از الحریری و تالش 
برای نوعی آشتی دادن میان او و عون باشد.به نظر می 
رسد شکاف های سیاسی در لبنان به اندازه ای باالست 
که تشکیل دولت، در چشم انداز کوتاه مدت بسیار بعید 
به نظر می رسد.بحران سیاسی در لبنان در حالی عمق 
یافته که وضعیت اقتصادی و معیشتی نیز در این کشور 
در وضعیت بحران زده و بی ســابقه ای قــرار دارد.در 
همین حال بسیاری در لبنان امیدوارند، برخی گشایش 
های احتمالی در منطقه، از جمله احتمال احیای برجام 
و نیز پیشــرفت در روند مذاکرات بین ایران و عربستان 
ســعودی بر فضای لبنان هم اثر مثبت بگذارد و مسیر 

برای تشکیل دولت فراهم شود.

آیا نامه عون به بری گره تشکیل دولت لبنان را باز می کند؟
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پژوهش هــا حاکی از این هســتند که کروناویــروس، عفونت را در 
دستگاه تنفس فوقانی آغاز می کند و انتقال می یابد. به همین دلیل، 
استفاده از ماســک در مکان های عمومی توصیه شده است. در هر 
حال این موضوع، نامشــخص مانده است که آیا عفونت می تواند از 
چشم نیز آغاز شــود یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ، اقدامات 
محافظتی بیشتری مورد نیاز است. یافته های این پژوهش، تاثیری 
فوری بر اقدامات پیشــگیرانه ای خواهند داشــت که برای کمک به 
کاهش شــیوع کووید-۱۹ صورت می گیرند. همچنین این یافته ها 
از دستورالعمل هایی پشتیبانی می کنند که برای محافظت از چشم 
ارائه می شوند. پژوهشگران در این پروژه، مدل هایی از سلول بنیادی 

درون کشتگاهی چشم انسان بزرگسال را بررسی کردند.

 pH محققــان باکتری هایی را طراحی کرده اند که می تواند ســطح
روده را حــس کرده و در صورت التهاب روده به رنگ ســبز درآید. 
آنها این باکتری ها را در طول آزمایشات بر روی موش های مبتال به 
بیماری التهابی روده)IBD( آزمایش کردند و دریافتند این باکتری ها 
در نشــان دادن آغاز بیماری بســیار خوب عمل می کنند. در سال 
۲۰۱۷ نیز یک گروه از محققان دانشــگاه "رایس" از توســعه یک 
فرم مهندسی شده از اشریشیا کلی خبر داده بودند که می توانست 
تیوســولفات را حس کند. تیوسولفات یک نشانگر زیستی است که 
محققان فکر می کنند با التهاب روده بزرگ مرتبط است. از آن زمان 
تاکنون محققان در حال طراحی یک باکتری هســتند که می تواند 

بیماری التهابی روده را دقیق تشخیص دهد.

پژوهشــگران می دانند که انســولین در بازســازی و رشد برخی از 
انواع نورون که اطالعات حســی محیط را به مغز منتقل می کنند، 
نقشــی حیاتی بر عهده دارد. با وجود این، اطالعات پژوهشگران در 
مورد نقش انســولین در حس بویایی، بسیار کم است. یافته های ما 
نشــان می دهند که استفاده از انســولین در مجرای بینی می تواند 
به عنوان درمانی برای آســیب ناشی از مشــکالت گوناگون به کار 
برود. کوبوکی با آگاهی از این موضوع که انسولین، بخشی از مسیر 
ترمیم نورون های بینایی اســت، احتمال داد که شاید این هورمون، 
نقش مهمی در بلوغ پس از آسیب نورون های حس بویایی بر عهده 
داشته باشد. همچنین وی خاطرنشان کرد که بسیاری از گیرنده های 

انسولین، در ناحیه بویایی مغز وجود دارند. 

مشاهده شواهدی مبنی بر ابتالی 
سلول های چشم به کووید-19

 تشخیص بیماری التهابی روده
 با کمک یک باکتری

 درمان اختالل بویایی 
با کمک انسولین!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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بازگشایی »باب عالی« - کاخ گلستان

