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چرا خودروسازان دنبال آزادسازی 
واردات هستند؟

هرچند خودروســازان، آزادســازی واردات خودرو به شــرط آزادسازی قیمت 
تولیداتشان را خواستار شــده اند، اما به گفته کارشناسان، واردات با تعرفه باال 
نمی تواند باعث رفع انحصار و رقابتی شــدن بازار خودروی کشــور شــود، در 
عین حال شــیوه قیمت گذاری خودرو در ایران غلط و فسادزا است. این روزها 
خودروســازان از هیچ رایزنی و نامه نگاری برای آزادسازی قیمت تولیداتشان 
دریــغ نمی کنند و حتی با طرح آزادســازی واردات خودرو، خواســتار تغییر 
در شــیوه قیمت گذاری محصوالتشان شــده اند. این در حالی است که برخی 
کارشناسان معتقدند با وجود تعرفه باالی واردات خودرو و همچنین شیوه غلط 
قیمت گذاری خودروهای داخلی، نمی توان شاهد شکل گیری بازاری رقابتی در 
کشور بود.خودروسازان و قطعه ســازان در نامه ای به رئیس کمیسیون صنایع 
مجلس، آزادسازی قیمت گذاری خودروهای لوکس داخلی و آزاد شدن واردات 
خودرو را خواستار شدند.اخیرا خودروسازان و قطعه سازان در جلسه ای با حضور 
رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بررســی مشکالت صنعت خودروسازی و 
قیمت گذاری تولیدات این صنعت پرداختند و در نهایت مقرر شد، پیشنهادی 
از ســوی تولیدکنندگان برای بهبود شرایط خودروسازی به مجلس ارائه شود.

پیرو این اتفاق، در جلســه ای دیگر که در کمیسیون صنایع مجلس با حضور 
رئیس ســازمان گســترش، رئیس شــورای رقابت، مدیران عامل شرکت های 
خودروســاز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه ای با امضای مدیران 
عامــل ایران خودرو و ســایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه ســازان به رئیس 
کمیســیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت گذاری خودروها 
در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شــده اســت.در این پیشنهاد 
خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد 
کم یا متوسط خریداری می کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن 
ســود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شــوند. اما در 
مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نســبتاً گران محسوب شده و مشابه 
خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت ها و تایید و نظارت 
وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.خودروسازان 
در حالی بعد از گذشــت بیش از نیم قرن از فعالیتشــان خواســتار آزادسازی 
واردات خودرو به شــرط آزادسازی قیمت تولیداتشان شده اند که اصوالً وجود 
بــازار انحصاری و ممنوعیت واردات مانعی برای تولید رقابتی و بهبود قیمت و 
کیفیت به حســاب می آید.مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در 
این مورد موضوع آزادســازی قیمت خودرو را یکی از درخواست ها و آرزوهای 
چندین ســاله خودروسازان دانست و گفت: خودروسازان با تمسک به سازمان 
 ها و نهادهای مختلف از جمله شــورای رقابت و حتی مجلس شورای اسالمی 
تــالش کردند، این هدف خود را محقق کنند کــه البته تا حدودی نیز موفق 
شدند، اما حقیقت آن است که بازار انحصاری که توان ایجاد رضایت در مصرف 
کننده را ندارد تنها در صورتی می تواند آزادســازی قیمت خودرو را انجام دهد 
که انحصار آن نیز شکســته شــود.وی با تاکید بر اینکه خودروسازان باید بین 
آزادسازی قیمت و شکست انحصار یکی را انتخاب می کردند، اظهار کرد: اخیراً 
خودروســازان مجدداً برای دســتیابی به قیمت آزاد خودرو، با مجلس شورای 
اســالمی مکاتبه انجام دادند و در راستای اهداف خود حاضر شده اند پیشنهاد 
آزاد شــدن واردات خودرو را نیز ارائه بدهند. آنها قصد دارند با این اقدام یعنی 
شکســت انحصار با واردات خودرو، قیمت نهایی خودروی تولید داخل را آزاد 
کنند.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره اقدام احتمالی خودروسازان پس 
از آزاد شدن واردات خودرو نیز گفت: به احتمال زیاد خود خودروسازان هم کار 
واردات را انجام خواهند داد زیرا قبال هم چنین تجربه ای وجود داشــته است، 
اما حقیقت آن است که با توجه به نرخ تعرفه و همچنین قیمت دالر، حتی اگر 
واردات خودرو نیز انجام شــود تعداد آن بسیار اندک خواهد بود و خودروهایی 
که وارد می شوند، نیز محلی از اعراب ندارد زیرا تنها ثروتمندان می توانند از آنها 
استفاده کنند.هرچند خودروسازان خواستار آزادسازی واردات خودرو شده اند، 
اما محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شــورای رقابت معتقد اســت با وجود 
تعرفه باالی واردات خودرو نمی توان انتظار داشت که رقابتی بین خودروسازان 
داخلی و خودروهای وارداتی ایجاد شــود. خودروسازان به مولفه های موثر در 
قیمت تمام شده توجه نمی  کنند و هر چقدر قیمت تمام شده استخراج شود، 
چند درصد بیشتر روی آن می کشند و محصول خود را می فروشند که در این 
شیوه تعیین قیمت، قطعاً فساد وجود داردوی با بیان اینکه کاندیداهای ریاست 
جمهوری باید موضع خود را در خصوص دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران 
خودرو و ضرورت خصوصی ســازی واقعی آنها اعالم کنند، گفت: خودروسازان 
تا مدتی قبل اصرار داشــتند که نباید خودرویی وارد کشــور شود، چون باعث 
لطمه به تولید داخلی است، اما حاال نامه  نگاری و اعالم می کنند که مشکلی با 
واردات خودرو ندارند.وی تصریح کرد: اگر واردات به صورت اصولی و معقول و 
همچنین با قیمت مناســب انجام شود می توان یک رقابت بین دو خودروساز 
با ماشــین های وارداتی ایجاد کرد اما متاســفانه وقتی تعرفه باال روی واردات 
خودرو گذاشته شود و قیمت دالر نیز باال باشد، نمی توان انتظار داشت خودروی 
وارداتی تاثیری روی محصوالت داخلی بگذارد.عضو ناظر مجلس در شــورای 
رقابت افزود: با قیمت  گذاری دستوری نه تنها انحصار شکسته نمی شود، بلکه 
انحصار شــدیدتری نیز ایجاد می شود. حقیقت آن است که اگر واردات خودرو 
با قیمت مناسب و تعرفه کم انجام شود و البته قیمت خودروسازان نیز معقول 
و با نظارت همراه باشــد، می توان امیدوار بود که انحصار شکســته شود.وی با 
اذعان به اینکه مجلس اختیار صدور دستور آزاد کردن واردات خودرو را ندارد، 
گفت: اینکه خودروسازان به مجلس در این خصوص نامه نوشته اند در حقیقت 
سنگی است که در تاریکی انداخته اند که شاید اثر کند و با آزاد کردن قیمت 
خودرو موافقت شود.بهرام شهریاری، یک کارشناس خودرو نیز در این مورد با 
بیان اینکه روش تعیین قیمت در ایران با توجه به انحصاری بودن خودرو، غلط 
و قدیمی اســت، گفت: در تعیین قیمت خودرو در ایران مســئله قیمت تمام 
شــده مطرح است و این سبب می شود تولیدکننده دغدغه ای بابت ضایعات و 
هزینه های ســربار نداشته باشد.وی افزود: در واقع تولیدکننده به هیچ کدام از 
مولفه هایی که در قیمت تمام شــده اثر گذار است، توجه نمی کند و هر چقدر 
قیمت تمام شده استخراج شود، چند درصد بیشتر روی آن می کشد و محصول 
خود را می فروشــد. در این شــیوه تعیین قیمت، قطعاً فساد وجود دارد.وی به 
شیوه های مدرن اشاره کرد و افزود: در این شیوه، بازار هدف مطرح است، یعنی 
رقبا خط فروش یکدیگر را بررسی می کنند و هرکدام برای کاهش هزینه های 
خــود یک راه حل ارائه می دهنــد. در نتیجه قیمت پایین تر و کیفیت باالتر و 
خدمات بیشــتر و بهتر در دســتور کار قرار می گیرد. در حقیقت شرکت  های 
بزرگ جهان به دنبال تسهیل فروش کاالی خود هستند.این کارشناس خودرو با 
بیان اینکه شورای رقابت چه زمانی که قیمت را افزایش دهد و چه آن زمان که 
قیمت را کاهش می دهد، کاری غیر کارشناسانه انجام داده است، افزود: قیمت 
در بازار دستور پذیر نیست، بلکه دارای مولفه های مالی است، اما شورای رقابت 
عماًل این مولفه ها را نادیده می گیرد و در نتیجه فساد ایجاد می شود.وی با اشاره 
به اینکه همیشه دالل بازی در فروش خودرو در ایران رونق داشته است، عنوان 
کرد: متاســفانه میزان عرضه و تقاضا در صنعت خودرو تناسب ندارد و عرضه 
بسیار کمتر از تقاضا است.شهریاری افزود: متاسفانه واردات خودرو نیز بر قیمت 
خودرو داخلی اثر گذار نبوده اســت، زیرا حتی زمانی که خودروی ارزان قیمت 
خارجی را نیز وارد کردند برای آنکه اثری بر قیمت خودرو داخلی نداشته باشد، 
قیمت آن را افزایش دادند. نتیجه آن شــد که بازار ایران جوالنگاه خودروهای 
بی کیفیت چینی شد. بنابراین راهکار تعادل قیمت خودروهای داخلی، واردات 

خودرو از خارج نیست.

نگـاه

سرلشکر سالمی با تاکید بر اینکه توطئه های دشمن تمام شدنی نیست، گفت: دشمنان اسالم نمی توانستند ببینند جمهوری اسالمی ایران، در جغرافیای سیاسی 
عالم، به عنوان یک قدرت بزرگ در حال قد کشیدن و برافراشتن پرچم است و هم چنان هم نمی توانند تحمل کنند.به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار 
حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در همایش »وحدت ،مقاومت و بصیرت« که در حسینیه عاشقان ثاراهلل  زاهدان برگزار شد،با تشکر از 
خداوند منان برای موفقیت در عملیات های باشکوه فتح المبین، آزادسازی خرمشهر، بیت المقدس و همچنین عملیات پر افتخار شمشیر قدس در فلسطین، در 
جمع فرمانده هان نواحی، حوزه ها و  پایگاه های مقاومت استان سیستان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان، سرزمین مردمانی با قلبهای مهربان، سرزمین 
شــهیدان واال مقام و مجاهدتهای پر فروغ دالوران جوان اســت .سرلشکر سالمی با اشاره بر حقایق درخشان تاریخ پس از انقالب اسالمی، گفت : انقالب ما تجربه 
شگرفی برای عالم اسالم به خصوص ملت ایران بود که درسهای بزرگی را به همراه آورد و  حقایق متعالی و ارزشمندی را به همه ما نشان داد که سعادِت جهاد 
و شهادت از جمله آن ها بود.وی در ادامه اظهارداشت: هیچ ملتی نیست که بتواند در برابر دشمن بدون از میان کشیدن شمشیرها و بدون حضور در صحنه های 
قیام، صرفا  با تکیه بر ایمان، باور و اعتقاد خود پیروز شود؛ این قاعده و سنت الهی در تمام تاریخ ، به ویژه از دوران ظهور  اسالم و آغاز رسالت پیامبر تا عصر مجدد 
بیداری مســلمانان و برانگیختگی اســالم جدید، به عنوان پیام آور آزادی، همواره در میان امت اسالمی رواج داشته است اما ما، معیارهای؛ عدالت، کرامت و عزت 
مسلمانان را در قالب امنیت همه جانبه مردم، توسط انقالب دوباره به دست آوردیم.سرلشکر سالمی با بیان اینکه  صحنه های سختی را پشت سر گذاشته ایم گفت: 
طی این ۴۳ سال و از همان ابتدا که خورشید دین با انقالب شکوهمند اسالمی ظهور کرد ؛ جهان باطل که مجمع شیاطین عالم است، نمی توانست این توفیق و 
این درخشش و نمایش شکوهمند اسالم را در به زیر کشاندن پرچم قدرتهای سلطه گر را ببیند ؛ دشمنان اسالم نمی توانستند ببینند که جمهوری اسالمی ایران، 
در جغرافیای سیاسی عالم، به عنوان یک قدرت بزرگ در حال قد کشیدن و برافراشتن  پرچم است و همچنان هم نمی توانند تحمل کنند.فرمانده کل سپاه در 
ادامه  گفت: حقیقت تلخی است که دشمن همواره از لحاظ سیاسی بر جهان مسلط بوده  و از لحاظ اقتصادی هم قدرت برتر به شمار می رفته است و هنوز هم 
غول اقتصادی جهان هستندحتی از نظر فرهنگی نیز دارای دست برتر هستند، صدها تلوزیون ماهواره ای و شبکه های قدرتمنِد فضای مجازی که دراختیار آنها می 
باشند؛ همگی نشان دهنده این هستند که دشمنان ما جزو بی سابقه ترین امپراطوری های نظامی عالم بوده اند.سرلشکر سالمی با تاکید بر اینکه  دشمنان ما در 
طول تاریخ،به لحاظ محاسبات مادی همواره دست برتر را داشته اند، ادامه داد: اما از نظر یک شاخص و یک عنصر از قدرت؛ آنها ذلیل، ناتوان، فقیر و ناقص بودند 
که آن عنصر هم ایمان است.وی افزود:  ملت ایران و امت مسلمان در سراسر عالم، تمام کاستی های های مربوط به قدرت  را با ایمان جبران کرده اند و این ایمان 
مسلمانان بود که قدرت مسحور کننده و تاکتیک های نظامی دشمن  را در صحنه های نبرد، خنثی کرد و راه را بر غلبه توپخانه ها و تانک دشمن بست   و اجازه 
نداد دشمن بر مسلمانان  غلبه  کند.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه تمام قدرتهای باطل در دوران هشت سال دفاع مقدس، در کنار رژیم بعث عراق ایستاده بودند 
و آشکارا او را حمایت می کردند، گفت:  در حالی که ایران انقالبِی تازه قدرت یافته، در توسعه اقتصادی و سیاسی، نو پا بود اما  به همت جوانان جهادی توانست از  
جنگ تحمیلی، پیروز خارج شود و هیچیک از این اتفاقات، بدون لطف الهی ، ممکن نبود.وی با تاکید بر اینکه توطئه های دشمن تمام شدنی نیست، گفت: جنگ 
تمام شده است اما دشمن همچنان باقی است و میدان جنگ، تغییر کرده است، عرصه جنگ، از میدان نظامی به جنگ اقتصادی، از  تهاجم فرهنگی به فشارهای 
سیاسی و در نهایت از به دست گرفتن اقتصاد کشور های دیگر به تحریم های اقتصادی، تبدیل شده است و آنها همچنان به تالش برای منزوی کردن ایران و رقم 
زدن جنگ های نیابتی، با انتشار پدیده شوم تروریست و تکفیردر عالم اسالم، ادامه می دهند. سرلشکر سالمی با اشاره به سیاست های شوم دشمنان برای براندازی 
حکومت های اسالمی، خاطر نشان  کرد: معاندین برای قطع نفوذ گفتمان اسالم، سالها نقشه کشیدند، سیاستهای ویرانگری را پیاده کردند، تروریست ها را مسلح 
کرده  و آنها را حمایت اقتصادی کردند تا به جان مسلمانان بیفتند و هیچ نقطه ای را در سرزمین های اسالمی، خالی از تهاجم باقی نگذارند.وی افزود: برای مثال، 
مردم عراق، لبنان، سوریه، یمن، بحرین و افعانستان را مورد تهاجم های خطرناکی قرار دادند ولی بازهم شکست خوردند و بر اساس سنت الهی، آن توطئه ها به 
خودشــان بازگشــت؛ به این دلیل که جوانان در سرزمین های اسالمی، سالح به دست گرفتند و به استقبال شهادت رفتند، همانگونه که مردم سخاوتمند استان 
سیســتان و بلوچســتان، در طی بیش از چهل  سال اخیر ، در این سرزمین، برای حفظ امنیت، کرامت ،نوامیس و سربلندی ایران، این کار را انجام دادند.فرمانده  
کل سپاه از بسیجیان به عنوان نشانه های ایمان و عمل صالح یاد کرد و گفت: می توان با تقویت پایگاه ها و توانمند کردن بسیجیان بیش از پیش مقابل نفوذ و 
سیاست های کثیف دشمنان  ایران و اسالم ایستاد و نقشه های رژیم صهیونیسم را نقش بر آب کرد؛ زیرا  سرزمین اسالم سرزمین جوالن  نا اهالن نیست و  جوانان 
مسلمان اجازه نمی دهند کفار و مشرکان بر آنها غلبه کنند .سرلشکر سالمی در پایان تاکید کرد:  ملت ایران  قوی هستند و جنگ اقتصادی دشمن که دست کمی 
از جنگ نظامی نداشت، هم نتوانست  ما را از پای درآورد، حتی فشارهای سیاسی هم کار گر نبود؛  مردم عزیز ما ایستادگی  کردند و در سختی ها دست یکدیگر 

را گرفتند تا  مشکالت آسان شود و این راز  سربلندی ما است.

مدیر عامل توانیر

ادامه شرایط بحرانی مصرف برق تا ۱ ماه آینده
معاون سازمان برنامه و بودجه:

خروج 2.3 میلیون نفر از بازار کار

افت 43 درصدی بازدهی بورس
 سرمایه هایی که از جیب مردم دود شد

معاون اقتصادی ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به فشارهای ناشــی از تحریم ها و کاهش منابع ارزی و تحت 
تاثیر قرار گرفتن نرخ ارز گفت که در این شــرایط برای حمایت از معیشــت مردم به پرداخت ارز ۴۲۰۰ با وجود 
تمامی انتقادات ادامه دادیم، در حالی که متضرر اصلی آن دولت اســت و می توانســت گران تر حتی تا ۲۳ هزار 
تومان بفروشد و کسری بودجه را جبران کند ولی این کار را نکردیم. دیروز)دوشنبه( سازمان برنامه و بودجه طی 
نشســتی خبری به ارائه گزارشــی از جریان بودجه و اقتصاد ایران در سال های اخیر پرداخت که در این نشست 
مسئوالن مربوطه از جمله محمد کردبچه، مشاور سازمان برنامه و بودجه و همچنین حمید پورمحمدی، معاون 

امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه....

خطیب زاده: 
 اجازه نخواهیم داد کسی مذاکرات 

را فرسایشی کند

گروسی:

 تفاهم ایران و آژانس تا 24 ژوئن تمدید شد
مدیرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی از 
تمدید یک ماهه تفاهــم ایران و آژانس تا ۲۴ 
ژوئن )سوم تیرماه( خبر داد.»رافائل گروسی« 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز 
)دوشنبه( طی یک کنفرانس خبری از تمدید 
یــک ماهه تفاهم ایــران و آژانس تا تاریخ ۲۴ 
ژوئن )ســوم تیرمــاه( خبــر داد.وی در آغاز 
کنفرانس خبــری خود در خصــوص تمدید 
تفاهــم ایــران و آژانس گفــت: »امروز بحث  
طوالنی و مفصلی با دکتر )علی اکبر( صالحی 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران داشتم و توانستیم در خصوص دو موضوع با یکدیگر توافق کنیم«.

گروســی در خصوص این دو مورد توضیح داد: »این توافق به تفاهم فنی دوجانبه موقت مربوط 
می شود که در ماه فوری در تهران در خصوص آن به توافق رسیدیم. اول اینکه، اطالعاتی که توسط 
تجهیزات فنی ما در مکان های مختلف در تهران جمع آوری می شود، همچنان ذخیره خواهد شد. 
مورد دوم این که تجهیزات، فعالیت های راستی آزمایی و نظارت که در خصوص آن توافق کردیم، 
از همین حاال برای مدت یک ماه همچنان ادامه خواهد داشت و در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱ )سوم 
تیرماه ۱۴۰۰( منقضی خواهد شــد و این چیزی اســت که امروز در خصوص آن توافق کردیم«.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی سپس ادامه داد: »اگر این تفاهم نامه در تاریخ فوریه حائز 
اهمیت بود، هم اکنون می توانم بگویم که اهمیت آن هم اکنون بیشتر از آن زمان شده است زیرا از 
ماه فوریه تاکنون فعالیت های زیادی هم از نظر کیفی و هم کمی در ایران صورت گرفته است«.

گروسی تصریح کرد: »به جز پارامترهای کلی که در بیانیه مشترک ماه فوریه ارائه دادم، تعدادی 
اســناد فنی  داریم که جزئیاتی از مکان های را دارد که ما دوربین ها و فلومتر ها و سیســتم های 
الکترونیک آنالین در آن  جا نصب کرده ایم تا غنی سازی که در آن مکان ها صورت می گیرد را ضبط 
کند«.وی در خصوص محدود شدن دسترسی آژانس به اطالعت ضبط شده گفت:  باید این مسئله 
را بیان کنم که دسترسی های آژانس در حدی که در برجام و پروتکل الحاقی وجود داشت، نیست. 
اطالعات ]دوربین ها[ تا یکماه آینده نیز تحویل آژانس نخواهد شــد.«مدیرکل آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی ادامه داد: »یکی از مواردی که در خصوص آن در ماه فوریه موافقت کردیم، این بود 
که در پایان ضرب االجل توافق ایران و آژانس اطالعات موجود بر روی تجهیزات فنی پاک خواهد 
شــد که هم اکنون چنین چیزی رخ نخواهد داد«.گروسی در پاسخ به سؤال دیگری تصریح کرد: 
»فعالیت های راستی آزمایی و نظارت آژانس همچون روال قبلی انجام گرفته است و همچنان دارد. 
ما می دانیم چه تجهیزاتی در چه مکان هایی قرار دارد و برآوردها و محاســبات خود را از آن چه 
رخ می دهد، داریم و می دانیم که می توانیم در زمان مناسب این برآوردها را طبق اطالعات پیش 

زمینه ای که در اختیار داریم، پشتیبانی کنیم«.

فرمانده کل سپاه :

دشمنان نمی توانند ظهور ایران قدرتمند را تحمل کنند
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واحد اطالعات اکونومیســت در یکــی از تحلیل های جدید خود 
نوشت:احتماالً تا سال ۲۰۲۲ توافق موقت برای کاهش غنی سازی 
اورانیوم در مقابل کاهش تحریم هــای نفتی ایران حاصل خواهد 
شــد؛ اما این توافق دیری نخواهد پاییــد و در بلندمدت تا ۲۰۲۴ 
روابط تیره خواهد شــد.به گزارش مرکــز پژوهش های اتاق ایران، 
تحلیل اکونومیست در مورد پیش بینی اقتصاد ایران از سال ۲۰۲۱ 
تا ۲۰۲5 نشان می دهد اقتصاد ایران در این دوره وابستگی شدیدی 
به وضعیت تحریم ها دارد.واحد اطالعات اکونومیســت در یکی از 
تحلیل هــای جدید خــود )مورخ ۴ آوریــل ۲۰۲۱( به پیش بینی 

وضعیت اقتصاد ایران در 5 ســال آینده پرداخته اســت. بر اساس 
این گزارش، باوجود ســه سال رکود عمیق کشــور و تحریم های 
مستمر ایاالت متحده، ایران همچنان دومین اقتصاد بزرگ منطقه 
با دومین نرخ جمعیت اســت که در صــورت تنش زدایی روابط با 
آمریکا )هرچند بعید به نظر می رسد(، چشم انداز اغواکننده ای برای 
سرمایه گذاران خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، چشم انداز اقتصاد ایران 
به کاهش یا عدم کاهش تحریم های ایاالت متحده وابستگی بسیاری 
دارد.بر اساس پیش بینی این گزارش، با توجه به انگیزه های هر دو 
طرف، احتماالً تا سال ۲۰۲۲ توافق موقت برای کاهش غنی سازی 
اورانیوم در مقابل کاهــش تحریم-های نفتی ایران حاصل خواهد 
شــد؛ اما این توافق دیری نخواهد پایید و در بلندمدت، اختالفات 
اساســی بین دو کشور، به تیرگی روابط آنها تا سال ۲۰۲۴ خواهد 
انجامید.این گــزارش تأکید می کنــد: باوجوداینکــه جو بایدن، 
رئیس جمهور جدید ایاالت متحده آمریکا، مواضع نرم تری نســبت 
به سیاست های فشار حداکثری رئیس جمهور سلف خود در پیش 

گرفته است؛ اما تجربه نشــان می دهد هرگونه خطای محاسباتی 
ایــران، از جانــب رئیس جمهور جدید ایاالت متحده بدون پاســخ 
نخواهد ماند.اقتصاد ایران که تحت فشارهای سه جانبه تحریم های 
ایاالت متحده، قیمت های پایین نفــت و اثرات همه گیری ویروس 
کرونا قرار دارد با محدودیت دسترســی بــه منابع مالی خارجی و 
محدودیت نقدینگی در داخل مواجه است. از طرف دیگر، افزایش 
مخارج دولت تا حدی از طریق پولی کردن کســری بودجه تأمین 
می شود که در اثر این سیاست، فشارهای تورمی باال به قوت خود در 
اقتصاد باقی خواهد ماند.البته، با گذشت زمان طی دوره پیش بینی، 
دولت تالش خواهد کرد هزینه های مرتبط با ویروس کرونا را مهار 
کند و درعین حال، افزایش قیمــت و افزایش صادرات نفت باعث 
رشد درآمدهای کشور خواهد شد؛ بنابراین، انتظار می رود کسری 
بودجه در بازه زمانی ۲۴-۲۰۲۳ الی ۲6-۲۰۲5 به طور متوسط به 
میزان ۱.5 درصد از تولید ناخالص داخلی تثبیت شــود.از طرفی، 
دولت برای تأمین کسری بودجه خود، به انتشار اوراق قرضه داخلی 

)که نیازمند ســرمایه گذاری بخش خصوصی است( و استقراض از 
چین و روسیه روی خواهد آورد. باوجوداین شرایط، چنانچه دولت 
در میان مدت مخارج خــود را به طور معقوالنه تری مدیریت نکند، 
کشور وارد یک مارپیچ ابرتورمی و پولی شدن کسری بودجه خواهد 
شــد.در بخش دیگری از این گزارش، به ســند همکاری ۲5 ساله 
ایران و چین پرداخته شــده است. این توافق قصد دارد نشان دهد 
که ایران هم از پشتوانه اقتصادی بین المللی برای مقاومت در برابر 
تحریم ها برخوردار اســت و هم حمایت سیاسی الزم را در ارتباط 
با تقاضای خود مبنی بر لغو تحریم ها پیش از بازگشــت به اجرای 
کامل توافق هسته ای دارد.سند همکاری ایران و چین این دیدگاه 
را تقویــت می کند که ایران مادامی کــه در انتظار رفع تحریم های 
ایاالت متحده است بر تقویت روابط اقتصادی خود با چین متمرکز 
خواهد شد، به ویژه در زمینه ترغیب چین به خرید نفت بیشتر در 
ازای دسترســی ترجیحی به قراردادهای زیرساختی در ایران برای 

شرکت های چینی.

