
 خیزش گرد و خاک در مرکز
 و شرق کشور

عکس آرشیوی اســت.رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا از وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در برخی 
مناطق کشور طی امروز خبر داد.صادق ضیاییان در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه مطابق نقشه های پیش بینی هواشناسی تا روز سه شنبه 
گذر متناوب امواج تراز میانی جو از کشور پیش بینی می شود، اظهار 
کرد: بر این اســاس جمعه در مناطقی از جنوب غرب، جنوب و مرکز 
کشور، نیمه غربی کرمان، یزد، دامنه های زاگرس مرکزی در همدان،  
مرکزی و قم، استانهای واقع در دامنه های جنوبی البرز، همچنین در 
شرق ســواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی 
ابرناکی و رگبار پراکنده باران و گاهی رعد و برق و وزش باد شــدید 
و خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.به گفته وی، شنبه گستره 
فعالیت ســامانه نوار شمالی، مرکز، شرق، جنوب، جنوب شرق کشور 
و همچنین دامنه های زاگرس در اســتان های مرکزی، قم و شــرق 
لرستان و ارتفاعات در جنوب غرب کشور را در بر خواهد گرفت و در 
بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید در شرق مازندران، 
گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی پیش بینی می شود.  
رئیــس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحــران مخاطرات وضع هوا 
با بیان اینکه طی روزهای جمعه و شــنبه شــمال خلیج فارس مواج 
و متالطم و در شــمال غرب و غرب کشــور روند کاهش نسبی دما 
حاکم است، درباره وضعیت جوی یکشنبه، ادامه داد: یکشنبه گستره 
فعالیت سامانه در شرق سواحل دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز در 
شرق تهران و سمنان، شمال شرق و شرق کشور و شمال سیستان و 
بلوچستان  و کرمان است و در شرق خراسان رضوی و غرب خراسان 

شمالی  رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ می دهد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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تهران - ایرنا - وزیر امور خارجه در نشست خبری با وزیر امور خارجه عراق در پاسخ به سوال ایرنا درباره آزاد سازی منابع ارزی مسدود شده در کشورهای منطقه 
گفت: توافق اولیه در خصوص آزادســازی مطالبات مالی ایران در یکی از بانک های خارجی به دســت آمده است.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا،  حسین 
امیرعبداللهیان در دیدار فواد حســین وزیر امور خارجه عراق گفت: توافقی درباره آزادســازی مطالبات مالی ایران نزد یکی از بانک های خارجی به وجود آمده و روز 
گذشــته هیاتی از یکی از کشــورها برای پیگیری مراحل اجرایی آن در تهران بود و مذاکراتی را با مقامات بانک مرکزی، اقتصادی و وزارت خارجه انجام دادند و 
درخصوص درباره زمان و چگونگی آزادسازی این مبالغ توافق اولیه ای به عمل آمد.امیرعبداللهیان افزود: امروز درباره موضوعات دوجانبه گفت و گو کردیم که از جمله 

آن موضوعات تأکید بر اهمیت لغو روادید زمینی بین دو کشور بود.وزیر امور خارجه کشورمان افزود...

www.sobh-eqtesad.ir

امیر عبداللهیان در نشست خبری با وزیر خارجه عراق: 

توافق اولیه درباره آزادسازی مطالبات مالی ایران در یکی از بانک های خارجی

info@sobh-eqtesad.ir

رئیسی در دیدار وزیر خارجه عراق:
 عراق اجاره حضور مخل امنیت ایران 
در نواحی مختلف خاک خود را ندهد

رئیس جمهور گفت: تهران از کشــورهای همسایه به ویژه عراق انتظار 
جدی دارد که اجازه هیچ گونه حضور مخّل امنیت ایران، چه در مناطق 
تحت کنترل دولت فدرال چه در نواحی تحت هدایت اقلیم کردستان 
را ندهد.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
روز )پنجشــنبه( در دیدار فواد حســین وزیر خارجه عراق با اشاره به 
اشتراکات دینی، تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و عراق گفت: روابط 
دو کشــور فراتر از روابط متعارف همسایگی اســت و اراده جمهوری 
اسالمی ایران تحکیم حداکثری این روابط برادرانه است.رئیس جمهور با 
بیان اینکه تهران و بغداد از امنیت و منافع مشترک برخوردار هستند، 
گفت: امنیــت و منافع تهران و بغداد با یکدیگــر پیوند و گره خورده 
است و دشــمنان هرگز نمی توانند خدشه و خللی در این رابطه ایجاد 
کنند.رئیسی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره بر یکپارچگی، 
تمامیت ارضی و اتحاد همه اقوام و مذاهب در عراق که زمینه ساز حفظ 
ثبات اســت تاکید کرده و از آن حمایت می کند.وی در ادامه با تاکید 
بر اینکه تهران از کشــورهای همسایه به ویژه عراق انتظار جدی دارد 
که اجازه هیچ گونه حضور مخّل امنیت جمهوری اســالمی ایران را چه 
در مناطق تحت کنترل دولت فدرال چه در نواحی تحت هدایت اقلیم 
کردســتان را ندهد، بیان کرد: جمهوری اسالمی ایران برادری خود را 
نسبت به همســایگان در عمل ثابت کرده و دوســت دوران رزم بوده 
و نه فقط دوســت دوران بزم، لذا انتظار داریم کشورهای همسایه نیز 
نسبت به توطئه های دشمنان هوشیار باشند.رئیس جمهور با یادآوری 
پیام یکی از مقامات ارشــد اقلیم کردستان عراق به وی مبنی بر اینکه 
اگر حاج قاسم سلیمانی نبود اقلیم کردستان نبود اظهار کرد: متأسفانه 
این اقلیم دچار غفلت هایی شــده اســت؛ ولی جمهوری اسالمی ایران 
تحرکات رژیم صهیونیســتی را با دقت تحت نظــر دارد و همکاری با 
این رژیم کودک کش قابل پنهان کردن نیســت و به هیچ عنوان اجازه 
نمی دهیم که آنها از طریق هیچ کشوری از جمله عراق، امنیت منطقه 
را به خطر بیاندازند.رئیسی با اشاره به اینکه داعش ساخته دست آمریکا 
و اسرائیل است و امروز به نیابت از آنها در افغانستان عمل می کند اشاره 
کرد: جمهوری اســالمی دوستی خود را با کشورهای همسایه در عمل 
اثبات کرده اســت و چند دهه میزبان آوارگان و مهاجران افغان بوده و 

آنها همانند یک ایرانی از مزیت های زندگی در ایران برخوردارند.
وی همچنین با نقل قول برخی رؤســای کشورها مبنی بر اینکه ایران 
زمانی به کمک آن کشــورها رسید که دیگران آن ها را رها کرده بودند 
تاکید کرد و گفت: امنیت عراق باید توسط خود عراقی ها تأمین شود و 
حضور بیگانگان در عراق، امنیت ساز نیست.رئیس جمهور در این دیدار 
همچنین خواستار اجرایی شدن ســریع تر راه آهن شلمچه - بصره و 
نیز تسهیل تردد و تکریم زائران ایرانی شد و آن ها را در راستای منافع 
اقتصادی و اجتماعی دو ملت توصیف کرد.فواد حسین وزیر امور خارجه 
عراق نیز در این دیدار با تاکید بر اهتمام عراق به تقویت سطح همکاری 
و هماهنگی های دو کشور در عرصه های مختلف دوجانبه، منطقه ای و 
بین المللی گفت: عراق نه تنها خود را همسایه بلکه همپیمان و دوست 
جمهوری اسالمی ایران می داند.وزیر خارجه عراق تصریح کرد: سرزمین 
عــراق هرگز جایی برای اقدام علیه امنیت ایــران نخواهد بود و آماده 
همکاری گســترده از جمله در حوزه امنیتی بــرای جلوگیری از بروز 

هرگونه تهدید علیه منافع جمهوری اسالمی ایران هستیم.

آمریکا:
  گزارش ها درباره آزادسازی پول های بلوکه شده 

ایران صحت ندارند
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری به سواالتی درباره وضعیت مذاکرات 
وین و صحت برخی گزارش ها درباره آزادســازی پول های بلوکه شده ایران در بانک های خارجی به 
دلیل تحریم های واشنگتن، پاسخ داد.به گزارش ایسنا به نقل از وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا، ند 
پرایس ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر 
این که چه اطالعات جدیدی از مذاکرات وین وجود دارد که مدتی پیش به دالیلی تا اطالع ثانوی 
متوقف شده است، آیا به زودی جلسه ای تشکیل خواهد شد یا نه، همچنین در پاسخ به این که آیا 
آمریکا پول های بلوکه شــده ایران را آزاد کرده اســت و آیا در جریان است که هر یک از متحدان 
آمریکا مبالغی از پول های بلوکه شــده ایران را آزاد کرده باشند، گفت:  تمامی تحریم های ما هنوز 
پابرجا هستند و پابرجا و فعال خواهند ماند، مادامی که بتوانیم به بازگشتی دوجانبه به پایبندی به 
برجام دست پیدا کنیم. شنیدن برخی گزارش هایی که صحت نداشته اند و به کلی نادرست هستند، 
تاســف بار بوده اســت، نه تنها  در زمینه مسئله تحریم ها یا لغو تحریم ها بلکه باید بگویم در زمینه 
این مســئله مربوطه و تلفیق آن با ادعاهایی غلط درباره توافقی در زمینه ]آزادی[ زندانیان.پرایس 
ادامه داد: واقعیت این است که، متاسفانه ما هیچ خبری برای اعالم کردن درباره یک گشایش ]در 
مذاکرات[ نداریم.وی با بیان این که هرگونه اطالعات مربوط به زندانیان ما که در ایران در زندان به 
ســر می برند، مستقیما از سوی وزارت امور خارجه ارائه  خواهد شد،  اظهار کرد: ما در جریانیم که 
اطالعات نادرست زیادی پخش شده است. از همه می خواهیم در زمینه این گزارش ها احتیاط کنند. 
اما االن آنچه مسلم است، این است که دو مسیر موازی در قبال ایران وجود دارد، یکی  در چارچوب 
مذاکرات وین برای بازگشتی دوجانبه به اجرایی شدن کامل برجام و دیگری آزادسازی تمام چهار 
شــهروند آمریکایی که در ایران زندانی شده اند.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین بیان 
کرد: متاسفانه در این مرحله، هیچ یک از این مذاکرات به طور موفقیت آمیز به نتیجه نرسیده است. 
هرگونه گزارش خالف این، مثل همان موردی که اشــاره کردید، گزارش ها درباره این که پول های 
ایران در حساب های مسدود شده در کشورهای طرف سوم]طرف سوم تحریم های آمریکا[ نادرست 
هستند، نه شرکای ما این پول ها را به ایران داده اند و نه آمریکا انتقال این پول های بلوکه شده را مجاز 
یا تایید کرده اســت.او در پایان گفت: ما با نهایت فوریت به پیش برد این مذاکرات ادامه می دهیم. 
از ایران هم می خواهیم همین کار را بکند. از ایران می خواهیم بگذارد باقر و ســیامک نمازی، عماد 
شرقی و مراد طاهباز که شهروندان آمریکا هستند به کشورشان و نزد عزیزانشان بازگردند.به گزارش 
ایسنا، اظهارات پرایس درباره آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در بانک های خارجی در پی این 
مطرح می شود که اخیرا اخباری درباره احتمال آزادسازی بخشی از پول های بلوکه شده ایران منتشر 
شده و گمانه زنی های رسانه ای حاکی از آن است که قرار است دارایی های ایران در کره جنوبی آزاد 
و به حســاب بانک مرکزی ایران منتقل شود.چند میلیارد دالر از پول های ایران در بانک های کره 
جنوبی بلوکه شده است و سئول می گوید به دلیل تحریم های آمریکا نمی تواند این پول را به ایران 
بازگرداند.سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اخیرا درمورد اخبار منتشرشده 
درباره آزادسازی بخشی از پول های بلوکه شده ایران، با تایید این خبر گفت: اصل آزادسازی انجام 

می شود.

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: ایران اسالمی در صحنه مبارزه علیه استکبار 
جهانی و صهیونیســم بین المللی جلودار است.به گزارش خبرنگار مهر سردار 
اســماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس ســپاه ظهر روز )پنجشنبه( در مراسم 
نخســتین سالگرد بزرگداشت شهید ســید محمد حجازی که در تاالر وزارت 
کشور برگزار شد، گفت: در ماه مبارک رمضان، شب جمعه، اولین سالگرد یکی 
از شــهدای برجسته نظام اسالمی که در همه دوران شکل گیری این نظام جز 
جلوداران بوده و در همه صحنه ها حضور داشــته، شهید واال مقام سید محمد 
حجازی دور هم جمع شده ایم. اگرچه تابلوی برگزاری این مراسم به نام شهید 
حجازی است اما بدون تردید برگزاری چنین جلساتی، یاد و گرامیداشت همه 
شهدای عالی مقامی است که برای حرکت الهی انقالب اسالمی جان خود را فدا 
کرده اند.سردار قآآنی تصریح کرد: ما پرچم را به نام شهید حجازی باال برده ایم 
اما وقتی این جلســات تشکیل می شــود به یاد همه شهداست؛ چه شهدای 
برجســته و قهرمان ما همچون حاج قاسم ســلیمانی، احمد کاظمی، حسین 
خرازی، عبداهلل میثمی که همگی جزو رفقا، همســنگران و همراهان شــهید 
حجازی بودند و چه شــهدای بزرگواری که هر کدام ســردار خانه، شهر و قوم 
خود هســتند.وی با بیان اینکه این یادبودها، گرامیداشت یاد همه شهداست، 
عنوان کرد: امروز در رأس این یادها شــهدای مقاومت قرار دارد. شهدای درون 
قلب مقاومت یعنی ایران اســالمی گرفته تا ماورای مرزها به ویژه در فلسطین 
قهرمان، یک بار دیگر نشــان دادند که اسالم زنده است، ارزش های اسالمی و 
فلسطین زنده است و نام شــهدا همچنان استمرار دارد.فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاســداران اضافه کرد: اگرچه بر اساس عرف متداول، در این جلسات به 
محضر خانواده شــهدا عرض ارادت داریم اما همه ملــت بزرگوار ایران خوب 
می دانند کــه برگزاری مجالس، عالوه بر تکریم و احترام به محضر شــهدای 
عالی مقام، به جهت برشماری عزت ها، سربلندی ها و همچنین نشان دادن راه 
عزیز زندگی کردن است.سردار قاآنی گفت: بنابراین در این جلسات حق بر این 
است تا در حد استطاعت وقت از ارزش هایی که در درون این شهدا بوده و آنها 
را به این مقام رسانده یاد کنیم چرا که ما در میان میدان مبارزه هستیم و ایران 
اسالمی در صحنه مبارزه علیه استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی جلودار 
اســت.وی ادامه داد: ما که جلودار هســتیم، با پیروی از شهدای عالی مقاوم و 
روش آنها، باید این راه پر عزت را اســتمرار دهیم و جلوداری را ادامه بدهیم.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اظهار کرد: امام خمینی )ره( می فرمایند؛ 
شــهادت هنر مردان خداســت و همچنین جای دیگری ایشان نکته ای بیان 
کرده اند که در وجود شــهدای زیادی از جمله شــهید حجازی به قدر زیادی 
متجلی شده است و فرموده اند که هنرمند آن است که بدون هیاهوهای سیاسی 
و خودنمایی های شــیطانی و تنها برای خدا به جهاد برخیزید و خود را فدای 
هــدف کند، نه هوی؛ این هنر مردان خداست.ســردار قاآنی با تاکید بر اینکه 
شــهید حجازی برجســتگی های زیادی در زندگی داشت، بیان کرد: یک بُعد 
ارزشی زندگی شهید حجازی که این مرد را اینقدر بزرگ کرد عمل به همین 
فرموده امام خمینی )ره( بود.وی عنوان کرد: شهید حجازی انسانی تکلیف مدار، 
پرتالش، معقول و باتدبیر بود؛ همانطور که رهبر انقالب درباره شهید حجازی 
در پیام خود فرمودند؛ عمر ســراپا مجاهدت، فکری پویا، دلی سرشار از ایمان 
راســتین و آکنده از انگیزه و عزم راست و نیرویی یک سره در خدمت اسالم و 
انقالب، خالصه ای از شخصیت این مجاهد فی سبیل اهلل است. همچنان رهبر 
معظم انقالب فرمودند؛ این مرد، مرد میدان کار و تالش خالصانه بود و در همه 
صحنه های مورد نیاز، تکلیف مدارانه و بدون هیاهو حاضر می شد.فرمانده نیروی 
قدس ســپاه تصریح مرد: همه مردم می دانند شــهید حجازی مراتب مختلف 
مســئولیتی را در ســپاه طی کرده بود، اما همانطور که رهبر انقالب در پیام 
خود فرمودند؛ او در مســئولیت های بزرگ و اثرگذار در سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی خدمت کرده و در همه آنها ســربلند و موفق بوده است. این حرف 
مقام معظم رهبری اســت که در آن اقراری وجود ندارد.ســردار قاآنی اظهار 
کرد: شــهید حجازی در عین حالی که در مسئولیت های بزرگ انجام وظیفه 
کرده است اما می بینیم حتی در اوج مسئولیت های بزرگ، هر جا نیاز بوده در 

عناوین پایین تری از عناوین بزرگ خود، با نهایت جدیت و تالش و با تدبیر و 
برنامه رزی می ایستد و کار می کند.وی با اشاره به اینکه بخش پایانی و مخلصانه 
عمر شــهید حجازی حتماً یکی از مراتب رســیدن او به شهادت بوده است، 
تاکید کرد: او در عین حال که جانشین فرمانده کل سپاه بود وقتی الزم شد و 
ضرورت پیدا کرد به عنوان جانشــین فرمانده نیروی قدس ایستاد و با همت و 
جدیت بسیاری کار کرد. این اخالص و توجه به تکلیف جز شاخص هایی است 
که اگر می خواهیم ادامه دهنده راه شــهدا باشیم و این مسیر را طی کنیم باید 
آنها را بشناسیم و در خود ایجاد کنیم.فرمانده نیروی قدس سپاه تصریح کرد: 
مردم ایران خوب می دانند شــهید حجازی جز برجسته ترین مردان مقاومت 
این کشــور اســت و از پیش از انقالب مقاومت را شروع کرد و زندان و تهدید 
و خطر نتوانســت او را از راه ارزشمندی که بنا داشت طی کند بازبدارد.قاآنی 
عنوان کرد: به یاد دارم در اولین بمباران های شیمیایی در خیبر، شهید حجازی 
چطــور میدان دار بود و جبهه را اداره می کــرد و بعد از آن در مراحل بعدی و 
ابعاد مختلفی مســئولیت های حساسی بر عهده داشت. به ویژه دوره ای حدوداً 
ده ساله فرمانده نیروی مقاومت بود. ما کمتر کسی را داریم که چنین عناوین 
و مراحل مقاومتی را طی کرده باشــد.وی تاکید کرد: شهید حجازی وقتی به 
مقاومت بین الملل آمد در حمایت از رزمندگانی که در خط مقاومت مبارزه با 
صهیونیسم تالش می کنند به زیبایی و با تدبیر و برنامه ریزی عمیقی درخشید؛ 
آنچنانکه سید جبهه مقاومت سید حسن نصراهلل ایشان را جز دوستان باتدبیر 
در برنامه ریزی برای حمایت و پشتیبانی مقاومت برشمرد و او را مردی متفکر و 
کارآمد تلقی کرد.فرمانده نیروی قدس سپاه اظهار کرد: این شهدای عالی مقام 
با عمل خود، با تالش فراگیر و با رفتاری که داشتند عالوه بر اینکه معلم مکتب 
شهادت بودند استاد دانشگاه شهیدپروری نیز بوده و هستند. یکی از هنرهای 
بزرگ شهید حجازی این بود که انسان های زمینه داری که روحیه مقاومت در 
وجودشــان بود را به خوبی شناسایی می کرد و زمینه های رشد و تعالی آنها را 
فراهم می آورد.قاآنی گفت: این شــهید عالی مقام و دیگر شــهدای همچون او 
همچون خورشیدی فروزان بر جبهه مقاومت حرکت کرده و انسان های بسیار 
زیادی را تربیت کردند تا در سرتاســر عالم هر جا نیاز باشد جبهه مقاومت را 
پرچم داری کنند. این خط هم اســتمرار دارد هم حرکت رو به رشد دارد.وی 
ادامه داد: لبنان قهرمان را ببینید، روزی که خرمشهر را در سال ۶۱ آزاد کردیم 
رژیم جنایتکار صهیونیســت از جنوب لبنان وارد شد و در مرکز و بیروت و هر 
جا که خواســت جنایت کرد و کمتر از انگشتان یک دست ابزار نظامی اصلی 
آن آســیب دید در حالی که در همین مرحله از جنگ حدود سه هزار انسان را 
کشت. امروز متاسفانه این جنایت بزرگ در حافظه تاریخی دیگر جنایتکارانی 
که از این رژیم حمایت می کنند به فراموشی سپرده شده است.فرمانده نیروی 
قدس ســپاه عنوان کرد: لبنان روزی چنین شرایطی داشته اما امروز قهرمانان 
عرصه مقاومت در لبنان به جلوداری ســید حسن نصراهلل چنان سلطه بر این 
میدان و منطقه پیدا کرده اند که رژیمی که ادعای نیل تا فرات را داشــته در 
روی زمین دیوارهای بیش از شش متر بتنی می کشد که کسی داخل این رژیم 
نفوذ نکند و در برخی نقاط تا سی متر ستون های فوالدی در درون زمین فرو 
می کند که کسی از روی زمین به آنها نفوذ نکند. یک چنین وضعی به سر این 

رژیم جنایتکار آمده است.