فراخوان جیپ چروکی به خاطر ریسک آتش سوزی
احتمال دارد برخی نمونه های شاسی بلند جیپ چروکی ۲۰۲۱ با شلنگ خنک کننده روغن گیربکسی تولید شده باشند که از واشر نامناسبی 
استفاده کرده است. این قطعات معیوب شاید پاره شده و روغن گیربکس نشتی پیدا کند که در صورت تماس با قطعات داغ پیشرانه احتمال 
آتش سوزی وجود خواهد داشت. به همین خاطر این خودروساز آمریکایی برای این خودروها در آمریکای شمالی فراخوانی صادر کرده است. در 
کل ۱۸۸۰۰ دستگاه چروکی تحت تأثیر این فراخوان هستند و تخمین زده شده ۱۰ درصد آن ها دارای این مشکل باشند. مدل های یاد شده به 
پیشرانه های ۲، ۲.۴ و ۳.۲ لیتری مجهز بوده و باید در زمان مقرر به نمایندگی ها مراجعه نمایند. تکنسین های تائید شده جیپ اقدام به بررسی 
خودروها کرده و شلنگ خودروها را با نمونه های جدیدی تعویض خواهند کرد. تمامی اقدامات بدون دریافت هزینه انجام خواهد شد و مالکان 
احتماالً پیش از ۲۳ ژوئن از چند و چون فراخوان آگاه خواهند شد. خانواده چروکی ۲۰۲۱ در نسخه پایه از نوع لتیتود دیفرانسیل جلوست که 
قیمت ۲۷۰۰۵ دالری دارد. مدل های بعدی با نام فریدام و لتیتود پالس عرضه شده و قیمت ۲۷۹۵۵ و ۲۹۰۷۵ دالری دارند. هر دو مدل یاد 
شده از نوع چهار چرخ محرک هستند. مدل دیفرانسیل جلوی آلتیتود با قیمت ۳۰۵۱۵ دالر در دسترس بوده درحالی که برای مدل های لتیتود 

لوکس دیفرانسیل جلو و نسخه سالگرد ۸۰ سالگی دیفرانسیل جلو باید به ترتیب ۳۰۵۹۵ و ۳۲۷۷۵ دالر بپردازید. 

نخست وزیر ژاپن: واکسن فایزر برای همه المپیکی ها رایگان است
یوشیده سوگا با تاکید بر اینکه واکسن کرونا برای تمامی ورزشکاران المپیکی جهان رایگان است اعالم کرد که نباید هیچ گونه 
تماســی بین مردم و ورزشکاران در طول برگزاری بازی های المپیک وجود داشته باشد. دولت ژاپن قصد دارد در طول بازی های 
المپیک تابســتانی توکیو اقدامات محدود کننده زیادی را اعمال کند، از جمله ممنوعیت تماس ورزشکاران و اعضای هیات های 
ورزشــی با مردم برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا. تلویزیون عمومی ژاپن به نقل از یوشیده سوگا گفت: ما اقدامات محدود 
کننده شدید مانند ممنوعیت تماس بین ورزشکاران و مقامات با مردم محلی را در نظر خواهیم گرفت. سوگا همچنین تأکید کرد 
که شرکت فایزر قصد دارد واکسن را به صورت رایگان در اختیار ورزشکاران همه کشورها قرار دهد. بر اساس هماهنگی انجام شده 
تمامی ورزشکاران اعزامی ایران به المپیک توکیو از سهمیه وارداتی واکسن به کشور واکسینه شده اند. مسابقات المپیک توکیو قرار 
بود از ۲۴ ژوئیه تا ۹ آگوست سال ۲۰۲۰ برگزار شود که این رقابت ها به دلیل همه گیری کرونا، برای یک سال به تعویق افتاد و 

اکنون از ۲۳ ژوئیه )اول مرداد( تا ۸ آگوست ۲۰۲۱ )۱۷ مرداد( برگزار می شود.

آزاده روان تو زری بار استبار جسد از دوش جان فرو هن رد خاک بدینگوهن خاکسار استاین گوره یکتای عالم افروز فردا ز تو انید توان امروز
رو کار کن اکنون هک وقت کار است همت گهر وقت را رتازوست
طاعت شتر نفس را مهار است رد دوک امل ریسمان نگردد
آن پنبه هک همساهیٔ شرار است کاین راه هن ایمن ز گیر و دار استکاال مبر ای سودگر بهمراه

پیشنهاد

چهره روز

قصه های مامان بزرگ
مجموعه ۱۰ جلدی »قصه های مامان بزرگ« شــامل 
افســانه هایی با قهرمانان دختر و پســر با بازنویسی 
جمال الدین اکرمی منتشــر شد. طرح افسانه هایی با 
قهرمانان دختر و افسانه هایی با قهرمانان پسر از ویژگی 
این مجموعه اســت که به بازنویســی شخصیت های 
افسانه های ماه پیشــونی، دختر نارنج و ترنج، ترگل، 
سیاه چشــمو، نمکی، نخودی، حســن کچل، ملک 
جمشــید، امیرحمزه و کوراوغلو پرداخته است. این 
عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان که سال ها 
به عنوان مدرس هنر مشــغول به کار بوده همچنین 
تصریح کرد: این مجموعه بــا هدف بلندخوانی برای 
کودکان گروه سنی الف و کتاب خوانی گروه سنی ج 
در نظر گرفته شده است. در بخشی از کتاب »نمکی و غول قلعه« از این مجموعه می خوانیم: »این 
بار، ننه  نمکی چشم ُغّره ای به نمکی رفت و گفت: »نمکی، آی نمکی! االهی دلت غم نگیرد، غصه و 
ماتم نگیرد. شش در را بستی، نمکی؛ یک در را نبستی الکی؟ پاشو برو برای مهمانت شام بیاور!« 
نمکی رفت توی آشــپزخانه و هرچی خوراکی توی خانه بود، ریخت توی دیگ و آورد برای غول. 
غول هم هرچی توی دیگ بود، سرازیر کرد توی َخندق بال، آروغ بلند و بوگندویی زد و نعره کشید 
که: »خوردنی تان که به دردم نخورد. حاال ببینم بُردنی چی دارید؟« مجموعه ۱۰جلدی »قصه های 
مامان بزرگ« با شــمارگان ۳۰۰۰ نســخه و قیمت هر جلد ۲۰ هزار تومان توسط انتشارات ویژه 

نشر منتشر شده است.