 تحلیل جالب اکونومیست 
در باره تحریم های های 
ایران 
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متن کامل دستورالعمل بهداشتی انتخابات 28 خرداد 1400گزیده خبر

زمان رای گیری از ساعت ۷ صبح تا ۲ بامداد اعالم شد
کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات کشور، دستورالعمل بهداشتی 
انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را که پس از تصویب در ســتاد ملی 
کرونا از ســوی رئیس محترم جمهوری ابالغ شده است، در ۱۵ 
بند منتشر کرد. متن کامل دستورالعمل بهداشتی انتخابات ۲۸ 
خرداد ۱۴۰۰ که پس از طرح و بررسی در کمیته امنیتی انتظامی 
ســتاد ملی کرونا و ستاد انتخابات کشــور به تصویب ستادملی 
مدیریت کرونا رسیده و از ســوی رئیس محترم جمهوری ابالغ 
شــده است، توسط کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات کشور در 
۱۵ بند منتشــر شد، متن کامل این دســتور العمل بدین شرح 
اســت:برای برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات و انعکاس بیش 
تر برنامه های هر یک از نامزدها و مشــارکت حداکثری در سایه 
حفظ سالمت اجتماعی، رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی 
با توجه به طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها برای کلیه افراد 
مرتبط با انتخابات، الزامی است. دستورالعمل های مذکور توسط 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و توسط قرارگاه 

عملیاتی ستاد ملی کرونا ابالغ خواهد شد.
هر گونه تجمع انتخاباتی، مراســم ســخنرانی، گفتگو و مناظره 
در مکان های سربســته از قبیل مساجد، سالن های اجتماعات، 

تاالرهای پذیرایی و سالن های ورزشی ممنوع است.
تبصره: مناظره در برنامه های پیش بینی شده صدا و سیما مجاز 

است.
 برگزاری تجمع انتخاباتی و سخنرانی نامزدها در فضای باز مانند 
اســتادیوم روباز، فضای باز مدارس و مراکز آموزش عالی و سایر 
مراکز مربوط به ســازمان ها مطابق با شیوه نامه بهداشتی وزارت 
بهداشــت، درمان و اموزش پزشــکی و رعایت موارد زیر بالمانع 

است:
۱/3. رعایت فاصله مناســب بر اساس ۸ متر مربع فضای باز برای 

یک نفر.
۲/3. رعایت سقف شرکت کنندگان به میزان حداکثر 3۰ درصد 

ظرفیت فضای در نظر گرفته شده.
3/3. کلیه شــرکت کنندگان و برگزار کنندگان ملزم به استفاده 

از ماسک می باشند.
۴/3. مســئولین مراسم به گونه ای برنامه ریزی نمایند که قبل و 

بعد از مراسم در درب ورودی و خروجی تجمع به وجود نیاید.
۵/3. زمان برگزاری مراســم حداکثر برای ۲ ساعت برنامه ریزی 

شود.
6/3. رعایت کلیه دســتورالعمل های بهداشــتی ابالغ شــده در 

خصوص تجمعات الزامی است.

ش    وزارت ورزش و جوانان و ســایر دســتگاه های اجرایی که 
دارای ظرفیت محیط های روباز در مراکز اســتان ها و شهرستان 
ها می باشــند، موظفند امکانات خود را به صورت مساوی برای 
برنامه هایی که شخص نامزد حضور دارد، با هماهنگی استانداری 
و فرمانداری ذیربط در اختیار آنان قرار دهند تا بر اســاس شیوه 
نامه های بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد.تبصره: وزارت کشور 
به اســتانداران ابالغ نماید که در هر استان، مکان های مناسب و 
منطبق با شــرایط وزارت بهداشت تعیین و در اجرای این بند به 

ستاد نامزدها اعالم نماید.
وزارت بهداشت و درمان و وزارت کشور موظفند ضوابط تبلیغات را 
در راستای رعایت شیوه نامه های بهداشتی تهیه و توسط رییس 

قرارگاه عملیاتی به نامزدها ابالغ نمایند.
هرگونه تجمع در محیط های بســته ممنوع اســت. در صورت 
ضرورت تشکیل جلسات داخلی ستادها در فضای بسته، با رعایت 
کامل طرح مدیریت هوشــمند )رنگ بندی شــهرها( و رعایت 
محدودیت حداکثر ۱۵ نفر برای شــهرهای با وضعیت قرمز، ۲۰ 
نفر برای شــهرهای با وضعیت نارنجی و 3۰ نفر برای شهرهای با 

وضعیت زرد بالمانع است. برگزاری مراسم استقبال از کاندیداها، 
راه اندازی کارناوال های تبلیغاتی و موارد مشــابه مطلقاً ممنوع 
اســت.به منظور کاســتن از تعداد و تراکم تجمعات انتخاباتی و 
همزمان انعکاس وســیع بیان دیدگاه ها، نظرات و برنامه نامزدها 
و فراهم نمودن زمینه اطالع رســانی حداکثری از طریق صدا و 
ســیما و فضای مجازی برای جبران خأل تجمعات، اقدامات ذیل 

برنامه ریزی شود:
۱/۸. صدا و ســیما نســبت به افزایش حداکثری زمان و ساختار 
برنامه های تبلیغات نامزدها از شــبکه های تلویزیونی و رادیویی 
ملی و اســتانی نسبت به ادوار گذشته )با توجه به تعداد نامزدها( 

اقدام نماید.
۲/۸. صدا و سیما از طریق شبکه های استانی فرصت الزم را برای 
نامزدها جهت گفتگو با مردم و معرفی برنامه های خود با تأکید بر 

برنامه های ترکیبی فراهم نماید.
3/۸. وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات موظف اســت ترتیبی 
اتخاذ نماید که در زمان تبلیغات انتخابات هیچ گونه اختاللی در 
اینترنت و خدمات رسانی اپراتورها ایجاد نشود. ایجاد محدودیت 

در فضای مجازی و پلتفرم های فعال مجاز نخواهد بود.
۴/۸. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف اســت در طول 
دوره تبلیغات نســبت به ارائه بســته های اینترنتی رایگان یا با 
تخفیف های مؤثر از طریق اپراتورها و با کمک ســازمان برنامه و 
بودجه برای کاربران و به صورت خاص ستادهای انتخاباتی اقدام 

نماید.
وزارت کشور برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اقدامات زیر 

را انجام می دهد:
۱/9. شعبه های اخذ رأی در اماکن شلوغ افزایش یابد.

۲/9. فاصلــه اجتماعی در شــعب اخذ رأی )خط کشــی محل 
ایستادن رأی دهندگان و ..( رعایت شود.

3/9. شــعب ســیار برای عدم تراکم در شــعب پر ازدحام و نیز 
دسترسی بیماران در قرنطینه برنامه ریزی شود.

۴/9. شعبه ها حتی االمکان در فضای باز استقرار یابند.
    وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری وزارت کشور به 
منظور اعالن شعبات اخذ رأی نزدیک و خلوت به مردم نسبت به 

ایجاد نرم افزار شعبه یاب اقدام نماید.
 به وزارت کشور اجازه داده می شود با هماهنگی شورای نگهبان 
به منظور جلوگیری از ازدحام در شــعب، ســاعت اخذ رأی را از 
ســاعت 7 صبح روز ۲۸ خرداد آغاز و در صورت لزوم در شــعبه 

های شلوغ تا ساعت ۲ صبح روز بعد تمدید نماید.
مقامات استانی، ناجا، بسیج و سپاه مجری این مصوبات هستند و 
نظارت عالی بر اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت بهداشت 
و درمان اســت. عدم رعایت این دستورالعمل و سایر شیوه نامه 
های بهداشتی تخلف انتخاباتی محسوب می شود و برابر با قوانین 
مربوطه اقدام خواهد شــد. تشــخیص تخلف انتخاباتی بر عهده 

قاضی رسیدگی کننده است.
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، شیوه نامه مخصوص 
تبلیغات شوراهای اسالمی شهر و روستا را تدوین و توسط ریاست 
قرارگاه عملیاتی به اســتانداری ها ابالغ نماید. نظارت بر حسن 
اجرای آن بر عهده بخشداری ها، دهیاری ها و خانه های بهداشت 
خواهد بود.در انتخابات ریاست جمهوری، رییس ستاد مرکزی و 
ستادهای استانی و شخص نامزدها مسئولیت رعایت پروتکل های 
بهداشــتی را بر عهده دارند و نســبت به عدم رعایت آن مسئول 

شناخته می شوند.
 در انتخابات شوراهای اسالمی، مجلس شورای اسالمی و خبرگان 
رهبری، شخص نامزد مسؤولیت رعایت پروتکل های بهداشتی را 
بر عهده دارد و نسبت به عدم رعایت آن مسؤول شناخته می شود.

پاسخ رهبر انقالب به رهبران مقاومت فلسطین
  دلهای ما با شماست؛ پیروزی نهایی 

را خواهید دید

حضــرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: دل های ما در صحنه  مبارزات شــما حاضر 
و دعای ما برای دوام و اســتمرار پیروزی های شما، دائم است.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاسخ به 
نامه های آقایان اســماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی 
فلسطین )حماس( و زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین، مبارزه 
با غاصبان فلســطین را مقاومت در برابر ظلم، کفر و اســتکبار خواندند و تأکید 
کردند: دل های ما در صحنه مبارزات شــما حاضر و دعای ما برای دوام استمرار 

پیروزی های شما، دائم است.

متن پیام های رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

برادر مجاهد جناب آقای اسماعیل هنیه اعّزه اهلل
سالم علیکم

نامــه ی جنابعالی را که در آن شــرح و تحلیل جهاد اخیر فلســطین را مرقوم 
داشــته اید، دریافت کردم. مبارزه ی شما، مقاومت در برابر ظلم و کفر و استکبار 
اســت و چنین مبارزه ئــی مرضّی خداوند عزیز قدیر و مصــداق: اِن تَنُصروا اهللَ 
یَنُصرُکم َو یَُثبِّت اَقداَمُکم است. به حول و قوه ی الهی پیروز خواهید شد و ارض 

مقّدسه را از لوث وجود غاصبان تطهیر خواهید کرد ان شاءاهلل.

برادرتان سّیدعلی خامنه ای
دوشنبه ۱۲ شوال ۱۴۴۲

3 خرداد ۱۴۰۰

بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادر مجاهد جناب آقای زیاد نخاله وّفقه اهلل و اَعانه

سالم علیکم
نامــه ی برادرانه ی جنابعالی را دریافت کردم. جهاد بزرگ و پیروز شــما برادران 
فلسطینی، چشم دوستدارانتان در سراســر جهان را روشن کرد. دل های ما در 
صحنه ی مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام و استمرار پیروزی های شما، 
دائم است. وعده ی الهی راست است که فرمود: َو لََینُصَرنَّ اهللُ َمن یَنُصُره، و شما 

پیروزی نهائی را خواهید دید ان شاءاهلل و بحوله و قّوته.
برادر شما سّیدعلی خامنه ای

دوشنبه ۱۲ شوال ۱۴۴۲  3 خرداد ۱۴۰۰

سرلشکر صفوی:
 پیروزی فلسطینیان در جنگ 12 روزه ثمره 

مکتب مقاومت است
دســتیار و مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا، گفت: پیــروزی جنگ ۱۲ روزه 
فلسطینیان بر رژیم صهیونیستی غاصب فلسطین ثمره مکتب مقاومت یا مکتب 
شهید قاسم سلیمانی است و مکتب مقاومت محصول مکتب دفاع مقدس است 
و این مکتب به فلســطین رفت و حماس را ایجاد کرد و از سوی دیگر به لبنان 
رفت و حزب ا... را شکل داد.، سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی 
فرماندهی معظم کل قوا  در نشست علمی  واکاوی عملیات بیت المقدس و تاثیر 
متقابل میدان و دیپلماسی که به همت پژوهشکده دفاع مقدس پژوهشگاه علوم 
و معارف دفاع مقدس برگزار شــد با اشاره به حضور خود در پیروزی خرمشهر، 
گفت: در پیروزی خرمشــهر 3۰ سال تمام داشــتم و مسئولیت بنده جانشین 
فرمانده کل سپاه در قرارگاه مرکزی کربال بود.وی افزود: پیروزی جنگ ۱۲ روزه 
فلسطینیان بر رژیم صهیونیستی غاصب فلسطین ثمره مکتب مقاومت یا مکتب 
شهید قاسم سلیمانی است و مکتب مقاومت محصول مکتب دفاع مقدس است و 
این مکتب به فلسطین رفت و حماس را ایجاد کرد و از سوی دیگر به لبنان رفت 
و حزب ا... را شکل داد.سرلشکر صفوی گفت: پس از گذشت 39 سال  از پیروزی 
و فتح خرمشهر می توانیم تا اندازه ای اسرار پشت پرده و ناگفته های جنگ را برای 
ملت بزرگوارمان، خصوصا جوانان برومند کشور عزیزمان بگوییم.رئیس پژوهشگاه 
علوم و معارف دفاع مقدس ادامه داد: بازنگری یا واکاوی  از حماسه اقتدار ملی و 
پیروزی ملت ایران به رهبری حضرت امام )ره(  در تاریخ ایران و جهان بایستی 
ماندگار بماند  و درس عبرتی برای ملت ها و امت های اسالمی باشد.مشاور عالی 
مقام معظم رهبری با اشاره به  عوامل قدرت ملی ایران در پیروزی فتح خرمشهر 
گفت: در پیروزی فتح خرمشــهر مجموع عوامل قدرت ملی ایران کارساز بود ، 
عواملی نظیر انســجام و وحدت ملی در سطح عالی کشور یعنی از نظر سیاسی  
همراهی و هماهنگی قوای سه گانه با رهبری  حضرت امام و وحدت و هماهنگی 
ارتش، ســپاه و بسیج و جهاد سازندگی و همچنین عوامل فرهنگی و معنوی و 
اقتصادی و ثبات سیاسی کشور ، حضور 7۰ هزار نیروی مردمی در بسیج و جهاد 
ســازندگی و قدرت فرماندهی مشترک سپاه و ارتش در غافلگیری دشمن  این 
پیروزی بزرگ را شــکل دادند.سرلشکر صفوی با اشــاره به روندها- رویدادها و 
راهبردهای جمهوری اسالمی ایران در ۴۰ سال گذشته و حرکت رو به افزایش 
قدرت ملی ایران افزود: روندها ، رویدادها و راهبردهای ایران در حدود ۴۰ سال 
گذشــته  به ســمت افزایش قدرت ملی  بوده است ، پس از 39 سال در سطوح 
راهبردی قدرتمان افزایش یافته و ایران تبدیل به قدرت منطقه ای شــده است 
و آمریکائی ها و صهیونیســت ها  و حامیان صدام  با شکست های بزرگی روبرو 
شــده اند و قدرت آنها رو به افول رفته است.وی افزود: به فضل الهی اگر بتوانیم 
شرایط وحدت ملی و انسجام ملی را در سطح  ملی و رضایت مردم را از وضعیت  
اقتصادی فراهم کنیم ، به شــرایط مطلوب تری خواهیم رسید و از نظر قدرت و 
ثبات سیاسی  به قدرت اول منطقه غرب آسیا خواهیم رسید و دشمنان مجبور 
خواهند بود به شرایط ایران تن دهند.سرلشکر صفوی اضافه کرد: نشست امروز 
می تواند یادآور شاخص ها ی قدرت ملی باشد و اینکه چگونه می توان سیاست 
خارجی و سیاســت میدانی را در جهت کسب پیروزی هماهنگ کرد.سرلشکر 
صفوی در بخش دیگری از ســخنان خود به تشریح شرایط محیط بین الملل  و 
منطقه ای  پرداخت و گفت: با فتح خرمشــهر استراتژی عراق با شکست مواجه 

شد و عراقی ها فکر نمی کردند که شکست بخورند.

دریادار خانزادی:
یگان های تکاور »نداجا« میعادگاه نیروهای شجاع 

و والیتمدار است
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: یگان هــای تکاور نیروی دریایی ارتش میعادگاه 
افســران و درجه دارانی توانمند، شــجاع، با ایمان، والیتمــدار و بهره مند از آمادگی 
جسمانی و دانش است.  امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در 
ادامه بازدید از مناطق جنوبی این نیرو مستقر در سواحل مکران، با حضور در منطقه 
دوم دریایی والیت در شهرســتان جاســک ضمن ارزیابی توان رزمی، از تجهیزات و 
توانمندی های تیپ دوم تکاوران دریایی حضرت رسول اعظم )ص( این منطقه بازدید 
کرد.وی در این بازدید ضمن اظهار رضایت از آمادگی دفاعی این یگان رزمی، با تأکید 
بر اینکه فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ارتش در تمام حوزه های تخصصی خود 
باید به علم و فناوری روز دنیا مسلط باشند، تأکید کرد: الزم است که فرماندهان در هر 
شرایطی چشم انداز روشنی برای آینده ترسیم کنند و گام های بلند و حساب شده ای 
در مسیر تحقق اهداف عالیه سازمان بردارند.فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به 
ظرفیت برجسته و ممتاز نیروی انسانی در مجموعه تکاوران دریایی، گفت: زمانی که 
پا به عرصه رزم می گذاریم، در وهله اول نیازمند نیروی انســانی توانمند، شــجاع، با 
ایمان، والیتمدار و بهره مند از آمادگی جسمانی و دانش در سطح باالیی هستیم که 
بتواند چهره به چهره با دشــمن مبارزه کند و بی شک یگان های تکاور نیروی دریایی 
ارتش، میعادگاه افسران و درجه دارانی با این خصوصیات خاص و منحصر به فرد است.

»قطعی برق« داد پلیس را هم درآورد!
 نابسامانی در تقاطع ها، اخالل در نظم شهری و 

وضعیت ترافیکی
رئیس پلیس راهــور تهران با ابراز گالیه از قطعی نامنظم برق در تهران گفت: 
قطعی برق در تهران باعث نابســامانی در تقاطعها، اخالل در نظم شــهری  و 
وضعیت ترافیکی نامناسب شده اســت . سردار محمدحسین حمیدی درباره 
قطعی های نامنظم برق سطح معابر  و چهارراهها و تقاطعهای شهر تهران اظهار 
کرد: قطعی برق و کم شدن دید رانندگان باعث شده آمار تصادفات خسارتی  و 
جرحی در سطح شهر تهران باال برود. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: با 
توجه به قطعی برق در تقاطعها و چهارراهها عالوه بر سردرگمی رانندگان در عبور 
از محل، تعداد تصادفات در این مقاطع نیز به همین واسطه  افزایش یافته است 
و امکان بروز تصادفات شدید و خسارت به خودروها تا حد زیادی افزایش یافته 
و وجود دارد.وی تصریح کرد: قطعی برق در تهران باعث نابسامانی در تقاطعها، 
اخالل در نظم شهری  و وضعیت ترافیکی نامناسب شده است که عوامل پلیس 
راهور در محلهای قطعی برق تقاطعها حضور دارند.این مقام انتظامی ادامه داد: 
ایــن افزایش نامنظم قطعی برق به جد باعث نگرانی پلیس راهور تهران بزرگ 
شده است که از مسئوالن محترم  خواهشندیم که از قبل قطعی برق در محل و 
منطقه، به پلیس راهور خبر و اطالع  دهند تا تدابیر الزم در رابطه با تأمین نیرو 
در تقاطع و ایجاد نظم ترافیکی در محل به واسطه قطعی چراغها اندیشیده شود.

 وزیر کشــور از نامزدها، ستادهای 
تبلیعاتــی آنان و مردم خواســت تا 
پروتکل هــای بهداشــتی ابالغی را 
رعایت کنند و گفت: جشن سیاسی 
انتخابات را بی مباالتی به یک موضوع 
غــم انگیز تبدیل نکنیــم و موجب 

تسری بیشتر و شیوع کرونا نشویم.
، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی روز 
دوشــنبه در حاشــیه نشســت با 
استانداران سراسر کشور درخصوص 
دستور کار این نشست گفت: در این 
نشســت آخرین وضعیت انتخابات، 
حمایت ها، پشــتیبانی ها و تشکیل 
هیات های اجرایی و تعیین شعبه ها و  
افرادی که باید در آن شعبه ها مستقر 
شوند بررسی شد.وی موضوع کرونا 
را دومین دســتور کار نشست امروز 
عنوان کرد و گفت: در این نشســت 
آخرین وضعیت کرونا به ویژه در این 
ایام بیســت روز تبلیغات و یک روز 
رای گیری، متناسب با سیاست های 
ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی شد.
وزیر کشــور با بیان اینکــه از نظر 

امنیت، پشــتیبانی و حمایت تدابیر 
الزم برای تشکیل گروه های نظامی 
و انتظامــی تاکنون هیچ مشــکلی 
نداشــته ایم، گفــت: اســتانداران، 
معاونان، فرمانداران و بخشــداران و 
همه افرادی که در قالب هیات های 
اجرایی در انتخابات فعالیت می کنند 
باید تمام تالش خود را انجام دهند 
و نظارت کامل و کافی داشته باشند 
تا هــم بی طرفی وزارت کشــور در 
اقصی نقاط کشــور هــم رعایت مر 
قانون و سالمت انتخابات اجرا شود 
و این یک دســتور اســت. به دنبال 
این دستور گروه های ناظر داریم که 
همه جا نظارت خواهند کرد.رحمانی 
اگر  فضلی خاطرنشــان کرد: مردم 
چیزی ببینند بــه ما اطالع خواهند 
داد و حتمــاً طرفــداران نامزدها و 
کاندیداها مــوارد را به ما می گویند. 
دستگاه های نظارتی هم همه تالش 
خود را انجام خواهند داد تا انتخابات 
را در صحــت ســالمت قانونی و بی 
طرفانه برگزار کنیم.وزیر کشــور با 

اشاره به وضعیت کرونا گفت: با توجه 
به گزارش اســتانداران پیک چهارم 
در حــال فروکش اســت اما نگرانی 
از نامناســب شدن وضعیت کرونا به 
دلیل اجتماعات انتخابات وجود دارد 
ریاســت جمهوری،  انتخابات  چون 
انتخابات مجلس خبرگان و مجلس 
شــورای اســالمی در ایام پیش رو 
برگزار می شود.وی افزود: به همین 
منظور دســتورالعملی در ستاد ملی 
مقابله با کرونا تصویب شد که آن را 
ابالغ کردیــم اما خواهش ما از همه 
نامزدها و ســتادهای آنها در سطح 
ملی و اســتانی و شهرستانی و همه 
مردم این اســت این جشن سیاسی 
انتخابــات را بــا بی مباالتی به یک 
موضــوع  غم انگیز بعــد از انتخابات 
تبدیــل نکنیم و موجب تســری و 
نامزدها،  شیوع بیشتر کرونا نشویم. 
مسئوالن ستاد و مردم رعایت کنند 
و اگر رعایت نکنند  برخورد قضایی 
می شود.رحمانی فضلی همچنین با 
اشاره به حضور وزیر نیرو در نشست 

امرور اســتانداران، گفت:  بخشــی 
از جلســه به خاطر اهمیت موضوع 
خاموشــی ها به حضــور  وزیر نیرو 
اختصــاص داشــت و ایشــان برای 
استانداران دالیل خاموشی را توضیح 
داد و درخواســت ها و پیشنهاداتی 
برای کنترل مصرف به ویژه مصرف 
خانگــی اداری و خدماتی همچنین 
کشــاورزی  و  صنعتــی  مصــارف 
مطرح کــرد.وی افزود: مقرر شــد 
این پیشــنهادها و خواســته ها به 
استانداران ابالغ شــود و استانداران 
ایجاد  کارگروهی  اســتانداری ها  در 
کنند.  از همین االن که خرداد است 
با این مشــکل مواجه شــدیم و اگر 
تدبیری اندیشیده نشود تا 3 ماه این 
گرما را پیــش رو داریم و امیدواریم 
با همکاری استان ها و فرمانداری ها 
و بــه ویژه مردم در نحوه و چگونگی 
مصرف برق با همین میزان تولید که 
در اثر خشکسالی و استفاده های غیر 
متعارف ایجاد شده،  پاسخ قابل قبول 

به نیازها داده شود.

رحمانی فضلی:
جشن سیاسی انتخابات را با بی مباالتی به موضوع غم انگیز تبدیل نکنیم

عراقچی: 
اول باید آمریکا تحریم ها را بردارد

 مسئول هیات مذاکره کننده هسته ای ایران در وین در توییتی در پاسخ به وزیر امور 
خارجه آمریکا نوشــت: اول باید آمریکا تحریم ها را بردارد.»سیدعباس عراقچی« در 
این پیام تاکید کرد که دیروز ۴ ساعت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در خصوص مذاکرات وین گفت و گو داشــتم. جلسه سخت اما مفیدی بود.
معاون وزیر خارجه ایران در این پیام یادآورشــد: اصول یکی اســت، آمریکا به عنوان 
طرفــی که برجام را ترک کرده اســت، باید اول تحریم های خــود را  بردارد. پس از 
راســتی آزمایی ایران اجرای کامل برجام را از ســر خواهد گرفــت. آیا آمریکا آماده 
اســت؟ وزیر خارجه آمریکا روز یکشــبنه با اتهام زنی به ایران به خاطر فعالیت های 
منطقه ای، دستیابی به توافق در زمینه هسته ای را ضروری دانست و گفت ما می دانیم 
چه تحریم هایی با برجام ناســازگارند و باید برداشته شوند.آنتونی بلینکن افزوده بود: 
نخستین کاری که باید انجام دهیم بازگرداندن مشکل هسته ای به درون جعبه است و 
به همین علت اگر ایران به تعهدات برجامی پایبند شود ما هم همین کار را می کنیم.