مظاهر ناتوانی رژیم صهیونیستی و قدرت جبهه مقاومت هرروز رو به 
رشد است

قاآنی افزود: به این هجمه رســانه ای که آمریکا در آن از رژیم صهیونیســتی 
پشتیبانی می کند و می خواهند خود را قدرتمند جلوه دهند نگاه نکنید. مظاهر 
ناتوانی آنها و قدرت جبهه مقاومت که به برکت خون شــهدا هرروز رو به رشد 
اســت را می بینید که در همین ماه مبارک رمضان چطور قهرمانان و فرزندان 
فلسطین هرکدام زمینه هایی برای خود ایجاد کرده اند و عملیات هایی در درون 

قلب رژیم صهیونیستی انجام دادند که آنها را می لرزاند.
ادامه در صفحه دوم 

بانک جهانی:

اقتصادایرانبهآرامیازرکودیکدههگذشتهخارجمیشود
افزایش 28 درصدی نرخ اجاره بها در زمستان 1400

 رشد ۵1 درصد اجاره بهای 
قراردادهای تمدیدی

بر اساس آمار مرکز آمار ایران طی زمستان ۱۴۰۰ اجاره بهای واحدهای مسکونی نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ بالغ 
بر ۲۸.۱ درصد افزایش یافته است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در زمستان سال گذشته شاخص 
قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲7۹.7 رسید که نسبت به فصل قبل  ۶.۴ درصد 
افزایش داشــته است.در این فصل استان یزد با ۸.۶درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱.5 درصد، 
کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان های کشور داشته اند. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها مسکن در 
زمستان گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، ۲۸.۱درصد بوده که نسبت به فصل پاییز  

سال ۱۴۰۰ با ۲5.7 درصد ...

خبر خوب برای جوانان؛

چه کسانی ۳۰۰ میلیون وام ازدواج می گیرند؟
براساس قانون جدید، وام ازدواج برای سال ۱۴۰۱، ۱۲۰میلیون تومان است؛ اما برخی زوجین می توانند 
وام ازدواج ۳۰۰میلیونی دریافت کنند.اقتصاد آنالین – سیده زهرا محمودی؛ چند سالی است که با روند 
افزایشی تورم، ازدواج خود به تنهایی به یکی از معضالت جوانان تبدیل شده است؛ چراکه هزینه ها افزایش 
سرسام آوری داشته و برای یک جوان این هزینه ها، کابوسی بزرگ است.وام ازدواج، از سیاست های دولت 
برای تسهیل ازدواج جوانان و تشویق آن ها به ازدواج است؛ این وام برای نخستین بار در سال۸۳ پرداخت 
شد؛ تا سال گذشته مبلغ وام ازدواج 7۰میلیون تومان بود که پسران و دختران زیر ۲5سال، می توانستند 
وام ۱۰۰میلیونی دریافت کنند.حاال امسال مبلغ وام ازدواج افزایش یافته و به ۱۲۰میلیون تومان رسیده 
اســت؛ البته امسال هم مبلغ وام مانند سال گذشــته برای جوانان زیر ۲5سال بیشتر است و این جوانان 
می تواننــد وام ۱5۰میلیــون تومانی دریافت کنند. یعنی یک زوج زیر ۲5ســال، ۳۰۰میلیون تومان وام 
دریافت خواهد کرد.اصل و کپی ســند ازدواج، اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه های زوجین، اصل و 
کپی شناسنامه های ضامن ها، اصل و کپی کارت ملی زوجین، اصل و کپی کارت ملی ضامن، کد پدستی 
۱۰رقمی و آدرس کامل محل ســکونت زوجین و کد رهگیری ۱۰رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله 

ثبت نام از مدارک مورد نیاز برای دریافت وام ازدواج است.

سردار قاآنی:

ایران جلو دار مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیسم است
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هشدار معاون وزیر صنعت به گران فروشان؛

قیمتهارابهسالگذشتهبرگردانید

آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد؛

نصب دوربین های نظارتی در نطنز
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گزیده خبر

بحران اوکراین محور گفت وگوی وزیران خارجه 
ایران و اوکراین

وزیر امور خارجه کشــورمان با دمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین به صورت 
تلفنی گفتگو کرد.به گزارش ایســنا، در تماس تلفنی امیرعبداللهیان و دمیتری 
کولبــا وزیر امور خارجه اوکراین، طرفین در مورد بحران اوکراین، لزوم حفاظت از 
اماکن دیپلماتیک، ارسال کمک های بشردوستانه و موضوعات دوجانبه گفت وگو 
کردند.حسین امیرعبداللهیان در این گفتگوی تلفنی ضمن تشریح موضع جمهوری 
اســامی ایران مبنی بــر  مخالفت با جنگ، به لزوم توجه به راه حل سیاســی و 
گفتگوی دیپلماتیک اشــاره و تاکید کرد: جمهوری اســامی ایران امیدوار است 
مذاکرات طرفین، به ثبات و صلح منجر شود.وزیر امور خارجه کشورمان همچنین 
با اشــاره به آمادگی جمهوری اســامی ایران برای اعزام تیم پزشکی هال احمر 
به اوکراین، تاکید کرد: ضروری اســت امنیت کامل اماکن دیپلماتیک و سفارت 
جمهوری اسامی ایران در کی یف تامین شود.دمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین 
نیز ضمن تبریک به مناسبت ماه مبارک رمضان و تشکر از مواضع ایران مبنی بر 
مخالفت با جنگ تاکید کرد: دولت اوکراین حداکثر تاش خود را برای حفاظت از 
اماکن دیپلماتیک به عمل خواهد آورد.وی همچنین ضمن تاکید بر موضع کشورش 
مبنی بر این که اوکراین خواستار توقف جنگ و درگیری است، از تداوم مذاکرات 
با همتای ایرانی اســتقبال و ابراز امیدواری کرد روابط دوجانبه در سطوح و ابعاد 

مختلف گسترش یابد.

سفارت ایران در لندن گزارش روزنامه 
گاردین را تکذیب کرد

تهران-ایرنا- سفارت ایران در لندن در توییتی، گزارش روزنامه گاردین را تکذیب 
کرد.به گزارش خبرنگار سیاســت خارجی ایرنا، ســفارت ایران در لندن، گزارش 
روزنامه گاردین درباره اســتفاده روســیه از تسلیحاتی که مدعی شده بود توسط 
ایران از عراق قاچاق شــده اســت را تکذیب کرد و آن گــزارش را غیرحرفه ای و 
بی اساس دانست.ســفارت ایران در لندن در توییتر نوشت: گزارش روز سه شنبه 
گاردین، با عنوان» اســتفاده روسیه از تسلیحات قاچاق شده توسط ایران از عراق 
علیه اوکراین« و داستان سرایی را غیرواقعی و بی اساس دانست.سفارت ایران در 
ادامه نوشــت: تاش برای ایجاد ارتباط بین تحوالت اخیر در اوکراین با تحوالت 
منطقه ای خاورمیانه و ذکر اسم ایران اقدامی غیرحرفه ای و غیرقابل قبول است و 
همچنین نوعی بی احترامی به خوانندگان آن روزنامه است.سفارت ایران در توییت 
دیگری نوشت: انتظار می رود گاردین واقعیت را منتشر کند اما مقاله روز سه شنبه 
در تناقض با این رویکرد است، ما اعتراض خود را نسبت به این موضوع ابراز میکنیم 

و خواستار اقدام ضروری در این خصوص هستیم.

آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد؛
نصب دوربین های نظارتی در نطنز

آژانس بیــن المللی انرژی اتمی از نصب دوربین هــای نظارتی این نهاد در نطنز 
خبر داد.به گزارش فارس، منابع رسانه ای به نقل از آژانس بین المللی انرژی اتمی 
خبر دادند که این نهاد در تاسیســات ایــران در نطنز دوربین های نظارتی نصب 
کرد.به دنبال اظهارنظر اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اقدام جمهوری 
اسامی ایران در انتقال تجهیزات الزم برای ساخت قطعات سانتریفیوژ از تأسیسات 
کرج به نطنز، این نهاد بین المللی از نصب دوربین های نظارتی خود در نطنز خبر 
داد.هفدهــم فروردین ماه بود که آژانس بین المللــی انرژی اتمی اعام کرد ایران 
تمامی تجهیزات الزم برای ساخت قطعات سانتریفیوژ را از تاسیسات کرج به نطنز 
منتقل کرد. طبق ادعای آژانس، ایران این اقدام را شش هفته بعد از ساخت سایت 
دیگری در اصفهان برای ساخت همان قطعات انجام داده است.خبرگزاری رویترز 
در گزارش اختصاصی روز پنجشنبه خود از رویت گزارش آژانس بین المللی انرژی 
اتمی خبر داد و نوشت، ایران در حال راه اندازی یک کارگاه جدید در نطنز است که 
قطعات سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم را با ماشین هایی که اخیراً از تاسیسات 

کرج به آنجا منتقل شده است، خواهد ساخت.

غائبی:
اطالعات دوربین های نظارتی در اختیار آژانس 

قرار نمی گیرد
تهران- ایرنا- سرپرســت نمایندگی دائم جمهوری اسامی ایران در سازمان های 
بیــن المللی در ویــن گفت: تا زمانی که ایران مجددا بــه اجرای برجام بر نگردد 
اطاعات مربوطه به دوربین های نظارتی در اختیار آژانس قرار نخواهد گرفت و نزد 
ایران ذخیره می شود.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، محمدرضا غائبی 
سرپرســت نمایندگی دائم جمهوری اسامی ایران در سازمان های بین المللی در 
وین در پی انتشــار گزارش امروز مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد 
راستی آزمایی اجرای برجام اعام داشت: این یک گزارش به روزرسانی فنی مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه نظارت بر اجرای برجام وفق قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت است که آخرین تحوالت و همچنین اطاعات فنی جدید در ارتباط 
با فعالیت های هسته ای ایران را به اطاع اعضای این سازمان می رساند.سرپرست 
نمایندگی کشورمان افزود: در این گزارش آمده است همانطور که قبا گزارش شد 
ایران در ۴ آوریل به آژانس اطاع داده است که تمامی ماشین های مربوط به تولید 
ســانتریفیوژ در کرج را به نطنز منتقل نموده و همان روز بازرسان آژانس راستی 
آزمایی کردند که تمامی آنها غیر فعال هستند.غائبی خاطرنشان کرد: در ۱۲ آوریل 
آژانس نصب دوربین های نظارتی خود را در نطنز به اتمام رسانده در همان روز مهر 
و موم از این ماشین ها برداشته شده و به آژانس اطاع داده شد که این ماشین ها 

برای تولید لوله ها و بیلوز روتور سانتریفیوژ مورد استفاده قرار گرفته است. 

دبیر ستاد حقوق بشر: 
ارائه گزارش های حقوق 

بشری از سوی آمریکا، اقدامی 
ریاکارانه و انحرافی است

معاون بین الملل قوه قضائیــه گفت: ارائه گزارش های 
حقوق بشــری از ســوی آمریکا، اقدامــی ریاکارانه و 
انحرافی اســت.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطاع 
رسانی ستاد حقوق بشــر، کاظم غریب آبادی، معاون 
امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشــر 
جمهوری اسامی ایران، در واکنش به انتشار گزارش 
ســاالنه حقوق بشر در کشــورهای مختلف، از جمله 
ایران، در ســال ۲۰۲۱ از سوی آمریکا گفت: کشوری 
که بزرگترین ناقض حقوق بشــر هم مردم خود و هم 
ملــت های دیگر در ســطح جهانی اســت، صاحیت 
اظهارنظــر در مورد وضعیت حقوق بشــر در ســایر 
کشورها را ندارد.غریب آبادی ضمن ریاکارانه خواندن 
این اقدام آمریکا، ارائه گزارشــات ساالنه حقوق بشری 
از سوی این کشــور را با هدف ایجاد انحراف از توجه 
جامعه جهانــی به نقض های فاحش حقوق بشــر از 
سوی آمریکا و همچنین الگوسازی دروغین از خود در 
حوزه حقوق بشــر خواند.دبیر ستاد حقوق بشر ضمن 
رد محتوای مربوط به ایران در این گزارش، از وضعیت 
حقوق بشــر در آمریکا ابراز نگرانی کــرد و گفت: در 
سال ۲۰۲۱ جامعه آمریکا همچنان از تبعیض نژادی و 
بی عدالتی رنج برد، پناهجویان و مهاجران در معرض 
خشونت و آزارهای گســترده قرار داشتند، استفاده از 
زور و تحریم های ظالمانه و غیر انسانی یکجانبه علیه 
برخی کشورها شــاخص بارز سیاست خارجی آمریکا 
بــود، رفتارهای خشــونت آمیز پلیس بــا مردم ادامه 
داشــت و حتی گسترش یافت، حقوق زندانیان بیشتر 
از قبل نقض گردید، تعداد بی خانمان ها بیشــتر شد، 
حق سامت و بهداشت مردم بخاطر سوء مدیریت در 
قضیــه کرونا در معرض خطر جدی قرار گرفت، اعتبار 
نظام قضایی آمریکا کاهــش یافت، همچنانکه اعتماد 
جامعه جهانی به دمکراسی آمریکایی نیز رو به کاهش 

جدی است.

امیر عبداللهیان در نشست خبری با وزیر خارجه عراق: 

توافق اولیه درباره آزادسازی مطالبات مالی ایران در یکی از بانک های خارجی
تهران - ایرنا - وزیر امور خارجه در نشســت خبری با وزیر امور 
خارجه عراق در پاسخ به سوال ایرنا درباره آزاد سازی منابع ارزی 
مسدود شده در کشورهای منطقه گفت: توافق اولیه در خصوص 
آزادســازی مطالبــات مالی ایران در یکــی از بانک های خارجی 
به دســت آمده اســت.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا،  
حســین امیرعبداللهیان در دیدار فواد حسین وزیر امور خارجه 
عراق گفت: توافقی درباره آزادسازی مطالبات مالی ایران نزد یکی 
از بانک های خارجی به وجود آمده و روز گذشته هیاتی از یکی از 
کشورها برای پیگیری مراحل اجرایی آن در تهران بود و مذاکراتی 
را با مقامات بانک مرکزی، اقتصادی و وزارت خارجه انجام دادند 
و درخصوص درباره زمان و چگونگی آزادســازی این مبالغ توافق 
اولیه ای به عمل آمد.امیرعبداللهیان افزود: امروز درباره موضوعات 
دوجانبه گفت و گو کردیم کــه از جمله آن موضوعات تأکید بر 
اهمیــت لغو روادید زمینی بین دو کشــور بود.وزیر امور خارجه 
کشــورمان افزود: امیدواریم در آینــده نزدیک با توجه به فاصله 
گرفتن دو کشــور از بحران و شــرایط حاد ویــروس کرونا قادر 
باشیم رفت و آمدهای اتباع دو کشور را از طریق مرزهای زمینی 
گسترش دهیم. صنعت توریســم میان دو کشور می تواند نقش 
مهمی در توسعه هرچه بیشتر مناسبات ایفا کند.امیرعبداللهیان 
بیان کرد: امیدواریم طرف عراقی این موضوع را که اتباع دو کشور 
بتوانند با خودروهای شخصی و خانواده های خود به استان های دو 

کشور سفر سیاحتی و زیارتی داشته باشند، پیگیری کند.
وی تصریح کرد: در ماه های آینده می توانیم روابط دو کشــور را 

در عرصه های مختلف گسترش دهیم. در هفت ماه گذشته دولت 
آیت اهلل رییسی، حجم مبادالت تجاری و همکاری های دو کشور 
چهار و نیم برابر افزایش پیدا کرده اســت.وزیر امور خارجه گفت: 

در این دیدار بر نقش مهم منطقه ای عراق تأکید و از نقش دولت 
عراق برای ایجاد تفاهــم منطقه ای قدردانی کردیم. همچنین بر 
اهمیت گفت وگوهای منطقه ای تاکید و از تاش های دولت عراق 

برای از سرگیری گفت وگوهای ایرانی - سعودی استقبال کردیم.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: امیدواریم منطقه ما شاهد ثبات، 
امنیت، پیشرفت و رفاه هرچه بیشتر باشد.وی یادآور شد: همچنین 
در این دیدار بر تحوالت و استقبال از برقراری آتش بس در یمن و 
تاکید بر لغو محاصره انسانی و گفت وگوهای یمنی - یمنی اتفاق 
نظر داشــتیم.وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: بر این 
موضوع که در ســوریه بخش هایی از خاک این کشور در اشغال 
پایگاه های نظامی اســت مخالفت خود را اعام می کنیم چرا که 
مردم ســوریه باید در سایه استقال و حاکمیت و تمامیت ارضی 
نسبت به آینده خود تصمیم گیری کنند.امیرعبداللهیان تصریح 
کرد: در این دیدار درخصوص آخرین تحوالت در افغانستان بحث 
و گفت وگو کردیم و از تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام 
در افغانستان هم حمایت می کنیم.وی با بیان اینکه اتفاق ناگواری 
در مقابل سفارت ایران در کابل و سرکنسولگری در هرات رخ داد، 
اظهار کرد: دولت مرکزی افغانســتان با اعزام والی هرات مراتب 
ناخرســندی و محکومیت این اقــدام را به صراحت اعام کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: امروز هم جمع بزرگی از مردم و 
گروه های سیاسی افغانستان با حضور مقابل نمایندگی های ایران با 
تقدیم گل نشان دادند دشمنان مشترک دو کشور قادر نیستند با 
توطئه افکنی موجب بروز مشکات و ناامنی در مرزهای مشترک و 
روابط دو کشــور شــوند.امیرعبداللهیان تصریح کرد: جمهوری 
اسامی ایران شناســایی هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان را 

منوط به تشکیل دولت فراگیر در این کشور می داند.