محمد محیط طباطبایی
میر ســید محمد محیط طباطبائی )زادهٔ ۲۶ خرداد 
۱۲۸۰ – درگذشتهٔ ۲۷ مرداد ۱۳۷۱( پژوهشگر ادبی، 
مــورخ، منتقد و ادیب معاصر ایــران بود. تحصیالت 
ابتدایــی را در مکتب خانــه در زادگاه خــود گذراند 
و ســپس تحصیالت خود را در مدرســهٔ کاسه گران 
اصفهان ادامه داد، و زبان فرانسوی را آموخت. سپس 
به زواره بازگشــت و در سال ۱۳۰۱ محیط نزد مدیر 
مدرسه نوبنیاد زواره مرحوم اسداهلل کاوه زاده مشغول 
کار شــد و ضمن آن که در امور مدرسه به وی کمک 
می نمود، برخی درس ها را تدریس می کرد، و خود نزد 
کاوه زاده زبان انگلیسی می آموخت. در سال ۱۳۰۲ به 
تهران رفت و از مدرسهٔ دارالفنون دیپلم ادبی دریافت 
کرد و به مدرســه حقوق وارد شد. سه ســال بعد به خدمت وزارت معارف درآمد، و برای تدریس 
و مدیریت دبیرســتان به خوزستان رفت. پس از سه سال خدمت در خوزستان به تهران بازگشت 
و به تدریس تاریخ و جغرافیا در دارالفنون و نیز در دانشــکدهٔ افسری پرداخت. مدتی نیز ریاست 
دبیرستان های شرف و معرفت را به عهده داشت. مقاله های تاریخی و ادبی به قلم محیط طباطبایی 
از سال ۱۳۰۶ در نشریات معروفی چون شفق سرخ و روزنامهٔ ایران منتشر می شد. سلسله مقاالت 
او در بارهٔ محمد زکریای رازی و اعزام محصل به اروپا، موجب شهرت او به عنوان پژوهشگری دقیق 

شد، در همان حال که به عنوان مدرس تاریخ و جغرافیا و معلم زبان دان شناخته شده بود.

فرهنگ

بیش از ۷۰۰ کتابفروش، ناشر 
و موزع فعال سراســر کشور 
طومــاری را در اعتــراض به 
»غیرقانونی«  تخفیف هــای 
کتــاب در فضــای مجازی و 
فضاهــای عمومی شــهر به 
اتحادیه ناشران و کتابفروشان 
تهــران ارســال کردنــد. در 
ایــن طومــار اعتراضی علیه 
»غیرقانونی«  تخفیف هــای 
فضای مجازی و ســطح شهر 
آمده اســت: بدینوســیله به 
اســتحضار می رسانیم نابه سامانی های فروش کتاب و تخفیف های لجام گسیخته و خارج از عرف و 
مقررات صنفی در فضای مجازی و فضاهای عمومی شــهر به طور جدی منافع صنفی درازمدت و 
کوتاه مدت کتابفروشــان، پخش گران، ناشران، اهالی قلم، محققان و دست اندرکاران فرهنگی را به 
خطر انداخته و موجب جو بی اعتمادی بین مخاطبین شده است. لذا امضاکنندگان ذیل خواهان 
اقدام فوری و موثر متناسب با شرایط اضطراری حال حاضر هستیم.« اتحادیه ناشران و کتابفروشان 
تهران نیز اعالم کرده است: »بدیهی است  اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با استفاده از تمام 
ابزارهای قانونی ممکن برای احقاق حق همکاران گرامی اهتمام الزم را خواهد کرد.« این در حالی 
است که هومان حسن پور، رئیس این اتحادیه پیش تر از این تخفیف ها به عنوان »یک مشکل خیلی 
بزرگ که نشــر و کتاب فروشان ما را تهدید می کند« یاد کرده و گفته بود: این مشکل درصدهای 
تخفیف بی حســاب و کتابی است که در اینترنت داده می شود؛ بحث ارزان فروشی نیست. این کار 
چند فاز دارد؛ فاز اول این جاســت که افرادی ســودجو کتاب را حتی به صورت غیرقانون کپی و 
تکثیر غیرمجاز کرده اند و با درصدهای تخفیف باال در سایت ها می فروشند. این اثر اولیه است اما 

اثر ثانویه خطرناک تر است. 

 اعتراض به تخفیف های 
»غیرقانونی« کتاب
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