ظریف خطاب به بلینکن: 
لغو تحریم ها یک الزام حقوقی است نه یک اهرم 

مذاکراتی
وزیر امور خارجه کشــورمان با خطاب قرار دادن مقامات آمریکایی تاکید کرد که لغو 
تحریم های ترامپ یک الزام حقوقی و اخالقی- و نه یک اهرم مذاکراتی- است. محمد 
جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران در صفحه توئیتر خود نوشت: آنتونی 
بلینکن، لغو تحریم های ترامپ یک الزام حقوقی و اخالقی- و نه یک اهرم مذاکراتی- 
اســت.وزیر امور خارجه افزود، چنین استفاده ابزاری از تحریم ها به کار ترامپ نیامد؛ 
به کار شــما هم نخواهد آمــد. میلیاردها دالر پول مردم ایران را آزاد ســازید که به 
دلیل قلدرمابی ایاالت متحده در خارج به گروگان گرفته شــده است.  میراث ترامپ 
منقضی شده اســت. رئیس جمهور بایدن، این میراث را رها کنید.این توئیت ظریف 
در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا صورت گرفته اســت. بلینکن آنتونی 
بلینکن یکشــنبه در مصاحبه با شبکه ای بی سی گفت واشنگتن باید برنامه هسته ای 
ایران را در چارچوبی مشــخص قرار دهد و ســپس از آن به عنوان یک سکو برای و 
توافق در خصوص موضوعات دیگر استفاده کند.وی همچنین مدعی شد ایاالت متحده 
هنوز اقدامی از ایران مبنی بر آماده بودن و تمایل برای انجام اقدامات الزم به منظور 

بازگشت به تعهدات برجامی مشاهده نکرده است.

غریب آبادی خبر داد
تصمیم ایران برای ادامه ضبط داده ها حداکثر به 

مدت یک ماه دیگر به اطالع آژانس رسید
سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین گفت: تصمیم ایران 
برای ادامه ضبط داده ها حداکثر به مدت یک ماه دیگر به اطالع آژانس رسید. کاظم 
غریب آبــادی،، گفت: تصمیم ایران برای ادامه ضبط داده های دوربین ها حداکثر تا 
یک ماه دیگر، امروز از سوی سازمان انرژی اتمی به اطالع مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی رســید. غریب آبادی افزود: داده های سه ماه گذشته همچنان در اختیار 
ســازمان انرژی است و به آژانس منتقل نمی شود. داده های یک ماه پیش روی نیز 
صرفا نزد ایران خواهد ماند. در رابطه با حذف یا انتقال داده ها، همان شــرایط تفاهم 
مشترک ســه ماهه همچنان حاکم خواهد بود. نماینده دائم کشورمان به کشورهای 
طرف مذاکره توصیه کرد تا از این فرصت که بر اســاس حسن نیت ایران فراهم شده 
است، در جهت لغو کامل تحریم ها به گونه ای عملی و قابل راستی آزمایی استفاده 

کنند.
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گزیده خبر

معاون سازمان برنامه و بودجه:

خروج ۲.۳ میلیون نفر از بازار کار

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فشارهای ناشی از 
تحریم ها و کاهش منابع ارزی و تحت تاثیر قرار گرفتن نرخ ارز گفت 
که در این شرایط برای حمایت از معیشت مردم به پرداخت ارز ۴۲۰۰ 
با وجود تمامی انتقادات ادامــه دادیم، در حالی که متضرر اصلی آن 
دولت اســت و می توانست گران تر حتی تا ۲۳ هزار تومان بفروشد و 
کســری بودجه را جبران کند ولی این کار را نکردیم. دیروز)دوشنبه( 
سازمان برنامه و بودجه طی نشستی خبری به ارائه گزارشی از جریان 
بودجه و اقتصاد ایران در ســال های اخیر پرداخت که در این نشست 
مســئوالن مربوطه از جمله محمد کردبچه، مشاور سازمان برنامه و 
بودجــه و همچنیــن حمید پورمحمــدی، معاون امــور اقتصادی و 

هماهنگی سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.

صادرات 2.6 میلیون بشکه ای نفت داشتیم
معاون اقتصادی و امور هماهنگی ســازمان برنامه و بودجه با اشــاره 
به ویژه بودن ســال ۱۳۹۹ به عنوان ســالی ویژه گفت که با توجه به 
حداکثری بودن تحریم ها و شیوع کرونا، عمال اقتصاد و بودجه کشور 
با  تکانه های شــدیدی مواجه شــد که تجربه ای منحصر به فرد برای 
کشور ایجاد کرد.وی در ادامه به جریان مدیریت کشور در سال ۱۳۹۹ 

پرداخت و جریان ارزی را تشریح کرد.
پورمحمدی با اشــاره به این که سال گذشته سال پایانی دولت ترامپ 
بود و از این نظر فشــارهای زیادی را تحمیل کرد تا ایران را منعطف 
کند و برگ برنده ای برای خود باشد، اضافه کرد: جریان به گونه ای بود 
که برخی تحریم ها برای بار چندم اعمال می شد و در این بین وضعیت 
منابع ارزی ما با توجه به تحریم های شدید نفتی به طور قابل توجهی 
کاهش یافت چه در بخش درآمدهــای نفتی دولت و چه صادرات از 
طریق بخش خصوصی و در این حالت امکان صادرات نفت و کاال بسیار 

تحت تاثیر قرار داشت.

سال ۹۹ پیشنهاد نفت 5 دالری داشتیم
وی اظهار کرد: این در حالی است که از سال ۱۳۹۴ نرخ ارز تا حدودی 
در مسیر باثبات حرکت کرده و قیمت تا ۵۰۰۰ تومان بود، اما در سال 

۱۳۹۵ که ترامپ آمد و در سال ۱۳۹۷ که از برجام خارج شد و فشار 
تحریم ها شــدت گرفت روند صعودی نرخ ارز آغاز شد و قیمت به اوج 
رســید و تا سال گذشته به ۳۰ هزار تومان هم افزایش یافت در حالی 
که ما در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تا ۲.۶ میلیون بشکه نفت می فروختیم 
اما به تدریج تمام نفت و کشــتی های ما تحریم شده و به طبع آن با 
عدم دسترســی به منابع ارزی نرخ ارز باال رفت.به گفته وی، شرایط 
صــادرات و فروش نفت به نحوی پیش رفته بود که حتی در مقاطعی 
گازوئیل ۴۶ ســنتی به ۱۶ سنت کاهش یافته بود و پیشنهاد فروش 
نفت به پنج دالر هم رسیده بود. این در حالی است که در سال گذشته 
تامیــن بودجه از نفت حدود دو درصد و در حد ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون 

دالر بوده است.

بازار سرمایه هم دچار مشکل شد
معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در ادامه به 
بازارها و محل های تحت تاثیر قیمت ارز اشــاره کرد و گفت: یکی از 
بازارهای موثر از افزایش قیمت ارز، بازار سرمایه بود و دچار مشکالتی 
شد به هرحال بازار سرمایه خود را با افزایش نرخ ارز هماهنگ کرد به 
طوری که شــاخص به شدت باال رفت چرا که فعاالن بازار و صاحبان 
شــرکت ها با افزایش نرخ ارز ارزش شرکت های خود را نیز باال بردند.

وی اضافه کرد: از سویی دیگر در بازار بین بانکی نرخ بهره حدود هفت 
تا هشت درصد بود که این منابع به سمت بازار سرمایه رفت در عین 
حــال که فروش اوراق مالی دولت که بــا نرخ حدود ۱۴ درصد انجام 
می شــد در این جریان به باالی ۲۰ درصد رســید و در مجموع بازار 

سرمایه را متالطم کرد.

واردات کاال گران شد
پورمحمــدی در بخش دیگری از اظهارات خود بــه تحت تاثیر قرار 
گرفتن حوزه واردات کاال از افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: به هر 
صــورت با افزایش نرخ ارز واردات کاال نیز با افزایش قیمت مواجه بود 
اما از ســوی دیگر افرادی که تولید داخل هم داشتند به تدریج شروع 
به هماهنگی تولید خود با نرخ کاال با قیمت روز ارز کردند و به نوعی 
با تورم انتظاری منطبق شــدند، بنابراین ما در کنار افزایش کاالهای 
اساســی افزایش کاالی داخلی را هم داشتیم که به شدت بازار داخل 

را متالطم کرد.

خروج 2.3 میلیون نفر از بازار کار
وی همچنین به متالطم شــدن بازار کار در سال گذشته اشاره کرد 

و گفت: فشــار ناشــی از افزایش نرخ ارز و در ادامه کرونا بسیاری از 
مشاغل را تحت تاثیر قرار داد و برخی از آنها به سمت ورشکستگی و 
تعدیل نیروی کار پیش رفتند که خود موجب کاهش نرخ مشارکت و 
خروج ۲.۳ میلیون نفر از بازار کار شــد که نوعی بیکاری پنهان ایجاد 
کرد.در این شــرایط با افزایش نرخ تــورم و ارز دیگر امکان مدیریت 
معیشــت با دســتمزد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی وجود نداشت 
و هزینه سنگینی به دولت، کارمندان، بازنشسته ها و تامین اجتماعی 

وارد می شد که باید آنها را حمایت می کردیم.

متضرر اصلی ارز 4200 تومانی دولت است
معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در ادامه به 
اقدامات دولت جهت ترمیم شرایط پیش آمده در سال گذشته ناشی 
از افزایش قیمت ارز و البته شیوع ویروس کرونا و هزینه های تحمیلی 

آن پرداخت.

پورمحمدی با اشاره به اقدامات حمایتی گفت که استمرار ارز ۴۲۰۰ 
تومان برای تامین حتی چند قلم کاالی اساسی را ادامه دادیم این در 
حالی اســت که حمایت از ارز ۴۲۰۰ نداریم و متضرر اصلی پرداخت 
آن دولت اســت چرا که می تواند ارز خود را تا ۲۳ هزار تومان و باالتر 
بفروش رسانده و کسری بودجه را جبران کند، اما با توجه به اهمیت 
حمایت از معیشــت مردم در آن شرایط سخت به پرداخت آن ادامه 

دادیم.

پرداخت ۹2 هزار میلیارد تومان به بودجه های عمومی
وی همچنان گفت که در سال گذشته از مصارف ۵۷۱ هزار میلیاردی 
بودجه ۵۶۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۱.۴ درصد کمتر از قانون انجام 
شــد می دانیم که با کاهش مصارف برخی بخش ها آسیب دیدند اما 
چاره ای نداشتیم و باید هزینه های دولت را کم می کردیم که بتوانیم با 
پایبندی به انضباط مالی از فشار بر بازار پول کم کنیم.معاون اقتصادی 
و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در همین جریان ما 
در سال گذشته ۹۲ هزار میلیارد تومان به بودجه های عمومی پرداخت 
کردیم تا جریان تکمیل پروژه ها و البته اشتغال در این بخش ها ادامه 
داشــته باشد در حالی که معموال چنین سقف پرداختی و عملکردی 
در بودجه های عمرانی نیست.پورمحمدی در مورد حمایت از بازار کار 
نیــز اظهار کرد: ما ۴۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را به 
صورت وجوه اداره شــده و همچنیــن ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
تســهیالت بانکی را برای ایجاد اشتغال و البته حفظ اشتغال پرداخت 

کردیم تا بتوان جلوی آسیب های موجود را بگیریم. در عین حال که 
در اجرای تداوم قانون حمایت از اشتغال روستایی و عشایری با استفاده 

از صندوق توسعه ملی اقدام شد.

افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق
وی در رابطه با نحوه ی جبران کسری ناشی از فروش نفت و درآمدهای 
ارزی آن در بودجــه ۱۳۹۹ اظهار کرد که افزایش درآمدهای مالیاتی 
بدون فشــار بر مردم در دســتور کار قرار گرفت و از طرق مختلف از 
جمله اتصال به سامانه ها و دریافت مالیات های معوق این منابع تامین 
شــد. معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه ادامه 
داد: در ســال گذشته به سمت تامین منابع از محل ارزان یعنی اوراق 
پیش رفتی؛ به طوری که در بودجــه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق 

پیش بینی شده بود اما تا ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم.

 واگذاری 35 هزار میلیارد تومان سهام
پورمحمدی همچنین به جریان واگذاری سهام شرکت ها برای تامین 
کسری بودجه اشــاره کرد و گفت: طی ســال های گذشته واگذاری 
سهامی شرکت ها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی نادیده گرفته شده 
بود کــه آن را مورد توجه قرار دادیم به هرحال کارشناســانی تاکید 
داشتند که دولت برای کنترل شاخص بورس نسبت به واگذاری سهام 
اقدام کند که ما توانستیم ۳۵ هزار میلیارد تومان سهام بفروشیم و در 

ادامه برای کنترل شاخص دیگر عرضه نکردیم.

برداشت 35 هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی
معاون اقتصادی و امور هماهنگی ســازمان برنامه و بودجه از جریان 
برداشــت منابع از صندوق توسعه ملی در ســال گذشته با توجه به 
مجوز رهبری و مصوبه مجلس شــورای اسالمی در قانون بودجه نیز 
ســخن گفت.وی توضیح داد: براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی 
امکان اســتفاده از ۲.۷ میلیارد یورو معادل حــدود ۷۲ هزار میلیارد 
تومان از منابع صندوق توســعه ملی برای دولت وجود داشت، اما ما 
فقط ۳۵ هــزار تومان و به عبارتی ۴۰ درصد از منابع که حق بودجه 
بود را برداشت کردیم و بیش از آن با توجه به این که امکان فروش از 
سوی بانک مرکزی نبود برداشت نداشتیم.پورمحمدی ادامه داد: باید 
توجه داشت وقتی برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش پایه پولی 
می شــود این طور نیست که دولت و سازمان برنامه و بودجه بخواهد 
مقابل بانک مرکزی مقاومت کند بلکه این افزایش پایه پولی اتفاق بد 
برای خود دولت است شــاید که موجب افزایش تورم و تبعات ناشی 

از آن می شــود و آنگاه باید به دنبال راهکاری برای جبران آن باشیم. 
از این رو ما خودمان می دانیم ســود برداشت از صندوق توسعه ملی و 
افزایش پایه پولی به چشم خودمان می رود و اگر شرایط مناسب نباشد 

و بانک مرکزی امکان فروش نداشته باشد، آن را مطالبه نمی کنیم.

معاون اقتصادی و امور هماهنگی ســازمان برنامه و بودجه همچنین 
در رابطه با ســایر اقدامات صورت گرفته در حمایت از معیشت مردم 
با توجه به آســیب های ناشی از ویروس کرونا اظهار کرد: سعی براین 
شد تا از کسب و کارهای آسیب دیده به نوعی با توجه به منابعی که 
در اختیار بود حمایت شــود که از جملــه آن وام ارزان قیمت ۱۲ تا 
چهار درصدی، پرداخت بخشــی از حق بیمه کارگران در صورت نگه 
داشت نیروها، تعویق اظهارنامه های مالیاتی و جرائم مالیاتی، پرداخت 
منابــع بالعوض به خانوارها، تامین بیمه بیــکاری ۸۰۰ هزار کارگر و 
تادیه بدهی دولت از جمله ۳۲ هزار میلیارد تومان به ســازمان تامین 
اجتماعی برای ترمیم پرداختی ها و همچنین حداقل حقوق کارکنان تا 

بیش از ۵۰ درصد از سوی دولت اجرایی شد.

پارسال زمان حذف یارانه نبود
پورمحمدی در ادامه در مورد این که در سال گذشته با توجه به شرایط 
ســختی که از آن می گویید دولت به پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان 
یارانه نقدی و ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی به تمامی اقشار 
ادامه داده اســت، تصریح کرد: در ســال گذشته زمان مناسبی برای 
حذف یارانه بگیران با توجه به وضعیت اقتصادی نبود از سویی دیگر 
تجربه نشــان داده که وقتی به حذف دســت زدیــم با توجه به عدم 
اتصال ســامانه ها و عدم تکمیل بانک های اطالعاتی افرادی نیز حذف 
شــده بودند که جزو اقشار آسیب پذیر بود، بنابراین ما تنها کاری که 
توانستیم انجام دهیم این بود که یارانه جدید به سه دهک باال پرداخت 
نکنیم و سایر بخش ها تحت پوشش حمایتی قرار بگیرند.به گفته وی، 
با مصوبه مجلس شورای اسالمی برای امسال هم هر سه دهک باالی 

درآمدی با توجه به شرایط فعلی از بودجه حذف شده است.

نمی گویم اوضاع خوب است، اما از بحران عبور کردیم
این مقام مسئول در ســازمان برنامه و بودجه با اعالم وضعیت فعلی 
اقتصاد و آنچه که از رشــد اقتصادی مشــخص می شود، اظهار کرد: 
پیش بینی ها در ســال گذشــته از بانک جهانی گرفتــه تا صندوق 
بین المللی پول، ســازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی و بانک مرکزی نشان دهنده رشد اقتصادی منفی ایران 
بود به طوری که بین منفی پنج تا منفی ۱۱ درصد هم برآورد می شد، 
اما به هر صورت به هر نحوی مدیریت شــد که تا پایان سال گزارش 
بانک مرکزی بیانگر رشــد مثبت دو درصد بود.وی با تاکید بر این که 
من به هیچ عنوان نمی خواهم بگویم که اکنون در اوضاع مناسبی قرار 
داریم و معیشت مردم تامین شده و یا شرایط ایده آل است، یادآور شد: 
با تمام سختی ها و مشکالتی که در سال گذشته داشتیم و تمام پیش 
بینی های بدی که برایمان وجود داشت توانستیم از شرایط نامطلوب 

و بحرانی عبور کنیم.

معاون وزیر تعاون مطرح کرد؛
توسعه کسب و کارهای خرد برای اشتغال زنان 

سرپرست خانوار
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در آئین پروژه حمایت از کسب و کارهای 
خرد و نوپا؛ اشــتغال زنان سرپرســت خانوار و گروه های آسیب پذیر را مهمترین 
دستاورد این طرح دانست. آئین »توزیع نمادین پروژه حمایت از کسب و کارهای 
خرد و نوپا از طریق ظرفیت سازی و توزیع اقالم بهداشتی برای سالمندان و زنان 
باردار در دوره کووید ۱۹ « با حضور عیســی منصوری معاون توسعه کارآفرینی 
و اشتغال و ساتیا دورایسوامی، نماینده جدید صندوق جمعیت ملل متحد برگزار 
شد.عیسی منصوری، در این آئین گفت:  کسانی که تجربه کار بین المللی دارند، 
آگاه هستند که اجرای برنامه هایی از این دست آسان نیست، چرا که مجموعه ای 
از بخشهای مختلف مانند اتحادیه اروپا، آژانسهای سازمان ملل، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، NGO و واحدهای تولیدی و توزیعی در یک همبستگی و وحدت 
در این پروژه مشارکت کرده اند.وی با بیان اینکه، ارزیابی های داخلی و بین المللی 
نشان از موفقیت این پروژه دارد، تصریح کرد: نیت خیرخواهانه دوستان در فرآیند 
اجرای برنامه در همه سطوح به گونه ای بود که با چانه زنی توانستند تخفیف های 
مختلفی بگیرند و نتیجه آن عرضه بیشــتر محصــول بود.منصوری تصریح کرد: 
می توانیم در ابعاد بزرگ تر و گسترده تر کار، محصول و خدمات را به جامعه ارائه 
کنیم.معاون توسعه کارآفرینی و اشــتغال افزود: مجموعهNGO  کاردوک، دفتر 
سیاستگذاری و توسعه اشتغال و صندوق جمعیت ملل متحد در ایجاد اعتماد و 
هدایت کار بسیار خوب عمل کردند.وی ابراز امیدواری کرد: پروژه های بزرگتری نه 
فقط در حوزه کووید ۱۹ بلکه در حوزه استفاده از  فرصت جمعیتی و تبدیل آن به 
سود جمعیتی که محمل اصلی ارتباط با مجموعه صندوق جمعیت سازمان ملل 
است کلید بخورد.در ادامه، ساتیا دورایسوامی، نماینده جدید صندوق جمعیت ملل 
متحد در ایران از راهبران این پروژه قدردانی کرد.نماینده صندوق جمعیت ملل 
متحد در ایران با تبریک اجرای موفق این پروژه گفت: این اولین باری اســت که 
در یک مراسم رسمی در جمهوری اسالمی ایران شرکت می کنم و شاهد چنین 
دستاورد درخشانی هستم.وی با ابراز شگفتی ازتعداد اقالمی که در این مدت کوتاه 

تولید شده به دیگر دستاوردهای این پروژه اشاره کرد.

۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت آماده 
واگذاری به بخش خصوصی

دژپســند گفت: وزارت اقتصاد ۲۷ هــزار میلیارد تومان آگهی فــروش در مرحله عرضه 
شرکت ها مشمول واگذاری است که مقرر شده در ۶ ماه اول سال ۱۰۰هزار میلیارد تومان 

سهام شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شوند.
 فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز )دوشنبه ۳ خرداد( در حاشیه جلسه با 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلسه 
امروز به دو بخش تقســیم شد، که در ابتدا گزارشی از عملکرد خود در حوزه های مختلف 
که مربوط به اجرای سیاست های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی در خصوص بهبود فضای 
کسب و کار و و مقررات زدایی بود ارائه شد و همچنین برنامه هایی که امسال در راستای 
تحقق شعار سال، تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها در دستور کار داشته ایم را ارائه کردیم.

وی افزود: خدا را شاکریم که در سال گذشته توانستیم گام های بلندی را در جهت بهبود 
فضای کســب و کار برداریم، عمدتاً در این حوزه نتیجه کار ما به بخش خصوصی مربوطه 
می شود، اخیراً سه اتاق بازرگانی، تعاونی و اصناف طی نامه ای از عملکرد سال گذشته وزارت 
اقتصــاد ابراز رضایت کردند. گام های بزرگی با همکاری بخش خصوصی و دســتگاه های 
اجرایی برداشته شد.وزیر اقتصادی تصریح کرد: یکی از راه کارهایی که در این مسیر به ما 
کمک کرد، اصالح ماده ۱ و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی بود چرا که ضمانت اجرایی به هیات 
مقررات زدایی برای انجام این کار داده شــد. دژپسند اظهار کرد: بخشی از برنامه ما برای 
تسهیل کسب و کار در دست اجرا و بخشی دیگر، مربوط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع 
قانونی همانند دولت، شورای هماهنگی اقتصادی و هیات مقررات زدایی است که  برخی 
از آنها را در حوزه گمرک و مالیات گرفتیم و بخشی از آن در دستور کار شورای هماهنگی 
اقتصادی بوده و در حال انجام است. اهتمام جدی وزارت اقتصاد و دارایی این است که در 
تحقق این عملکرد تا زمانی که فرصت داریم حداکثر استفاده را ببریم .وزیر اقتصاد و امور 
دارایی تاکید کرد: بخش دوم جلسه به طرح سواالت نمایندگان، اختصاص داشت که پاسخ 
های مربوطه داده شد، امیدوارم با روندی که در پیش گرفتیم سال بهتری  برای حمایت از 
تولید داشته باشیم.دژپسند خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی، ۲۷ هزار میلیارد تومان  
آگهی فروش در مرحله عرضه شرکت های دولتی مشمول واگذاری به بخش خصوصی در 
اختیار داردکه باید مشتری و تقاضا برای آن وجود داشته باشد، بنابراین برنامه ما این است 
که برای ۶ ماه اول سال، به ارزش  ۱۰۰هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی که در 

فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شود.

در سال ۹۹؛
صادرات بخش کشاورزی ۲۶ درصد افزایش یافت

یک مقام مسئول گفت: صادرات بخش کشــاورزی در سال ۹۹ به لحاظ وزنی ۲۶ درصد 
و ارزشــی ۱۴ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش نشــان می دهد.به گزارش وزارت جهاد 
کشــاورزی، سرپرست دفتر صادرات معاونت توسعه بازرگانی با بیان اینکه صادرات بخش 
کشــاورزی در ســال ۹۹ به لحاظ وزنی ۲۶ درصد و ارزشی ۱۴ درصد نسبت به سال ۹۸ 
افزایش نشان می دهد، افزود: سال گذشته ۸.۸ میلیون تن محصوالت کشاورزی و صنایع 
تبدیلی و غذایی به ارزش ۶.۵ میلیارد دالر از کشور صادر شد.مسعود بصیری میزان صادرات 
بخش کشاورزی در سال ۹۸ را ۷ میلیون تن و به ارزش ۵.۷ میلیارد دالر عنوان کرد.وی 
با بیان اینکه تولیدات کشــاورزی باید صادرات محور شود، اظهار داشت: صادرات کاالهای 
کشــاورزی به میزان زیادی با تنظیم بازار داخلی کاالها گــره خورده و در نتیجه به رغم 
برنامه ها، قابلیت ها و مزیت های صادراتی در بخش کشــاورزی، بیشتر به سفره خانوارها و 
بازار داخلی از نظر تأمین کاال، کمیت مناسب و قیمت تمرکز شده و اگر تأمین کاال در بازار 
داخلی مناسب بود شاید فکری برای صادرات محصوالت کشاورزی و حمایت از آن می شود.