ادامه از صفحه اول
وی با تاکیــد بر اینکه تمام ســرزمین های 
اشغالی حکم یک پادگان پر از دوربین و ابزار 
کنترلی دارد و سیستم پلیسی که حاکم است 
قدم به قدم همه را کنترل می کند، اظهار کرد: 
در چنین ســرزمین پادگان مسلک و نظامی، 
جوانان فلســطینی بلند می شوند و عملیات 
می کنند و شــهدای عالی مقامی مثل »رعد 
حازم« این جور با صابت و با اطمینان نفس 
در مرکز رژیم صهیونیســتی و در شلوغ ترین 
منطقه و ساعت روز با صابت حرکت می کند 
و اقــدام قهرمانانه پاســخگویی به جنایات 

دشمن را مردانه اجرا می کند.

از هرکس که علیه رژیم صهیونیســتی 
جنایتکار مبارزه کند پشتیبانی می کنیم

فرمانــده نیروی قدس ســپاه گفت: پدر این 
قهرمان که خودش جز قهرمان های نهفته در 
درون سرزمین های اشغالی است می گوید من 
از رسانه ها شنیده ام که رعد چه کرده است اما 
همه فرزندان فلسطین این طور شهادت طلب 
هســتند. همچنین دو برادر مادر این شهید 
نیز شهید شده بوده اند. چنین گوهرهایی در 
مقاومت اسامی وجود دارد که امام خمینی 
راه آن را در درون این نظام الهی نشان دادند 
و امروز رهبر انقاب اســامی همین راه را با 
جدیت و با صابت طی می کنند و از فرزندان 
خود در درون نظام اســامی و ماورای مرزها 
ما  تاکیــد کرد:  پشــتیبانی می کنند.قاآنی 
به رژیم اشغالگر صهیونیســتی گفته ایم، از 
هرکس که علیه ایــن رژیم جنایتکار مبارزه 
کند پشــتیبانی می کنیم و این پشــتیبانی 
همچنان ادامه دارد. این جوانانی که امروز در 
فلسطین عملیات می کنند سرمایه های نهفته 
درون فلســطین و نسل چهار و پنج هستند 
که این طــور قهرمانانــه و فداکارانه عملیات 
انجام می دهند و تمام سیســتم این رژیم به 
هم ریخته اند.وی اضافه کرد: همانطور که در 
اخبار اعام شــده این جوان چند ساعت در 
سرزمین سرتاسر پلیســی حرکت کرده و از 
ساعت ۹ شب که عملیات شروع شد سیستم 
پیچیده رژیم صهیونیستی نتوانست او را پیدا 
کنــد تا اینکه این جوان بــرای نماز صبح به 
مســجدی رفت و به او مشکوک شدند اما باز 
هم تســلیم نشــد و باز هم مردانه جنگید و 

نهایتاً در درگیری به شهادت رسید.

رژیم صهیونیستی کوچک تر از آن است 
که بخواهد با ایران برخورد کنند

فرمانده نیروی قدس سپاه تصریح کرد: یک 

نفر از این شهدا تمام ارکان رژیم صهیونیستی 
را می لرزانــد بعد اینها ســر و صدا می کنند 
کــه می خواهند با ایران اســامی بجنگند؟ 
اینهــا کوچک تر از آن هســتند که بخواهند 
با این نظام الهــی برخورد کنند.قاآنی تاکید 
کرد: ما اعــام کرده ایم از زمان امام خمینی 
تا امروز از همه مبارزات ضداســرائیلی و ضد 
رژیم اشــغالگر بدون تردید حمایت می کنیم 
اما خودمان نیز دست بسته نیستیم و هر جا 
الزم باشد دســت به کار می شویم.وی اضافه 
کــرد: در دوره اخیر که ایــن رژیم جنایتکار 
خواســته بروز و ظهوری از خود نشان دهد 
نظام اسامی به آنها اعام کرده است که اگر 
به منافع ما در هر کجای عالم تعرضی صورت 
بگیرد، هر جا شما را پیدا کنیم پاسخ شما را 
می دهیم که البته خوب می دانیم شــما کجا 
هستید.فرمانده نیروی قدس سپاه عنوان کرد: 
اربیل عراق یکی از مناطقی اســت که اینها 
حضور دارند و خیلی از کســانی که کنار آنها 
زندگی می کردند نمی دانستند که آنجا پایگاه 
موصاد است اما این نظام اسامی برخورد کند 
با قدرت و سلطه ای که دارد خوب دشمنش را 
دنبال می کند و خوب می فهمد با دشمن خود 
چگونه برخورد کند.قاآنی متذکر شد: آنها در 
عین اینکه رسماً نپذیرفته اند اما به وضوح اقرار 
کردند و متعجب شــدند از اینکه جمهوری 
اســامی چطور با رعایت ماحظات امنیتی 
این پایگاه جنایتکاران و فعالیت اینها را رصد 
می کند و آنها را می زنــد و اعامیه می دهد 
که مــا زدیم و بعد از این باز هم می زنیم.وی 
افزود: اگر هر جا تعرضی صورت بگیرد هر جا 
و هر زمانی که تشخیص دادیم حتماً برخورد 
جدی با رژیم صهیونیســتی می کنیم و شما 
کوچک تر از آن هستید که با نظام اسامی که 
چنین سرمایه های بزرگی دارد هماورد کنید. 
ما اگر گاهی ماحظاتی داریم به علت رعایت 
حال مردم و مســائل متعدد دیگر است چرا 
که دارای فهم انقابی الهی و والیی هســتیم 
و این به منزله قدرت شــما نیســت.فرمانده 
نیروی قدس ســپاه پاسداران تصریح کرد: ما 
مثل شما نیستیم که جنایتکار باشیم آنطور 
کــه اول همه خانه ها را خراب کرده اید و بعد 
با خانواده ها صحبت می کنید. ما مثل شــما 
نیستیم، دارای فهم انقابی هستیم و می دانیم 

کی، کجا و چگونه برخورد کنیم.

آستانه  در  رژیم صهیونیســتی  دولت 
سقوط است

ســردار قاآنــی افــزود: رژیــم رو بــه زوال 
صهیونیســتی هرچــه زمان می گــذرد به 
زوال خود نزدیک تر می شــود. همین دولت 
نیم بندی که دارند نیز در آســتانه ســقوط 
اســت و با مقاومت فرزندان انقاب اسامی 
و مقاومت حتماً اضمحال این رژیم سرعت 
خواهد گرفت.وی تاکید کــرد: ما با ایمان و 
اعتقاد در این مســیر هســتیم و برادران ما 
که این طور فداکارانه در میدان ابراز رشــادت 
می کنند نیز به این مســیر ایمــان دارند. به 
ارواح مقدس همه شــهدای مقاومت به ویژه 
شهدای عالی مقام فلسطین سام می فرستیم 
و از خانواده ها، مادران و پدران آنها که در اوج 
ظلــم چنین قهرمانانی را پروراندند تکریم به 

عمل می آوریم.

مقاومت امروز در سرتاسر دنیا گسترش 
پیدا کرده است

فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران عنوان 
کــرد: البته میدان مقاومــت منحصر به این 
محدوده نیســت. مقاومت امروز در سرتاسر 
دنیا گســترش پیدا کرده اســت. هرکجا هر 
ظالمی متعرض ممالک اسامی شود جوانان 
مسلمان انگیزه کافی را دارند و البته انقاب 
اســامی نیز بلد است به آنها راه را یاد بدهد 
چگونه از خود دفــاع کنند.قاآنی در رابطه با 
مقاومت در یمن نیز گفت: آن روز که حاکم 
بی عرضه یمن با دســتور عربستان سعودی 
جنایتکار و همکارانش کشــور را گذاشت و 
رفت کســی نبود که کشورشان را اداره کند، 
جوانان انصاراهلل در این قریب به هشت سال، 
هم کشــور را اداره کردند و هم در جنگ آن 
هم در شرایطی که باالترین ساح مستقیم زن 
آنها آرپی جــی بود مقاومت کردند.وی تاکید 
کرد: امروز قهرمانــان یمن و فرزندان جدید 
انقاب عمده ساح هایی که استفاده می کنند 
را در درون کشــور خود می سازند. موشک با 
برد باالی ۱۰۰۰ کیلومتر و هواپیمای بدون 
سرنشــین با برد بــاالی ۱۵۰۰ کیلومتر برد 
می ســازند و همه اینها را با استفاده از ابزار و 

امکاناتی در تونل ها و زیرزمین ها و زیر بمباران 
دشــمن تولید می کنند.فرمانده نیروی قدس 
سپاه گفت: رهبران نادان سعودی وقتی هشت 
ســال این جنگ را با استفاده از امکانات همه 
دنیا ادامه داده انــد و هرروز عقب تر رفته اند و 
میدان جبهه یمن جلوتر آمده است، باید انقدر 
فهم داشته باشند و بدانند این جنگ، جنگی 

نیست که حتی یک روز به نفع آنها باشد.

عربستان باید هرچه زودتر جنگ با یمن 
را تمام کند

قاآنی متذکر شد: توصیه رهبر انقاب انصافاً 
خیرخواهانه بود و اگر عقلی باشد هرچه زودتر 
عربســتان باید این جنگ را تمام کند، یمن 
که چیزی برای ازدست دادن ندارد؛ سیستم 
آب بیمارستان ها و ضروری ترین نقاط آنها را 
بمباران کرده اید. این کار جنایتکارانی است که 
فرزند جنایت هستند و از جنایتکاران دیگری 
همچون رژیم صهیونیستی کمک می گیرند؛ 
ما مدارک مســلم و قطعی در این باره داریم 
و عربستان ســعودی باید خجالت بکشد.وی 
اظهار کرد: مقاومت در دنیا این چنین است، 
این پیام باید برای امریکا و اســتکبار جهانی 
باشد؛ آنها که شهید سلیمانی و دیگر شهدای 
عالی مقــام جبهه مقاومت را تــرور کردند و 
می خواستن خللی در این جبهه ایجاد کنند 
این فهم را نداشتند که هر قطره خون شهید 
ســلیمانی مبارزان بسیاری را در دنیا به خود 
جذب می کند و ایــن راه به حول و قوه الهی 
ادامه خواهــد داشــت.فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: برگزاری این 
جلســات برای این است که بار دیگر بگوییم، 
شــهید حجازی، شــهید ســلیمانی، شهید 
ابومهدی و شــهدای جبهه مقاومت چگونه با 
توکل به خدا و توســل به ائمه معصومین و با 
نگاه بلند زیــر نورانیت والیت حرکت کردند، 
هــرروز جبهه جدیدی را فتح کردند و دنیای 
استکبار و صهیونیسم جهانی بداند این مسیر، 
مسیر مســلم اســت.قاآنی تاکید کرد: قطعاً 
کودکانی که همزمان با ســخن گفتن پدر و 
مادران آنها اسامی ائمه را به آنها نشان دادند 
و امام زمان را به عنوان امام حی شناخته اند و 
این طور تربیت شده اند این مسیر پر افتخار را 
ادامه خواهند داد.وی در پایان عنوان کرد: دیر 
نباشد روزی که به برکت وجود شهدای عالی 
مقام از جمله شــهیدان سلیمانی و حجازی 
همه ما فتح قــدس را ببینیم و توفیق این را 
داشته باشیم که این حرکت این نظام اسامی 
را به سمت اصلی دنیا یعنی رسیدن به محضر 

حکومت امام زمان ادامه دهیم.

سردار قاآنی:
ایران جلو دار مبارزه با استکبار 

جهانی و صهیونیسم است

انزلی – ایرنا - فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران یکی از اهداف نیروی دریایی ارتش را حضور مســتمر و پررنگ در 
آب های بین المللی و دوردســت عنوان کرد و افزود: این هدف گذاری برحسب فرمایشات فرمانده کل قوا انجام و برای امسال سه برنامه 
دریانوردی طوالنی مدت برنامه ریزی شده که بزودی برگزار خواهد شد.به گزارش خبرنگار ایرنا ، امیر دریادار شهرام ایرانی شب پنجشنبه در حاشیه محفل انسی با قرآن کریم 
منطقه چهارم نیروی دریایی امام رضا )ع( با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش امسال الحاق شناور در شمال و جنوب را در دستور کار دارد تصریح کرد: با توجه به شرایط نیروی 
دریایی ارتش که محدوده عملیاتی اش در خارج از مرزها و در صحنه های بین المللی می باشد این عملیات در چند حوزه تعریف شده است.وی یکی از این حوزه ها را حضور 
در برنامه های آموزشی و انجام تمرینات عملیاتی در صحنه و پهنه دریا به صورت مرکب و مشترک با دعوت از کشورها عنوان کرد و افزود: این برنامه در ۲ مرحله در سواحل 
جنوب شرقی کشور انجام شد و نیروی دریایی ارتش در رزمایش ها و تمرینات مرکب سایر کشورها شرکت کرد .امیر دریادار ایرانی اضافه کرد: اخیرا ناوشکن تمام ایرانی دنا 
در رزمایش مرکب آی اف ایکس ۲۰۲۲ در بندر گوا هندوستان با حضور ۱۰ کشور حضور پیدا کرد که ایران یکی از پنج کشوری بود که به این رزمایش شناور اعزام کرد.وی 
خاطر نشان کرد: یکی از هدف گذاری های نیروی دریایی ارتش توسعه برنامه های فرهنگی و تقویت فرهنگ قرآنی در بین کارکنان به ویژه خانواده ها و فرزندان پرسنل است .

تهران- ایرنا- وزرای دفاع جمهوری اسامی ایران و ژاپن در گفتگوی تصویری بر گسترش همکاری های میان تهران و توکیو تأکید 
کردند.به گزارش حوزه دفاعی ایرنا از روابط عمومی وزارت دفاع، وزرای دفاع جمهوری اسامی ایران و ژاپن در گفتگوی تصویری 

بر گســترش همکاری های میان تهران و توکیو تأکید کردند.امیر ســرتیپ آشتیانی در این گفتگوی تصویری با همتای ژاپنی خود ضمن تأکید بر حساسیت جایگاه 
و اهمیت جمهوری اسامی ایران و ژاپن در مناطق مهم ژئوپلتیکی غرب و شرق آسیا، توسعه مناسبات میان دو کشور را در چارچوب صلح و ثبات، مثبت و سازنده 
اعام کرد.وی با اشاره به دکترین و سیاست دفاعی جمهوری اسامی ایران، همکاری های جمعی میان کشورهای منطقه را برای تأمین و حفظ امنیت و ثبات ضروری 
دانست.وزیر دفاع جمهوری اسامی ایران پس از تشریح ویژگی های مناطق مهم خلیج فارس و تنگه هرمز خصوصا از منظرراهبردی و تبیین رویکرد جمهوری اسامی 
ایران بر لزوم برقراری امنیت دریانوردی توسط کشور های منطقه، حضور نیروهای خارجی را نامشروع و مخل امنیت اعام نمود.وزیر دفاع ژاپن« کیشی نوبوئو« نیز در 
این گفتگو پس از بیان نحوه فعالیت ناوگان دریایی این کشور در منطقه غرب آسیا، بر ضرورت همکاری با جمهوری اسامی ایران در تـأمین امنیت دریانوردی تأکید 

کرد.در بخش پایانی مذاکرات دو طرف راه کارهای توسعه مناسبات دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران:

هدف نیروی دریایی ارتش حضور پررنگ و مستمر 
در آب های بین المللی است

گفتگوی تصویری وزرای دفاع ایران و ژاپن؛

وزیر دفاع: حضور نیروهای خارجی در منطقه 
نامشروع و مخل امنیت است
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گزیده خبر

بانک جهانی:
 اقتصاد ایران به آرامی از رکود یک دهه 

گذشته خارج می شود
تهران- ایرنا- بانک جهانی با بیان اینکه اقتصاد ایران به احیای تدریجی خود 
که از اواسط ســال ۲۰۲۰ آغاز شده است ادامه می دهد، اعالم کرد: اقتصاد 
ایران به آرامی از رکود یک دهه گذشــته خارج می شــود.به گزارش بامداد 
جمعه ایرنا از تارنمای بانک جهانی، این بانک در بخش گزارش اقتصاد ایران 
که در ماه آوریل ۲۰۲۲ )فروردین ۱۴۰۱( منتشر شده است، گفت: اقتصاد 
ایــران تحت تأثیر بخش های نفت و خدمات، به احیای تدریجی خود که از 
اواسط سال ۲۰۲۰ آغاز شده است، ادامه می دهد. این بانک افزود با این حال، 
کمبود آب و انرژی منجر به کوچک شــدن بخش های کشاورزی و صنعت 
شده است. تنها یک سوم از مشاغل از دست رفته در دوره همه گیری کرونا 
تاکنون جبران شده است. کاهش درآمد نفتی منجر به کسری بودجه شده 
و بر فشــارهای تورمی که به دلیل عملیات های تامین مالی کسری بودجه 
ایجاد شــده، افزوده اســت. بانک جهانی در ادامه گزارش خود اضافه کرد: 
اقتصاد ایران که بــا دو دوره تحریم های اقتصادی، قیمت ثابت نفت و همه 
گیری کرونا مواجه شــده اســت، به آرامی از رکود یک دهه گذشته خارج 
می شود. چالش های تغییرات اقلیمی از جمله گرمای باال و بارندگی کم در 
ایران به رشــد اقتصادی، به ویژه در بخش های کشاورزی و صنعت مبتنی بر 
نیروی کار این کشور صدمه زده است. این بانک پیش بینی کرد که متوسط 
رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت معتدل باقی بماند زیرا تداوم تأثیر 
همه گیری کرونا باعث ضعیف شــدن تقاضای داخلی و جهانی همچنان بر 
اقتصاد ایران می شــود در حالی که تجارت، به ویژه صادرات نفت این کشور 
به دلیل تحریم های مــداوم در محدودیت قرار دارد. بانک جهانی ادامه داد 
افزایش بیشتر قیمت نفت می تواند مستقیماً درآمدهای مالی ایران را افزایش 
داده و به طور غیرمســتقیم منجر به رشد سریعتر حجم صادرات نفت این 
کشور شــود. این بانک در ادامه اضافه کرد: خطرات در مقابل اقتصاد ایران 
مربوط به بروز ســویه های جدید کرونا، بدتر شدن تاثیر تغییرات آب و هوا 
و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی از جمله تاثیر جنگ اوکراین بر قیمت های 

جهانی غذا و واردات ایران است.

افزایش ۲۸ درصدی نرخ اجاره بها در زمستان ۱۴۰۰
 رشد ۵۱ درصد اجاره بهای قراردادهای 

تمدیدی
بر اساس آمار مرکز آمار ایران طی زمستان ۱۴۰۰ اجاره بهای واحدهای مسکونی 
نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ بالغ بر ۲۸.۱ درصد افزایش یافته است.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، در زمستان سال گذشته شاخص قیمت 
اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲7۹.7 رسید که نسبت 
به فصل قبل  6.۴ درصد افزایش داشته است.در این فصل استان یزد با ۸.6درصد 
بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱.5 درصد، کمترین نرخ تورم فصلی 
را در بین استان های کشــور داشته اند. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها 
مسکن در زمستان گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 
۲۸.۱درصد بوده که نسبت به فصل پاییز  سال ۱۴۰۰ با ۲5.7 درصد ۲.۴ واحد 
درصد افزایش نشــان می دهد.در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با 
۴۰درصد مربوط به استان لرســتان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۱۱.۸ 
درصد، مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل زمستان 
۱۴۰۰، خانوارهای استان لرســتان به طور متوسط ۱۱.۹ واحد درصد بیشتر از 
میانگین کل کشور و خانوارهای اســتان سیستان و بلوچستان، به طور متوسط 
۱6.3 واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.

نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان۱۴درصد ، برابر ۲6.۹  
درصد اســت، که استان لرســتان با 37.۴ درصد، بیشترین و استان سیستان و 
بلوچستان با ۱۲.۸ درصد، کمترین نرخ تورم اجاره بها را داشته اند. همچنین در 
فصل مورد اشاره متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید 
قرارداد داشــته اند، برابر با 5۰.۹ درصد بوده است.به گزارش تسنیم، اوایل سال 
گذشته علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با استناد 
به مصوبه های ســتاد ملی کرونا در حمایت از مســتأجران گفته بود:  مالکان به 
دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی تواند حکم تخلیه بگیرند و بعد از پایان قرارداد 
مســتاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه 
صادر نخواهد شد.وی با بیان این که  امسال میزان افزایش اجاره  بها در تهران ۲5 
درصد، کالنشــهر ها ۲۰درصد و سایر شهر ها ۱5 درصد است،  افزود: در شرایطی 
که موجر قصد ســاخت یا فروش واحد مســکونی خود را داشته باشند یا واحد 
مســکونی را برای فرزند خود که تشــکیل خانواده داده است بخواهد، همچنین 
اگر مســتاجر برای چند ماه اجاره بها را پرداخت نکرده باشد، امکان صدور حکم 

تخلیه وجود دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد؛
چرا سازمان ها برای الحاق زمین های خود به 

نهضت ملی مسکن همکاری ندارند؟
تهران- ایرنا- در بودجه ساالنه، حکمی تحت عنوان مولدسازی آمده است که به 
دســتگاهها اجازه می دهد اراضی در اختیار خود را برای تامین اعتبار بفروشند و 
برای همین دستگاهها زمین ها را خرج کسری اعتبارات خود می کنند.»محمود 
محمود زاده« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره آخرین وضعیت تامین 
زمین برای ســاخت نهضت ملی مســکن گفت: حدود ۹۸۰ هزار واحد زمین با 
کاربری مسکونی طی شش ماه گذشته تامین قطعی شده است؛عالوه بر آن معادل 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد، زمین شناســایی شــده است که نیازمند تعیین 
کاربری یا الحاق به محدوده و یا بررســی فنی در ســطح شوراهای برنامه ریزی 
استان ها و شورای عالی معماری و شهرسازی دارد.محمودزاده ادامه داد: در انتظار 
تعیین تکلیف نهایی این زمین ها هستیم. در صورت تعیین تکلیف نهایی، زمین 
برای ســاخت ۲ میلیون و 3۰۰ هزار واحد مســکونی تامین شده است. از کل ۴ 
میلیون واحدی که قرار اســت طی ۴ سال توسط دولت ساخته شود 3 میلیون 
و ۲۰۰ هزار واحد شــهری و ۸۰۰ هزار واحد روســتایی است.وی توضیح داد: با 
احتســاب تعیین تکلیف نهایی زمین برای ساخت دو میلیون و 3۰۰ هزار واحد 
مســکونی،7۰ درصد اراضی زمین برای ســاخت مسکن تامین شده است. از آن 
جهت که تامین همه 7۰ درصد اراضی مسکن سازی از محل اراضی وزارت راه و 
شهرسازی است کار بزرگی انجام شده است.وی در پاسخ به این سوال که چرا بر 
خالف قانون جهش تولید مسکن که آزاد سازی زمین ها از سوی سازمان ها را برای 
ســاخت مسکن تاکید دارد، سازمان ها برای انتقال زمین های خود به وزارت راه و 
شهرسازی همکاری ندارند، گفت: اراضی تامین شده همه زمین های وزارت راه و 
شهرســازی است و تا االن از سایر دستگاه ها زمین تامین نشده است.محمودزاده 
درباه اینکه چه موانعی موجب امتناع ســازمانها ازر واگذاری زمین های خود به 
وزارت راه برای شهرک سازی شده است، گفت: دو قانون موازی وجود دارد، قانون 

نخست جهش تولید مسکن است 

پس از بحران روسیه و اوکراین؛
هشدار صندوق بین المللی پول در رابطه با رشد 

اقتصادی دنیا
رییس صندوق بین المللی پول دورنمای رشد ۱۴3 اقتصاد دنیا که ۸6 درصد از تولید اقتصاد 
جهــان را برعهده دارند پائین آورد و دلیــل آن را تاثیر جنگ اوکراین بر باال رفتن قیمت 
مــواد غذایی و انرژی اعالم کرد. به گزارش رویترز، کریســتالینا جورجیوا، رییس صندوق 
بین المللی پول در روز سه شنبه هشدار داد دنیا در یک برهه زمانی بسیار خطرناک قرار دارد 
و گفت این صندوق پیش بینی رشد اقتصاد جهان در ۲۰۲۲ و ۲۰۲3 را به خاطر تاثیر جنگ 
اوکراین بر باال رفتن قیمت مواد غذایی و انرژی و فشــار بر اقتصادهای دنیا پایین می آورد.

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از تسنیم، وی در آستانه نشست بهاره صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی و اعالم پیش بینی های جدید اعالم کرد صندوق بین المللی پول دورنمای 
رشد ۱۴3 اقتصاد دنیا که ۸6 درصد از تولید اقتصاد جهان را برعهده دارند پائین می آورد. 
البته بیشتر این کشورها رشد مثبتی خواهند داشت.جرجیوا گفت:»حمله روسیه به اوکراین 
اقتصادهایی را که درگیر بهبود از بحران کرونا بودند تحت فشار قرار داده است و این جنگ 
باید پایان یابد. از نظر اقتصادی روند رشــد آهسته شده و تورم افزایش یافته است و از نظر 
انســانی، درآمد مردم پایین آمده و سخت تر زندگی می کنند«.وی هشدار داد تحریم های 
غربی علیه روسیه نظم اقتصاد دنیا را برهم زده  و خطر فروپاشی اقتصاد جهان به بلوک های 
ژئوپلیتیکی با اســتانداردهای متفاوت تجارت و فناوری و سیستم های پرداخت و ارزهای 
ذخیره متعدد وجود دارد.رییس صندوق بین المللی پول تاکید کرد این جنگ با ایجاد اختالل 
در عرضه غالت و کودهای کشــاورزی از سوی اوکراین، روسیه و بالروس و افزایش قیمت 
مواد غذایی و آسیب دیدن کشورهای ضعیف تر، ناامنی غذایی در سراسر جهان را تشدید 
کرده است.   جرجیواگفت بدون اتخاذ یک اقدام فوری و هماهنگ برای تقویت عرضه مواد 
غذایی، بســیاری از کشورها با گرسنگی، فقر و ناآرامی های اجتماعی مواجه خواهند شد. 
همچنین باید با متنوع کردن تولید محصوالت کشــاورزی مانند آنچه در گسترش تولید 
واکســن کرونا انجام شد، مقاومت بلندمدت دنیا دربرابر بحران ها را بهبود بخشید.صندوق 
بین المللی پول تخمین می زند تورم که در حال حاضر در بسیاری اقتصادها یک خطر واضح 
و بالفعل است، بیشتر از حد انتظار در سطح باال باقی می ماند.جورجیوا هیچ هدف دقیقی 
برای رشد اقتصاد دنیا اعالم نکرد اما گفت این رقم پایین تر از ۴.۴ درصدی خواهد بود که 

در ماه ژانویه پیش بینی شده بود.

وزیر صمت: 
صنایع خودروسازی، معدنی و غذایی باید قیمت ها 

را کاهش و کیفیت را افزایش دهند
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت های بزرگ مانند صنایع خودروسازی، معدنی 
و غذایی باید فرایندشان را اصالح کنند و کاهش قیمت و افزایش کیفیت دهند.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، سید رضا فاطمی امین در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک 
ســیما گفت: یکی از اولویت هایی که ما در تجارت خارجی داریم این اســت که به جای 
صادرات مواد خام یا نیمه خام به ســمت صادرات کاالی دانش بنیان برویم.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت افزود: پارســال یک بخش جانبی در روز ملی صادرات داشــتیم و در کنار 
معرفی صادرکنندگان نمونه به ۱۱۰ شرکت دانش بنیان جایزه دادیم امسال با توجه به این 
که شعار سال و فرمان مقام معظم رهبری هم بر روی حوزه دانش بنیان تأکید دارد به طور 
کامل در حال بازنگری معیارهای صادرکننده نمونه هستیم تا شرکت های صادرکننده کاالی 
دانش بنیان اهمیت بیشــتری داشته باشند و جزو سازندگان برتر محسوب شوند.فاطمی 
امین افزود: تا کنون صنایع دانش بنیان، بیشتر عرضه محور بودند یعنی یک شرکت دانش 
بنیان محصول، فرایند و خدمتی را کار می کرد و باید دنبال این بودیم که برایش بازاری را 
فراهم کنیم اما بهترین کار این است که تقاضامحور شوند.او اضافه کرد: شرکت های بزرگ 
مانند صنایع خودروسازی، معدنی و غذایی باید فرایندشان را اصالح کنند و کاهش قیمت و 
افزایش کیفیت دهند و فرایندهای جدیدی را پیاده سازی کنند و به سمت تحقیق و توسعه 

و کارهای دانش بنیان بروند.

در دیدار با فعاالن و تشکل های دانشجویی مطرح شد؛

شرط رییس جمهور برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
رییس جمهــور گفت: دولت تصمیم گرفته کارهای ســخت 
را بــا درایت و کم ترین عوارض پیگیــری و اجرایی کند و ارز 
۴۲۰۰ تومانی باید تا حصول اطمینان از اینکه مشــکلی پیش 
نمی آیــد، ادامه یابد و یــا جبران آن را به مــردم بپردازیم.به 
گــزارش اقتصادآنالین،  رییس جمهور روز چهارشــنبه بیش 
از 3 ســاعت میزبان فعاالن و تشکل های دانشجویی بود. این 
جلســه با ســخنان ۱۴ نفر از دانشــجویان و به نمایندگی از 
تشکلها آغاز شد، سپس رییس جمهور در سخنانی به نکات و 
مطالب دانشجویان پرداخت و در نهایت دانشجویان و آیت اهلل 
رییسی نماز خواندند و افطار کردند. سید ابراهیم رییسی در این 
دیدار و در پاســخ به سوال تعدادی از دانشجویان در خصوص 
اولویت ها و گفتمــان دولت مردمی، اظهار داشــت: گفتمان 
اصلی دولت، گفتمان امام)ره( و رهبری عزیز اســت و مصمم 
هســتیم همین گفتمان را تداوم داده و اجرایی کنیم و تأکید 
بر عدالت و مردمی بودن نیز از محورهای این گفتمان اســت.

رییس جمهور افزود: اولویت دولت ســیزدهم، پیگیری تحقق 
بیانیه گام دوم انقالب است و مستند بر این بیانیه، پیشرفت و 
آبادانی کشور را پیگیری می کنیم. ضمن اینکه می توان اقدامات 
دولت را پس از گذشــت مدتی براساس همین سند مکتوب، 
ارزیابی کرد. لذا اولویت های دولت کاماًل آشکار و روشن است 
و هیچ موضوع نامشخصی در این زمینه وجود ندارد.رییسی در 
تشریح جهت گیری های اصلی دولت، با اشاره به اینکه عدالت 
به طــور عام و عدالت اقتصادی به طــور خاص از موضوعاتی 
اســت که در آن عقب ماندگی وجود دارد، اظهار داشت: دولت 
بنا دارد براساس آمایش سرزمینی به صورت عادالنه و متوازن 
زمینه پیشرفت و آبادانی مناطق مختلف کشور را فراهم آورد، 
چرا که بخش هایی از کشــور مورد توجه نسبی قرار گرفته و 
به برخی بخش ها توجه کمتری شــده اســت، حتی در داخل 
اســتان های به ظاهر برخوردار مانند تهران نیز مناطق محروم 
وجود دارد که مصمم هســتیم با نگاه عادالنه همه این موارد 
را مــورد توجه قرار دهیم.رییس جمهور به ویژگی های اصلی 
بودجه امسال بر اساس گفتمان دولت پرداخت و گفت: محور 
اصلی بودجه ۱۴۰۱ را عدالت محوری قرار دادیم و ســاز و کار 
الزم برای داشــتن عدالت اجرایی، در بودجه پیش بینی شده 
است. در این راستا صندوقی در هر استان در نظر گرفته شده 
است تا منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولت و حق مالکانه 
معادن هر استان در صندوق همان استان واریز شود تا بتوانند 
با اســتفاده از آن و نیز کمک دولت پروژه های ناتمام استانی 

خود را تکمیل کند.رییسی تاکید کرد: با انجام سفرهای استانی 
تکمیل پروژه های نیمه تمام آغاز شده و وزرا و استانداران برای 
تأمین منابع تکمیل پروژه های نیمه تمام خود نیازی به مراجعه 
به پایتخت و هیات دولت ندارند.رییس جمهور در ادامه با بیان 
اینکه دولت در بودجه سال جاری، رشد اقتصادی ۸ درصدی را 
پیش بینی کرده است، خاطر نشان کرد: در حالیکه در سالهای 
گذشــته رقم رشد اقتصادی حدود ۴ دهم درصد بود اما قصد 
داریم امســال با کنترل هزینه ها و افزایش درآمد و بهره وری، 
به رشد ۸ درصدی برسیم.رییسی در همین زمینه تاکید کرد: 
با افزایش یارانه ها نمی توان مشــکل اقتصادی مردم را به طور 
پایدار حل و فصل کرد و الزم اســت افزایش رشــد اقتصادی 
و رونق تولید در کشــور محقق شود.رییسی در بخش دیگری 
از ســخنان خود به موضوع عدالت مالیاتی اشاره کرد و اظهار 
داشت: قبل از این دولت، فقط ۴ میلیون مودی مالیاتی وجود 
داشــت اما در 7 ماه گذشته با شناسایی فرار مالیاتی و افزایش 
بیش از ۲ میلیونی مودیان مالیاتی، حدود ۱۱۰ درصد افزایش 
درآمد مالیاتی داشتیم.رییسی اقدام مهم دیگر دولت را اجرای 
قانون تسهیل اخذ مجوزهای کسب و کار برشمرد، گفت: این 
قانون، ۱3 ســال پیش تصویب شده اما تاکنون اجرا نشده بود 
و دولت با آگاهی از نقش این تسهیل گری در افزایش اشتغال 
و تولیــد، آن را در چند هفته اخیر بــا جدیت دنبال کرد که 
پیشرفت ملموس و خوبی هم داشت.رییس جمهور به موضوع 

افزایش حجم صادرات و تجارت خارجی نیز پرداخت و  اظهار 
داشت: حجم صادرات تجاری در ماه های اخیر حدود ۴3 درصد 
افزایش یافته است ضمن آنکه رکورد ترانزیت ریلی در سالهای 
اخیر شکسته شد و سهم کشورمان در ترانزیت کاال در منطقه 
ارتقاء یافت.رییسی در جمع بندی این بخش از سخنانش افزود: 
بــا تالش همه فعاالن تولید و تجارت در کشــور و عزم و اراده 
جوانان خالق و همکاران دولت در صنعت نفت و افزایش تولید 
و فــروش نفت، فصل جدیدی از رونق در شــرایط تحریم در 
کشــور رقم خورد تا جاییکه سخنگوی کاخ سفید اعتراف می 
کند آمریکا در فشار حداکثری بر ملت ایران شکست مفتضحانه 
متحمل شده است و این نتیجه تالش و مقاومت مردم و اقدامات 
انجام شده برای بی اثر کردن تحریم ها است.رییسی در ادامه 
بــه موضوع ارز ترجیحی و دغدغه دانشــجویان در این زمینه 
اشاره کرد و گفت:  همه ۸ میلیارد دالری را که در قانون بودجه 
۱۴۰۰ برای خرید کاالهای اساسی اختصاص یافته بود، قبل از 
شــروع به کار این دولت و در شهریورماه به اتمام رساندند، اما 
دولت با تدابیری تالش کرد در این زمینه فشاری بر مردم وارد 
نشود و کاالهای اساســی مردم نیز بدون دغدغه تامین شود.
رییس جمهور با اشاره کار کارشناسی صورت گرفته و جلسات 
متعدد با اقتصاددانان تصریح کرد: در خصوص ارز ترجیحی ۲ 
دیدگاه وجود دارد برخی معتقدند که فســادزا است و برخی 
دیگر حذف آن را موجب مشکالت اقتصادی می دانند اما دولت 

تصمیم گرفته کارهای ســخت را با درایت و کم ترین عوارض 
پیگیری و اجرایــی کند و ارز ۴۲۰۰ تومانــی باید تا حصول 
اطمینان از اینکه مشکلی پیش نمی آید، ادامه یابد و یا جبران 
آن را به مردم بپردازیم.رییس جمهور در خصوص ایجاد شبهه 
درخصوص ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال، گفت:  
اقدامات الزم در این زمینه برای پیدا کردن زمین آغاز، صندوق 
ملی مســکن تشــکیل و پول در آن واریز شده و کار ساخت 
حدود ۹۰۰ هزار واحد مســکونی در اســتانها آغاز شده است. 
لذا وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال حتمی و شدنی 
است و در این زمینه کسانی که در سال های گذشته ترک فعل 
داشــتند، باید جوابگو باشند.رییس جمهور با اشاره به سخنان 
یکی از دانشجویان در خصوص ساماندهی نظام بانکی کشور، 
اظهار داشت: دولت با جدیت انضباط نظام بانکی را دنبال می 
کند و همه در این مدت شــاهد هستند که تغییرات در نظام 
بانکی به تدریج اغاز شده است که ادامه خواهد یافت.رییسی در 
خصوص ریشه کنی فقر مطلق، گفت: در دوره تصدی مسئولیت 
آســتان قدس رضوی تجربیات موفقی در زمینه مبارزه با فقر 
مطلق در حاشیه شهر مشهد داریم و با توجه به ظرفیت هایی 
که در کشور وجود دارد و با هماهنگی دولت و نهادهای انقالبی 
می توان، فقر مطلق را در کشور ریشه کن کرد.رییس جمهور با 
استقبال از انتقادهای انجام شده از سند تحول دولت و قدردانی 
از اینکه دانشجویان این سند را مطالعه کرده اند، اظهار داشت: 
می توانید بررســی کنید که کدام یک از دولت های قبل سند 
تحول و یا برنامه مدونی ارایه دادند؟ برای ســند تحول دولت، 
حداقل 5۰۰ صاحبنظر و ۱6 اندیشــکده مشــارکت داشتند، 
ضمــن اینکه آن را بطور عمومی منتشــر کردیم تا مورد نقد 
قرار گرفته و براســاس آن اصالحات نهایی را انجام دهیم تا به 
یک سند فاخر و قابل اتکا برسیم.رییسی به موضوع خودرو هم 
پرداخــت و گفت: عقب ماندگی های جدی در این حوزه وجود 
دارد و اصــالح مدیریت و کیفیت و شکســتن انحصار در این 
حوزه از برنامه های دولت است و تصمیم گرفتیم تا سهم دولت 
در ایــن حوزه را در بورس عرضه کنیم.رییس جمهور ضرورت 
استفاده از ظرفیت جوانان و دانشجویان را مورد تأکید قرار داد 
و گفت: به استانداران و وزرا اعالم کردم که حتماً حلقه مشاوره 
و مشورت از نخبگان و دانشجویان داشته باشند.رییسی تأکید 
کرد: باید روند کسب دانش و آینده دانشجویان قابل پیش بینی 
باشد و وزیر علوم موظف است دغدغه دانشجویان در این حوزه 
را برطرف کند،  تا دانشجو بداند که آینده اش تضمین شده است.
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گزیده خبر