وی درباره خشکســالی و تأثیر کمبود آب بر صادرات محصوالت کشاورزی اذعان داشت: 
ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته و از نظر بارش با مشکل مواجه است، اما با 

روش های علمی و تکنولوژی های نوین می توان کشاورزان را به نحوی هدایت کرد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور حوزه ثبت ملک کرج-ناحیه یک
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای امیر هادیان به وکالت از طرف مالکین آقای فرهاد بابائی و خانم فاطمه صغری آرمات و 
آقای یزدان مهر بابائی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که 
سند مالکیت شش دانگ یک قطعه توتستان به شماره 5 فرعی از 355 اصلی واقع در اراضی 
حوزه ثبتی شهرســتان کرج مورد ثبت 15474 صفحه 497 جلد 103 امالک به نام حسن 
میرکیانی ثبت و صادر گردیده و برابر سند قطعی 110983 مورخ 89/8/20دفترخانه 1 کرج 
به متقاضی منتقل شــده و به موجب سند رهنی شماره 96379 مورخ 90/6/6 دفترخانه 3 
شهرری در رهن بانک تجارت می باشد و نسبت به آن اجرائیه صادر گردیده است که به علت 
جابجایی منزل مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است.لذا مراتب 
به اســتناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شــود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکورباشــد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
 عباسعلی شوش پاشا - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج 
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مدیر عامل توانیرگزیده خبر

ادامه شرایط بحرانی مصرف برق تا ۱ ماه آینده
مدیر عامل توانیر گفت: امسال به ویژه در یک ماه آینده، شرایط 
بحرانی داریم، به همین علت به نیروگاه ها فشار آوردیم تا زودتر 
به مدار تولید برگردند و بــا تولید رمزارز ها هم برخورد جدی 
می کنیم.، محمد حســن متولی زاده گفت:امسال  رشد انرژی 
مصرفی برای استخراج هر واحد رمزارز, چندین برابر شده است 
و بر اســاس برآوردها؛ حدود دو هزار مگاوات از برق کشورمان 
برای تولید رمزارز مصرف می شود.مدیر عامل توانیر افزود: دو 
هزار مگاوات معادل مصرف دو میلیون خانوار یا معادل بیش از 
مصرف هفت استان کشور و یا معادل 30 درصد مصرف تهران 
اســت.وی ادامه داد: از همه کمک خواستیم تا در این زمینه 
به ما کمک کنند و از مردم خواســتیم اگر مطلع شدند جایی 
در حــال تولید غیرقانونی رمزارز اســت اطالع دهند و پاداش 

دریافت کنند.

 اگر منابع مالی وجود داشته باشد، تولید برق افزایش 
می یابد

 متولــی زاده با بیان اینکه به همکارانمان که برای جمع آوری 
رمزارزها رفتند تیراندازی شــد, افزود: از دستگاه های امنیتی 
و قضایی کمک خواســتیم.مدیرعامل توانیر گفت: از نظر توان 
تولید و ســاخت تجهیــزات تولید برق هیچ مشــکلی نداریم 
و ســازنده و پیمانکاران بســیار قوی داریم و اگر منابع مالی 
وجود داشــته باشــد، تولید برق افزایش می یابد. متولی زاده 
با بیان اینکه با اقدامات و راه های ســاده می توانیم بســیاری 
از مشــکالت را حل کنیم, افزود: اگر کولرهای گازی اسقاطی 
را که هر کدام معادل دو خودروی فرســوده, سوخت مصرف 
می کنند با یک کولر استاندارد, تعویض کنیم, در مصرف برق, 
شش هزار مگاوات صرفه جویی انجام می شود و همین کار اگر 
برای کولرهای آبی هم انجام شــود بیش از چهار هزار مگاوات 
دیگر هم صرفه جویی می شــود و اگــر بخاری های دودکش 
دار مردم هم اصالح شــود, روزی 200 میلیون مترمکعب در 
مصرف ســوخت, صرفه جویی می شود.متولی زاده افزود: اگر 
مــردم در مصرف برق, کمی صرفه جویی کنند به خاموشــی 

نیازی نخواهیم داشت.

 اگر مردم در مصــرف برق, کمی صرفه جویی کنند به 
خاموشی نیازی نخواهیم داشت

مدیرعامل توانیر با اشــاره به این کــه ارزان ترین برق دنیا را 
داریم, گفت: هزینه ای که افراد سیگاری بابت سیگار در ایران 
پرداخت می کنند پنج برابر هزینه ای است که همه مردم ایران 
برای مصرف برق خانه هایشان پرداخت می کنند. محمدحسن 
متولــی زاده انعطاف پذیری در مصرف برق و داشــتن ذخیره 
کافی برای شرایط اضطرار را از راهکارهای حل مشکل کمبود 
برق بیان و اضافه کرد: تحقق ذخیره کافی به ســرمایه گذاری 
هــای فراوان نیاز دارد و انعطاف پذیری در مصرف تا کنون در 
سیاســت های وزارت نیرو اعمال شده است.وی ادامه داد: در 
سال های اخیر, سیاست های تشویقی برای مشترکان داشتیم 
که اگر در شــرایط خاص, مصرف را کاهش دهند تشویق می 
شــوند.متولی زاده افزود: در زمستان, مصرف گاز کشور 850 
میلیــون مترمکعب در روز اســت که بیــش از 650 میلیون 
مترمکعب آن در بخش خانگی و تجاری مصرف می شــود و 
در نتیجه سوخت گاز طبیعی تحویلی به نیروگاه ها کاهش می 

یابد و الزاماً باید سوخت مایع مصرف کنند.

 تولید »رمزارزها« بسیار انرژی بر است
او اضافه کرد: تعدادی از نیروگاه های ما که تعمیرات داشتند به 
علت این که مجبور بودند از سوخت مایع استفاده بیش از زمان 
مقرر کار کردند و تعمیرات آنهــا به تأخیر افتاد و این تأخیر, 
اثرات خود را در مقطع کنونی نشان داده است.مدیرعامل توانیر 
با اشاره به این که تولید »رمزارزها« بسیار انرژی بر است, گفت: 
علت این که بخش عمده ای از تولیدکنندگان این رمزارزها به 
ایران سرازیر شدند این است که انرژی در کشورمان ارزان است. 
متولی زاده افزود: این رمزارزها دو دســته هستند یک دسته 
در چارچوب قوانین و مقــررات کار می کنند که حدود 300 
مگاوات قرارداد رســمی دارند و مدیریت پذیر هستند و دیروز 
این تولیدکنندگان قانونی رمز ارز ها از مدار خارج شــدند.وی  
اضافه کرد: اما اکثریت تولیدکنندگان رمزارزها در کشــورمان 

تمایلی ندارند در چارچوب قانــون کار کنند و مدیریت پذیر 
باشــند. متولی زاده با اشــاره به این که آمار دقیقی از میزان 
تولید رمزارزها در کشورمان وجود ندارد، گفت: یکی از ویژگی 
های رمزارزها و فرایند اســتخراج آن ها, این اســت که قابل 
کنترل نیست.مدیرعامل شــرکت توانیر هم با حضور در این 
برنامه، ضمــن عذرخواهی از مردم بابت قطعی های مکرر برق 
گفت: برای روشــن نگه داشــتن چراغ خانه ها و چرخ زندگی 
مردم تالش می کنیم. محمدحسن متولی زاده با اشاره به اینکه 
خاموشــی ها به ناچار اتفاق افتاده اســت، افزود: امسال از نظر 
گرمای شــدید و زودرس، یک ســال بی سابقه ای بود و شاید 
در 50 ســال اخیر ایران سابقه نداشت؛ حتی دمای هوا در ماه 

فروردین, 5 درجه گرمتر از متوسط سال های گذشته بود.

 برای روشن نگه داشــتن چراغ خانه ها و چرخ زندگی 
مردم تالش می کنیم

وی ادامه داد: کم بارشــی و خشکســالی هم بــه آن اضافه و 
مجموع این عوامل موجب شــد که چاه های کشاورزی، زودتر 

وارد مدار و دستگاه های سرمایشی مردم زودتر روشن شوند.
 متولــی زاده اضافه کرد: پدیده ای به نام ”رمزارز“ هم به وجود 
آمد که حجم قابل مالحظه ای از مصرف را دارد.وی گفت: همه 
این عوامل موجب شد که رشد مصرف 20 درصدی بی سابقه 
را در صنعت برق داشته باشیم.مدیرعامل شرکت توانیر با بیان 
اینکه میانگین برق مصرفی کشور در 10 سال گذشته، یک و 
هشت دهم درصد بود، افزود: اما به یک باره رشد 10 برابری را 
تجربه کردیم.متولی زاده گفت: هر سال به طور معمول، حدود 
یک میلیون مشترک جدید و تعدادی صنایع جدید داریم که 
معموالً ســالی 2 هزار مگاوات مصرف اضافه داشتند.او با بیان 
اینکه صنعت برق، صنعــت عرضه و تقاضا و همزمان از تولید 
به مصرف اســت، افزود: مصرف، رشد بسیار زیادی داشت، اما 
عرضه و تولید ما کاهش و مشکل داشت.متولی زاده اضافه کرد: 
مهمترین علت این کاهش، کاهش ذخیره آب نیروگاه برقآبی 
بود که بیش از 50 درصــد کاهش یافت. همچنین تعمیرات 
نیروگاه ها بود که معموالً بر اساس برنامه ریزی ها تا نیمه خرداد 
به مدار وارد می شــوند و تعدادی از این نیروگاه ها هنوز آماده 
نشدند و به مدار نیامدند بنابراین این عوامل موجب ایجاد فاصله 

میان عرضه و تقاضا شد.

درآمد ۱۰ میلیارد دالری صادرات 
محصوالت پتروشیمی در سال گذشته

معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی از صادرات 25 میلیون تن محصوالت 
پتروشیمی در سال 1399 در شرایط تحریم و کاهش تقاضای ناشی از کرونا 
خبر داد و گفت: درآمد ارزی ناشــی از این مقدار صادرات 10 میلیارد دالر 
بوده اســت.، بهزاد محمدی دیروز در نشستی خبری با قدردانی از مدیران، 
متخصصان و کارگران صنعت پتروشیمی برای ثبت رکوردهای تاریخی اظهار 
کرد: بسیار خوشحالیم که صنعت پتروشیمی، به عنوان صنعت طالیی کشور، 

روز به روز نقش و جایگاه خودش را در اقتصاد ملی مستحکم تر می کند.
وی رشــد تقاضای ســاالنه فرآورده های نفتی در دنیا را کمتر از 9 درصد و 
رشــد تقاضای ساالنه محصوالت پتروشیمی را نزدیک پنج درصد دانست و 
افزود: این نشــانه مهمی برای لزوم توسعه هر چه بیشتر صنعت پتروشیمی 
اســت و ما باید با به کارگیری منابع هیدروکربنی غنی نفت و گاز به عنوان 
خوراک و براســاس نقشــه دقیق و مدون و بیش از پیش به سمت توسعه 
سریع و هوشمندانه صنعت پتروشیمی و خلق ثروت حرکت کنیم.مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی به عمر 58 ساله صنعت پتروشیمی اشاره 
کرد و افزود: ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی از 65 میلیون تن سال 98 با 
بهره برداری از 1۷ طرح و افزایش 25 میلیون تنی به 90 میلیون تن رسیده 
اســت که رکورد بی نظیری در تاریخ این صنعت به شــمار می آید.محمدی 
میانگین پیشرفت 10 طرح باقیمانده جهش دوم صنعت پتروشیمی را 8۴ 
درصد برشمرد و با بیان اینکه این طرح ها تا پایان سال 1۴00 به بهره برداری 
می رسد، گفت: با تحقق 100 میلیون تن، صددرصد برنامه ششم توسعه در 
بخش  پتروشیمی محقق می شود.وی با بیان اینکه هم اکنون ۴0 طرح فعال 
هم در قالب طرح های جهش سوم فعال هستند و ظرفیت تا سال 1۴0۴ به 
حدود 135 میلیون تن می رسد، افزود: با تحقق طرح های جهش سوم، رتبه 
ایران در تولید محصوالت پایه در خاورمیانه از رتبه دوم به جایگاه نخســت 

ارتقا می یابد.

تداوم فعالیت های طرح ساخت خط لوله 
نورداستریم-۲

کشتی فورچونا روسیه برای ادامه ساخت خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 
وارد آب های آلمان شد.به گزارش رویترز، مجری پروژه گازی نورد استریم 2 
روز یکشنبه )دوم خردادماه( به نقل از اداره حمل ونقل آلمان گفت: کشتی 
فورچونای روسیه لوله گذاری خط لوله انتقال گاز  نورد استریم- 2 در آب های 
آلمان را آغاز کرده است.این خط لوله که با عبور از اوکراین و در بستر دریای 
بالتیک از روسیه تا آلمان ادامه دارد، با انتقاد ایاالت متحده روبه رو شده است. 
آمریکا ادعا می کند نورد اســتریم-2 وابستگی اروپا به گاز روسیه را افزایش 
می دهد.فورچونا و دیگر کشــتی های شرکت کننده در این پروژه به فهرست 

تحریم های ایاالت متحده افزوده شده اند.

طوفان در خلیج مکزیک قیمت 
نفت را افزایش داد

قیمت شــاخص نفت خام برنت ساعت 5 و 13 دقیقه امروز 
)دوشــنبه، سوم خردادماه( با 32 سنت افزایش به 66 دالر و 
۷6 سنت و قیمت شــاخص دبلیوتی آی آمریکا با 35 سنت 
افزایش به 63 دالر و 93 ســنت برای هر بشــکه رســید.به 
گــزارش رویترز، قیمت نهایی شــاخص نفت خام برنت روز 
جمعه )31 اردیبهشــت ماه(، 6۷ دالر و 8 ســنت و قیمت 
شــاخص دبلیوتی آی آمریکا 6۴ دالر و 28 سنت بود.قیمت 
نفت دیروز با شکل گیری طوفانی در خلیج مکزیک افزایش 
یافت. افزون بر این، اعالم پایان دوره ســه ماهه توافق ایران با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، شــک و تردیدهایی را درباره 
آینده مذاکراتی که می تواند ســبب لغو تحریم های صادرات 
نفت ایران شــود، ایجاد کرد.تحلیلگران بانک اســترالیایی 
ای ان زی )ANZ( در یادداشــتی اعــالم کردند: تولید نفت 
ایــران در ماه های اخیــر - با احتمال اینکه ممکن اســت 

تحریم ها لغو شوند - در حال افزایش بوده است.

هرچند افزایش مصرف برق واحدهای 
غیرمجاز اســتخراج رمزارز توجیهی 
برای قطعی های برق نیست، اما الزم 
است تا وزارت نیرو، صمت و ارتباطات 
با همکاری هر چه سریع تر سدراه این 

فشار مضاعف بر صنعت برق باشند.
روز گذشته قطعی برق های گسترده 
و مکرر در ســطح کشــور و به ویژه 
پایتخت، ســر خط اخبار قرار گرفت. 
این در حالی اســت که شرکت توزیع 
برق تهران بزرگ جداولی را با تقسیم 
بندی زمانی و محله ای منتشر کرد؛ با 
این وجود بی نظمی قابل توجهی هم 
به لحاظ زمانی و تکــرار آن و هم به 
لحاظ محدوده های مکانی رخ داد. در 
چنین شرایطی سوال اینجا است؛ آیا 
آب و هوا و اقلیم ایــران طی هزاران 
سال گذشته تغییر کرده است؟ آیا در 
تمامــی ادوار ایران با چالش بارندگی 
و محدودیــت منابع آبی مواجه نبوده 
است؟ حتی تغییر الگوهای سینوسی 
جغرافیایی ســال های اخیر که وزیر 
نیرو بارها به آن اشاره کرده اند، مقوله 
تازه ای به شمار نمی رود. از چهار سال 
گذشته وزیر نیرو مطرح کرد که وارد 
تغییرات اقلیم سینوسی شدیم به این 
معنا که در ســالی شاهد خشکسالی 
شــدید و در ســال بعد ممکن است 
شاهد تر سالی شدید باشیم. چنانچه 
سیالب های شدید در دو سال گذشته 
نیز ســند همین اظهارنظر است. هر 
چند می توان بزرگترین سهم انتقادات 

وارده در بررسی و پیش بینی الگوهای 
را متوجه سازمان هواشناسی  بارشی 
کشور دانست، اما به گفته کارشناسان 
وزارت نیرو برای چنین شــرایطی نیز 
بایــد برنامه مدون یــک، دو و حتی 
باشــد.بنابراین  داشته  مرحله ای  سه 
نمی تــوان کاهش ســطح آب ذخایر 
آب سدهای کشور و در نتیجه کاهش 
تولید ۴ هزار مگاواتــی برق از محل 
نیروگاه های برقآبی را توجیه مناسبی 
برای شرایط کنونی دانست. از سویی 
دیگر اینکه در محافــل مختلف و از 
سوی مقامات مسئول مختلف صنعت 
برق بارها دلیل فشار مضاعف بر صنعت 
برق در شــرایط کنونی را اســتخراج 
غیرمجاز رمزارزها، به ویژه ماینرهایی 
که اکنون به واحدهای مسکونی نفوذ 
کــرده اند، مطرح می کنند، نیز مقوله 
تــازه ای نیســت. یک پایش ســاده 
اخبار داخلــی و بین المللی به نیکی 
روند افزایشــی فعاالن ایــن حوزه را 
نمایان می کند. به این ترتیب به نظر 
می رسد تشکیل یک مجمع مشترک 
بین وزارت نیــرو، صمت و ارتباطات 
و البتــه بخش خصوصــی می تواند 
ضمن بررســی چالش های این حوزه، 
راهکارهای کاربــردی را برای تأمین 

بــرق و مدیریت مصــرف آن، رصد 
اســتانداردهای تجهیزات اســتخراج 
رمــزارز و در نهایــت راهکارهایی که 
وزارت ارتباطات می تواند با اســتفاده 
از آن واحدهای غیرمجاز را شناسایی 
ارائه دهند.طبق بررســی های  کنند، 
دانشگاه کمبریج درباره برآورد مصرف 
برق واحدهای استخراج کننده رمزارز 
در ایران و البته جهان در سال 2021 
میالدی، ســهم ایران از مصرف کل 
برق دنیا برای این صنعت، حدود 10 
درصد اســت. این دانشگاه یک دامنه 
از مصــرف کیلووات ســاعت برق را 
مورد بررســی قرار داده است. بر این 
اســاس حد باالی این برآورد نشان از 
مصرف 520 میلیارد کیلووات ساعت 
طی یک سال گذشته )معادل حدود 
60 هزار مگاوات مصرف برق مستمر( 
است؛ از طرفی حد پایین این مصرف 
131 میلیارد کیلووات ساعت در یک 
سال گذشته )معادل حداقل 15 هزار 

مگاوات مصرف برق مستمر( است.
متوســط افزایــش ظرفیــت تولید 
نیروگاهی کشور حدود 2 هزار مگاوات 
در سال بوده است، این در حالی است 
که هدف گذاری برنامه ششم توسعه 
برای افزایــش روزانه تولیــد 5 هزار 

مگاواتی است. بر اساس این برنامه تا 
پایان سال 1۴00 ظرفیت تولید برق 
کشــور به 101 هزار مگاوات برســد. 
ظرفیت اســمی تولید برق کشور در 
حال حاضر حــدود 85 هزار مگاوات 
اســت که در اوج مصرف در ایام پیک 
میزان تولید از این ظرفیت به حدود 
60 هزار مگاوات می رســد.بر اساس 
ترازنامه انرژی منتشــر شده از سوی 
وزارت نیرو نرخ رشــد ظرفیت اسمی 
نیروگاه های کشور بین سال های 85 
تا 92 معــادل ۴5.5 درصــد و بین 
ســال های 93 تا 99 معــادل 1۷.6 
درصد بوده اســت که نشان از کاهش 
2۷.9 درصــدی در در دولت یازدهم 
و دوازدهم نســبت بــه دولت نهم و 
دهــم دارد.نکته ای کــه توجه به آن 
الزامی است، تنوع بخشی سبد تولید 
برق کشور و ارجحیت دادن و تمرکز 
کــردن روی به کارگیری و توســعه 
روش اصلح تولید برق است. از طرفی 
باید راهکارهای توسعه شبکه انتقال و 
همچنیــن کاهش تلفات نیروگاهی و 
شــبکه انتقال و توزیع را نیز مد نظر 
قرار دهیم. بی شــک این مشــکالت 
یک شبه ایجاد نشده اند که یک شبه 
نیز حل و فصل شــوند، اما از آنجایی 
که معضالت تازه ای نیســتند، انتظار 
می رود تا مدیــران این صنعت پیش 
از ایجاد مشکل و چالش برنامه ریزی 
کرده و بر اســاس آن تولیداتی داشته 

باشد.

لزوم همکاری 3 وزارتخانه برای 
کنترل ماینرهای غیرمجاز

به رکورد ۲ میلیون تن واردات نفت سبک چین
تاجران چینی به دنبال خبر اجرایی شــدن قانون جدید مالیات از 12 ژوئن، 2.08 میلیون 
تن نفت سبک در آوریل وارد کردند و رکورد زدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از 
اس پی گلوبال پلتس، واردات نفت ســبک چین ۴8,1 درصد در ماه آوریل نسبت به سال 
گذشــته میالدی افزایش داشت و به رکورد بیش از 2 میلیون تن رسید. دلیل این افزایش 
هجوم واردکنندگان چینی برای خرید بشکه های بیشتر قبل از اجرای قانون جدید مالیات 
بر مصرف بود. دولت چین در چهاردهم مه اعالم کرد قانون جدید مالیات از دوازدهم ژوئن 
اجرایی می شــود بنابراین انتظار می رود واردات در ماه مه هم در حد باالیی باشد. چین در 
ماه آوریل 2,08 میلیون تن نفت سبک وارد کرد که 1,28 میلیون تن آن از کره جنوبی بود.
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گزیده خبر  رشد 6.4 درصدی تولید در ماه آوریل

71 درصد تولید فوالد غرب آسیا در اختیار ایران
انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد تولید 
فوالد ایران در ماه آوریل 2021 مطابق با فروردین 1400 نسبت 
به مدت مشابه سال 2020 با افزایش 6.4 درصدی به 2.5 میلیون 
تن رسیده و ایران 71.4 درصد تولید فوالد غرب آسیا را در اختیار 
دارد. انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد، 
تولید فوالد ایران در ماه آوریل 2021 )فروردین 1400( نسبت به 
مدت مشــابه سال 2020 با افزایش 6.4 درصدی به 2.5 میلیون 
تن رسیده است.همچنین بر اساس این گزارش، تولید فوالد ایران 
در 4 ماه نخســت سال جاری میالدی به 10 میلیون تن رسیده 
است که نسبت به مدت مشابه سال 2020 افزایش 9.6 درصدی 

را نشان می دهد.

 ایران همچنان در میان 10 کشور نخست تولیدکننده فوالد 
جهان

بر اســاس این گزارش، ایران در فوریه 2021 )بهمن 1399(، در 
میان بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهان در جایگاه دهم قرار 
گرفت که از آن ماه تاکنون همین جایگاه را حفظ کرده اســت.
چین با تولیــد 97.9 میلیون تن، هند با 8.3 میلیون تن و ژاپن 
با 7.8 میلیون تن در رتبه های نخســت تا ســوم تولید فوالد در 
جهان قرار دارند.تولید فوالد ایران در 3 ماهه نخست سال جاری 
میالدی به 7.5 میلیون تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه 
ســال 2020 افزایش 10.7 درصدی را نشان می دهد.پس از این 
کشــورها، آمریکا با تولید 6.9میلیون تن، روسیه با 6.5 میلیون 
تن، کــره جنوبی با 5.9 میلیون تن، آلمــان با 3.4 میلیون تن، 

ترکیه با 3.3 میلیون تن، برزیل با 3.1 میلیون تن و ایران با 2.5 
میلیون تن، جایگاه های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده 
اند.با شــروع همه گیری ویروس کرونا در جهان از دسامبر سال 
2019، صنایع، کارخانه ها و تقریبا تمامی کشــورها در تعطیلی 
فرو رفتند و خســارات اقتصادی بیشــماری در جهان به بار آورد 
اما پس از گذشــت بیش از یک ســال از ایــن وضعیت برخی از 
کشورها در حال بازیابی نسبی خود هستند و در این ماه شرایط 

آنها بهتر شده است.

 ایران بیش از 71 درصد فوالد غرب آسیا را تولید می کند
همچنین تولید فوالد در غرب آســیا با افزایش 15.3 درصدی به 
3.5 میلیون تن رسیده اســت که با توجه به تولید 2.5 میلیون 
تنی ایــران در این ماه، 71.4 درصد تولید فوالد غرب آســیا در 

اختیار ایران است.

 هند بیشترین افزایش تولید را ثبت کرد
بر اســاس این گزارش، تولید فوالد هند نســبت به آوریل سال 
گذشــته میالدی 152.1 درصد افزایش یافت؛ برزیل با افزایش 
59.3 درصدی در جایگاه دوم بیشــترین افزایش و سپس ترکیه 
با افزایش 46.6 درصدی در جایگاه سوم قرار گرفتند.در این ماه، 
تمامی 10 کشور نخست تولیدکننده فوالد جهان، نسبت به مدت 
مشــابه سال 2020 افزایش تولید داشتند اما کمترین افزایش به 
ایران رسید و بیشــترین افزایش را هند به خود اختصاص یافت.
آمریــکا با 43 درصد، آلمان با 31.5 درصد، ژاپن با 18.9 درصد، 
کره جنوبی با 15.4، روسیه با 15.1 درصد، چین با 13.4 درصد 

و ایران با 6.4 درصد در جایگاه های بعدی قرار دارند.
این درحالی اســت که از زمان شــیوع کرونا در جهان، علی رغم 
اینکه دوره ایی رشــد تولید سایر کشورها منفی شد، رشد تولید 
فوالد ایران مثبت باقی مانده است.ایران در فوریه 2021 )بهمن 
1399( با ثبت رشــد 11.5 درصدی تولید، بیشــترین رشد را 
نســبت به فوریه 2020  در میان ده کشور نخست تولیدکننده 
فوالد به خود اختصاص داد.همچنین در ماه فوریه 2020 )بهمن 
1398( نیز بیشــترین افزایش تولید را در میان ده کشور نخست 

تولیدکننده فوالد جهان به خود اختصاص داده بود.

 افزایش 23 درصدی تولید فوالد در جهان
بر اســاس این گزارش، تولید فوالد جهــان در ماه آوریل 2021 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته  23.3 درصد افزایش یافته 

است و به 169.5 میلیون تن رسیده است.

پایش طرح های سال 1400 "ایمیدرو« با حضور جعفری برگزار شد
راه اندازی 13 طرح زنجیره فوالد

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در این جلسه اظهار داشت: 
طرح های مختلفی بــه ارزش بیش از 1.9 میلیارد دالر در زنجیره فوالد، مس، 
ســرب و روی، طال، فروکروم، تولید نفلین ســینیت، فسفات و همچنین بخش 
زیرســاختی تا پایان سال جاری راه اندازی می شــوند.وی افزود: از جمله طرح 
های قابل افتتاح در صنعت فوالد، شامل واحد فوالد سازی و ریخته گری تختال 
ســفید دشت، فاز 3 کنســانتره گهر زمین، واحد احیای مستقیم فوالد قائنات، 
کنســانتره فوالد شرق کاوه، بریکت ســازی فوالد شادگان تولید کالف فوالدی 
چادرملــو، واحد خردایش گل گهر و غیره اســت.رئیس هیات عامل ایمیدرو با 
اشــاره به افتتاح 6 طرح توسعه ای در صنعت مس تا پایان امسال، تصریح کرد: 
این طرح ها شامل شامل کنسانتره مس درآلو، هیپ لیجینگ سونگون، توسعه 
معدن سرچشمه، فلوتاسیون سرچشمه، کنســانتره ایجو، آهک هیدراته اهر تا 
پایان امسال به بهره برداری می رسند.وی درباره طرح های شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی اظهار داشت: 10 طرح توسط این شرکت شامل تولید طالی هیرد، 
تولید کاغذ از کربنات کلسیم، فسفات چرام، نوسازی سرب نخلک، آهک هیدراته 
کوه الر، تولید کود فســفاته، تولید سیلیکومتال فروکروم جغتای، افزایش تولید 
آنتیموان سفیدابه، افزایش تولید نفلین سینیت کلیبر و راه اندازی معدن طالی 
دره اشکی است.جعفری در بخش دیگری از سخنانش به برنامه های افتتاح در 
بندر پارسیان اشاره کرد و افزود: 3 پست اسکله بندر تخصصی صنعتی و معدنی 
در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان تا پایان سال 1400 به بهره برداری می 
رسد.وی ادامه داد: طرح های دیگری در زمینه زیرساختی اعم از راه سازی و به 
سازی راه ها، تامین تجهیزات و خط انتقال برق، اجرای 15 کیلومتر خط انتقال 

آب در منطقه گل گهر تا پایان امسال افتتاح می شود.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن به پروژه های زیست محیطی نگاه 

ریالی ندارد
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با تأکید بر این که 
ذوب آهن در پروژه های زیســت  محیطی نگاه ریالی به 
موضوع ندارد، گفت: برآوردهای انجام شده برای تعویض 
درب  های فلکســیبل نزدیک به 7 میلیون دالر بود که 
با کم تــر از نصف این عدد این درب  ها بومی ســازی 

شد.مهرداد توالئیان درباره بومی سازی درب های فلکسیبل ذوب آهن، اظهار کرد: 
اهمیت این پروژه برای ذوب آهن بیشــتر مربوط به مباحث محیط زیست است.

وی گفــت: ذوب آهن اصفهان با تعویض درب های فلکســیبل مربوط به باتری 
شــماره 3 واحد کک سازی از نشــت گازهای زائد از اطراف باتری ها جلوگیری 
کرده اســت.معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان، تأکید کرد: زمانی که نشــت 
گاز از درهای فلکســیبل نداشته باشــیم نه تنها پرت گاز نخواهیم داشت، بلکه 
کیفیت تولید بهتر خواهد شد.وی با بیان این که گاز داخل این واحد برای پخت 
کک اســت، گفت: زمانی که گاز از این درب  ها خارج می شود، عالوه بر آلودگی 
محیط زیست، هدف پخت کک باکیفیت را از بین می برد، درحالی که وجود گاز 
به طور کامل در این واجد و جلوگیری از نشــت آن موجب تولید یکنواخت کک 
می شود.توالئیان با تأکید بر این که ذوب آهن در پروژه های زیست محیطی نگاه 

ریالی به موضوع ندارد.. 

مدیرعامل فوالد تاراز از رکوردی دیگر در گروه فوالدمبارکه خبر داد:
 بزرگترین مشکل فوالد تاراز، تامین 

مواد اولیه است 
شــرکت فوالد تاراز به عنوان یکــی از زیرمجموعه های گــروه فوالدمبارکه در 
اردیبهشت امسال موفق به رکوردشکنی در تولید ورق گالوانیزه شد. مدیرعامل 
شــرکت در این خصوص گفت: افزایش میزان تولید و رکوردزنی در فوالد تاراز، 
نقش مثبتی در بازار خواهد داشــت؛ چرا که هر انــدازه تولید و عرضه در بازار 
افزایش یابد، قیمت محصوالت متعادل تر خواهد شد.سعید رشیدی با بیان این 
مطلب، اظهار کرد: در ادامه روند خوب و عملکرد درخشــان شرکت فوالد تاراز 
در ســال 99 که با رشد تولید 15.4درصدی نسبت به سال 98 همراه شده بود، 
خوشبختانه با تالش و همدلی کارکنان پر تالش شرکت فوالد تاراز در اردیبهشت 
1400 موفق شدیم رکورد تولید ماهانه را به مقدار 18هزارو937تن محصول با 
کیفیت و ابعاد متنوع به خصوص ضخامت پایین به ثبت برسانیم.وی ادامه داد: در 
اردیبهشت ماه سال گذشته 18هزار و یک تن تولید داشتیم، البته آخرین رکورد 
تولید فوالد تاراز در دی ماه 99 بود که تولید 18هزارو549تن به ثبت رسیده بود؛ 

در واقع در اردیبهشت ماه نسبت به رکورد قبلی 2 درصد رشد تولید داشتیم.
بــه گفتــه وی، محدودیت ها و موانع تولید در فوالد تاراز بســیار زیاد اســت و 
بزرگ ترین مشــکل این شــرکت، تامین مواداولیه و کالف ســرد اســت؛ این 
درحالیست که با توجه به رکورد ثبت شده انتظارات از ما در ماه های آتی بیشتر 
از قبل خواهد شد؛ البته تالش و برنامه ریزی برای اینکه بتوانیم تولید خود را به 
باالی 20 هزارتن در ماه برسانیم وجود دارد، اما نگرانی اصلی در خصوص شیوه 

نامه ابالغیه فوالد است که از آبان سال قبل اجرا شد.

طی دو ماهه سالجاری :
  فعالیت چشمگیر منطقه ویژه اقتصادی

 خلیج فارس در جذب سرمایه گذار
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی 
خلیج فــارس از انعقاد پنج قرارداد با ســرمایه گذاری 
660 میلیون دالر از ابتدای ســال جــاری تاکنون در 
این منطقه عظیــم اقتصادی خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی منطقه ویژه اقتصــادی صنایع معدنی و فلزی 

خلیج فارس، »حســن خلج طهراني«  در راســتای تاکید منویات مقام معظم 
رهبری وتأکید بر مبانی نهفته در شعار امسال، پشتیبانی از صنایع و مانع زدایی 
از فعالیت سرمایه گذاران را هدف اصلی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس خواند 
و گفت: در فروردین و اردیبهشــت امســال پنج قرارداد در زمینه های تولید و 
بسته بندی قیر، تولید شمش ســرب و روی، تولید حالل های شیمیایی، تولید 
اسید فسفریک و ورق فوالدی به امضا رساندیم که امیدواریم سبب اشتغال زایی 
گســترده در منطقه شود.وی  میزان اشتغال زایی مستقیم  این طرح ها را قریب 
به 1100 نفر عنوان کرد و  اظهار داشــت مطمئناً چنین حجم از سرمایه گذاری 
چرخ های اقتصاد منطقه را بیش از گذشته به حرکت درخواهد آورد.مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در پایان تصریح کرد:با 
توجه به جذب ســرمایه گذاری بخش خصوص انجام شده در سال 1399 و دو 
ماهه ســالجاری که با فرمایش مقام معظم رهبــری با نگاه ویژه به تولید لحاظ 

گردیده است.

سازمان توســعه تجارت ایران، کاهش درآمدهای نفتی، 
شــوک ارزی و پیامدهــای آن، تحریــم شــرکت های 
پتروشــیمی و پاندمی کرونا را از جمله مهم ترین عوامل 
کاهش صادرات در سال 99 عنوان کرد. سازمان توسعه 
تجارت ایران در تشــریح عوامل کاهش صادرات در سال 

99 موارد ذیل را اعالم کرد.

کاهش درآمدهای نفتی
بخشــی از هزینه های ارزی تأمین مــواد اولیه کاالهای 
صادراتی از محل درآمدهای نفتی تأمین می شود. کاهش 
شــدید درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی کشــور را نیز 
تحت الشعاع قرار داده و مشکالتی برای تأمین ارز واردات 
از جمله واردات مواد اولیــه کاالهای صادراتی به وجود 

آورد کــه منجر به کاهش حجم تولید کاالهای صادراتی 
شد.

شوک ارزی و پیامدهای آن
در هر اقتصادی نوســانات نــرخ ارز به علت اثرگذاری بر 
ســایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین عوامل تأثیرگذار 
بر تجارت خارجی است. یکی از مهم ترین متغیرهایی که 
تحت تأثیر نوســانات نرخ ارز قرار می گیرد، صادرات غیر 
نفتی است. بازار ارز ایران طی سال ها و در سال 99 تحت 
تأثیر عوامل مختلفی همچون تشــدید تحریم، کاهش 
ذخایرارزی و پاندمی کرونا با یک شوک پیش بینی نشده 
مواجه شد. در کنار این موضوع مقررات بانک مرکزی در 
خصوص تعهد بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور در 
یک بازه زمانی مشخص باعث شد در کوتاه مدت برخی 
از صادرکنندگان نتوانند خــود را با این مقررات تطبیق 
داده و ترجیح دهند تا بازگشــت آرامش بــه بازار ارز و 
تثبیت مقررات ارزی، موقتاً برنامه های توســعه صادرات 
را متوقف سازند. از نگاه دیگر می توان گفت اثرات منفی 
تورم داخلی بر توسعه صادرات کشور بیش از اثرات مثبت 
افزایش نرخ ارز بوده اســت.نظام سلطه با هدف گرفتن 
صنایع پتروشــیمی ایران، فهرستی از 39 نهاد مرتبط با 
این صنایع را در فهرست تحریم ها قرار داد که طبق اعالم 

وزارت خزانــه داری آمریکا هرگونــه معامله، خرید، ارائه 
خدمات، دادن خدمات اعتباری، بیمه، بیمه نقل و انتقال 
به این شرکت ها و نهادها ممنوع شده و هرگونه نقض آن، 
با مجازات های آمریکا روبــرو خواهد بود، از طرف دیگر 
صادرات محصوالت پتروشــیمی تحت تأثیر قیمت نفت 
قــرار دارد و پایین بودن قیمت نفت در ســال 99 مزید 
بر علت کاهش صادرات محصوالت پتروشیمی عالوه بر 

تحریم های شرکت های پتروشیمی شد.

پاندمی کرونا و کاهش تجارت خارجی
شــیوع ویروس کرونا و بسته شدن موقت مرزها از یکسو 
و احتیاط بیش از پیش خریداران خارجی در مورد خرید 
محصوالت صادراتی و به خصوص محصوالت کشاورزی 
و غذایی و اعمال استانداردهای ویژه از سوی دیگر باعث 
کاهش تجارت خارجی در اکثر کشــورها از جمله ایران 
شــد.در پایان خاطر نشــان می ســازد، در فروردین ماه 
ســالجاری با بازگشت نســبی ثبات در شرایط حاکم بر 
تجارت خارجی، خوشــبختانه عملکرد تجارت خارجی 
کشــور صعودی شده و نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل، رشــد 80 درصدی در صادرات، رشد 49 درصدی 
در واردات و در مجموع رشــد 64 درصدی در مبادالت 

تجاری کشور را شاهد بوده ایم.

آیا ال جی و سامسونگ برمی  گردند؟
در حالی که طی روزهای اخیر گزارشــی مبنی بر بازگشــت شرکت ال جی و 
سامســونگ به ایران در فضای مجازی منتشــر شده، دبیر انجمن صنایع لوازم 
خانگی این موضوع را رد کرد.دو ســال پیش و با تشدید تحریم های آمریکا دو 
شرکت کره ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری 
کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به 
جی پالس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به 
ایران وارد می شود. بنابراین کاالهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به 
صورت قاچاق وارد می شوند و گارانتی ندارند. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت 
خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داد. اما حاال با آغاز مذاکرات ایران با کشــورهای 
اروپایی و تقویت احتمال بازگشت برجام، گمانه زنی هایی از بازگشت شرکت های 
خارجی به ایران مطرح شــده که موافقان و مخالفانی دارد.معاون دادستان کل 
کشــور گفته اجازه واردات هیچ محصولی که مشابه داخلی دارد را نمی دهد و 
انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز پیشنهاد ورود ممنوع و تنبیه برای 
خارجی هایی که ایران را تــرک کردند مطرح کرده، اما یک عضو هیات مدیره 
کنفدراســیون صنعت با این رویه مخالف بود و موضع رسمی وزارت صمت نیز 
این است که ضرورتی برای بازگشت خارجی ها نیست.در روزهای اخیر گزارشی 
در فضای مجازی دســت به دست شد که ادعا کرده بود یکی از نتایج نشست 
انجمن های لوازم خانگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت(، بازگشت لوازم 
خانگی ال جی و سامســونگ به کشور است. البته در این گزارش بر اساس یک 
نتیجه گیری شخصی موضوع مطرح شده بود، به طوری که نگارنده با اشاره به 
اینکه توافق موافقان و مخالفان اصلی بازگشت برندهای کره ای بر سر ممنوعیت 
واردات محصول نهایی به داخل کشور بوده، نتیجه گرفته بود که تنها برندهایی 
اجازه حضور قانونی در بازار کشــور را دارند که در داخل کشــور خطوط تولید 
داشــته باشند و چون برندهای سامســونگ و ال جی در ایران فعالیت تولیدی 
داشــتند و این خطوط همچنان فعال هســتند، این یعنی سامسونگ و ال جی 
بزودی به صورت قانونی به بازار ایران باز خواهند گشــت.اما عباس هاشــمی،  
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، تاکید کرد: این اخبار غلط و تراوشــات ذهنی 
انتشاردهنده است و چنین موضوعی حتی در جلسه با وزیر مطرح نشده است.
وی در پاســخ به اینکه آیا تصمیم جدیدی در رابطه با بازگشــت شرکت های 
خارجی گرفته شــده؟ تصریح کرد: قرار نیست تصمیمی گرفته شود. سیاست 
تجارت کشــور براساس منافع ملی اتخاذ می شــود و قرار دادن هر فروشنده یا 
تولید کننده خارجی در لیســت سیاه نیاز به مستندات حقوقی دارد. متاسفانه 
برخی افراد بر اساس ذهنیات خود اقدام به انتشار خبرهای کذب بطور عمدی یا 
سهوی می کنند.  گفتنی است که عباس هاشمی پیش تر در این رابطه گفته بود 
که تعامل با کشورها و برندهای خارجی در مجموع مفید است، اما با رعایت سه 
شرط که اولین و مهم ترین آن ممنوعیت پنج ساله واردات کاالی نهایی در حوزه 
لوازم خانگی است که باید در قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شود تا کسی از 
آن تخطی نکند. همچنین برندهای خارجی باید سهامدار شرکت های تولیدی 
فعلی در داخل شــوند و در این راستا تجهیزات جدید، قالب های به روز دنیا را 
به کشــور وارد کنند، واحد R&D خود را در کشور مستقر کنند و آموزش های 

مستمر در زمینه بازار و مدیریت به تولیدکنندگان داخلی ارائه کنند. 

رییس کمیته خودرو کمیسیون صنایع:
بزودی عرضه خودرو در بورس به صحن 

مجلس می رود
رییس کمیته خودرو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با اشــاره به آخرین 
وضعیت طرح ساماندهی بازار خودرو اظهار داشت: طرح عرضه خودرو در بورس 
کاال در کمیســیون صنایع مجلس تصویب شــده و در صف بررسی در صحن 
مجلس است.روح اهلل ایزدخواه در مورد آخرین وضعیت  طرح عرضه خودرو در 
بورس کاال اظهار کرد: طرح عرضه خودرو در بورس کاال در کمیسیون صنایع 
مجلس تصویب شــده است و در صف بررسی در صحن مجلس است. امیدوار 
هســتیم که طی هفته آینده این طرح در صحن بررســی شود، اگر طی این 
زمان در صحن مطرح نشــود احتماال هفته بعد از آن این اتفاق می افتد. به هر 
حال ما نیز در این مورد منتظر هستیم و تعیین زمان بررسی آن در صحن در 
اختیار ما نیست.وی در مورد باقی بندهای طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: 
بخش های مربوط به تولید در طرح ســاماندهی صنعت خودرو هنوز بررســی 
نشده است و باید بعد از این روی آن کار کنیم. فعال تمرکز کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس در حوزه خودرو روی تنظیم بازار و قیمت گذاری اســت و این 
مســاله در اولویت کمیســیون قرار گرفته بود. بعد از بررسی عرضه خودرو در 
بورس کاال در صحن، ان شا اهلل به موضوعاتی مانند فناوری، قراردادهای خارجی 

و ... می پردازیم.

رییس اتــاق مشــترک بازرگانی ایران 
و چین اظهار داشــت: موضوع مصرف 
برق در کشور اشکاالت بی شماری دارد، 
نمی توان آن را به گردن استخراج رمزارز 
انداخت. حتی اگر تعداد کســانی که به 
صــورت غیرقانونی فعالیــت می کنند 
دوبرابر مجازها باشــند بــاز هم کمتر 
از یک درصد مصــارف برقی ما خواهد 
بود. صحبت از 20 درصد از کسری در 
مصرف برقی در میان اســت.مجیدرضا 
حریــری در مــورد انتقــادات مطرح 
شده پیرامون اســتخراج رمزارز توسط 
چینی ها در کشور و نقش آن بر کمبود 
برق اظهار کرد: طبق آمارهای رســمی 
منتشــر شــده از طرف وزارتخانه های 
متبوعه یعنــی وزارت نیــرو و وزارت 
صمت، کل سرمایه گذارانی که به صورت 
مجاز در حوزه استخراج رمزارز فعالیت 
می کنند، حــدود 300 مــگاوات برق 
مصرف می کنند که این میزان کمتر از 
نیم درصد مصرف برق کشور است. همه 
این استخراج کنندگان مجاز نیز چینی 
نیستند بلکه استخراج کنندگان داخلی 
و از دیگر کشــورها نیز هســتند. سهم 
چین از این نیم درصد هم در استخراج 
رمزارز کمتر از نصف است. عالوه بر این، 
ایــن روزها به دلیل کمبــود برق همه 
دستگاه های اســتخراج کنندگان مجاز 
خاموش است.وی افزود: موضوع مصرف 
برق در کشور اشکاالت بی شماری دارد، 
نمی توان آن را به گردن استخراج رمزارز 
انداخت. حتی اگر تعداد کســانی که به 
صــورت غیرقانونی فعالیــت می کنند 
دوبرابر مجازها باشــند بــاز هم کمتر 
از یک درصد مصــارف برقی ما خواهد 
بــود. صحبت از 20 درصد از کســری 
در مصرف برقی در میان اســت. به نظر 
می رســد که این بهتریــن بهانه برای 
مصرف برق در کشور است. قسمتی از 
اســتخراج رمزارز که قانونی است قابل 
کنترل و بخش دیگر هم که غیرقانونی 
اســت به نظر می آید کــه قابل ردیابی 

است. مگر اینکه این موضوع سرپوشی 
سیاست گذاری  کاستی های  باقی  برای 
خود در حوزه برق باشد.حریری با اشاره 
به دالیل کمبود برق تصریح کرد: در ده 
سال اخیر، سرمایه گذاری در حوزه برق 
نسبت به ســال ها قبل از آن به کمتر 
از نصف رســیده اســت. ما نتوانستیم 
نیروگاه هــای خود را تجهیــز و بهینه 
کنیم یا نیروگاه های جدید بسازیم؛ این 
موارد نیاز به سرمایه گذاری دارد. صنعت 
برق کشور مبالغ بسیار کالنی از دولت 
طلبکار است یعنی دولت نمی تواند پول 
کســانی که پیش از این سرمایه گذاری 
کرده اند را بدهد، مشــخص اســت که 
ســرمایه گذاری جدید در این شــرایط 
انجام نمی شــود.وی با تاکیــد بر برق 
مصرفــی صنعت گفــت: بخش زیادی 
از برق تولیدی کشــور بــرای مصارف 
صنعتی به خصــوص صنایع پرمصرف 
ماننــد ســیمان، فوالد و پتروشــیمی 
تولید می کننــد، با وجــود اینکه این 
صنایع محصوالت خود را با قیمت های 
بین المللی عرضه می کنند اما انرژی را 
انرژی  به نسبت قیمت های بین المللی 
بســیار ارزان و تقریبا رایگان اســتفاده 
می کننــد. بنابراین هیچ انگیزه ای برای 
اینکه تکنولوژی تولید خود را باال ببرند و 
مصرف برق خود را کاهش دهند ندارند، 
چراکه هزینه انرژی در قیمت تمام شده 
کاالی ایــن واحدهای صنعتی بســیار 
کم است.رییس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و چیــن اضافه کرد: به طور کلی 
مــا در حوزه برق و انــرژی نیاز به این 
داریم که تجدیدنظرهای کلی داشــته 
باشــیم، اینکه همه تقصیرها به گردن 
رمزارز یا مصارف خانگی انداخته شود، 

به نظر می رسد که به نوعی شانه خالی 
کردن از زیر بار مســئولیت های ناشی 
از کم کاری ها اســت.وی خواستار اعالم 
شفاف میزان مصرف بخش های مختلف 
شد و در این باره گفت: به نظر می رسد 
این حق همه اســت کــه بدانند در هر 
حوزه ای چه مقدار برق مصرف می شود، 
ایــن موضوع باید به صورت شــفاف به 
مردم اعالم شــود تا مشخص شود که 
ســهم حوزه های مختلف مانند صنعت، 
کشــاورزی، تجارت، مصرف خانگی و ... 
به چه میزان است تا مشخص شود که 
در چه حوزه هایی باید کار بیشتری روی 
بهینه ســازی مصرف انــرژی انجام داد.

حریری همچنین افزود: درســت است 
که مصارف خانگی نیاز به بهینه ســازی 
داریم اما باید توجه داشت که مردم ایران 
توان پرداخت هزینه های روزمره خود را 
ندارند، این موضوع نباید بهانه ای شود تا 
همه فشــار به مردم وارد شود و بگویند 
این کمبودها بــه خاطر مصرف خانگی 
اســت بلکه بخش زیادی از مصرف برق 
در حوزه صنعت است. در استانداردهای 
بین المللی، فاکتوری به نام شدت جریان 
وجــود دارد که این فاکتــور در بخش 
صنعت کشــور اصال منطقی نیست.وی 
با اشاره به سرنوشت سرمایه گذاری های 
خارجی در حوزه رمزارز در کشور بیان 
کرد: شــنیده ها حاکی از این است که 
اختالالتــی کــه در زمســتان به علت 
کمبــود گاز و االن به خاطر کمبود برق 
به وجود آمده باعث شــده که استخراج 
کننــدگان نتوانند اســتخراج را انجام 
دهند، به نظر می رسد که این وضعیت 
باعث شــده کسانی که در این حوزه در 
کشور ســرمایه گذاری کرده اند هم در 

حال خروج از کشور هستند، بنابراین به 
نظر نمی رسد سرمایه گذاری جدیدی از 
طــرف خارجی ها در ایران در این حوزه 
صورت بگیرد.وی با انتقاد از رفتار دوگانه 
دولــت اظهار کرد: ما بــه میزان زیادی 
برق به کشــور عراق صــادر می کنیم، 
دولت هر زمانی که احساس می کند در 
داخل کشور در مورد یک کاال که بخش 
خصوصی آن را صــادر می کند، کمبود 
وجود دارد؛ به راحتی صادرات آن کاال را 
ممنوع می کند. از آنجا که صاردات برق 
در انحصار دولت است و شخص دیگری 
آن را صــادر نمی کند، همان سیاســت 
همیشــگی خود را اعمال نمی کند. اگر 
این سیاست درست است چرا در مورد 
خودش اعمــال نمی کند؟ اگر هم غلط 
اســت پس چرا در مورد سایر کاالها به 

راحتی صادرات را ممنوع می کند؟
وی در پایان اضافه کرد: ما یک سازمان 
به نام سازمان مدیریت بحران در کشور 
داریــم که عده زیادی در آن مشــغول 
هســتند ولی متاســفانه نه بحران ها را 
پیش بینــی می کنند و نه بــرای آن راه 
حل ارائه می دهند. خشکسالی، کمبود 
برق و گــرم شــدن هــوا موضوعاتی 
نبودند که قابل پیش بینی نبوده باشند. 
پاییز گذشته پیش بینی  از  کارشناسان 
می کردند که ســال گرمــی را پیش رو 
خواهیم داشــت. در مورد وقوع سیل یا 
دیگر موارد می گویند که غافلگیر شدیم 
اما پیش بینــی عوامل جوی در دنیا کار 
سخت نیست. قابل برآورد بود که در بهار 
شرایط آب و هوایی به شکلی خواهد بود 
که گرمای بیشــتری را تجربه می کنیم 
و با کمبــود آب در نیروگاه های برق و 
... مواجه می شــویم. بایــد در این مورد 
خیلی زودتر برنامه ریــزی منظم انجام 
می شــد تا وضعیت به این شکل آشفته 
نشــود. نکته جالب این است که حتی 
در مورد خشکسالی کمبود برق هم که 
قابل محاسبه هستند دولت و وزارت نیرو 

ادعای غافلگیری دارند.