نفت ۱۰۰ دالری ماندنی است؟
شــماری عوامل وجود دارد که قیمتهای نفت را به باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه 
برده اســت اما این روند صعودی ممکن است ناپایدار باشد.به گزارش ایسنا، یک 
گفتــه معروف در صنعت نفت این اســت که تنها عــاج قیمتهای باالی نفت، 
قیمتهای باالی نفت است. با جنگ در اروپا، عرضه جهانی محدودی که محدودتر 
می شــود، قرنطینه های کرونایی در چیــن و ابهامات اقتصادی، قیمتهای نفت 
ممکن اســت سرانجام در سطح باال پایدار نمانند. اگرچه قیمتهای نفت روز سه 
شــنبه بهبود یافت، اما نفت برنت ابتدای هفته تحت تاثیر نگرانیها نســبت به 
تقاضا برای سوخت در چین، برای نخستین بار در چند هفته گذشته، به پایین 
۱۰۰ دالر در هر بشــکه ســقوط کرده بود.به گفته اندی لیپو از شرکت »لیپو 
اند آسوشــیتس«، اگر شــیوع ویروس کرونا ادامه پیدا کند، اوضاع ممکن است 
وخیم تر شــود. وی به شبکه سی ان بی سی گفت: شیوع ویروس کرونا در چین 
منفی ترین عامل تاثیرگذار بر بازار نفت اســت. اگر شــیوع بیماری در چین به 
افزایش موارد قرنطینه منجر شــود، تاثیر آن بر بازارهای نفت قابل توجه خواهد 
بود.بــا این حال کووید تنها عامل منفی نیســت. به گفته جان کمپ، تحلیلگر 
رویترز، کندی اقتصادی در اروپا و آمریکای شــمالی هم در روند اخیر قیمتهای 
نفت تاثیر گذاشته است. همچنین ابهامات و نوسان زیادی در بازار وجود دارد که 
باعث شده است خریداران بزرگ نفت مانند صندوقهای پوشش ریسک رویکرد 
محتاطانه تری برای خرید در پیش بگیرند.اعام برداشــت هماهنگ شده ۲۴۰ 
میلیون نفت از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا و اعضای آژانس بین المللی انرژی 
هم در پایین بردن قیمتها تاثیر گذاشته است اما تاثیر این اقدام بر مبنای شواهد 
تاریخی احتماال موقتی خواهد بود؛ به خصوص که مجموع آزادسازی روزانه نفت، 
کمتر از برآورد آژانس بین المللی انرژی از میزان کاهش عرضه نفت روســیه در 
ســه ماهه جاری خواهد بود.با وجود کاهش قیمتها، نگرانی درباره رکود اقتصاد 
جهانی به قوت خود باقی مانده است زیرا حتی با وجود کاهش قیمت نفت، قیمت 
ســوخت پایین نرفته است. آن طور که وال اســتریت ژرونال اوایل ماه میادی 
جاری گزارش کرد، ترکیبی از عواملی نظیر قیمتهای باالی نفت، کمبود نیروی 
کار و تقاضای قوی برای کاالها، باعث مشکات زیادی برای صنعت حمل و نقل 
بار شــده است. این مشکات به مشتریان منتقل خواهد شد و قدرت خرید آنها 
را ضعیف می کند.با این حال کارشناسان می گویند هنوز زود است درباره خطر 
یک رکود صحبت شود و قیمتهای نفت باید برای مدت طوالنی در سطح باالتری 
بماند تا این خطر بدیهی شــود.اندی لیپو در این باره می گوید نفت برنت باید 
در حدود ۱۲۰ دالر در هر بشــکه باال بماند تا ریسک رکود به حدی جدی شود 
تا نگرانی درباره آن در آمریکا ایجاد شــود.به گفته استوارت گیکمان از موسسه 
CFRA Research، قیمت پایه باید باالی ۱۲۵ دالر در هر بشــکه باشــد تا باعث 
رکود در آمریکا شــود.با این حال در اروپا به دلیل قیمتهای باالتر گاز طبیعی، 
رکود احتماال عمیق تر می شــود. در حال حاضر قیمتهای گاز طبیعی در اروپا 
معادل ۲۴۰ دالر هر بشــکه نفت اســت که باعث تضعیف رقابت پذیری صنایع 
اروپایی شــده و  هزینه های زیادی را به مصرف کنندگان تحمیل کرده است.با 
وجود همه این تحوالت، نفت هنوز به ســمت افزایش قیمت کشش دارد. اوپک 
هفته جاری برای اروپا روشــن کرد اگر این بلوک بخواهد نفت روسیه را تحریم 
کند، برای جبران بشکه های نفت روسیه که از راهیابی به بازار بازمانده اند، اقدام 
نخواهــد کرد. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک در مذاکرات با اتحادیه اروپا گفت: 
ممکن است شــاهد از دست رفتن بیش از هفت میلیون بشکه در روز صادرات 
نفت و مایعات انرژی دیگر روسیه به دلیل تحریمهای جاری و آینده یا اقدامات 
داوطلبانه دیگر باشیم. با در نظر گرفتن دورنمای تقاضای فعلی، جبران از دست 
رفتن این حجم از عرضه غیرممکن خواهد بود.بر اساس گزارش اویل پرایس، از 
دست رفتن این حجم نفت بعید است زیرا اتحادیه اروپا تمایلی ندارد چنین ضربه 

شدیدی به خود وارد کند

۳۵ درصد تهرانی ها پرمصرف هستند
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان تهران گفت: ۶۵ 
درصــد تهرانی ها زیر الگو یا در حــد الگو رعایت می کنند و 
۳۵ درصد پرمصرف هســتند. از ایــن میزان نیز پنج درصد 
تهرانی ها بسیار پرمصرف هستند و ۱۵ درصد از کل مصرف 
آب تهران را به خود اختصاص می دهند.محمدرضا بختیاری 
در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت تامین آب استان تهران 

در تابستان گفت: این مساله وابسته به  میزان بارش هاست اما با این حال سناریو بدبینانه ای 
تدوین شده است و امیدواریم که با مشکات جدی مواجه نشویم.وی با اشاره به برنامه هایی 
که برای مقابله با مشــترکان پرمصرف لحاظ شده است، گفت: باید با مشترکان بدمصرف 
برخورد شود و درصورت بی توجهی آب مشترک را نیز قطع خواهیم کرد.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضاب اســتان تهران با بیان اینکه پیش بینی ما این اســت که تابستان مصرف به 
۳.۹ میلیون متر مکعب برســد، گفت: تاکنون سه میلیون اخطار برای مشترکان پرمصرف 
فرستاده ایم و اگرچه آب را قطع نکرده ایم اما چنانچه این روند ادامه دار باشد، آب پرمصرف ها 
را قطع خواهیم کرد.بختیاری با اشاره به لزوم صرفه جویی و همکاری مشترکان برای تامین 
آب، گفت: در سال های گذشته شاهد همراهی مشترکان بودیم اما واقعیت این است که تا 
نقطه استاندارد مدیریت مصرف فاصله داریم و باید به این مساله به طور ویژه توجه شود.وی 
با بیان اینکه شهر تهران حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب و تقریبا برابر با ۲۰ 
درصد آب کل کشور در شهر تهران مصرف می شود، گفت:  هم اکنون هدررفت آب تهران 
۲۲ درصد اســت. مطابق قانون موظفیم تا ســال ۱۴۱۰ عدد هدررفت آب را به ۱۵ درصد 
برسانیم که هم تراز با استانداردهای جهانی است.به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان تهران نوسازی شبکه های آب رسانی فرسوده قبل از به پایان رسیدن عمر مفید لوله ها 
یکی از راه های جلوگیری از هدررفت اســت. در همین چارچوب آبفای استان تهران سال 
گذشته با اعتباری افزون بر ۴۲۳۷ میلیارد ریال ۱۶۰ کیلومتر از شبکه فرسوده آب رسانی و 
۱۴هزار رشته انشعاب فرسوده در سطح استان را نوسازی کرده است. هم چنین در چارچوب 
آب رســانی به نقاط جدید و تامین آب شرب، سال گذشته ۱۵۷ کیلومتر خطوط انتقال و 

۷۵ کیلومتر توسعه شبکه با لوله هایی در اقطار پایین تر در استان تهران اجرا شده است.

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد

کاهشصادراتنفتروسیهدوبرابرمیشود
آژانــس بین المللی انــرژی )IEA( پیش بینی کــرد تاثیر کامل 
تحریم ها و خودداری خریداران از دریافت نفت روسیه، از ماه مه 
به بعد مشاهده خواهد شــد.به گزارش ایسنا، در گزارش آژانس 
بین المللی انرژی آمده است: فرض ما در حال حاضر این است که 
میزان افت عرضه روســیه در آوریل به ۱.۵ میلیون بشکه در روز 
می رســد و از ماه مه به بعد، به سه میلیون بشکه در روز افزایش 
پیدا می کند زیرا تحریمهای دولت ها و تحریم خودخواسته علیه 
نفت روســیه به طور کامل تاثیر خواهد گذاشت.با این حال افت 
عرضه روسیه بسیار آهســته تر از پیش بینی ماه گذشته آژانس 
بین المللی انرژی اســت که انتظار داشت صادرات نفت روسیه در 
آوریل سه میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.بر اساس گزارش 
رویترز، آژانس بین المللی انــرژی اعام کرد تقاضای کمتر برای 
نفت در بحبوحه افزایش آمار ابتا به کووید ۱۹ در چین، افزایش 
تولید از سوی سایر تولیدکنندگان اوپک پاس بعاوه بزرگترین 
برداشت از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا و هم پیمانانش در تاریخ، 
ممکن است از کمبود شدید عرضه جلوگیری کند.قرنطینه هایی 
که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در چین وضع شده اند، 
به همراه تقاضای کمتر از میزان پیش بینی شــده در ســه ماهه 
نخست به خصوص در آمریکا، باعث شد آژانس بین المللی انرژی 
پیش بینی خود از تقاضای جهانی برای نفت را به میزان ۲۶۰ هزار 
بشکه در روز کاهش دهد اما همچنان پیش بینی می کند تقاضا 
برای نفت در ســال میادی جاری رشــد کند.آژانس بین المللی 

انرژی در پی دورنمای تقاضای ضعیفتر و برداشت عظیم نفت از 
ذخایر اضطراری اعضای این سازمان، اکنون تعادل عرضه و تقاضا 

در بازارهای جهانی برای بیشتر اوقات سال را پیش بینی می کند. 
قیمتهای نفت بیشتر رشدی که از زمان حمله نظامی روسیه به 

اوکراین داشــته اند را از دست داده اند و نزدیک ۱۰۰ دالر در هر 
بشکه معامله می شوند.آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه 
خود اعام کرد قیمتها اکنون به سطح پیش از جنگ در اوکراین 
بازگشــته اما بســیار باال مانده اند و تهدید جدی برای دورنمای 
اقتصادی جهانی هستند. در حالی که بازار فعا متوازن به نظر می 
رسد، این دورنما در ابهام فرو رفته است.طبق این گزارش، مصرف 
جهانی نفت امسال به میزان ۱.۹ میلیون بشکه در روز رشد کرده 
و به ۹۹.۴ میلیون بشــکه در روز می رســد. سیاست کرونا صفر 
چین، مانع رشد تقاضا می شود زیرا میلیونها نفر را در خانه هایشان 
نگه داشــته و باعث کاهش واردات و کنــدی فعالیت تجاری در 
دومین اقتصاد بزرگ جهان شــده است.آژانس بین المللی انرژی 
خاطرنشان کرد عربستان سعودی و ســایر اعضای اوپک حاضر 
نشدند تولیدشــان را سریعتر افزایش دهند زیرا بر این باورند که 
بازار با کمبود عرضه واقعی روبرو نیست و همچنان خواهان حفظ 
اتحاد اوپک پاس هســتند که روســیه هم در آن حضور دارد.بر 
اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، اعضای اوپک پاس تنها 
۱۰ درصد از افزایش عرضه برنامه ریزی شده برای مارس را محقق 
کردند. اعضای این گروه که متشکل از ۱۹ تولیدکننده است و از 
ابتدای شیوع پاندمی در پیمان محدودیت عرضه نفت مشارکت 
کرده اند، ۴۰ هزار بشــکه در روز به تولیدشان اضافه کردند زیرا 
ظرفیت تولید در سراســر این گروه به دلیل عدم سرمایه گذاری 

کافی، محدود شده است.

همزمان با امتناع مشتریان قدیمی از 
خرید محموله های روسی، والدیمیر 
اعام کرد روســیه خریداران  پوتین 
جدیــدی برای نفــت، گاز طبیعی و 
زغال ســنگ در داخــل و خارج پیدا 
خواهد کرد.به گزارش ایسنا، در حالی 
که اکثر کشورها فروش انرژی روسیه 
را به تافی حمله نظامی به اوکراین، 
هدف تحریمهای مستقیم قرار نداده 
انــد، اما صادرات روســیه بــه دلیل 
اجتناب خریــداران از دریافت انرژی 
یا مشــکات لجستیکی،  این کشور 
محدود شــده اســت. رئیس جمهور 
روســیه در دیدار بــا دولت و مقامات 
شرکتها برای نخستین بار اذعان کرد 
روســیه مشــکات صادرات دارد که 
مستلزم یک راه حل هستند.پوتین در 

این دیدار که از کانال تلویزیون دولتی 
روســیا ۲۴ پخش شــد، اظهار کرد: 
برای نفت، گاز و زغال ســنگ روسیه 
قــادر خواهیم بود مصرف داخلی آنها 
را افزایــش دهیم و عرضــه انرژی به 
نقاط دیگر جهان را که واقعا به آن نیاز 
دارند، باال ببریم.بسیاری از خریداران 
قدیمی حاضر نیســتند محموله های 
نفت روسیه را دریافت کنند یا متعهد 
شده اند بمحض انقضای قراردادهای 
فعلی، خرید و فروش نفت روســیه را 
متوقف کنند. این کشور توانسته است 
بخشی از جریان صادرات نفت خود را 
به آسیا تغییر دهد و خریداران آسیایی 
را با تخفیفهای چشمگیر جلب کرده 
اســت. آمریکا واردات نفت و فرآورده 
های نفتی روســیه را ممنوع کرده و 

انگلیس هم اعام کرده است واردات 
روسیه را تا پایان سال ۲۰۲۲ متوقف 
می کند.طبق محاسبات بلومبرگ که 
بر مبنای اطاعات وزارت انرژی روسیه 
بوده است، در شش روز نخست آوریل، 
تولید نفت روسیه بیشترین کاهش را 
در دو سال گذشته داشت و به حدود 
۱۰.۵۲ میلیون بشــکه در روز رسید. 
کاهــش ۵۰۰ هزار بشــکه در روز در 
مقایسه با سطح تولید مارس، به دلیل 
انباشته شــدن نفت در میادین نفتی 
و پاالیشگاههای روســیه بوده است. 
آژانــس بین المللی انرژی پیش بینی 
کرد تولید نفت روسیه در آوریل ۱.۵ 
میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده 
است.طبق گزارش رویترز، سخنگوی 
دولــت آلمان روز چهارشــنبه اعام 

کرد آلمان با ممنوعیت نفت روســیه 
از ســوی اتحادیه اروپا مخالف است.

پوتین تهدید کرده اســت عرضه گاز 
را در صورتی که خریــداران به روبل 
پــول وارداتشــان را پرداخت نکنند، 
رئیــس جمهور  قطع خواهــد کرد. 
روســیه در واکنش بــه تحریمهای 
غربــی علیه بانکها، شــرکتها، تجار و 
متحدان کرملین، خواســتار پرداخت 
پول واردات گاز به روبل شده است.در 
این حال منابع آگاه به رویترز گفتند: 
شــرکتهای بازرگانــی جهانی بزرگ 
شــامل ویتول و ترافیگورا قصد دارند 
خرید نفت و ســوخت از شــرکتهای 
دولتی روسیه را از ۱۵ ماه مه کاهش 
دهند تا هدف تحریمهای اتحادیه اروپا 

علیه روسیه قرار نگیرند.

پوتین اعالم کرد
روسیه بازارهای جدیدی برای نفت و گاز پیدا می کند

به گفته وزیر نیرو، یک میلیون مشترک جدید به صنعت برق کشور افزوده شده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و 
سیما، علی اکبر محرابیان در مراسم بازدید معاون اول رئیس جمهور از مرکز دیسپاچینگ ملی برق افزود: تامین آب و برق مطمئن 
عاوه بر ایجاد رضایت مندی زمینه ساز افزایش اشتغال در کشور است.وزیر نیرو ناترازی های حوزه ی برق عمده ترین چالش این 
وزارت خانه در شرایط فعلی عنوان کرد.محرابیان افزود: میزان پوشش و تامین برق کشور به نسبت جمعیت شهرها و روستاها در 
شرایط رضایت بخشی قرار دارد به نحوی که صددرصد شهرها و ۹۹.۷ درصد روستاها از نعمت برق برخوردار هستند.وزیر نیرو با اشاره به توانمندی ها داخلی گفت: در 
توسعه نیروگاه ها از هفت هزار مگاوات به بیش از ۸۶ هزار مگاوات رسیده ایم البته این در شرایطی است که در صنعت برق خودکفاییم و ظرفیت های فراوانی را نیز برای 
صادرات داریم.وی در خصوص صنعت سد سازی گفت: ایران جزو چند کشور صدر جدول در فناوری ساخت سد است و پروژه های متعددی را در خارج از کشور اجرا 
کرده است.محرابیان با اشاره به این که در صادرات خدمات فنی و مهندسی مربوط به حوزه آب و برق وضعیت مطلوبی داریم گفت: بیش از ۵۰ درصد صادرات خدمات 
فنی و مهندسی کشور به صنعت آب و برق اختصاص دارد که این نشان دهنده پیشرفت کشور در این بخش است.وی با اشاره به تک رقمی شدن تلفات شبکه برق به 
۹.۲ درصد در شبکه توزیع کشور گفت: سال گذشته با ۱۵ هزار مگاوات کسری تولید در زمان اوج مصرف مواجه بودیم. همچنین ادامه داد: افزایش روزافزون مراکز غیر 

مجاز رمز ارز، ناترازی های مالی، افزایش ساالنه ۳۰ هزار میلیارد تومان به مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو از جمله مشکات این بخش است.

ســخنگوی صنعت برق گفت: در اقلیم هایی مانند تهران، کولرگازی و داکت اســپیلت، باعث مصرف بیش از اندازه می شود و کسانی 
که از این نوع وســایل سرمایشــی استفاده می کنند اگر دمای کولر و ساعت اســتفاده را مراقبت نکنند نمی توانند الگوی مصرف را 
رعایت کنند و در این صورت متناسب با افزایش مصرف باید مبالغ بیشتری را پرداخت کنند.مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گو 
با ایســنا، با بیان اینکه  ۸۵ درصد مشــترکان در تهران از کولر آبی استفاده می کنند، اظهار کرد: در زمان ساخت و ساز اگر شرایط 

به نحوی باشد که با عایق شدن فضا شاهد خروج انرژی از واحد مسکونی نباشیم، کولرگازی راندمان بهتری نسبت به سایر تجهیزات دارد؛ اما به دلیل عدم رعایت آیین 
نامه های ســازمان نظام مهندســی برای جلوگیری از ورود گرما و خروج انرژی در زمان ساخت واحد مسکونی، شاهد اتاف انرژی فراوان در این بخش هستیم.وی افزود: 
کولرهای آبی مصرف انرژی کمتری دارند و مشــترکانی که از این کولر اســتفاده می کنند در صورت اســتفاده از دور کند می توانند مصرف خود را به زیر الگو برســانند 
و هزینه کمتری بپردازند.رجبی با بیان اینکه برای اغلب مناطق با اقلیم خشــک و اقلیم های مشــابه کولر آبی مطلوبیت دارد گفت: از مشــترکانی که کولرگازی یا داکت 
اســپلیت  اســتفاده می کنند، نمی توان انتظار داشت که الگوی مصرف را رعایت کنند، هرچند کولرهای گازی برچسب انرژی دارند اما با بررسی های صورت گرفته به این 
نتیجه رســیدیم که بســیاری از کولرهای گازی موجود در بازار از راندمان مصرفی خوبی برخودار نیستند و یا به صورت قاچاق وارد کشور شده اند.سخنگوی صنعت برق 

با بیان اینکه متوسط مصرف مشترکان پرمصرف، ۴۵۰  کیلووات ساعت در ماه و معادل یک و نیم برابر الگوی مصرف است.