رییس اتاق ایران و چین:

 خارجی ها در حال خروج از 
بخش رمزارز ما هستند

برای سال ۹۹؛

دلیل اصلی کاهش 
صادرات ایران 
مشخص شد
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افت 43 درصدی بازدهی بورسگزیده خبر

 سرمایه هایی که از جیب مردم دود شد
بازار ســهام پس از طی یک ســال تاریخی و پر فراز و نشــیب 
همچنان به امید اتخاذ تدابیری است که منجر به صعود دوباره 
شــاخص شــود؛بازاری که بازدهــی اش از ۴۶درصد تیر۹۹ به 
۳درصددر اردیبهشــت امسال رسیده اســت.، سال ۹۹ سالی 
تاریخی برای بازار سهام بود؛ سالی که با صعود تاریخی شاخص 
که به مدد فضاســازی دولت اتفاق افتاد، تعداد سهامداران از ۵ 
میلیون نفر به بالغ بر ۵۰ میلیون نفر رســید و از پیر و جوان و 
زن و مرد، دارا و ندار را پای معامله کشاند. آنهایی که نقدینگی و 
پس اندازی داشتند، براحتی سرمایه شأن را روانه بازار کردند و 
آنها که نداشتند هم با فروش ماشین یا فرش زیر پای زن و بچه 
یا حتی با قرض گرفتن، سعی کردند خودشان را از سود روزانه 
۵ درصدی که مدیران ارشــد دولت هر کدام به نوعی، تضمین 
اش می کردند، بهــره مند کنند.آن روزها تمامی اعضای کابینه 
بسیج شده بودند تا با تبلیغات اغواکننده در مورد بازار سرمایه و 
دائمی نشان دادن سوددهی تاریخی آن، همه منابع مالی کوچک 
و بزرگ را به ســمت این بازار بکشــانند تا برای جبران کسری 
بودجه کمتر دســت به استقراض از منابع بانک مرکزی بزنند و 
شرکتهای دولتی بتوانند با فروش سهام در قیمت های غیرواقعی 

و حباب دار، به کمک دولت بیایند.
حجم تبلیغات و حمایت های همه جانبه مسئوالن ارشد دولت 
و حتی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تأثیر خود 
را گذاشت و کار به جایی رسید که هر فردی در دورافتاده ترین 
نقاط ایران برای دریافت کد سهامداری، حاضر شد جان خود را 
کف دســت بگیرد و در روزهای اوج کرونایی به دفاتر پیشخوان 
دولت مراجعه و خود را در سامانه سجام به عنوان یک سهامدار 
ثبــت نام کند.همزمان که دولت مشــغول تهییــج مردم برای 
سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بورس بود، شرکتهای خصولتی 
خارج از چارچوب های معمول بازار، مشــغول فروش سهام خود 
با قیمت های نجومی به مــردم بودند.رویه غلط دولت در حالی 
بود که کارشناســان زیادی درباره رشــد غیرعادی شاخص و 

ثبت روزانه ۵ درصد ســود، هشدار و دولت رو از رویه ای که در 
پیش گرفته بود حذر می دادند اما دولت به این هشدارها وقعی 
ننهاد و دســت شرکتهای خصولتی برای جوالن دهی در بازار و 
فروش سهام با قیمت های حبابی به مردم مشغول کسب درآمد 
از بازار بودند. ســهامی که بدلیل هجوم مردم به بازار ســهام و 
افزایش شــدید تقاضا برای خرید سهام رشد چند برابری کرده 
بودند؛ رشــدی که مبتنی بر هیچ منطق کارشناسی نبود.وزیر 
اقتصاد هم هفته گذشــته صراحتاً اعالم کرد دولت برای جبران 
کسری بودجه ترجیح داد به جای استقراض از بانک مرکزی، از 
مردم قرض بگیرد!در روزهای اوج بازار ســهام در سال گذشته، 

بازدهی بازار به ۴۶ درصد رســید اما همانگونه که کارشناسان و 
اهل فن، پیشتر هشــدار می داند، این حباب در تیرماه با تلنگر 
صندوق پاالیشــی یکــم از بین رفت و بازاری کــه از فروردین 
تــا تیرماه ۱۳۹۹ به ترتیــب ۳۶، ۳۹، ۳۲ و ۴۶ درصد بازدهی 
داشت، بازدهی اش در مرداد ۹۹ به ۸ درصد تنزل کرد.با وجود 
افت شــدید شاخص، بازهم دولتمردان از سخنان فریبنده خود 
دست برنداشتند؛ تا جایی که حســن روحانی ۱۹ مرداد ماه و 
در شرایطی که روند نزولی بازار بسیاری از سهامداران را نگران 
کرده بود، گفت: با شرایطی که بورس نشان می دهد اوضاع بهتر 
خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.بررسی های 

کارشناسی انجام شده بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان 
بورس و اوراق بهادار نشان می دهد بیشترین بازدهی بازار سهام 
مربــوط به تیرماه ۹۹ با ۴۶ درصد و کمترین بازدهی مربوط به 
آبان ماه ســال ۹۹ با بازدهی ۲ درصدی بوده است؛ ضمن اینکه 
بازدهی بازار ســرمایه در فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۷ درصد و در 
اردیبهشت ماه امســال به ۳ درصد رسیده است.با این وجود و 
علیرغم آنکه بسیاری از سهامداران بویژه سهامداران خرد اصل 
سرمایه شأن تحت سیاست های غلط دولت در بازار سهام، طی 
سال گذشته از بین رفت، دولتمردان حاضر نیستند مسئولیت 
اشتباه خود را بپذیرند.روحانی ۲۹ اردیبهشت ماه امسال با تاکید 
بر اینکه دولت در دوران کرونا، بازار ســرمایه را به اوج رســاند، 
گفت: بازار سرمایه مخصوص عده ای از شرکت ها بود که در یک 
گوشه ای کار می کردند. بازار سرمایه ای که همه مردم حضور پیدا 
کنند، ۵، ۱۰ و ۱۵ میلیون نفر در این بازار سرمایه فعال هستند، 
ما بازار ســرمایه ای با این قدرت نداشتیم که اکنون بسیاری از 
پروژه های مهم و بزرگ را به جای بانک بازار ســرمایه به میدان 
می آید… البته بازار سرمایه، فراز و نشیبی هم دارد و دولت فقط 
باید بازار سرمایه را یاری و کمک کند، و هیچ وقت در این بازار 
مداخله نمی کند، بازار ســرمایه به دولت مربوط نیست چا که 
یک بازار آزاد اســت و مربوط به شــرکت ها و مردم است.البته 
مقصود رئیس جمهور از »بازار سرمایه، فراز و نشیبی هم دارد« 
دود شــدن سرمایه بسیاری از سهامداران و از بین رفتن هزاران 
میلیارد تومان اصل ســرمایه مردم بود.بر اساس برآوردها ارزش 
بازار بورس تهران در پایان معامالت ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۴ 
هزار و ۹۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است 
که بازدهی شاخص کل در اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۴.۸- درصد 
بوده؛ در حالیکه در کل ســال گذشــته ۱۵۵ درصد بوده است.

همچنین شاخص کل هم وزن نیز بازدهی ۶.۱- درصدی در ۳۰ 
روز منتهی به ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ داشته است؛ در حالیکه در 

سال ۹۹ معادل ۱۴۸ درصد بوده است.

اهداف معاونت توسعه سرمایه انسانی بانک ایران زمین
ایجاد امنیت شغلی، آرامش و آسایش

با هدف دیدار از همکاران و ایجاد انگیزه مضاعف خدمت رسانی، علیرضا دمیرچی 
معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیببانی، علی فتاحی مدیرامور سرمایه انسانی 
و آموزش، محمد حسینی کنارویی مدیرامور استان ها و علیرضا یارقلی مدیریت 
امور حراست طی ســفر به استان فارس با همکاران شعب و ستادی این استان 
دیدار و گفتگو کردند.براساس این گزارش؛ در این بازدیدمعاونت توسعه سرمایه 
انســانی و پشتیببانی و هیات همراه عملکرد شعب را به لحاظ وضعیت منابع و 
مصارف، اعتبارات و تســهیالت، مطالبات غیرجاری، ضمانت نامه ها، امور ارزی و 
سایر آمارهای مربوطه مورد بررسی قرار دادند.در این دیدار ها علیرضا دمیرچی 
معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشــتیبانی ضمن ابراز خرسندی از حضور در 
جمع همکاران استان فارس اعالم کرد: بدون شک یکی از مهمترین سرمایه های 
بانک ایران زمین، پرسنل کوشا، فهیم و با دانش آن است، وی همچنین هدف از 
سفر استانی خود را درک بهتر مسائل و مشکالت همکاران و توسعه فعالیت ها 
از طریق منابع انسانی دانستند.بر اساس این گزارش همچنین دمیرچی معاونت 
توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی با تشکر و تقدیر از تالش های همکاران بانک 
و به ویژه شــعب تصریح کرد: همکاران در تمامی مدیریت های ستادی در صدد 
هســتند تا مشــکالت موجود در شــعب را به حداقل کاهش دهند و نظرات و 

پیشنهادهای مطرح شده را مدنظر قرار دهند.

نگاه ویژه بانک توسعه تعاون به مسائل 
توسعه ای استان هرمزگان 

مدیر عامل بانک توســعه تعاون گفت: استان هرمزگان حائز ویژگی های مثبت 
و مزیت هــای متعددی در بخش های گوناگون اقتصادی اســت و اقدامات بانک 
توسعه تعاون نیز در استان، ثمرات ارزنده ای بجا گذاشته است.حجت اهلل مهدیان 
طی جلســه ای که به منظور بررسی مسائل توسعه ای استان هرمزگان در محل 
ساختمان میرداماد بانک برگزار شد خاطرنشان کرد: خدمات یانک توسعه تعاون 
موجــب ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشــتغال در صنایــع دریایی، حمل و نقل، 
کشاورزی، گردشگری، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی شده و تالش شده بسته 
های خدماتی موثری به بخشهای اقتصادی مهیا گردد.مدیر عامل بانک توسعه 
تعــاون به تفاهمات و قراردادهای متنوع بانک با دســتگاه های اجرایی دولتی و 
شرکت های تعاونی و خصوصی در استان هرمزگان اشاره داشت و گفت: تاکنون 
در مواردی که واحدهای اجرایی بانک با واحدهای اقتصادی وارد مذاکره شــدند 
و باب خدمت جدید به مشــتریان گشوده شد، ستاد بانک نیز با پشتیانی کامل، 
به تحکیم ارتباط بانک با مشــتریان حقیقی و حقوقی کمک شایانی نمود.وی با 
اشاره به این که باالترین سطح تفویض اختیار از سوی ستاد به استانها در بانک 

توسعه تعاون وجود دارد .

بهره برداری از شعبه بانک سینا در یاسوج
مدیرعامل بانک سینا در آیین افتتاح شعبه یاسوج به عنوان اولین واحد این بانک 
در یکی از شــهرهای جنوب غربی ایران، گفت: در راستای سیاست ها و برنامه 
های توسعه ای و بهینه سازی شعب و خدمات رسانی مطلوب به مردم زحمتکش 
و مهربان این منطقه، امروز شاهد افتتاح شعبه بانک سینا در شهر یاسوج هستیم.
دکتر ایمانی با اشــاره به اینکه استان کهگیلویه و بویر احمد از نظر اقتصادی به 
عنوان ناحیه کشــاورزی و دامپروری به شــمار می  رود، گفت: با وجود صنایع، 
اســتخراج نفت گچساران و کارخانه قند یاسوج، فعالیت های صنعتی و معدنی 
در این استان، ظرفیت های مناسبی موجود است که تاسیس شعبه در این گونه 
مناطــق با برخورداری از چنین منابعی عالوه بر افزایش توان تســهیالت دهی، 
شــرایط ایجاد کســب و کارهای تولیدی را نیز برای هموطنان غیور این استان 
فراهم می آورد.وی با بیان اینکه رویکرد و سیاست بانک سینا، حمایت از کسب 
و کارهای کوچک و متوسط است، اظهار داشت: با افتتاح این شعبه و برنامه های 
حمایتی که بانک در این خصوص دارد، امیدواریم عالوه بر رونق صنایع کوچک 
و متوسط، زمینه اشــتغالزایی جوانان جویای کار را در این خطه سردسیری از 

سرزمین ایران اسالمی فراهم آوریم.

به مناسبت سالروز آزادسازي خرمشهر
پیام تبریک مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره 

بانک مهر ایران 
دکتر مرتضی اکبری مدیرعامــل به همراه اعضای هیأت مدیره بانک مهر ایران 
در پیامي، سالروز آزادسازي خرمشهر را تبریک گفتند.به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحســنه مهر ایران، در این پیام آمده است:»سوم خرداد ماه هر سال 
یادبود تجلّی غیرت ملت سلحشور ایران اســت که در لواي پایداري، رشادت و 
از جان گذشــتگي خود، قلب تپنده  وطن، خرمشهر خونین را از چنگال دشمن 
آزاد ساختند.بی تردید سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر، فرصت مغتنمی 
است براي بازبیني و بازشناسي تاریخ بلند مقاومت ملت ایران؛ ملتي که با انقالب 
آزادي بخش خود راه جدیدي را فراروي بشــریت گشود.به نمایندگی از خانواده 
بزرگ بانک مهر ایران، سالروز این نصر عظیم الهي را به خانواده شهدا، جانبازان، 
آزادگان به ویژه دالور مردان هشــت ســال دفاع مقدس تبریک و تهنیت عرض 
نموده و توفیقات روزافزون همه ملت ایران را در مسیر پاسداشت این نقطه عطف 

از تاریخ انقالب اسالمي ایران از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.«

انرژی خورشیدی، یاور بانک ملی ایران در 
روزهای اوج مصرف برق

در حالی که همزمان با افزایش گرما و نیز غیر ممکن شــدن اســتفاده از برخی 
نیروگاه های برق آبی به دلیل خشکســالی، تراز تولید و مصرف برق در کشــور 
نامتعادل شــده است، بانک ملی ایران اقداماتی را به منظور کاهش مصرف برق 
عملیاتی کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، همزمان با کاهش 
مصرف برق شــبکه تا حد ممکن، استفاده از انرژی خورشیدی به منظور تامین 
برق مصرفی برخی واحدها در این بانک با دقت در جریان است.شــعب مرکزی، 
ســعدی، حافظ و ساختمان مدیریت واقع در محوطه ادارات مرکزی بانک ملی 
ایران و همچنین اداره امورشعب استان البرز از جمله مراکزی اند که به نیروگاه 
خورشیدی مجهزند.پیشــتر بانک ملی ایران موفق شده است گواهی استاندارد 
بین المللی ایزو ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ را که به حوزه بهینه سازی مصرف انرژی مربوط 
است، دریافت کند.بانک ملّی ایران با آگاهی از محدودیت منابع انرژی فسیلی و 
نقش کلیدی خود در صیانت از این منابع انرژی، در راستای مسئولیت اجتماعی 
و همسو با سیاست های کالن کشور در راستای توسعه پایدار، افزایش بهره وری، 
مصرف بهینه انرژی، کاهش آلودگی های زیست محیطی و اجرای موثر قوانین 
کشور از جمله قانون اساسی در حوزه محیط زیست، خط مشی مدیریت انرژی 

را نیز تدوین کرده است.

در پایان معامالت دیروز؛
بورس ۱۲۱۰۰ واحد افت کرد

شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت امروز دوشنبه ۳ 
خرداد ۱۴۰۰ با افت ۱۲ هزار و ۱۸۹ واحدی به یک میلیون 
و ۹۵ هزار و ۷۲۵ واحد رسید. شاخص کل بورس تهران در 
پایان معامالت دیروز دوشــنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰ با افت ۱۲ 
هزار و ۱۸۹ واحدی به یک میلیون و ۹۵ هزار و ۷۲۵ واحد 
رسید.همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۴۹۹۹ واحد افت 
کرد و به ۳۸۳ هزار و۲۱۷ واحد رسید.نماد شتران بیشترین 
تأثیر مثبت و نمادهای وبملت، وتجارت، پارســان، فملی و 

وبصادر بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.

مردم بیشتر چک های رمزدار می 
دهند یا عادی؟

از ۲۰۵ هــزار و ۱۰۰ میلیارد تومان چک وصول شــده در 
فروردین امسال ۶۴.۴ درصد آن مربوط به چک های عادی 
اســت که ۳۵.۶ درصد دیگر آن را نیــز چک های رمزدار 
تشکیل می دهند.جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این 
اســت که از مجمــوع چک های مبادله شــده معادل ۶.۸ 
میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر ۶.۴ میلیون 
فقره عادی و حدود ۰.۴ میلیون فقره رمز دار بوده اســت؛ 
بنابراین در کل کشور ۹۴.۴ درصد از کل چک های وصولی 
را چک های عادی و ۵.۶ درصد را چک های رمز دار تشکیل 
می دهند.از نظر مبلغی نیــز، از ۲۰۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان چک های وصولی در کل کشــور معادل ۱۳۲ هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان برای چک های عادی و بیش از ۷۲ هزار 
و ۹۰۰ میلیارد تومان خاص چک های رمزدار بوده است.بر 
این اساس، در کل کشور ۶۴.۴ درصد از کل مبلغ چک های 
وصولی را چک های عادی و ۳۵.۶ درصد دیگر را چک های 

رمزدار به خود اختصاص داده اند.

استان های دارای چک های وصول شده رمزدار
طبق این گزارش، در فروردین امسال در کـل کشـور بیش 
از ۳۷۵ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بالغ بر ۷۲ 
هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵۶.۲ و ۵۸.۴ درصد کاهش 
داشته است.در ماه مورد بررسی، در استان تهران ۱۰۲ هزار 
فقـره چـک رمـزدار بـــه ارزشـی معادل ۴۰ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان وصول شــد که در این ماه، ۴۵.۵ درصد از 
تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهـران )۲۷.۲ 
درصـــد(، اصفهان )۱۰ درصد( و خراســان رضوی )۸.۳ 
درصد( وصول شــده است که بیشترین سهم را در مقایسه 
با سایر استان ها دارا بوده اند.همچنــــین، ۶۶.۲ درصــد 
از ارزش چــک هــــای فــوق در اســتان هــای تهــران 
)۵۵.۲ درصــد(، اصفهان ) ۶.۱ درصد( و خراسان رضوی ) 

۴.۹ درصد( وصول شده است.

چک عادی و رمزدار چیست؟ 
گفتنی اســت؛ چک های عادی به چک هایی گفته می شود 
که اشــخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن 
تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک 
ممکن اســت خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در 
وجه شــخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.

چک های رمزدار، چک هایی هســتند که بنا به درخواست 
مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به 
عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می تواند بر عهده 
سایر بانک ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود.

این اواخــر گفته هایی مبنــی بر مســدودیت درگاه های 
صرافی هــای آنالین فــروش رمز ارز مطرح شــد و رئیس 
کل بانــک مرکزی هم آن را رد کــرد و در نهایت نامه ای 
از ســوی دفتر نهاد ریاســت جمهوری به رییس کل بانک 
مرکزی ارسال شد که از مسدودیت درگاه های فروش رمزارز 
جلوگیری شود.  طی سال گذشته در پی سقوط ارزش بازار 
سرمایه و متضرر شدن تعداد زیادی از سرمایه گذاران، زخم 
خوردگان از ریزش های بورس به بازار رمزارزها پناه آوردند 
کــه توجه ها را به این بازار جلب کــرد اما غیرقانونی بودن 
مبادله رمز ارزها بین افراد و خروج سرمایه از کشور در پی 
این امر به اختالفات در این بین شــدت بخشید. سرانجام، 
بانک مرکزی به شرکت شاپرک اعالم کرد به پرداخت یاران 
و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور اطالع 
دهد که درگاه های ارائه دهنده رمز ارزها را مســدود کنند.

پس از این، با ورود به سال جاری، مطرح شد که همچنان 
شرکت های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت 
شــاپرک به ویژه در قالب IPG به صرافی های آنالین فروش 
رمزارزها خدمات می دهند کــه رئیس مجلس در واکنش 

به ایــن موضوع، در نامه ای به رئیــس کل بانک مرکزی و 
وزیر امور اقتصادی و دارایی خواســتار مسدودسازی درگاه 
پرداخت الکترونیــک صرافی های ارز دیجیتال شــد و به 
صراحت اعالم کرد که اکتفــای صرف به اعالم ممنوعیت 
مبادالت رمزارزها نمی تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد باشــد. همچنین، در نامه قالیباف تاکید شد 
که بانک مرکزی به عنــوان متولی اصلی حوزه نظام پولی 
در اســرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتــکا از آینده این 
فنــاوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادالت 
کشــور، مقررات الزم را برای فعالیت در مبادالت رمزارزها 
تدوین و نســبت به نظام مندکردن فعالیت رمز ارزها اقدام 
کند و تا آن زمان درصورت متضرر شــدن مردم به واسطه 
وجود درگاه هــای پرداخت دارای مجــوز از بانک مرکزی 
در این ســایت ها، بانک مرکزی باید پاســخگو باشد. پس 
از شــدت گرفتن این موضوع در بازار رمزارزها، رئیس کل 
بانــک مرکزی در واکنش به آن گفت که تا زمان ترســیم 
نقشه راه در این زمینه از مسدودسازی درگاه های پرداخت 
صرافی ها خودداری می کند که به اعتقاد کارشناسان، دلیل 

اینکه تاکنون بانک مرکزی به اعطای مجوز به صرافی های 
آنالین رمز ارز ورود نکرده، این اســت که تصور می کند با 
اعطای مجوز به آنها، بایســتی کلیه ریسک های آنها را نیز 
قبول کند.از سوی دیگر، وزیر اقتصاد درباره نحوه مدیریت 
بازار رمزارزها نیز معتقد است که در این زمینه باید فعاالنه 
مدیریت و عمل کرد تا بتوان مزایای رمزارزها را به حداکثر 
و معایب آن را به حداقل رســاند. اما بــه تازگی نامه ای از 
ســمت دفتر نهاد ریاســت جمهوری خطاب به رئیس کل 
بانک مرکزی منتشــر شده اســت که در آن ذکر شده »با 
توجه به درخواســت بیش از ۶۰ هزار نفــر از متعاملین و 
کســب وکارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدود 
سازی درگاه های پرداخت اینترنتی اقدام الزم انجام شود«. 
بنابراین، در شرایطی که آمارها حکایت از ورود ۱۲ میلیون 
ایرانــی به بازار رمز ارزها دارد به گونه ای که ۷۷ درصد آنها 
با هدف حفظ ارزش پول پا به این بازار گذاشته اند، بیش از 
پیش احساس می شــود که باید سیاست و تصمیم معقول 
و مناســب از سوی مســئوالن درنظر گرفته شود تا ضرر و 

نگرانی های مردم نسبت به سرمایه های خود از بین برود.

دستور رئیس جمهور به همتی: 

درگاه های فروش رمزارزها مسدود نشود

حرکت خطرناک غیرحرفه ای ها در بازار رمزارز
نماینده مردم شیراز گفت: بانک مرکزی باید برای رمزارزها چارچوب مشخص کرده و هشدارهای 
الزم را را بدهــد و در حدی که ضــرورت دارد اجازه فعالیت صادر و فراتر از آن را مانع شــود.
جعفر قادری، عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات در مجلس و نماینده مردم شیراز 
درباره وضعیت و چگونگی اســتفاده از رمزارزها با توجه به تالش برای تدوین برخی مقررات در 
این زمینه توســط بانک مرکزی گفت: رمزارزها پیچیدگی خاصی دارند، اما این روزها شــدیدا 
مورد اســتقبال قرار گرفته و افراد زیادی به آن ورود پیدا کردند، منتها غافل از این هســتند که 
مخاطرات خاص خود را هم دارد.وی در ادامه ابراز کرد: برای بازاری با این ویژگی چنانچه بانک 
مرکــزی از آن مراقبت به عمل نیاورد، همان اتفاقات بازار بورس با شــرایط خطرناک تری روی 
خواهد داد. الزم اســت تا بانک مرکزی به ســرعت ورود پیدا کند و برای آن چارچوب مشخص 
ســازد و هشدارهای الزم را را به گوش مشتاقانش برســاند و در حدی که ضرورت دارد، اجازه 
فعالیــت صــادر و فراتر از آن را مانع شــود. چنانچه امکان این امر وجود نــدارد تمام تبعات و 
پیامدهای منفی ناشــی از ورود افراد غیرمتخصص مربوط به این بازار را مورد گوشزد قرار دهد.
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در این خصوص به مسئله بورس اشاره 
کرد و افزود: اکنون مشــکل این است، افرادی که به دنبال سودهای بادآورده و آنچنانی هستند 
به چنین بازارهایی ورود پیدا می کنند، در حالی که اتفاقی که در بازار ســهام و بورس روی داد، 
باید درس عبرتی باشــد.نماینده مردم شیراز در ادامه تصریح کرد: بازار بورس غیرحرفه ای ها را 
جذب خود کرد و با ترکیدن حباب قیمتی بســیاری از مردم را مشکل دارساخت. بنابراین بحث 
فوق را حتما باید مدنظر داشــت و توجه کرد که چنین اتفاقی در رابطه با رمز ارزها به تکرار در 
نیاید. البته این نکته را هم باید مورد توجه قرار داد  که رمزارزها به دلیل یکسری از ویژگی های 
خاص خود در شرایط تحریمی کمک کننده هستند، اما برای افرای که به حفظ ارزش اندوخته 
خود می اندیشند، جذابیت های خاصی پیدا کرده و به شکل افراطی آن ها را مجذوب ساخته که 
خطرناک اســت.قادری در رابطه با قدم های بانک مرکزی برای جلوگیری از مالباختگی فعاالن 
در این زمینه اظهار داشت: همانطور که اشاره شد باید هشدارهای الزم را مطرح کرد و گروهی 
که به این ســمت تمایل یافتند کامال آگاهانه دســت به این اقدام بزنند تا بعدها طلبکار نشوند. 
چنانچه فردی با تمام اطالعات و اشــراف و تســلطی که پیدا می کند، وارد این بازار شود دیگر 
هر اتفاقی که روی دهد خود مقصر اســت، اما گروهی از افراد به دلیل ناآگاهی و تنها با انگیزه 
ســودجویی به این بازار ورود پیدا می کنند و چنانچه خسارتی هم متوجه آنها شود، همه را غیر 
از خود مقصر می دانند.وی در ادامه بیان کرد: بانک مرکزی باید بازارهایی که قدرت مالی مردم 
را حفظ می کند را مورد تقویت قرار دهد، شاید سپرده گذاری خیلی جذابیت نداشته باشد، ولی 
سپرده گذاری های ارزی یا اوراق مشارکت ارزی در این زمینه کمکی به حساب آید، بنابراین نیاز 
اســت تا بیشتر مورد توجه قرار گیرد.  این عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات اضافه 
کرد: بازار رمز ارز بازاری پُرریســک محســوب می شود و کسانی که تصمیم گرفتند تمام دارایی 

خود را وارد این بازار سازند، تامل کنند و مطالعه بیشتری انجام دهند.