وزیر نیرو:

یک میلیون مشترک جدید به شبکه برق اضافه شد
سخنگوی صنعت برق عنوان کرد

کولرهای گازی غیر استاندارد، عامل قبض های نجومی

فراخوان آگهـي مناقصه عمومي

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان

شناسه آگهی: 1300952

  شرکت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

به شــماره فراخوان ) 2001091138000005 ( مورخ )1401/01/21( را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق 

سازند  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53114215 می باشد.
* تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 14:00 یکشنبه تاریخ 1401/01/21 می باشد.

*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401/01/31 
می باشد.

* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00 روز شنبه تاریخ 1401/02/10 می باشد.
*  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 11:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/02/11 می باشد. 

* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 4,142,000,000 ریال می باشد. 
* به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 7  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

* ارایه صورتهای مالی حسابرســی شده، اشخاص مشــمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت 
اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره26510/ت39039ک مورخ 1388/2/9

*  اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکت های الف : آدرس شــرکت گاز اســتان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروی 

مجتمع پارک. 
* امور قراردادها و تلفن )داخلی 3760 و یا 3767( 031-38132

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 
مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

ول
ت ا

نوب

 موضوع: انجام عمليات امداد ، نگهداری و تعميرات تأسيسات گازرساني شامل
  خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاههای تقليل فشار ، حفاظت از زنگ و انشعابات 

در سطح شهرستان برخوار و توابع

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان  

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهان

شركت فوالد مباركه در نظر دارد جهت تکميل بانك اطالعاتي خود در زمينه فعاليت هاي مرتبط با انقالب صنعتي چهارم جهت تحقق ره 
نگاشت طرح تحول ديجيتال، شامل موارد: » واقعيت مجازي – واقعيت افزوده – اتوماسيون و ربات هاي صنعتي – هوش مصنوعي – سيستم 
فيزيکي سايبري – اينترنت اشيا –  تحليل داده – پردازش ابري –  بالك چين و امنيت سايبري«  اقدام به برگزاري فراخوان عمومي از شركت 

هايي كه داراي سابقه فعاليت در اين زمينه مي باشند )خصوصا شركت هاي دانش بنيان( را نمايد.
 لذا  كليه متقاضيان همکاری ، نسبت به تکميل پرسشنامه خوداظهاري تا تاريخ31 / 02/ 1401 در سامانه SRM شركت فوالد مباركه اقدام 

نمايند .
كد آگهی : 1401-04در صورت هر گونه سوال می توانيد با شماره تلفن 3157-0315273 )خانم صرامی( تماس حاصل بفرماييد .

موضوع فراخوان : شناسايي تامين کنندگان توانمند در زمينه فعاليت هاي انقالب صنعتي 
چهارم جهت تحقق ره نگاشت طرح تحول ديجيتال

سخنگوی دولت:
شرکت گازی فرانسوی محکوم به پرداخت یک و نیم میلیون دالر به ایران شد

سخنگوی دولت از محکومیت یک و نیم میلیون دالری شرکت گازی فرانسوی به نفع ایران خبر داد.به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری 
خود در توییتر نوشت: » دیوان بین المللی داوری، ضمن رد ادعای ۲۷ میلیون دالری شرکت گازی فرانسوی، این شرکت را به پرداخت ۵/۱میلیون دالر به نفع 
ایران محکوم کرد.پیگیری یک وکیل ایرانی در به  ثمر نشــاندن داوری این پرونده،نشــان از ضرورت تقویت نقش جامعه حقوقی داخلی در مراجع بین المللی 

جهت احقاق حقوق ملت ایران دارد.«
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گزیده خبر

شرایط عرضه ارز خشکبار برای واردات 
موبایل اعالم شد

به دنبال آغاز تهاتر ارز موبایل و خشکبار، 
شرایط عرضه ارز از سوی صادرکنندگان 
موبایل  واردکننــدگان  بــه  خشــکبار 
مشــخص شــده که در آن عدم اطالع 
رسانی در مورد نرخ ارز قابل توجه است.
به گزارش ایسنا، بررسی ها نشان می دهد 
طبق  توافق صورت گرفته بین سازمان 

توسعه تجارت و اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، مقرر شده ضمن محاسبه و 
تدوین میزان عرضه و تقاضا، حداقل توان تأمین چهار گروه خشــکبار، آبزیان، 
گیاهان دارویی و زعفران و همچنین موبایل مشــخص شده و در صورت لزوم 
بانک مرکزی و ســازمان توسعه تجارت ایران تعداد عرضه کنندگان را افزایش 

دهند.

اتحادیه خشکبار تعهد داد
همچنین مقرر شده است اتحادیه خشکبار به نمایندگی و با هماهنگی اتحادیه 
هــای آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران نرخ بازگشــایی ارز را به صورت روزانه 
حداکثر تا ساعت ۱۱:۳۰ و با کسر دو درصد مبلغ توافق شده به صرافی اعالم 

کنند تا صرافی نرخ فروش روز را به خریداران اعالم کند. 
عالوه بر موارد یاد شده، اتحادیه خشکبار به نمایندگی از سایر اتحادیه های یاد 
شــده باید ظرف ۲۴ ساعت ظرفیت توانمندی خود را جهت ارائه ارز مطابق با 
میزان تقاضای انباشته شــده در تاالر دوم تا تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ اعالم 

کرده باشند.

آغاز معامالت با 20 میلیون درهم 
همچنین برای انجام فرآیند آزمایشی، انجمن خشکبار متعهد شده میزان ۲۰ 
میلیون درهم را در روز گذشته یعنی را ۲٥ فروردین ۱۴۰۱ جهت انجام معامله 

عرضه کنند و در صورت وجود تقاضا معامله انجام شود. 

توافق برای سکوت در مورد آمار ارز
البته طرفین متعهد شدند آمار مربوط به تاالر دوم نیما و نرخ های آن را در هیچ 

یک از رسانه ها، خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی منتشر نکنند.
گفتنی اســت اخیرا با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری 
مقرر شــد تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل باالی ۳۰۰ دالر صورت 
گیرد. نرخ این ارز باالتر از نرخ ارز نیما است و این تصمیم انتقادهایی به دنبال 
داشــت.پیش تر دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از آغاز 
تهاتر ارز خشکبار و موبایل از روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد و گفته بود 
که فعال باید فرصت داد، چرا که در حال حاضر عرضه ارز کم اســت و فعاالن 
حوزه خشکبار در حال تالش برای آگاه سازی صادرکنندگان خشکبار هستند 

که عرضه خود را در تاالر دوم نیما افزایش دهند.

 سهم ناچیز فرش و صنایع دستی 
از صادرات غیرنفتی

ســهم فرش و صنایع دستی با ۱۷ هزار 
تن صادرات به ارزش ۱۷۸ میلیون دالر 
در ۱۱ ماهه ســال قبــل، از کل ارزش 
صادرات غیرنفتی فقط ۰.۴ بوده است.به 
گزارش ایسنا، بر اساس گزارش عملکرد 
تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ که 
از سوی وزارت صمت منتشر شده، کل 

صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، 
کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت )کلیه صنایع تولیدی 
به جز صنایع فوق( نیز در ۱۱ ماهه سال قبل معادل بیش از ۱۱۲ میلیون تن 
به ارزش حدود ۴۳.٥ میلیارد دالر بوده است.  در این میان سهم فرش و صنایع 
دستی با ۱۷ هزار تن صادرات به ارزش ۱۷۸ میلیون دالر، از کل ارزش صادرات 
غیرنفتی فقط ۰.۴ بوده است.بر اساس این آمار در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ فقط 
۴۰۰۰ تن فرش دســتباف به ارزش ٥۶ میلیون دالر از کشــور صادر شده که 
نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب به لحاظ وزنی و ارزشی ۱۰ درصد 
رشد و ۱۳ درصد کاهش داشته است.همچنین در مدت یاد شده ۱۳ هزار تن 
صنایع دســتی به ارزش ۱۲۲ میلیون دالر صادر شده است. بر این اساس در 
۱۱ ماهه ســال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبلش وزن صادرات صنایع 
دســتی ۲٥ درصد افت داشــته، اما ارزش آن ۱۱۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایســنا، وضعیت تولید و صادرات فرش دستباف در سال های اخیر 
دچار مشــکالت فراوان بوده، به طوری که طبق اعالم گمرک، صادرات فرش 
دستباف در ســال ۱۳۷۲ به اوج خود رسیده و حدود دو میلیارد دالر بوده  و 
برای پنج تا هفت میلیون نفر شــغل ایجاد کرد، اما به تدریج کاهش یافته، به 
طوری که به حدود ۲۴۰ میلیون دالر در ســال ۱۳۹۷ و پس از اعمال تحریم 
ها به ۷۰ میلیون دالر در سال ۱۳۹۸ و ٥۰ میلیون دالر در سال ۱۳۹۹ رسیده 
است.  اشتغال مســتقیم این صنعت نیز در حال حاضر معادل یک میلیون و 
٥۰۰ هزار نفر است.تحریم های بین المللی، تعهد ارزی، قطع بیمه قالیبافان از 
سوی مجلس، مشکالت مربوط به تمدید کارت های بازرگانی و ماده ۱۲۱ قانون 
امور گمرکی که اجازه نمی دهد فرش هایی که بازارهای مختلف انباشته شده یا 
برای تعمیر نیاز به بازگشت به کشور دارد وارد شود، از جمله مشکالت صنعت 

فرش دستباف است.

وزیر اقتصاد در دیدار با کارآفرینان و مدیران صنایع دانش بنیان 
کشور:

مدافع تولیدکنندگان و احقاق حقوق 
آنها هستیم

سید احسان خاندوزی در دیدار با کارآفرینان و مدیران صنایع دانش 
بنیان کشــور، با اشاره به وجود برخی مشکالت و تنگناهای خارجی 
و داخلی و بویژه مشــکالت برآمده از بروکراسی اداری، از عزم جدی 
دولت و وزارت اقتصاد برای حل مشــکالت این بخش با استفاده از 
تمام ظرفیت ها خبر داد.به گزارش ایلنا از وزارت اقتصاد؛ در این دیدار  
که مســئوالن بخش های مالیاتی، گمرک، بانکی، بــورس و ... نیز  
حضور داشتند، کارآفرینان و مدیران صنایع دانش بنیان کشور ضمن 
طرح مشــکالت و تنگناهایی که در زمینــه تولید، عرضه و صادرات 
محصوالت و خدمات خود با آن مواجه هستند، خواستار مساعدت در 
زمینه های مختلف از جمله رفع موانع در جهت دریافت تســهیالت 
بانکی، امور گمرکی و  مالیاتی شــدند. وزیر اقتصاد پس از شــنیدن 
دیدگاه های مختلف کارآفرینان و مدیران صنایع دانش بنیان کشور، 
ضمن قدردانی از حضور آنان در این نشست، اظهار داشت، عزم جدی 
وزارت اقتصاد این است که تا حد ممکن موجبات رهایی این بخش 
از موانع و مشــکالت مرتبط با وظایف  این وزارتخانه را فراهم آورد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: واقعیت این است که هر کشوری تالش 
می کند برای کارآفرینان خود بهترین شرایط را ایجاد کند که بتوانند 
فعالیــت بهینه خود را در حوزه تولید انجام دهند و ما هم در هیئت 
مقررات زدایی بارها و بارهــا بر این موضوع تأکید کرده ایم و همین 
مسیر نیز دنبال می شود هر چند می دانم که در عمل، حرکت در این 
مسیر دشــوار است، اما باید برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود 

تالش و جدیت بیشتری داشته باشیم.

در سه ماهه سال ۲۰۲۲ صورت گرفت؛
افزایش حجم تجارت چین با روسیه و 

اوکراین
تجارت متقابل روسیه و چین در سه ماهه اول سال جاری نزدیک به 
۳۸.۲ میلیارد دالر )۲۴۳.۰۳ میلیارد یوان( بوده است که در مقایسه 
با مدت مشابه ســال قبل، رشــد قابل توجهی ۲۷.۸ درصدی را از 
نظر یوان نشان می دهد.به گزارش ایلنا از راشاتودی؛ تجارت متقابل 
روسیه و چین در سه ماهه اول سال جاری نزدیک به ۳۸.۲ میلیارد 
دالر )۲۴۳.۰۳ میلیارد یوان( بوده است که در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل، رشــد قابل توجهی ۲۷.۸ درصدی را از نظر یوان نشان 
می دهد.سخنگوی گمرک چین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: 
صادرات چین به روســیه با ۲٥.۹ درصد افزایش به ۱۶.۴۴ میلیارد 
دالر رسید، در حالی که صادرات روسیه به چین با ۳۱ درصد رشد به 
۲۱.۷۳ میلیارد دالر رسید.در ماه مارس، کل تجارت چین با روسیه 
۱۲.۸ درصد افزایش یافت، در حالی که کل تجارت جهانی این کشور 
۷.۸ درصــد افزایش یافت. در همین حــال، تجارت چین با اوکراین 
طبق گزارش ها به ۲۹.۶ میلیارد یوان افزایش یافت که ۱۰.۶ درصد 
در سه ماهه امسال افزایش یافت.این سخنگو با اشاره به روند صعودی 
تجارت با دو کشــور گفت: همکاری اقتصادی و تجاری پکن با سایر 
کشورها از جمله روسیه و اوکراین عادی است.در سال ۲۰۲۱، گردش 

تجاری بین روسیه و چین به رکورد ۱۴۶.۸۸ میلیارد دالر رسید.

هشدار معاون وزیر صنعت به گران فروشان؛

 قیمت ها را به سال گذشته برگردانید
تهران - ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت 
کاالهایی که مشمول قیمت پیشین هستند را بدون مصوبه ستاد 
تنظیم بازار غیرقانونی اعالم کرد و گفت: بنگاه های اقتصادی اگر 
بدون مصوبه تنظیم بازار و بررســی کارشناسی نسبت به افزایش 
قیمت کاالها اقدام کنند باید آن را اصالح و به قیمت های ســال 
۱۴۰۰ برگردانند.به گزارش ایرنــا از وزارت صمت، عباس تابش 
در نشســتی با برخی مدیــران صنایع و فعاالن اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی اظهار داشت: هرگونه افزایش قیمت 
خودسرانه غیرمنطقی اســت و از تولیدکنندگان انتظار می رود 
که مطابق مقررات تعیین شــده اقدام کنند.وی افزود: بنگاه های 
اقتصادی قبل از هرگونه تغییر قیمت کاالهای مشــمول قیمت 
گذاری باید مســتندات الزم را به ســازمان حمایت ارایه کنند تا 
به صورت کارشناســی بررســی و تصمیم گیری شود.مدیرعامل 
ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کننــدگان یادآور 
شــد: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند که نظارت در حوزه 
قیمت صورت گیرد، البته در سایر کشورها نیز نظام مندی های 
متفاوتی در تنظیم بازار وجــود دارد و دولت ها نقش تنظیم گر 
در اقتصــاد جوامع را ایفا می کنند.تابــش با بیان اینکه در ایران 
هــم این تنظیم گری برای حدود ٥۰ قلم کاال انجام می شــود، 
خاطرنشان کرد: به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت 

این کاالها، برخــورد قانونی می کند.  وی همچنین گفت: بنگاه 
هایی که درخواســت های خود را به همراه اسناد و مدارک الزم 

برای طی مراحل کارشناســی ارایه نمایند تا نسبت به اعالم نظر 
دقیق و کارشناســی درخواست آنها اقدام و پس از طرح در ستاد 

تنظیم بازار جهت اجرا ابالغ شــود.معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت کاالهایی که مشــمول قیمت پیشین هستند را لبنیات 
پر مصرف، شیرخام، حبوبات، گوشــت مرغ، گوشت قرمز، تخم 
مرغ، قند و شــکر، کودهای شــیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه 
شــده خوراکی، دانه های روغنی، نهاده های دام و طیور، گندم، 
آرد، نــان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنســرو تن ماهــی، دارو و 
مکمل های دام و طیور، ماکارانی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع 
خودرو، انواع شــوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین 
لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، الستیک 
خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، 
تشــخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافردرون و برون 
شهری و عوارض جاده ای و بندری، اعالم کرد و هشدار داد: هیچ 
بهانه ای در افزایش قیمت این کاال پذیرفته شــده نیست.تابش 
ادامه داد: مردم را باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرف 
کننــده بتواند به راحتی کاالی خــود را خریداری کند. این حق 
مصرف کننده اســت که از یک شبکه توزیع شیشه ای و شفاف 
برخوردار شود و دولت هم مکلف است که این حق مسلم مصرف 
کننده را تامین کند.وی یادآور شد: تنظیم بازار کشور از چرخش 
چرخ تولید می گذرد باید اول کاالیی تولید شــود تا در خصوص 

حقوق مصرف کننده آن کاال بحث کنیم.