دیجیتال در مناطق روستایی و کم  
برخوردار باشد

دکتربهزاد شــیری مدیرعامل پســت بانک ایران در نمایشــگاه فناوری 
و نوآوری )اینوتکس ۲۰۲۱( اظهار داشــت: همکاری با اســتارت آپ ها 
می تواند الگویی برای توســعه شمول مالی دیجیتال در مناطق روستایی 
و کم برخوردار باشــد و دسترســی همه مردم در این مناطق را به انواع 
خدمــات مالی، پولی و بیمه ای فراهم کند و بی تردید این اقدام عالوه بر 
منافع بــرای گروه های ذی نفع، برابری های اقتصادی، بهبود فقر، کاهش 
همگرایــی منطقه ای و رفاه اقتصادی در کشــور را  افزایش  می دهد.به 
گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: دکترشیری با بیان اینکه »شمول 
مالی دیجیتال« به معنای دسترسی دیجیتالی و استفاده از خدمات مالی 
توسط افراد ساکن در مناطق محروم و کم  برخوردار است، گفت: چنین 
خدماتی باید متناسب با نیازهای مشتریان باشد که با هزینه ای مقرون  
به  صرفه برای آنان و به صورت مســتمر برای ارائه دهندگان خدمات ارائه 
شود.وی با ارائه مدل همکاری پیشنهادی رفاقت اقتصادی به جای رقابت 
اقتصادی به اســتارت آپ ها ادامه داد:  پست بانک ایران در روستاها دو 
هدف را دنبال می کند، اول به دنبال گســترش شــمول مالی در همه 
مناطق روســتایی است تا همه جمعیت را به طور مستقیم تحت پوشش 
خدمات مالی پایه قرار دهد و دومین هدف این اســت که دایره خدمات 
بانکی و مالی را گسترش داده و خدمات بیمه ای متنوعی را به روستاییان 
ارائــه دهد و برای دســت یابی به این اهداف ، به دنبــال بهره برداری از 
فناوری های مالی جدید اســت.مدیر عامل پست بانک ایران افزود: با این 
مدل شرکت های فعال در فین تک که در زمینه فناوری مالی دارای مزیت 
نســبی هستند می توانند با استفاده از زیرساخت های پست بانک ایران 
در این دو حوزه فعالیت کنند و عالوه بر اینکه هزینه ارائه خدمات برای 
آنان کاهش می یابد، برای مشــتریان هم جذابیت بیشتری به وجود می 
آید، لذا بهترین راهکار، رفاقت اقتصادی به جای رقابت اقتصادی اســت 
که برای همه بازیگران مفید خواهد بود.دکترشیری با بیان اینکه با بهره 
برداری از این شــیوه، بانک از گسترش شمول مالی و درآمد ناشی از آن 
بهره مند می شود و شرکت ها در هزینه ها صرفه جویی می کنند و با ارائه 
خدمات مالی به درآمد پایدار دسترسی خواهند داشت، گفت: همچنین 
در این روش مردم مناطق روســتایی به خدمات متنوع و رفاه بیشتری 

دسترسی پیدا می کنند.
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گزیده خبر

فرود اضطراری در مینسک و خشم اروپا
 دســتگیری »رومــان پروتاســویچ« از بنیانگــذاران کانــال تلگرامــی 
»نکستا«)NEXTA( ضددولت بالروس به دستور لوکاشنکو رئیس جمهوری 
این کشور، خشم اروپا را برانگیخته است. هواپیمای حامل پروتاسویچ، با این 
نقشه که ماده انفجاری در آن جاسازی شده، در مینسک فرود اضطراری کرد 
و فرد مورد نظر بالروس دســتگیر شد.معلوم شد که این تهدید )وجود ماده 
انفجاری( نادرست اســت چون هواپیما بعد از فرود اضطراری و دستگیری 
پروتاســویچ ، به مســیر خود تا مقصد)آتن به ویلنیوس( ادامه داد. رهبران 
اتحادیه اروپا و ناتو و کشــورهای عضو آنها نســبت بــه ای این اقدام دولت 
بالروس واکنش نشان دادند. پیش بینی می شود که موضوع بالروس به یکی 
از موضوعات اصلی در اجالس سران اتحادیه اروپا در ۲۴ می )دیروز( باشد .

عصر روز یکشنبه )دوم خرداد(، رومان پروتاسویچ یکی از بنیانگذاران کانال 
مشهورنکســتا در بالروس )Nexta( و سردبیر کانال تلگرامی »بالروس مغز«  
به دست مقامات بالروس بازداشت شد.این دو کانال تلگرامی هر کدام نزدیک 
به یک میلیون نفر کاربر و و موقعیت مشــابهی دارند: آنها مقامات بالروس 
و شخص الکســاندر لوکاشنکو را به شــدت مورد انتقاد قرار می دهند، در 
انتخابات ریاســت جمهوری سال گذشته به حمایت از سوتالنا تیخانوسکایا 
رقیب لوکاشــنکو و دیگر مخالفان پرداختند. در جریان اعتراضات گسترده 
ســال گذشــته در بالروس، که پس از اعالم برنده شدن لوکاشنکو در این 
انتخابات آغاز شد، کانال نکستا  هماهنگ کننده اصلی اقدامات ضد دولتی 
بــود. مقامات  بــالروس این کانال های تلگرامــی را افراطی اعالم کردند و 
بنیانگذاران را تحت تعقیب جنایی قرار دادند. پروتاسویچ ۲۶ ساله در سالهای 
اخیر بر خالف میل خود در اتحادیه اروپا زندگی کرده است در ۲۳ مه )دوم 
خرداد(  او از آتن، جایی که برای تعطیالت به سر می برد، به ویلنیوس پرواز 
کرد و قصد داشــت به لهســتان نقل مکان کند. حدود ساعت ۱۳:۳۰ روز 
 ،)Ryanair( یکشنبه به وقت مسکو خبر رسید که هواپیمای ایرلندی رایان ایر
که با آن پرواز کرد، به ســرعت در مینسک فرود آمد. فرود اضطراری به این 
صــورت بود: پیامی در مورد خطر وجــود ماده انفجاری در هواپیما از طرف 
خلبان دریافت شــد، در همین حال وضعیت به رئیس جمهور لوکاشــنکو 
گزارش شــد و او فرمان چرخش و فرود هواپیما را در مینســک صادر کرد. 
یک جنگنده میگ -۲۹ از نیروی هوایی بالروس نیز برای همراهی هواپیما 
به آســمان بلند شــد.کانال تلگرامی »حامی دولت« )Pool Pervoy(، که در 
واقع، ســرویس مطبوعاتی رئیس جمهور بالروس است، در این باره نوشت: 
»اگرچه تصویرها در صفحه کنترل نشــان می داد که هواپیما تقریباً از مرز 
گذشــته اســت اما وضعیت وجود تهدید برای هواپیما بالفاصله به رئیس 
جمهور گزارش شــد. لوکاشنکا دستوری بدون قید و شرط داد که هواپیما 
را برگردانده شــود و در مینسک به زمین بنشیند. در این شرایط مهمترین 
مسئله ایمنی و جان مردم است! « بر اساس گزارش های رسانه ای اعالم شد 
که در این مورد اضطراری از مقامات بالروس برای نجات هواپیما درخواست 
کمک شــده است. اما به زودی پیامی از طرف شرکت رایانیر ارسال شد که 
از آن این نتیجه گرفته شــد  که این مامورین بالروسی هستند که با خدمه 
تماس گرفته و او را از یک تهدید آگاه کرده و به او دستور دادند در مینسک 
بنشــیند.بعد از فرود، عالوه بر کنترل بار تمام مســافرین،   چهار نفر ر را از 
هوایپیما بیرون آوردند که پروتاســویچ ۲۶ ســاله یکی از انها بود و به دیگر 
مسافران گفت: اینجا جایی است که مجازات اعدام در انتظار من است. یک 
افســر تمام مدت کنار او ایستاده بود و  سپس وی را بردند و دیگر مسافران 
با همین هواپیما بدون رومن پروتاســویچ به مقصد خود ادامه دادند.پس از 
آنکه تعدادی از کانال های تلگرامی از جمله نکستا )Nexta( و و مغز بالورس 
)»Belarus of the Brain( در بالروس افراطی شــناخته شــدند، پرونده های 
جنایی علیه ســازندگان و مدیران آنها تشکیل شــد.حادثه مربوط به فرود 
اجباری هواپیما برای بازداشــت رومن پروتاسویچ، واکنش شدیدی در میان 
مخالفان بالروس ایجاد کرد. بســیاری از آنها این پرونده را »بی ســابقه« و 
اقدامات مینسک  را   »تروریسم دولتی«  خواندند.»سوتالنا تیخانوسکایا« که 
رقیب اصلی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ 
بود نیز گفت که تردیدی ندارد همه آنچه اتفاق افتاده عملیات سرویس های 
ویژه بالروس بوده است.»گیتاناس ناوسدا«، رئیس جمهور لیتوانی، از اولین 
کسانی بود که در این باره صحبت کرد و گفت رژیم بالروس پشت این عمل 

ناپسند است. من خواهان آزادی فوری رومن پروتاسویچ هستم.
ســپس زنجیره ای از واکنش ها آغاز شد. »اورسوال فون« رئیس کمیسیون 
اروپا قول داد که این حادثه را بدون عواقب ترک نکند. »هرگونه نقض قوانین 
حمل و نقل هوایی بین المللی عواقبی را به دنبال دارد. غیرقابل قبول است 
که هواپیمای رایان ایر  که از آتن به ویلنیوس در حال پرواز اســت، مجبور 
به فرود در مینســک شود. » دبیرکل ناتو، جنس استولتنبرگ این حادثه را 
خطرناک خواند و گفت نیاز به تحقیقات بین المللی دارد. وزارت امور خارجه 
اتریــش نیز بر لزوم تحقیقات در این باره صحبت کرد. رئیس دیپلماســی 
فرانسه ژان ایو لودریان مقامات بالروس را به هواپیماربایی متهم کرد و اظهار 
داشــت که واکنش »قاطع و متحد« اروپا باید دنبال شــود. همتای آلمانی 
وی، هایکو مااس نیز گفت:  و گفت: »این واقعیت که هواپیمایی که بین دو 
کشور اتحادیه اروپا پرواز می کند به بهانه تهدید مین مجبور به توقف شد، 
یک دخالت آشکار در ترافیک هوایی غیرنظامی در اروپا است. ما از گزارش 
هایی مبنی بر دستگیری روزنامه نگار رومان پروتاسویچ به این روش نگران 
هستیم. » در همان زمان، اوالف شولز، وزیر دارایی آلمان گفت که به دلیل 
حادثه هواپیما، باید الکساندر لوکاشنکو تحریم شود. نخست وزیر لهستان، 
ماتئوس موراویســکی نیز گفت که وی برای تشکیل جلسه اتحادیه اروپا در 
۲۴ ماه مه بــه منظور بحث در مورد بالروس، از اتحادیه اروپا درخواســت 
کرده است. وی همچنین اظهار داشت که پروازهای شرکت های هواپیمایی 

بالروس بر فراز خاک اتحادیه اروپا باید ممنوع شود.

سوچی سرانجام در انظار عمومی ظاهر شد
رهبر برکنار شده میانمار دقایقی پیش در دادگاهی که ارتش برای رسیدگی 
به اتهاماتش تشــکیل داده حاضر شــد.به گزارش، آنگ سان سوچی، رهبر 
برکنار شده میانمار دیروز برای اولین بار پس از سرنگونی دولت توسط ارتش 
میانمار در اول فوریه در مقابل دوربین ها ظاهر و وارد دادگاه شد.سوچی به 
ظاهر در شــرایط خوبی بود و ۳۰ دقیقه پیش از دادگاه جلسه ای با وکالی 
خود برگزار کرد.فرمانده ارتش میانمار، مین آنگ هلیانگ پیش از این اعالم 
کرده که آنگ ســان ســوچی، رهبر برکنار شده این کشــور در منزل خود 
حضور دارد و وضعیت جســمانی او مناسب است.فرمانده ارتش بار دیگر در 
این مصاحبه دلیل کودتــا را این موضوع اعالم کرد که ارتش متوجه تقلب 
در انتخاباتی شد که حزب سوچی در آن برنده شد.هلیانگ همچنین گفته 
بود که ارتش انتخابات و تغییرات احتمالی در قانون اساسی را درصورتی که 
خواست مردم باشد انجام خواهد داد.کودتای ارتش در میانمار باعث شد که 
این کشور درگیر ناآرامی  و آشوب شده و حتی گروه های شبه نظامی نیز از 

این فرصت برای ضربه به ارتش و تشدید آشوب استفاده می کنند.

خطیب زاده: 

اجازه نخواهیم داد کسی مذاکرات را فرسایشی کند
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در صورت تمدید تفاهم قبلی ایران و آژانس، 
دسترســی فراپادمانی به آژانس بین المللی انرژی اتمی داده نخواهد شــد، گفت: اگر در 
پایان فرآیند گفت وگوها در وین، به نتیجه مشخصی برسیم، فیلم های ضبط شده می تواند 
در اختیار این ســازمان قرار گیرد.، »ســعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران دیروز )دوشنبه( در نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح 
آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ 
داد.خطیب زاده در ابتدا سالروز آزادسازی خرمشهر و روز ایثار و مقاومت را تبریک گفت 
و یاد و نام رزمندگان غیور و فرزندان این خاک و میهن را گرامیداشــت و گفت: حماسه 
خرمشهر نماد خواست و اراده ملی مردم ایران بود که نشان داد هرگاه اراده می کنند حتی 
اگر همه دنیا در مقابل آنها بایستند و تمام زر و زور و قدرت با هم جمع شوند، در دفاع 
از کیان اسالمی و خاک این مرز پرگهر، تردیدی ندارند و به آن دست پیدا می کنند.وی 
افزود: تا تاریخ و تا ایران هســت، یاد و خاطره ســوم خرداد ۱۳۶۱ زنده است و با ماست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه به تشریح تحوالت حوزه سیاست خارجی در هفته  
گذشته از جمله سفرهای ظریف به سوریه، اسپانیا، ایتالیا و ایرلند پرداخت.این دیپلمات 
ارشد ایرانی به برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در چهارشنبه هفته گذشته در 

وین اشاره کرد و گفت: این نشست این هفته نیز ادامه خواهد داشت.

سفر ظریف به جمهوری آذربایجان و ارمنستان از امروز
خطیب زاده همچنین اعالم کرد که ظریف از فردا )سه شنبه( برای سفر کوتاه به جمهوری 

آذربایجان و ارمنستان عازم این دو کشور خواهد بود.

تفاهم ایران و آژانس دسترسی فراپادمانی به آژانس نمی دهد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی درباره تمدید تفاهم ایران و آژانس بیان 
کرد: در این خصوص دو نکته باید گفته شــود. این که گفت وگوهای آن در شورای عالی 
امنیت ملی صورت گرفته و در پروسه بررسی های نهایی است و در اولین فرصتی که این 
پروسه و فرآیند نهایی شود، دبیرخانه یا سازمان انرژی اتمی اعالم رسمی خواهد کرد.وی 
افزود: توجه به این نکته بسیار ضروری است که این تفاهم دسترسی فراپادمانی به آژانس 
نمی دهد. یک تصمیم داخلی در جمهوری اسالمی ایران با تفاهم فیمابین با آژانس است 
برای این که دوربین ها فیلمبرداری های خودشــان را در چارچوب پروتکل الحاقی داشته 
باشند. ولی هیچ دسترسی به بازرسان آژانس از روزی که مصوبه مجلس اجرایی شد، داده 
نشده است.این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: اگر بعد از این نیز این تمدید صورت بگیرد، 
باز هم دسترسی فراپادمانی به آژانس داده نخواهد شد. اگر در پایان فرآیند گفت وگوها در 
وین، به نتیجه مشخصی برسیم، این فیلم های ضبط شده می تواند در اختیار آژانس قرار 
بگیرد. باید تا آن روز صبر کنیم.سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: فکر می  کنم، نهایتا 

امروز این تصمیم اعالم می شود. 

 توصیه به دولتمردان آمریکایی
این دیپلمات ارشــد ایرانی درباره اظهارات آنتونی بلینکن مبنی بر این که نشانه ای مبنی 
بر تصمیم ایران برای بازگشت به تعهدات هسته ای مشاهده نکرده ایم، اظهار داشت: فکر 
می کنم، پاسخ آقای ظریف کفایت می کند. یادآوری می کنم دولت آمریکا نه تنها از برجام 
خارج شده، بلکه نقض کننده همه تعهداتش ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ است و به عنوان طرفی 
است که سابقه بسیار سیاهی در اجرای تعهداتش ذیل برجام دارد و در موضعی نیست که 
جز بازگشت به تعهداتش و عمل به تعهداتش برگردد.وی خطاب به دولتمردان آمریکایی 
اظهار داشت: توصیه می کنیم به جای لفاظی ها به اقدام عملی فکر کنند. هم اراده و هم 
برداشــتن تحریم ها را راستی آزمایی می کنیم، اگر اراده الزم و رفع تحریم ها را در طرف 

آمریکایی بیینم، ما بعد از راستی آزمایی اقدامات جبرانی خود را انجام خواهیم داد.

 منتظر اقدامات و تغییر رفتار ریاض هستیم
خطیب زاده درباره اظهارات »فیصل بن فرحان« وزیر خارجه عربســتان و طرح ادعاهایی 
بی اساس علیه ایران و این که بدون کنترل رفتار ایران هیچ ثباتی در منطقه وجود نخواهد 
داشت، گفت: ما هم این اظهارات را شنیده ایم. عربستان باید تصمیم بگیرد آیا همچنان 
می خواهد از این ادبیات و کالم مالل آور گذشــته استفاده کند و رفتار خودش را عوض 
نکند و یا این که واقعا تصمیم گرفته اســت به عنوان یک شــریک سازنده در منطقه در 
کنار کشورهای دیگر منطقه از سیاست های توسعه طلبانه و جنگ افروزانه فاصله بگیرد. 
وی گفت: منتظر اقدامات و تغییر رفتار ریاض هســتیم. البته سیاست های ایران درباره 
گفت وگوهای منطقه ای و ترتیبات منطقه ای چیز جدیدی نیســت و همواره بوده است 
و از حضور عربستان سعودی استقبال کردیم و فکر می کنیم عربستان سعودی می  تواند 
طرف ســازنده ای در این ترتیبات منطقه ای باشد اگر از ادبیات مالل آور و سیاست های 

شکست خورده فاصله بگیرد.

  اجازه نخواهیم داد کسی مذاکرات را فرسایشی کند
به گزارش فارس، خطیب زاده در پاسخ به پرسشی درباره این که مهمترین مسئله باقیمانده 
در مذاکرات وین چیســت و آیا قفل شده اســت؟ بیان کرد: درباره آن چه در وین اتفاق 
می افتــد با دقت و با رعایت تمامی ابعاد آن تا به حــال اظهارنظر کرده ایم. تنها وقتی به 
توافق خواهیم رسید که همه آن چه مدنظر ایران است و همه آن چه باید توافق شود، توافق 
شود. حاال می خواهد یک هفته یا یک ماه طول بکشد، دقت در این مسیر برای ما اولویت 
اصلی اســت.وی تصریح کرد: البته اجازه نخواهیم داد کسی مذاکرات را فرسایشی کند. 
این که مذاکرات روزانه برای مقامات ارســال می شود برای همین است که همه به صورت 
همزمان هم بدانند و اگر نظری دارند منتقل شــود که گفت وگوها به صورت خوبی پیش 
برود. اما این که آیا گفت وگوها قفل شده؟ خیر و آیا پیشرفت قابل توجهی داشته است؟ بله.

خطیب زاده ادامه داد: در خصوص رفع تحریم های بخشی و بخش های اقتصادی، موضوعات 
اصلی توافقاتی صورت گرفته است. پرانتزها و براکت هایی که در متن رفع تحریم بوده تا حد 
بسیار زیادی پاک شده و چند موضوع باقی مانده است که درباره آن همچنان گفت وگوها 
را ادامه خواهیم داد.سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: درباره اقدامات هسته ای متن به 
توافقات خوبی رسیده است و دوستان در سازمان انرژی اتمی گفت وگوها را پیش بردند و 
فکر می کنم جز چند معدودی از نکاتی که نظرات خود را گفتیم، بقیه موضوعات حل شده 
اســت. درباره ترتیبات اجرایی که از جمله راستی آزمایی است، شاید موضوعات بیشتری 
باقیمانده باشد، اما آنها هم پیشرفت های بسیار خوبی داشته است.وی گفت: یک تصمیم و 
اراده سیاسی در واشنگتن باید باشد که به جای استفاده از وقت و انرژی وین، برای دفاع از 
میراث شکست خورده ترامپ، مسیر را باید عوض کرده و به بازگشت تمام و کمال و بدون 
هیچ تردیدی به برجام و تعهدات خود ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ فکر کنند. در این صورت فکر 

می کنم مسیر طوالنی در جلوی ما نخواهد بود.

 اتهام بی اساس دادستانی بحرین
خطیب زاده درباره اتهام دادستانی کل بحرین به بانک المستقبل و بانک مرکزی و چند 
بانک ایرانی به پولشویی که سؤال یکی از خبرنگاران بود نیز گفت: قبال در این خصوص 
اظهارنظر کردم و باز هم تکرار می کنم. این اتهامات تکراری فاقد هرگونه وجاهت حقوقی 
و قانونی اســت. این بانک ذیل قوانین بحرین فعالیت می کرده و بانک مرکزی بحرین بر 
همه اقدامات آن نظارت داشته است.وی افزود: این که بعد از چند سال این ادعاهای واهی 
مطرح شود جز رنگ و بوی سیاسی چیز دیگری ندارد. به خاطر این که رویه های حقوقی 
و قانونی طی نشــده و مقدمات بدیهی رعایت نشده است؛ از نظر ایران حکم این دادگاه 

به رسمیت شــناخته نمی شود و فکر می کنیم بسیار هم مخرب است. سخنگوی وزارت 
خارجه تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران برای دفاع  و حفاظت از منافع خود در همه 

صحنه  ها، حوزه ها و بخش ها بدون تعارف است و همواره این را نشان داده است.
 

هیچ زمانی را مدنظر خودمان قــرار نمی دهیم، جز زمانی که همه منافع ملت 
بزرگ ایران در چارچوب برجام تامین شود

سخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس که با توجه به 
مباحثی که هیأت های حاضر در مذاکرات وین عنوان کرده بودند که این هفته دور پایانی 
مذاکــرات در وین باشــد، آیا می توان امیدوار بود که ایــن دور از مذاکرات که این هفته 
دوباره از ســر گرفته خواهد شد، دور پایانی باشد؟ اظهار داشت: دور قبل و دور قبل هم 
می توانست همه طرفین به توافقی برسند. ما تمامی متون و مقدمات الزم را فراهم کردیم. 
این دور هم می تواند، اگر مســائل قابل توجه باقیمانده که به تصمیم سیاسی واشنگتن 
وابسته خواهد بود، حل شــود قطعا قابل دسترسی است.وی تصریح کرد: هیچ زمانی را 
مدنظــر خودمان قرار نمی دهیم، جز زمانی که همه منافع ملت بزرگ ایران در چارچوب 
برجام تامین شود. برجام نقشه راه حرکت ما خواهد بود. به طرف های مقابل گفتیم باید 
اســتفاده از توان و انرژی وین برای مذاکره درباره موضوعات غیربرجامی اجتناب کنند، 
کما این که از روز اول اجتناب شــده است. چیزی فراتر از برجام گفت وگو نخواهد شد. از 
دولت آمریکا در چارچوب کمیسیون مشترک خواسته شده که به تعهداتش ذیل برجام 
برخواهد گذشت.خطیب زاده گفت: نه خودمان را به زمان خاصی محدود خواهیم کرد و 

نه در مضیقه آن قرار خواهیم گرفت.

 گفت وگوی مجازی تخت روانچی با کریس مورفی
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به پرسش دیگری درباره گفت وگوی مجازی مجید 
تخت روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل در نیویورک با 
سناتور »کریس مورفی« سناتور دموکرات آمریکایی نیز گفت: همیشه سفرا و نمایندگان 
ما در نیویورک در چارچوب وظایف عادی خودشــان چنین گفت وگوهایی داشته اند. این 
گفت وگوی برخط و آنالینــی بوده، درباره چند موضوع از جمله مذاکرات وین گفت وگو 
شــده است.وی افزود: آقای روانچی تاکید کرد که آمریکا نمی تواند از تحریم ها به عنوان 
ابزار مذاکراتی علیه ملت ایران استفاده کند. کما این که دولت ترامپ هم نتوانست و بهتر 
است از این فضا فاصله بگیرند. در خصوص فلسطین صحبت شده و آقای روانچی حمایت 
بی چون و چرای آمریکا از رژیم اشــغالگر قدس را مــورد انتقاد جدی قرار داد و این که 
رژیم اشغالگر قدس به خاطر حمایت های واشنگتن از هرگونه پیگیری حقوقی و قضایی 
مصون بوده است و حتی آمریکا اجازه نداد بیانیه آرام در شورای امنیت مطرح شود. درباره 
موضوعات دیگر نیز صحبت شده است از جمله موضوع زندانیان ایرانی در آمریکا که هم 
مطرح شده و روانچی تأکید کرده که این یکی از ضروری ترین موضوعاتی است که هم از 
بعد انسانی و هم ایجاد فضای مناسب ضروری است آمریکا این زندانیان را که به ناحق و 

بدون هیچ جرمی در زندان های آمریکا گروگان گرفته شده اند، آزاد کند. 

 اجازه نخواهیم داد نه اقتصاد ایران و نه مراودات عادی ایران در حالت برزخی 
قرار بگیرد

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره رفع تحریم ها گفت: برجام متنی است 
کــه باید مورد اجرا قرار بگیــرد. در برجام آن چه در خصوص تعلیق تحریم ها در ۱۲۰ و 
۱۸۰ روز گفته می شود، مربوط به کنگره آمریکا است و البته در برجام آمده که اینها در 
پایان هشت سال باید کال برداشته شود. این تعهد آمریکا است که تحریم ها را به صورت 
موثــر بردارد، لذا ما برجامی را در وین مذاکره نمی کنیــم که دوباره بعد از ۱۲۰ و ۱۸۰ 
روز مذاکره کنیم. وی افزود: آن چه در وین گفت وگو می شــود، بازگشت کامل آمریکا به 
تعهداتش ذیل برجام اســت، همان گونه که قبال گفت وگو شــده است. رفع کامل و موثر 
تحریم ها و طی شدن نقاط زمانی که در برجام آمده است. اجازه نخواهیم داد نه اقتصاد 
ایران و نه مراودات عادی ایران در حالت برزخی قرار بگیرد، کما این که هیچ گاه این اجازه 
را ندادیم.خطیــب زاده ادامه داد: به همه این اطمینــان را می دهم که تا وقتی رفع موثر 
تحریم ها اتفاق نیفتد، اقدامات جبرانی ایران نیز متوقف نخواهد شد. برجام سندی است 

که درباره آن صحبت می  کنیم.

 حضور عراقچی در کمیسیون امنیت ملی
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤال دیگری درباره حضور دیروز عباس عراقچی 
معاون وزیر امور خارجه در نشست کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: گفت وگوها همواره 
در بســتر خوبی بین وزارت خراجــه و همه  نهادها و ارگان ها وجود داشــته و در ادامه 
گفت وگوهای وزارت خارجه بوده اســت و در راستای توجیه آخرین تحوالتی که در وین 
اتفاق افتاده است. عراقچی در نشست کمیسیون امنیت ملی به تمامی سؤاالت پاسخ داد 
و آن چه از کمیسیون به عنوان گزارش بیرون آمد نشان داد تا چه حد با شفافیت مطالب 
عنوان شــده است.وی افزود: عراقچی نظرات نمایندگان محترم را شنیده  است. همه در 
یک راستا در حال حرکت هستیم و آن تامین و حفاظت از منافع عالیه نظام و منافع تمام 
مردم بزرگ ایران و با همین هم افزایی ها امکان رسیدن به فهم مشترک برای این تامین 

بیشتر حاصل خواهد شد.

مصوبه مجلس الزم االجراست
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره تمدید تفاهم بین ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: مصوبه مجلس الزم االجراست. مصوبه مجلس عدم 
ایجاد دسترسی فراپادمانی و یا اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران است. سازمان انرژی 
اتمی ایران نیز در همین چارچوب و اجرای این مصوبه همه دسترســی های فراپادمانی 
آژانس را متوقف کرده اســت. دوربین ها فیلم ها را برمی دارند ولی دسترسی وجود ندارد 
و در پایان این سه ماه و اگر شورای عالی امنیت ملی این تفاهم را تمدید کند، این که با 
فیلم ها چه کنیم، تصمیم داخلی  جمهوری اسالمی ایران است.وی همچنین بیان کرد: 
فعال تفاهم ســه ماه  ای با آژانس داشتیم که دسترسی فراپادمانی ندهیم، ولی در مقابل 
آن نیز فیلم ها پاک نشــود و اگر در پایان این دوره به تفاهمی رسیدیم، بشود آنها را در 
اختیــار آژانس قرار دهیم.خطیب زاده افزود: االن اگر توافق یا تمدیدی صورت بگیرد، باز 
هم دسترســی فراپادمانی به آژانس داده نخواهد شد. بلکه این ها حفظ می شوند و اگر به 

تفاهمی برسیم آن وقت به آژانس اجازه داده می شود به فیلم ها دسترسی داشته باشد.

انتظار ایران از دولت اندونزی
به گزارش فارس، وی درباره آن چه برای کشــتی ایرانــی در اندونزی رخ داده و آخرین 
پیگیری های انجام شده نیز گفت: اتفاقی که برای این کشتی رخ داده یک اتفاقی بود که 
به صورت معمول در برخی کشــورها رخ می دهد و رویه قانونی و حقوقی خودش را طی 
می کند.وی افزود: از دولت اندونزی انتظار داریم کمک کند این موضوع هر چه زودتر حل 
شود و تا االن هم اقدامات و همکاری های خوبی بوده است و فردا هم دادگاه دیگری برای 
رسیدگی به برخی موضوعات مرتبط با ورود این کشتی به آب های اندونزی است. انتظار 

ما این است که زودتر این موضوع جمع بندی شود.

معرفی سفیر ایران در انگلیس به لندن
به گزارش فارس، خطیب زاده درباره انتصاب سفیر ایران برای انگلیس گفت: از سال قبل 
سفیر خودمان را معرفی کرده ایم، دولت انگلیس هم سفیر خود را چند ماه است معرفی 

کرده و این ها در پروسه های اداری خودش در حال انجام است. سفیری که سال گذشته 
معرفی شده و مراحل آن در حال انجام است، از داخل وزارت خارجه است.

سفر ظریف به اروپا
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره تور اروپایی ظریف و این که آیا این سفرها تالش 
برای جذب سرمایه گذاری بعد از توافق در وین است، نیز گفت: سفر آقای ظریف به اروپا 
چند ماهی بود که در دستورکار بود و خبرنگاران در جریان هستند که چند ماه قبل این 
سفر طراحی شد و البته بسیار بزرگ تر از این بود که قرار بود ۱۱ کشور باشند که در یک 
ســفر همه کشورها را رفت.خطیب زاده ادامه داد: سفرهایی که به اسپانیا، ایتالیا و ایرلند 
انجام شــد در اخبار جزییات آن منتشر شد. اگر توافقی صورت بگیرد، کشورهایی که در 
طول تحریم های آمریکا علیه ایران، روابط خود را با ایران حفظ کردند در اولویت هستند. 
در این ســفر عالوه بر موضوعات اقتصادی، موضوعات دوجانبه و ارتقای روابط سیاسی و 
دیپلماتیک و همچنین موضوعات بسیار جدی منطقه ای از سرزمین های اشغالی گرفته تا 
خلیج فارس، عراق و افغانســتان مطرح شد.وی گفت: در همه این حوزه ها گفت وگوها را 
با این کشورها و دیگر کشورهای اروپایی و غیراروپایی ادامه خواهیم داد. به روابط منظم 
و دقیق با همه کشــورها ادامه دادیم.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: هیچ گاه اجازه 
ندادیم حذف شــویم و هیچ گاه اجازه ندادیم کســی ما را حذف کند و به عنوان کنشگر 

فعال عمل کردیم و متناسب با قدرت ملی خود در ابعاد سیاسی خارجی رفتار کردیم.

یک ماه تمدید تفاهم بین ایران و آژانس ربطی به نتیجه رســیدن گفت وگوها 
در وین ندارد

خطیب زاده در پاســخ به سؤالی درباره تمدید تفاهم ایران و آژانس برای یک ماه دیگر و 
این که آیا این بدان معناست که در یک ماه آینده باید توافقی حاصل شود؟ اظهار داشت: 

چه یک ماه، چه دو هفته و ... پنجره های فرصت برای رسیدن به توافق است.
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: برداشت ما این است که توافق مسیر طوالنی را 
طی کرده، ولی آن چه باقی  مانده قابل توجه است و تا زمانی آنها حاصل نشود هیچ توافقی 
صورت نمی گیرد. تنها وقتی توافق اعالم می شود که درباره همه چیز توافق صورت گیرد.

این دیپلمات ارشــد ایرانی بیان کرد: این یک ماه تمدید تفاهم بین ایران و آژانس ربطی 
به نتیجه رسیدن گفت وگوها در وین ندارد، برای این است که همچنان تفاهمی که بین 
ایران و آژانس برای ضبط دوربین ها وجود داشــته، ادامه یابد.و اگر بتوانیم ظرف یک روز 
آینده بعد از شروع گفت وگوها به نتیجه برسیم حتما انجام خواهیم داد. کما این که مقام 
معظم رهبری فرمودند اگر یک ساعت هم با حفظ اصول زودتر بتوانیم تحریم ها را برداریم 

حتما تعلل نخواهیم کرد.

 تا هنگامی که به توافقی برای بازگشــت کامل آمریکا به تعهداتش ذیل برجام 
نرسیم، آمریکا در اتاق و میز برجام جایی نخواهد داشت

 وی درباره حضور وزرای خارجه برای نهایی شدن توافق در وین نیز بیان کرد: آن چه در 
وین اعالم می شــود و یا االن در حال انجام است، کمیسیون عادی و فصلی برجام است 
و برای اعالم تصمیمات کمیســیون برجام ضرورتا نیازی به حضور وزرای خارجه نیست. 
این که در پایان چه اتفاقی رخ بدهد باید منتظر باشیم و ببینیم. آن چه فعال اعالم خواهد 
شد، یک تصمیم کمیسیون مشترک اســت که در سطحی که قابل گفت وگو است هم 
قابل اعالم و هم قابل اجراســت.وی افزود: آن چه مهم است این است که تا هنگامی که 
برای بازگشــت کامل آمریکا به تعهداتش ذیل برجام به توافقی نرسیم، آمریکا در اتاق و 

میز برجام جایی نخواهد داشت.

  هنوز هم فکر می کنیم تفاهم در دسترس است
خبرنگاری با اشــاره به اظهارات وزیر خارجــه اتریش مبنی بر این که زمان برای حصول 
پیشــرفت در مذاکرات وین رو به اتمام است و هنوز مسائل مهمی به صورت حل نشده 
باقیمانده است و این اظهارات در حالی است که اخبار اخیر حاکی از حصول پیشرفت هایی 
است از ســخنگوی وزارت خارجه پرســید این دوگانه طرف اروپایی و ایرانی چگونه به 
وجود آمده است؟ که وی پاسخ داد: دوگانه ای وجود ندارد. اگر به عرایض این چند هفته 
از ســوی من و آقای عراقچی توجه شــود کامال روشن است. پیشرفت های قابل توجهی 
داشتیم و هنوز هم فکر می کنیم تفاهم در دسترس است، ولی آن چه باقیمانده براساس 
دســتورالعمل های اعالمی به وزارت خارجه، آنها هم قابل توجه هســتند.وی بیان کرد: 
آنها هم باید مورد مداقه قرار بگیرند و با دقت پیگیری شــوند. آن چه باقیمانده می تواند 
به راحتی به نتیجه برســد، اگر تصمیم سیاســی در واشنگتن اتخاذ شود برای این که از 
ادبیات قبلی دولت قبلی آمریکا و رفتار و منش دولت قبلی آمریکا و از کمپین شکســت 
خورده فشار حداکثری که دولت ترامپ بر علیه مردم ایران اعمال کرده است. اگر از این 
فاصله بگیرند آن چه باقیمانده به راحتی و با مداقه های الزم قابل دسترسی و تفاهم است.

خطیب زاده ادامــه داد:  آن چه باقیمانده می تواند طوالنی تر از این انتظارات بشــود، اگر 
همچنان تیم آمریکا برای حفظ میراث شکســت خورده به وین برگردد. طبیعی اســت 
مالک و ســنجش ما متن برجام اســت. آن چه در برجام نوشته شده طابق النعل بالنعل 
باید اجرا شــود، انتفاع ایران از بندهای رفع تحریمی برجام باید قطعی باشــد. قطعا بعد 
از رفع تحریم ها و راســتی آزمایی، ایران هم آمادگی داشــته و دارد برای توقف اقدامات 
جبرانــی خود اقدام کند.وی گفت: هیچ کــس در اروپا و آمریکا فراموش نکند که برجام 
امروز به خاطر صبر راهبردی تهران و به خاطر اقدامات با تدبیر ایران زنده اســت و نه به 
خاطر آن چه آنها انجام دادند. آمریکا با تمام توان تالش کرد برجام را از بین ببرد و با بی 
عملی اش تمامی ظرفیت های بالقوه برای بهره مندی و انتفاع ایران از برجام را از بین برد. 
این ایران بود که هم اقدامات موثر داشت. باید از این فرصت و پنجره فرصت استفاده الزم 

را ببرند. این فرصت برای همیشه نخواهد بود.

 وزیر کشور باید سفر داخلی برود و وزیر خارجه هم باید سفر خارجی برود
خبرنگار از ســخنگوی وزارت امور خارجه پرســید که سفرهای خارجی ظریف با توجه 
بــه این که هزینه ســنگینی را هم تحمیل می کند، چه منفعتی برای کشــور دارد؟ که 
خطیب زاده پاســخ داد: سؤال شــما یک مقداری برای من جای تعجب دارد. وزیر کشور 
باید ســفر داخلی برود و وزیر خارجه هم باید ســفر خارجی برود. سؤال شما یک مقدار 
سوگیرانه بود و متاسفانه بدیهیات اولیه یک سؤال را هم نداشت. از سیاست روز خواهش 

می کنم به بدیهیات توجه کند.

 گفت وگوهای ایران و عربستان در عراق
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاســخ به سؤال دیگری درباره این که مذاکرات ایران و 
عربستان در چه مرحله ای است؟ اظهار داشت: همان طوری که قبال گفته شده در خصوص 
موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت وگوهایی در عراق آغاز شده و تماس هایی 
بوده و ادامه داشته و باید ببینیم در آینده چه اتفاقی می افتد که آیا این ها به جای خوبی 

خواهد رسید یا خیر؟

این سفر همچنان در دستورکار است
خبرنگاری درباره سفر ظریف به امارات عربی متحده سؤال کرد و پرسید آیا حمله رژیم 
صهیونیستی به نوار غزه و مناسبات امارات و این رژیم عامل تعویق این سفر بوده یا عوامل 
دیگری تاثیرگذار بوده است؟ که خطیب زاده پاسخ داد: سفر تاریخی نداشته که به تعویق 

افتاده باشد. این سفر همچنان در دستورکار است.
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بهتر است برخی دارو هایی را که می تواند سبب تهوع و استفراغ شود 
»پس از غذا« مصرف کنید تا این عوارض جانبی کاهش یابد. برخی 
دارو ها می توانند سبب سوزش معده شوند و به همین دلیل خوردن 
آن هــا با غذا می تواند این تأثیر را کاهش دهد. نمونه هایی از چنین 
دارو هایی شامل موارد زیر است:  آسپرین، دیکلوفناک و ایبوپروفن، 
پردنیزولون و دگزامتازون. دارو هایی با نام »آنتی اسید« وجود دارند 
که برای جلوگیری از ســوزش ســر معده، رفالکس و سوء هاضمه 
مصرف می شوند. این دارو ها در صورتی که بالفاصله پس از غذا یا در 
طول غذا مصرف شوند، بسیار مؤثر هستند. مواد دارویی مانند دهان 
شویه ها، »مایع نیســتاتین«، »ژل میکونازول« برای برفک دهان یا 

زخم دهان باید بعد از غذا مصرف شود. 

اهمیت تقویت سیســتم ایمنی با اپیدمی ویروس کرونا چند 
برابر شــده اســت. یکی از راهکارهای تقویت سیستم ایمنی 
بدن، مصرف آبمیوه های طبیعی است که در ادامه به برخی 
از آن ها اشاره می کنیم. - سیب، هویج و پرتقال - پرتقال و 
گریپ فــروت - آب گوجه فرنگی خانگی - کلم کالی، گوجه 
فرنگی و کرفــس - تربچه، هویج، زنجبیل و زردچوبه - توت 
فرنگی و انبه – هندوانه  - توت فرنگی، کیوی و نعناع - تخم 
کدو تنبل »با شــیر مخلوط کنید«  - اســفناج، کاهو و کلم 
کالیآبمیوه طبیعی. به یاد داشته باشید تهیه آبمیوه، اسموتی 
و نوشیدنی های مغذی یکی از خوشمزه ترین روش های حفظ 

سالمتی است.

گوجه فرنگی حاوی ویتامین C و بسیاری از مواد مغذی دیگر است با این 
حال، الزم اســت از خوردن گوجه فرنگی با معده خالی به دلیل داشتن 
اســید تانیک که می تواند اسیدیته دستگاه گوارش را افزایش دهد و در 
نتیجه باعث ورم معده شــود، خودداری کنید. شما نباید نوشیدنی های 
گازدار را با معده خالی مصرف کنید، زیرا این نوشیدنی ها می توانند باعث 
نفخ شکم و همچنین اســیدیته محیط را افزایش دهند، که در نهایت 
می تواند منجر به فرسایش و سرطان مری شود. عالوه بر این، شما نباید 
شــیرینی پفکی بخورید. با وجود از بین رفتن گرسنگی، مخمر موجود 
در این میان وعده ها باعث تحریک مخاط معده می شــود. غذای تند از 
ضرر کمتری برخوردار نیست، که بر روی غشای مخاطی نیز تأثیر منفی 

می گذارد و باعث قولنج، دل درد و سوهاضمه می شود.

کدام دارو ها بعد از غذا و کدام 
همراه آن باید مصرف شوند؟

آبمیوه های طبیعی برای تقویت 
سیستم ایمنی بدن!

اگر ناشتا هستید لب به این 
خوراکی ها نزنید!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

برداشت گل گاوزبان وحشی - ییالقات گلستان

تویوتا لندکروزر 79 هشت نفره، کامالً مقاوم در برابر مین های زمینی!
شرکت مهندسی SVI که در زمینه تولید محصوالت زرهی در آفریقای جنوبی فعالیت می کند پس از خودروی زرهی حمل نفرات 
مکس ۳ اقدام به معرفی خودروی دیگری کرده اســت. اگرچه خودروی مکس ۳ اساساً یک پیکاپ بود اما جدیدترین پروژه این 
شرکت خودرویی چندمنظوره است که می تواند تا ۸ نفر را حمل کند. با SVI مکس ۳ تروپی آشنا شوید، خودرویی ضدگلوله که 
آماده رویارویی با شدیدترین خطرات روی زمین است؛ و بله درست همانند نسخه پیکاپ، تروپی نیز بر پایه تویوتا لندکروزر سری 
۷۰ شــکل گرفته اســت. شاید فکر کنید مکس ۳ تروپی خودرویی نظامی است اما SVI نسخه غیرنظامی این خودروی زرهی را 
بدون نقاط اتصال مخصوص مسلسل ها و سالح های سنگین نیز تولید می کند. با این وجود خودروی موردبحث نیازی به دریافت 
مجوز از کمیته کنترل سالح ملی آفریقای جنوبی NCACC ندارد. از تروپی می توان برای برخی صنایع استفاده کرد و بنابراین این 
خودرو تنها محدود به شرکت های امنیتی و امثالهم نیست. مکس ۳ تروپی دارای محافظ های بدنه ساخته شده از فوالد است که 
سطح حفاظت BR6 EN1۰6۳ را ایجاد می کنند. به این ترتیب خودروی موردبحث می تواند در برابر حمالت سالح های خودکار 

و تهاجمی مقاومت کند. SVI همچنین سطح حفاظت ارتقا یافته BR۷ را نیز ارائه می کند .

کشتی فرنگی دست پر از المپیک برمی گردد
یک پیشکسوت کشتی ایران با تاکید بر این که نفرات بسیار خوب و با انگیزه ای در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی حضور دارند، 
گفت: قول می دهم کشتی فرنگی دست پر از المپیک به ایران بازگردد. بهرام مشتاقی درباره وضعیت تیم ملی کشتی فرنگی در 
راه حضور در المپیک توکیو، اظهار کرد: تیم بسیار خوب و جوانی داریم و قول می دهم این تیم دست پر به ایران بازگردد. کشتی 
فرنگی پس از المپیک ریو پوست اندازی کرد و ای کاش فقط همین تیم ۴ سال پیش به ریو می رفت تا امروز به تیمی کامال با 
تجربه و پخته تبدیل شود. به هر حال عقیده سرمربی تیم ملی ۴ سال پیش این بود که آن تیم به المپیک ریو برود و آن نتایج 
تلخ رقم بخورد. این پیشکسوت کشتی فرنگی ایران، افزود: ما در همه وزن ها شانس رسیدن به مدال المپیک را داریم اما این که 
بتوانیم به مدال طال برسیم را نمی دانم. البته این دوره المپیک نیز مثل سایر دوره های قبل نیست چرا که کرونا باعث شده کشتی 
گیران همه کشــورها در ســطح خیلی ایده آلی نباشند و به اعتقاد من هر کشتی گیری که آماده تر باشد می تواند موفق شود. او 
درباره از دســت رفتن ســهمیه وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و حضور ایران با ۵ فرنگی کار در المپیک توکیو، گفت: متاسفانه 

سهمیه این وزن از دست رفت و حیف شد که نتوانستیم با تیم کامل به توکیو برویم. 

کاین جسم گران عاقبت غبار استای روح سبک رب سپهر ربرپ بس کن هب فراز و نشیب جستن
این رسم و ره اسب بی فسار است طوطی نکند میل سوی مردار
این عادت مرغان الشخوار است فرجام هالکش ز نیش مار استرهچند هک ماره بود فسونگر

عمر گذران را تبه مگردان
بعد از تو هم و هفته بیشمار است

نی وقت زعزی، ای دل همواره رد اندیشهٔ فرار استزندا

پیشنهاد

چهره روز

گردشگر مثبت زبان
شماره جدید کتاب مجله »گردشگر مثبت« با عنوان 
»صد گنج عیاِن نهــان در میراث ناملموس ایران« با 
معرفی 1۰۰ میراث ناملموس ایران به صورت دوزبانه 
)فارســی و انگلیســی( و مصور منتشر شد. گردشگر 
مثبت ماهنامه ای با تمرکز بر  افزایش آگاهی عمومی 
نســبت به گنجینــه میراث فرهنگی و گردشــگری 
اصفهان و ایران اســت که در چهارمین شــماره آن 
بــا نام فارســی »1۰۰ گنــج عیان نهــان از میراث 
 1۰۰selected« ناملموس ایران« و عنوان انگلیسی
intangible cultural heritages« شــماری از 
میراث فرهنگی ناملموس ایران در پنج شاخه مصوب 
میراث ناملموس شــامل بیان  و ســنت های شفاهی، 
هنرهای نمایشی، فعالیت های جمعی، آیین ها و جشن ها، دانش سنتی  و اعمال مرتبط با طبیعت 
و کیهان و ســنت های مرتبط با صنایع  دستی معرفی شــده اند.  گویش محلی میمه، متل اشتر 
سفیدشهر )نصرآباد کویر(، چوگان، بازی سوار بر اسب همراه با روایت گری و موسیقی، نان لواش، 
قالیشویی مشهد اردهال، نوروز، آیین جل جالنی، آیین باران خواهی روستای آزران کاشان، آیین 
جیرجیرونی، موسیقی بخشــی های خراسان، مهارت تولید گز، دانش پخت قهوه آیینی نوش آباد 
شهرستان آران و بیدگل، دانش سنتی لنج سازی و دریانوردی در خلیج فارس، مهارت سنتی پخت 
خورشت ماست، عصاری؛ مهارت استحصال دانه های روغن، نحوه پخت گاتای ارمنی در جلفای نو، 
نشان قوس اصفهان، مهارت ساخت نمد سمیرم، گیوه بافی نشلج کاشان، مهارت فرش بافی فارس، 
مهارت فرش بافی کاشان و خوشنویسی مکتب میرعماد الحسنی سیفی قزوینی، از جمله میراثی 

هستند که این شماره گردشگر مثبت به آن ها پرداخته است.

خورخه لوئیس بورخس
خورخــه لوئیس بورخــس )۲۴ اوت 1۸۹۹ – 1۴ 
ژوئــن 1۹۸6( نویســنده، شــاعر و ادیــب معاصر 
آرژانتینی بود. وی از برجســته ترین نویســندگان 
آمریکای التین اســت. شــهرت او بیشتر به خاطر 
نوشتن داســتان کوتاه اســت. یکی از مشهورترین 
از  گلچینــی   ،)1۹۴۴( داســتان  او،  کتاب هــای 
داستان های کوتاه بورخس به انتخاب خودش است 
که مضامینــی همچون رؤیاها، کتابخانه ها، آیینه ها، 
حیوان هــا، فلســفه، دین و خــدا را می توان حلقه 
اتصال این داستان ها دانست. تحصیالت بورخس تا 
یازده ســالگی در خانه بود و او به فراگیری دو زبان 
اسپانیایی و انگلیسی مشغول بود. همه افراد خانواده 
در ســال 1۹1۴ به خاطر کاهش بینایی پدر و برای درمان این مشکل به شهر ژنو در سوییس 
رفتند و تا پایان این دهه در اروپا ماندند. در آنجا بورخس به مدرسه رفت و زبان های فرانسوی 
و آلمانی را آموخت. در ســال 1۹۲1 آنها به بوئنوس آیرس بازگشتند. بورخس نخستین دفتر 
شــعرش با عنوان شــور بوئنوس آیرس، را در بیست و چهار ســالگی منتشر کرد. سال ها بعد 
به عنوان اســتاد ادبیات انگلیسی دانشــگاه بوئنوس آیرس منصوب شد. پیش از آن نیز رئیس 
کتابخانه ملی آرژانتین بود. او ســال های نوجوانی خود را در ژنو و بعد در اســپانیا سپری کرد. 
در دوران جوانی به عنوان کارمند کتابخانه کار می کرد و ســپس مدیر کتابخانه ملی آرژانتین 
شد. تا سال 1۹۳۰ او شش کتاب چاپ کرده بود، سه مجموعه شعر و سه مجموعه مقاله. بین 
ســال های 1۹۳۹ تا 1۹۴۹ او تمام آثار داستانی خود را نوشت و چاپ کرد که بعدها به خاطر 

همین آثار به شهرت رسید.

فرهنگ

و  فرهنگی، گردشــگری  میــراث  وزیر 
صنایــع دســتی تاکید کرد: ســفر در 
تعطیالت نیمه خردادمــاه تابع تصمیم 
ستاد ملی مقابله با کرونا است. علی اصغر 
مونسان گفت: در ســتاد ملی مقابله با 
کرونا مجموعه ای از دستگاه های دولتی 
حضــور دارند که موضوع ســفر در این 
تعطیــالت در آن جا به بحث گذاشــته 
خواهد شــد. تــالش می شــود بهترین 
تصمیم گرفته شــود و حتمــا اولویت 
ســالمت مردم است. مونسان در جریان 
بازدید از یک مرکز تزریق واکســن در 
غرب تهران، درباره برنامه ایران برای گردشــگری واکســن، اظهار کرد: اگر واکسیناسیون در 
حجم باالیی انجام شــود، علی القاعده بخش گردشگری می تواند با شدت بیشتری فعالیت خود 
را از ســربگیرد. ما در حال حاضر سفر و اقامت ها را محدود کرده ایم، یقینا واکسیناسیون باعث 
می شــود گردشــگری دوباره رونق بگیرد. حجم باالیی از صنوف به گردشگری مرتبط هستند 
و کســب و کارشــان راه می افتد. او درباره جذب اتباع خارجی به ویژه از کشــورهای همسایه 
برای واکسیناســیون در ایران، گفت: ان شاء اهلل با وجود واکســن داخلی که ظاهرا با تیراژ باال 
تولید خواهد شــد، در آینده نزدیک این ظرفیت وجود خواهد داشت تا واکسیناسیون را برای 
خارجی ها انجام دهیم که می تواند در گردشگری درمان که االن کم و بیش رایج است، موضوع 
جدیدی باشــد و تلفیق درمان و گردشــگری را به ویژه برای کشــورهای منطقه، در کنار هم 

داشته باشیم.

کلیف سفر در تعطیالت نیمه خرداد
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