معــاون علمــی و فناوری 
در  گفت:  جمهــور  رئیس 
صاحــب  خودروســازی 
بلکه  نیســتیم،  صنعــت 
هستیم.به  کارخانه  صاحب 
اقتصادی  خبرنگار  گزارش 
ســورنا  فارس،  خبرگزاری 
ســتاری در  نشســت هم 
اندیشــی ارتقا تولید دانش بنیان در شــرکت های بزرگ که با 
حضور مدیران بیش از ۳۰ شرکت بزرگ در نمایشگاه بین المللی 
تهران برگزار شد، گفت: یک اکوسیستمی در داخل کشور ایجاد 
شده که از دانشگاه  ها آغاز می شــود و تا بازار می رسد و صنایع 
بزرگ کمتر درگیر آن هســتند. معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهــور با بیان اینکه تفاوتی بین صنعت و کارخانه وجود دارد، 
افزود: این مطلب به معنای آن نیست که کارخانه داری کار بدی 

اســت، آن هم یک کار است، باالخره توسعه صنعتی کشور که 
قبــل از انقالب در دهه ۴۰ و ٥۰ اتفاق افتاد، براســاس صنعت 
مونتاژ شــکل گرفت. وی بیان داشــت: در خودروسازی وقتی 
تحریم می شویم با خودروســازان چینی کار می کنیم، یا اینکه 
در شرایط دیگری با فرانســوی های کار می کنیم، بنابراین این 
صنعت نیست، بلکه کارخانه است. ستاری اظهار داشت: شرکت 
داروسازی که صاحب دانش نیست، کارخانه است و اگرچه کار 
ارزشمندی انجام می دهد، اما صنعت محسوب نمی شود. معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور بیان داشــت: صنعت آن چیزی 
است که طراحی، تولید، ماشین سازی می کنیم و حتی اگر خط 
تولیدی از خارج می آوریم، خودمان ســفارش آن را می دهیم و 

می دانیم که چه می خواهیم و لذا در این شــرایط است که نیاز 
به دانش داریم.ســتاری با بیان اینکه در بخش صنعت کارهای 
بــه زمین مانده زیادی وجود دارد، گفت: در بخش کشــاورزی 
حجم زیادی مواد غذایی وارد می شود و محدودیت آب نیز داریم، 
همچنین زیست دریا را فراموش کرده ایم و لذا در اینجا است که 
شرکت های بزرگ باید بازارها را فراهم کنند. وی اظهار داشت: 
یک کشور نفتی دولت چاق دارد و قوانین متناقض زیادی دارد و 
البته بخش سنتی هم دارای یک چنین خصوصیاتی است، ما در 
بخش سنتی ثابت کرده ایم که می بازیم، بخش سنتی خصوصی 
مــا از نوآوری مانند دولت اســتقبال نمی کند. ســتاری گفت: 
شــرکت های بزرگ ما مخصوصا آن هایــی که به منابعی مانند 

نفت متصل هســتند، نیز چنین شرایطی دارند و علیرغم اینکه 
خام فروشــی زیادی است، از نوآوری استقبال نمی کنند. معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور بیان داشت: همه با بایدکنار هم 
با هم کار کنیم و بســتگی دارد که به چه شکل وارد این مبارزه 
شــویم. وی افزود: در اکوسیســتم نفتی دانشگاه من هم نفتی 
می شــود و برای مردم کار نمی کند و ارتباطی با صنعت نخواهد 
داشت. ستاری اظهار داشت: همه ما برای فضای صنعتی کشور 
تدبیر داشته باشــیم و به فکر از بین بردن خام فروشی باشیم و 
نوآوری را توســعه دهیم و به فکر باال بردن هزینه های تحقیق 
و توســعه باشــیم. وی گفت: ما باید بدانیم که از پول دولت در 
پژوهش محصول نخواهد داشــت و این مساله نیز فقط مختص 
ایران نیســت و در دنیا هم این گونه اســت که از پول دولت در 
پژوهش محصولی بیرون نمی آید. وی افزود: آنچه که مشــکل 
مردم، جامعه و صنعت را حل می کند، محصول اســت  بنابراین 
ما در معاونت علمی در خدمت شما شرکت های بزرگ هستیم 

و این همدلی که بین همه دســتگاه ها ایجاد شــده است باید 
غنیمت شمرده شــود، همدلی ایجاد شده بین تمام دستگاه ها، 
بخش خصوصی و شرکت های بزرگ دولت ایجاد می شود را باید 
غنیمت شــمرد زیرا همه ما یک حــرف می زنیم و واقعا ۷ یا ۸ 
سال پیش این گونه نبود که همه یک حرف بزنیم. معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور گفت: در یکی از دانشــگاه های صنعتی 
بزرگ کشور استادی که دارای یک شرکت صنعتی بود، خیانت 
محســوب می شد و همیشه در لبه تیغ برای اخراج بود، اما االن 
یک افتخار است و دانشجو می داند که استادی که دارای شرکت 
اســت، آدم حسابی است. وی افزود: اســتاد دانشگاهی که کار 
دانش بنیان می کند و مشکل جامعه را حل می کند، انسان بسیار 
ارزشــمندی اســت و امیدواریم که این همدلی که بین جامعه 
دانشگاهی ایجاد شده و این اکوسیستم که از دانشگاه شروع شده 
و ادامه می یابد به استارت آپ ها و شرکت های بزرگ یک فرهنگ 
جدید کاری است که با همکاری مجلس، دولت فراهم می شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

خودروسازی ما صنعتی نیست، بلکه کارخانه داری است
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گزیده خبر
خون در رگ های بورس در جریان است؟

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بررسی قیمت های جهانی به حجم معامالت 
در این بازار اشــاره کرد و گفت: اگر حجم معامالت خرد ۹۰۰۰ میلیارد تومان 
باشــد میتوان گفت خون در رگ های بازار در جریان اســت.روزبه شریعتی در 
گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به روند حرکت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰، اظهار 
کرد: بازار از ابتدای سال ۱۴۰۰ وارد یک سیکل شده بود. به طوریکه هر سقوطی 
که رخ می داد، شاخص نمیتوانست به سقف بعدی برگردد و هر نزولی یک کف 
جدید را امتحان می کرد. با این حال اوایل بهمن ماه شاخص کل در محدوده یک 
میلیون و ۲۰۷ هزار واحد رشــد مقطعی خود را شروع کرد و رفته رفته به یک 
میلیون و ۲۸۰ هزار واحد نیز رسید و در سال جدید از یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
واحد نیز گذر کرد.وی درمورد متغیرهایی که روی بازار سرمایه تاثیرگذار هستند 
توضیح داد: بازار جهانی روی بازار سرمایه تاثیرگذار است. البته همین بازار متاثر 
از اتفاقات بزرگی از جمله جنگ روسیه و اوکراین قرار دارد. چراکه این جنگ در 
یکی از مناطق مهم دنیا که بسیاری از محصوالت خاص مانند جو، گندم و ذرت 
در آن قرار دارد، رخ داده است. ۴۰ درصد بازار انرژی اروپا در دست روسیه بوده و 
با این حال تحریم های زیادی در برابر روسیه وضع شده است. به همین دلیل نظم 
و توازن بازار بهم خورده که نتایج مختلفی داشته است قیمت ها طوری شده اند 
که هفت ماه قبل هیچ تحلیلگری نمیتوانست آن را پیش بینی کند.این تحلیلگر 
بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه تحریم هایی که علیه روســیه وضع شد خارج از 
انتظار بود، گفت: با وجود پالس مثبتی که از سوی روسیه برای اتمام جنگ آمده 
اســت، تحریم ها و شرایطی که در جهان شکل گرفته کوتاه مدت نیست. طبق 
براوردها حتی اگر جنگ تمام شود  عدم توازن تا ۱۸ ماه در بازار جهانی باقی می 
ماند. ممکن است تا مدت ها در بسیاری از محصوالت دنیا مخصوصا نفت کمبود 
عرضه و مازاد تقاضا وجود داشته باشد.شریعتی با بیان اینکه بازار سرمایه از بازار 
جهانی تاثیر پذیرفته است، عنوان کرد: این تاثیر را می توان در رشد صنعت اوره 
و یا هلدینگ های پاالیشــی و پتروشیمی به خوبی مشاهده کرد. از طرف دیگر 
مذاکرات سیاســی و توافق هسته ای به درازا کشــیده شده و مذاکرات هنوز به 
صورت غیرمســتقیم در جریان است. رشد دالر از ۲۵ هزار تومان تا نزدیک ۲۷ 
هزار تومان متاثر از همین موضوع است. ذهنیت بازار این است که توافق صورت 
می گیرد، پول های بلوکه شده ایران آزاد می شود و صادرات نفت به ۲.۵ میلیون 
بشکه نفت در روز می رسد. بازار به این درک رسیده است که به توافق رسید به 
مذاکرات به نفعش اســت.وی ادامه داد: همچنین نزدیک فصل مجامع هستیم، 
دی پی اس ها از قیمت سهم ها کم می شود و سرمایه گذاران باید به این موضوع 
اهمیــت دهند. اگر حجم معامالت خرد ۹۰۰۰ میلیارد تومان باید میتوان گفت 
خون در رگ های بازار در جریان است اما اگر حجم معامالت به کمتر از ۳۰۰۰ 

میلیارد تومان برسد در بازار رکود رخ میدهد.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
چگونه با پیامک چک صادر کنیم؟

امــکان انجام فرآیندهای مربوط بــه چک های جدید با پیامک 
از امروز فراهم شــد.به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از بانک 
مرکزی، این بانک در راســتای تســهیل دسترسی به خدمات 
چک های جدید بنفش رنگ برای مشتریان شبکه بانکی، امکان 
»ثبــت«، »تایید دریافــت« و »انتقال« تا ســقف مبلغی ۱۵۰ 
میلیون ریــال را از طریق پیامک فراهــم کرد.همچنین امکان 
انواع استعالم بدون ســقف مبلغی برای اطالع از وضعیت چک 
و صادرکننده چک نیز با اســتفاده از ارسال پیامک فراهم شده 
است.از دیگر مزایای سامانه پیامکی، »معرفی شماره تلفن همراه 
بــرای اطالع از ثبــت یا انتقال چک به نام فرد« اســت. پس از 
ثبت شماره تلفن همراه در سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، هر زمان 
چکی در وجه فرد صادر شود، پیامک ثبت چک برای وی ارسال 
می شود.پیش از این، دسترسی به سامانه صیاد و دریافت خدمات 
ثبت صدور، تایید دریافت و انتقال چک از طریق اینترنت بانک، 
موبایل بانــک، برنامک هــای موبایلی، شــعب و خودپردازهای 
بانک هــای عامل امکان پذیر بــود و در حال حاضر، امکان انجام 
فرآیندهــای مرتبط با چک از طریق پیامــک نیز به این موارد 
افزوده شده است.یادآور می شود به موجب »قانون اصالح قانون 
صدور چک« صادرکننده چک های جدید بنفش رنگ، موظف به 
ثبت سیستمی مندرجات چک شامل »تاریخ سررسید«، »مبلغ« 
و »اطالعات هویتی ذینفع« در ســامانه صیاد می باشد و ذینفع 
چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید از ثبت سیستمی چک به 
نفع خود اطمینان حاصل کرده و پس از تطبیق مندرجات چک 
با اقالم اطالعاتی ثبت شــده در سامانه صیاد، نسبت به تایید یا 
عدم تایید آن اقدام کند. انتقال چک نیز صرفا از طریق ســامانه 
صیاد امکان پذیر اســت. در صورت عدم ثبت سیستمی چک در 
سامانه صیاد و تائید آن توســط ذی نفع، بانک، امکان پرداخت 

وجه چک به ذی نفع را نخواهد داشت.

گام نخست اصالح رابطه بانک مرکزی و بانکها
کارایــی عملیات بــازار به عنوان یکــی از ابزارهــای اصلی در 
سیاست های پولی کشــور می تواند در حصول بانک مرکزی به 
مهم ترین وظیفه اش که همان کنترل نرخ تورم است، کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای نخســت سال جاری بود که 
رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگویی درخصوص تناسب حجم 
نقدینگی با اقتصاد کشور عنوان کرده بود که بخشی از این امر به 
انضباط مالی دولت و ارتباطش با نظام بانکی بازمی گردد و بخشی 
دیگــر نیز به ارتباط بانک مرکزی و بانکها مرتبط اســت.رئیس 
شــورای پول و اعتبار تأکید کرده بــود که ارتباط بانک مرکزی 
با بانکها نیازمند اصالح اســت، لذا ضروری است بانکها انضباط 
الزم را رعایــت کنند و بر همین اســاس دریافت وجه و اضافه 
برداشــت از منابع بانک مرکزی به عنوان آخرین راهکار مدنظر 
یک بانک باشد. لذا بانکها باید تعادل در نقدینگی خود را در نظر 
داشــته باشند و برای این مهم نیز برنامه های مفصلی داریم که 
در ســال جاری اجرایی خواهد شد و امید است با اجرایی شدن 
برنامه های مذکور، آرامش بیشتری در اقتصاد کشور حاکم شود. 
البته صالح آبادی در همان زمان تأکیده کرده بود که گام هایی از 
سوی بانک مرکزی در سال گذشته برای تحقق این امر برداشته 
شده اســت.همچنین رئیس کل بانک مرکزی در دیدار نوروزی 
بــا مدیران عامل بانک ها گفت: بانک مرکزی در چارچوب برنامه 
جامع تحول و اصالح شــبکه بانکی کشور، نظارت های هوشمند 
خود را گســترده تر خواهد کرد و هفــت توصیه را به بانکها ارائه 
کرد کــه یکی از این موارد طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ ممنوعیت 
اضافه برداشــت بانک ها از بانک مرکزی ولو و به شــرط سپردن 
وثایق معتبر نزد بانک مرکزی خواهد بود.صالح آبادی در آن زمان 
تأکید کرده بود که بانک ها پیش از این می توانستند طال، اوراق 
و ارز را بــه عنــوان وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارند و در ســال 
جــاری، موارد دیگری هم به این وثایق اضافه شــده و به زودی 
دســتورالعمل آن نیز آماده ارسال می شود. در این شرایط بانک 
مرکزی می تواند این وثایق را در صورت عملی نشدن تعهد بانک 
ها در سامانه ای به فروش برساند.در ادامه امروز بانک مرکزی این 
بند قانونی بودجه را به شبکه بانکی ابالغ کرد و به استناد حکم 
قانونی »ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک ها بدون دریافت 

وثیقه در قالب اضافه برداشت« از این پس، اعطای خط اعتباری 
یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان پذیر خواهد بود.به بیان 
بهتر بانک مرکزی بر اســاس مفاد جزء )۳( بند )د( تبصره )۱۶( 
ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که صراحتاً تاکید 
کرده است: اعطای اعتبار جدید به بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکــی بدون دریافت وثیقــه در قالب خط اعتباری یا اضافه 
برداشت، توســط بانک مرکزی ممنوع است.نوع و میزان وثایق 
قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین 
می شــود.« موارد زیر را به بانک ها و موسســات اعتباری ابالغ 
کرد:بنا به اعالم بانک مرکزی از این پس، اعطای خط اعتباری یا 
اضافه برداشت،صرفاً با اخذ وثیقه امکان پذیر خواهد بود. بانک ها 
و مؤسســات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه 
برداشت هستند، نســبت به تودیع وثیقه مطابق »دستورالعمل 
اجرایــی انجام عملیــات بازار باز و اعطای اعتبــار در قبال أخذ 
وثیقه توســط بانک مرکزی« مصوب جلسه مورخ ۲۷ /۱ /۱۳۹۸ 

و اصالحات بعــدی آن از جمله ارز، طال و اوراق بهادار نزد بانک 
مرکزی اقدام کنند.در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت 
بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در 
ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، بانک مرکزی در چهارچوب 
سازوکاری مدون و مســتمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای 
مطالبــات خود اقدام خواهد کرد.بدهی بانکها به بانک مرکزی یا 
ناشی از اضافه برداشت از بانک مرکزی است یا خطوط اعتباری. 
زمانی که بانکی برای دریافت درخواســت خود را برای دریافت 
خط اعتباری به بانک مرکزی ارائه می کرد و وثیقه ای را نیز به 
پشتوانه آن از بانک دریافت نمی شد، باید یادآور شد که بخشی 
از این درخواســت ناشی از طرح های تکلیفی است که بر بانکها 
بار شــده و طرح ها و تسهیالت تکلیفی نیز یکی از عمده دالیل 
اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی نیز هست.تا پیش از این و 
در ســال ۱۳۹۸ اعطای خطوط اعتباری یا اضافه برداشت بانکها 
از بانک مرکزی با سپردن وثایق نزد بانکها از سوی بانک مرکزی 

انجام نمی شــد و البته شورای پول و اعتبار نیز پیش از این و در 
سال مصوبه ای را در این باره داشت که به دلیل افزایش بی رویه 
اضافه براشــت بانک ها در ســال جاری بانک مرکزی باتوجه به 
قانون بودجه ۱۴۰۱ اقدام به عملیاتی کردن و ابالغ این امر کرد. 
در هر حال امید اســت با ابالغیه جدید و در نظر گرفتن وثایق 
دیگــری جز اوراق که البته یکی از با کیفیت ترین وثایق ارزیابی 
می شود، مدیریت بانکها بر روی نقدینگی خود بهبود بیابد.در کنار 
این امر می توان تاحدودی انتظار داشت که کارایی عملیات بازار 
به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در سیاست های پولی کشور می 
تواند در حصول بانک مرکزی به مهم ترین وظیفه اش که همان 
کنترل نرخ تورم اســت از طریق کنتــرل نقدینگی در بازار پول 
کمک کند و ایــن بانک بتواند از طریق اجرای عملیات بازار باز، 
با مدیریت نرخ بهــره در این بازار بین بانکی به کنترل تورم نیز 
کمک کند. عالوه بر آن دولت نیز می تواند به واسطه این ابالغیه 
به دلیل اینکه تقاضا در بازار اوراق خواهد بود، راحت تر در سال 
جاری اوراق بفروشــد و این احتمال وجود دارد که بدهی خود را 
راحت تر تسویه کند.عالوه بر آن باید به خاطر داشت که تاکنون 
بانکها تنها برای انجــام عملیات بازار باز نیاز به عرضه وثیقه که 
همان اوراق بود داشتند، اما این شرط به اضافه برداشت و خطوط 
اعتباری نیز تسری یافته است و البته این برای خطوط اعتباری 
و اضافه برداشــت تنها اوراق به عنوان وثیقه نخواهد بود بلکه به 
موجب مصوبه شــورای پول و اعتبار، ارز، طال و اوراق بهادار نزد 
بانــک مرکزی به عنوان وثیقه ارائه کنند.در پایان ذکر این نکته 
ضروری است که بانک مرکزی از سویی با گذاشتن شرط وثیقه 
برای اضافه برداشــت یا اعطای خطوط اعتباری به شبکه بانکی 
در تالش اســت تا با وثیقه پذیر کردن اضافه برداشــت بانک ها 
و خطــوط اعتباری، توان خود را در حفظ و کنترل نقدینگی باال 
برده اســت اما در همان این احتمال وجود دارد که بانکها برای 
جبران کسری نقدینگی خود به انجام عملیات بازار باز روی آورند 
و اینگونه بانک مرکزی می تواند از طریق کریدور نرخ سود بین 
بانکی نســبت به کنترل خلق پول و نقدینگی بانکها و در نهایت 
تورم تسلط بیشتری یابد و البته ابالغ این مصوبه را نخستین گام 

از اصالح رابطه بانکها با مرکزی تلقی کرد.

قیمت طال امروز پنجشنبه ثابت بود اما قیمت ها برای دومین افزایش متوالی هفتگی تعیین شد زیرا بحران اوکراین و افزایش فشارهای 
تورمی جذابیت این فلز امن را افزایش داد.به گزارش ایسنا، قیمت طال در روز چهارشنبه به باالترین حد یک ماهه رسیده بود زیرا افزایش 
قیمت مصرف کننده جذابیت آن را به عنوان محافظ تورم تقویت کرد و به نظر می رســد سرمایه گذاران به افزایش قریب الوقوع نرخ بهره 
توسط فدرال رزرو توجه می کنند. هر اونس طال در ساعت ۷ و ۵۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با یک درصد کاهش به ۱۹۷۶ دالر و ۳۰ 
سنت رسید و روز گذشته با ۱۹۷۹ دالر و ۳۶ سنت معامله شد.در بازار معامالت آتی آمریکا نیز با ۰.۰۵ درصد کاهش به ۱۹۷۷ دالر و 
۳۰ سنت رسید و روز گذشته با ۱۹۸۳ دالر و ۲۰ سنت معامله شد. این فلز گرانبها در هفته حدود ۱.۷ درصد رشد داشته است.شمش بدون بازده در مواقع نامطمئن به عنوان 
یک ذخیره امن و پوششی در برابر تورم در نظر گرفته می شود. شاخص دالر آمریکا به دنبال کاهش بازدهی خزانه داری از باالترین سطح ماه می ۲۰۲۰ کاهش یافت و باعث 
شد طال برای دیگر دارندگان ارز جذابیت کمتری داشته باشد. معامله گران مشتاقانه منتظر نشست بانک مرکزی اروپا هستند.به نقل از رویترز، در حالی که طال به عنوان محافظ 
در برابر تورم در نظر گرفته می شود، نرخ بهره و بازده باالتر ایاالت متحده هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش می دهد. ادوارد میر تحلیلگر موسسه من کپیتال اظهار کرد: 
به نظر می رسد طال افزایش نرخ های آمریکا را نادیده می گیرد و به طور خاص بر تورم متمرکز شده است.دارایی های بزرگ ترین صندوق قابل معامله با پشتوانه طال در جهان، 
یک درصد افزایش یافت و به ۱۱۰۴.۴۲ تن رسید.در بازار فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۳ درصد افزایش به ۲۵.۷۹ دالر در هر اونس رسید و پالتین با ۰.۲ درصد 

افزایش به ۹۸۷.۹۷ دالر رسید و پاالدیوم ۱.۸ درصد افزایش یافت و به ۲۳۵۷ دالر و ۶۱ سنت رسید.

معامله گر برجسته، پیتر برانت معتقد است که قیمت بیت کوین می تواند ۱۰ برابر ارزش کنونی آن شود.به گزارش ایسنا، بر اساس 
توییت اخیری که پیتر برانت، تاجر برجسته منتشر کرده است، قیمت بیت کوین ممکن است طی دو سال آینده ۱۰ برابر افزایش 
یابد.بر اساس تحلیل نموداری، بزرگ ترین ارز دیجیتال جهان ممکن است به روند معامالت جانبی خود برای مدت طوالنی ادامه 
دهد.جدیدترین پیش بینی برانت در پاســخ به توییتی بود که توســط حامی قدیمی بیت کوین، توور دمیستر، بنیان گذار شرکت 
سرمایه گذاری آدامنت کپیتال )Adamant Capital( منتشر شد که ادعا می کند، ارز دیجیتال برتر پس از دوره های طوالنی تثبیت، 

تمایل به گسترش دارد.برانت اخیرا پیش بینی کرده که ممکن است »مرحله موشکی« دیگر بیت کوین در سال ۲۰۲۴ بر اساس نحوه انجام چرخه های قبلی بازار رخ 
دهد.بیت کوین در چند هفته گذشته تحت فشار بوده است و برای اولین بار از اواسط مارس در روز دوشنبه به زیر سطح ۴۰ هزار دالر سقوط کرد.در همین حال، به 
تازگی همبستگی بین نزدک ۱۰۰ متمرکز بر فناوری و بیت کوین به رکورد دیگری رسیده است. معامله گران که از عملکرد کنونی فدرال رزرو حیرت زده شده اند، عجله 
دارند تا از دارایی های پرخطر خارج شوند.به نقل از بیت کوین نیوز، تسلط بیت کوین به زیر ۴۱ درصد کاهش یافته که این روند حاکی از آن است که آلت کوین ها از 
ارزهای دیجیتال برتر بهتر عمل می کنند.نظر بیان شده در اینجا توصیه به سرمایه گذاری نیست فقط برای اهداف اطالعاتی ارائه شده است. هر سرمایه گذاری و همه 
معامالت مستلزم ریسک است بنابراین همیشه باید قبل از تصمیمگیری تحقیقات خود را انجام دهید.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۹۲ 

تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۵۷ درصد بیشتر شده است.

قیمت بیت کوین ۱۰ برابر می شود؟!طال در بلندی ترمز کشید
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گزیده خبر

چاووش اوغلو: 
پیوستن ترکیه به تحریم ها علیه روسیه 

صحت ندارد
وزیــر خارجه ترکیه چشــم انداز پیوســتن ترکیه به 
تحریم هــا علیه غرب را غیرواقعی دانســت.به گزارش 
ایســنا به نقل از اسپوتنیک، مولود چاووش اوغلو، وزیر 
امور خارجه ترکیه گفت ما تحریم های ســازمان ملل 
را زیــر نظر داریم، از آنها تبعیــت می کنیم. اما از نظر 

پیوســتن به تحریم های اعمال شده توسط دولت ها، فکر می کنم، آنها خودشان 
می دانند کــه با توجه به موضع ترکیه به عنوان یــک میانجی، این واقع بینانه 
نیست.« وی در مصاحبه با شبکه NTV ترکیه گفت که شرکای غربی این کشور 
اغلب در مورد دالیل این موضع می پرســند. اغلب از ما می پرســند که آیا قرار 
اســت آسمان را ببندیم. می دانید، ترکیه موقعیت یک واسطه را دارد که هدف 
آن تثبیت وضعیت اســت.وی همچنین گفت که قصد دارد در روزهای آینده با 
ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روســیه و دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه 
اوکراین گفتگوی تلفنی داشــته باشد. چاووش اوغلو افزود: ما همیشه در تماس 
هستیم.وزیر خارجه ترکیه خبر داد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
قصد دارد در روزهای آینده با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفتگوی تلفنی داشته باشد.وی گفت: رئیس 
جمهور ما در روزهای آینده به گفتگو با رهبران ادامه خواهد داد، ما نیز به نوبه 
خود با همکاران روسی و اوکراینی خود تماس تلفنی دائمی داریم. من با هیئت 
اوکراینی در مذاکرات با مسکو گفتگوهایی داشتم. همچنین تماس های دائمی 
با روســیه برقرار است.از سوی دیگر، وی تصمیم دستگاه قضایی ترکیه مبنی بر 
بســتن پرونده جمال خاشــقجی، روزنامه نگار سعودی و ارجاع آن به عربستان 
را مطابق رویه های قانونی دانســت.چاوش اوغلو همچنین خواستار عادی سازی 
روابط کشــورش با مصر شد و پیش بینی کرد امکان تبادل سفرا با قاهره فراهم 
شــود.وی بر وجود پیشــنهاداتی برای دیدار با سامح شکری، وزیر خارجه مصر 
تاکید کرد. اما هنوز زمان این دیدار مشخص نشده است.چاووش اوغلو همچنین 
بر تالش آنکارا برای ایجاد روابط همیشــگی با رژیم صهیونیستی و برنامه ریزی 

برای سفر به اراضی اشغالی تاکید کرد.

لوپن: 
 از روابط نزدیکتر بین »ناتو« و روسیه 

حمایت می کنم
نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعالم کرد که از روابط نزدیک تر بین ناتو 
و روســیه حمایت می کند و در صورت پیروزی در ریاست جمهوری، پاریس باید 
دوبــاره رهبری نظامی ناتو را ترک کند.به گزارش ایســنا، »مارین لوپن« نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری فرانســه در یک نشست خبری در مورد دیپلماسی، 
خواســتار نزدیکی راهبردی بین ناتو و روســیه به محض پایان جنگ اوکراین 
شد.لوپن تأکید کرد که نزدیکی این روابط به نفع فرانسه و اروپاست و به نظرش 
این بــه نفع ایاالت متحده هم اســت؛ اگر چه هیچ عالقه ای بــه دیدن روابط 
نزدیک چین و روســیه ندارد.او اعالم کرد که در صــورت پیروزی در انتخابات 
ریاســت جمهوری، پاریس دوباره فرماندهی نظامی ناتو را ترک خواهد کرد و از 

آن خارج خواهد شد.

وزیر خزانه داری آمریکا چین را تهدید کرد
وزیر خزانه داری آمریکا گفت: چین باید به پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین 
کمــک کند؛ در غیر این صورت با از دســت دادن جایگاه خود در جهان مواجه 
خواهد شد.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا 
در اندیشــکده شورای آتالنتیک در واشــنگتن تهدید کرد: کسانی که به دنبال 
تضعیف تحریم های غرب هستند با عواقب اقتصادی مواجه خواهند شد.یلن گفت 
که امیدوار است چین از »روابط ویژه« خود با روسیه برای متقاعد کردن مسکو 
برای پایان دادن به درگیری اســتفاده کند.او کشــورهایی را که در مورد جنگ 
خنثــی و بدون هیچ موضعی هســتند را کوتاه بین خواند و گفت: نگرش جهان 
نسبت به چین و تمایل این کشور برای ایجاد همگرایی اقتصادی بیشتر ممکن 
است تحت تأثیر واکنش چین به درخواست ما برای اقدام قاطعانه در مورد روسیه 
قرار گیرد.این اظهارات که منعکس کننده نگرش دولت بایدن اســت، در واقع از 
چین می خواهد تهاجم روسیه را محکوم کند و در کنار دموکراسی های غربی که 
پکن از روابط اقتصادی سودآوری با آنها برخوردار است، حمایت کند.جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا  نیز روز دوشنبه به نارندرا مودی نخست وزیر هند گفت که 
خرید بیشتر نفت روسیه به نفع هند نیست.لیو پنگو، سخنگوی سفارت چین در 
واشنگتن، گفت که چین به شدت مخالف این است که روابط چین و روسیه با 
بحران اوکراین مرتبط شود و پکن متعهد به ترویج گفتگوهای صلح است.وی در 
بیانیه ای ایمیلی گفت: چین با هر نوع تحریم یکجانبه مخالف است و قاطعانه از 
حقوق و منافع مشروع شرکت ها و افراد چینی دفاع خواهد کرد.یلن در سخنان 
خود گفت کــه برای چین و غرب جدا کردن مســائل اقتصادی از امنیت ملی 
گسترده تر دشوار است. هدف ها و راهبردهای ژئوپلیتیکی چین هرچه که باشد، 
ما هیچ تفسیری خوشبینانه از تهاجم روسیه و پیامدهای آن برای نظم بین المللی 
نمی بینیم. چین نمی تواند انتظار داشته باشد که جهان به درخواست های آتی 
پکــن در مورد حاکمیت و تمامیت ارضی احترام بگذارد، در صورتی که چین به 
این اصول در اوکراین احترام نگذارد، اکنون و زمانی که بسیار مهم است. یلن در 
یک جلســه پرسش و پاسخ گفت که ایاالت متحده باید سخت با چین کار کند 
تا از یک سیستم مالی جهانی دوقطبی که دموکراسی های بازارمحور را در برابر 

دولت محور خودکامه قرار می دهد، اجتناب کند.

معاون رییس شورای امنیت روسیه خبر داد:
 هشدار روسیه به فنالند و سوئد

 در مورد ورود ناتو
معاون شــورای امنیت روسیه هشــدار داده است که در 
صورت پیوســتن ســوئد و فنالند به ائتالف ناتو، مسکو 
احتماالً تسلحات اتمی وارد بالتیک خواهد کرد.به گزارش 
اقتصادآنالیــن به نقل از فــارس، »دیمیتری مدودوف« 
معاون شــورای امنیت روسیه روز )پنجشنبه( هشدار داد 

در صورت پیوستن سوئد و فنالند به ائتالف ناتو، روسیه مجبور به دفاع از مرزهای 
خود شده و احتماالً تسلیحات اتمی را وارد بالتیک خواهد کرد.روزنامه انگلیسی 
ایندیپندنت در این خصوص گزارش کرد، مسکو به ناتو هشدار داده است که اگر 
ســوئد و فنالند به این ائتالف نظامی بپیوندند، روسیه مجبور به تقویت مرزهای 
خود خواهد شد و و هیچ تعهدی در آینده به بالتیک »عاری از سالح هسته ای« 
وجود نخواهد داشت.دیمیتری مدودف معاون رییس شورای امنیت روسیه در این 
خصوص گفت: »دیگر نمی توان درباره وضعیت عاری از سالح اتمی برای بالتیک 
صحبت کرد، باید تعادل برقرار شــود«.وی ســپس ادامه داد: »روسیه تا به امروز 
چنین اقداماتی را انجام نداده و قرار نبوده که چنین اقداماتی را انجام دهد اما اگر 
مجبور به انجام چنین کاری شــویم... توجه داشته باشید این ما نبودیم که این 
پیشنهاد را دادیم«.این مقام روس در حالی چنین هشداری را مطرح کرده است 
که روز گذشــته )چهارشنبه(، فنالند اعالم کرد که ظرف چند هفته آینده درباره 
پیوســتن به ناتو تصمیم گیری خواهند کرد و این در حالی است که سوئد نیز در 
حال بررســی سیاست امنیتی خود در این زمینه اســت و احتماالً ماه آینده در 
خصوص پیوستن به ناتو نتیجه گیری خواهد کرد.»سنا مارین« نخست وزیر فنالند 
روز گذشــته گفت که کشــورش باید »برای انواع اقدامات روسیه آماده باشد« و 
افزود که »هیچ راه دیگری برای داشتن ضمانت های امنیتی« جز بر اساس ماده 5 
ناتو در خصوص بازدارندگی و سیاست دفاعی مشترک وجود ندارد.طبق ماده پنج 
قوانین ناتو درباره بازدارندگی، حمله به یکی از اعضای ناتو بعنوان حمله به تمامی 
کشورهای عضو ناتو تلقی می شود.از طرف دیگر، »ماگدالنا اندرسون« نخست وزیر 
سوئد روز چهارشــنبه اعالم کرد که استکهلم در ماه ژوئن درخواست خود برای 
عضویت در ناتو را به دبیرخانه این سازمان تحویل خواهد داد. طبق  گزارش تایمز، 
مقام های آمریکایی اعالم کردند که طی نشست هفته گذشته وزرای خارجه ناتو 
که با حضور وزرای خارجه سوئد و فنالند برگزار شد، عضویت این دو کشور واقع 
در اروپای شمالی در ناتو »موضوع گفت و گو و محور چندین نشست« بوده است.

آمادگی بایدن برای سفر به  کی یف
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا آمادگی خود را برای ســفر به کی یف، پایتخت 
اوکراین اعالم کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از آرتی، بایدن روز پنجشنبه در پایگاه 
هوایی »اندروز« در مریلند در پاســخ به سوال خبرنگاری که پرسید »آیا دولت 
آمریکا قصد دارد یک مقام عالی رتبه به اوکراین بفرستد یا خیر«، گفت: »بله، ما 
اکنون درحال تصمیم گیری در این باره هستیم.«بایدن در پاسخ به سوالی دیگر 
در مورد جایگاه این مقام، با ســوال متقابل خطاب به خبرنگار گفت: »شما برای 
رفتن حاضری؟« خبرنگار هم در پاسخ به این سوال از خود بایدن، پرسید: »خود 
شــما آماده ای؟«  بایدن نیز گفت:« بله«.این اولین باری نیست که بایدن نسبت 
به انجام این سفر ابراز عالقه می کند، اما میزان جدیت او هنوز مشخص نیست.

پیشتر کارن ژان-پیر، معاون سخنگوی کاخ سفید گفت که در حال حاضر هیچ 
برنامه ای برای ســفر جو بایدن به اوکراین وجود ندارد.از ســوی دیگر یک مقام 
آمریکایی گفت که رئیس جمهور آمریکا ممکن است تصمیم بگیرد که مقامات 
ارشــد دولتش را به اوکراین بفرســتد تا از تالش ها برای مقابله با حمله روسیه 

حمایت کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه؛

ادعاهای مطرح شده در گزارش ساالنه وزارت خارجه آمریکا بی اساس است
ســخنگوی وزارت امور خارجه دعاهای بی اساس در گزارش 
ســاالنه وزارت خارجه آمریکا را مــردود خواند و گفت: هیچ 
انتظاری از دولت معتاد بــه دروغ آمریکا برای بیان حقایق و 
واقعیت های موجود نمی توان داشــت.به گزارش مهر، سعید 
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای بی اساس 
مربوط بــه ایران در گزارش ســاالنه وزارت خارجه آمریکا را 
مردود دانســت و تاکید کرد: انتشار گزارش های تکراری و بی 
پایه و اســاس هیچ گونه مشــروعیتی برای اینگونه گزارش ها 
ایجــاد نمی کند.ســخنگوی وزارت امور خارجــه اضافه کرد: 
روشــن است که هیچ انتظاری از دولِت معتاد به دروغ آمریکا 
برای بیان حقائق و واقعیت های موجود نمی توان داشت و لذا 
ماهیت سو گیرانه، سیاسی و مداخله جویانه این گزارش برای 
همگان و برای ملت ایران واضح و مبرهن است.خطیب زاده با 
اشــاره به اینکه دولت آمریکا با تاریخی مملو از جنگ، کودتا، 
تجاوز، ترور، آدم ربایی، محاصره اقتصادی و قتل مردمان بیگناه 
در اقصــی نقاط جهان ناقض اصلی حقوق بشــر بوده و لذا به 
هیچ وجه شایســتگی ســخن گفتن از مفاهیم متعالی مانند 
حقوق بشر را ندارد، اضافه کرد: آمریکا در حالی اشک تمساح 
درباره ملت ایران می ریزد که جنایت های این کشور علیه ایران 
از جمله ســاقط کردن هواپیمای مسافربری و تحریک اذناب 
داخلی در ترور مردم و مســئولین در طول دهه های گذشته 

و تالش همه جانبه برای محروم کردن ملت ســرافراز ایران از 
حقوق اولیه خود، برای همیشه در اذهان مردم ایران زنده است 
و اقدامات قهری یکجانبه آمریکا از جمله تحریم های غیرقانونی 
اقتصادی این کشــور که مصداق روشن تروریسم اقتصادی بر 
علیه مردم ایران و از جمله موانع اصلی ورود داروهای ضروری 

برای بیماران ایرانی شده است، خود نقض فاحش حقوق مردم 
ایران را در پی داشــته است.ســخنگوی وزارت امور خارجه، 
ادعاهای رژیم آمریــکا را ریاکارانه و به منظور نیل به اهداف 
سیاسی نامشــروع این کشور دانســت و تاکید کرد: دستور 
مستقیم رییس جمهور وقت آمریکا برای ترور بزدالنه سردار 

شهید ســپهبد قاسم سلیمانی که قهرمان مبارزه با تروریسم 
در منطقه غرب آسیا بود، به خوبی ماهیت تروریستی ایاالت 
متحده را به نمایش گذاشــته است.خطیب زاده افزود: دولت 
آمریکا چشم خود را در برابر نقض های فاحش و سیستماتیک 
حقوق بشر در داخل کشور خود و متحدین اذنابش بسته است. 
همــگان به طور مکرر دیده اند کــه چگونه تبعیض نژادی در 
آمریکا علیه اقلیت ها و آفریقایی تبارها به طور سیستماتیک و 
گسترده رخ می دهد، که در جای خود منجر به اعتراض وسیع 
سیاهپوســتان و مردم در این کشور شده است. خشونت های 
افسارگســیخته پلیس و قتل سیاهپوســتان در جلو دیدگان 
مــردم، رویکردهای ضد حقوق بشــری دولت آمریکا را عیان 
می سازد و تاسف بار تر آنکه پاسخ آمریکا به این موارد از نقض 
حقوق بشــر تنها اقدامات نمایشی، بی اعتنایی و بی توجهی 
بوده است.سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان خاطر نشان 
ساخت: جمهوری اسالمی ایران براساس موازین حقوق داخلی 
و تعهدات بین المللی خود همواره در راســتای تحقق حقوق 
ملت بزرگ ایران و ارتقاء آرمان های اصیلی چون حقوق بشــر 
راســتین حرکت کرده است و اینگونه اظهارات و گزارش های 
بی اساس و ریاکارانه تزلزلی در این مسیر و اراده دولت و ملت 
ایران برای ســاخت ایرانی عزیز و سربلند بر اساس ارزش ها و 

اصول دینی و ملی خود ایجاد نخواهد کرد.

مشاور رییس امارات متحده عربی در امور دیپلماتیک تأکید کرد کشورش در تالش برای دستیابی به بهترین روابط با ایران است.
به گزارش فارس، یک مقام ارشــد امارات متحده عربی گفته که کشــورش بایستی برای اطمینان یافتن از ثبات و رفاه در منطقه 
بایستی به دنبال روابط خوب با ترکیه و ایران باشد.»انور قرقاش«، مشاور رییس امارات امروز پنجشنبه )۲5 فروردین/ ۱۴ فوریه( 
گفت: »واقعیت های سیاسی بین المللی نشان می دهند که اقدامات جمعی بهترین راه برای دستیابی به نتایج مثبت و کاستن از 
اثرات منفی است. اقدامات جمعی علی رغم آنکه در منطقه ما بنا به دالیل متعدد با موانع زیادی مواجه شده اند الزم و ضروری هستند.«این مقام امارات متحده عربی 
در ادامه تصریح کرد: »با توجه به تغییرات کنونی در منطقه الزم اســت با کشــورهایی که سیاســت ها و دیدگاه های متفاوتی نسبت به ما دارند مسائلمان را با تالش 
برای رسیدن به فهم مشترک و کنار گذاشتن اختالفات به صورت صلح آمیز حل کنیم.«انور قرقاش در ادامه به روابط کشورش با ایران اشاره کرد و گفت: »به عنوان 
مثال ایران کشور همسایه ما است و ما سعی می کنیم بهترین روابط را با این کشور داشته باشیم. ترکیه، شریک ما در تالشی مشترک برای رسیدن به رفاه است و ما 
همچنین از چشم اندازهای موجود در توافقات ابراهیم حمایت می کند.«قرقاش در ادامه، »امنیت امارات« را خط قرمز این کشور خواند و گفت ابوظبی، تجاوز به این 
خط قرمز را نخواهد پذیرفت. او گفت: »از این خط قرمز بایستی با استفاده از همه ابزارهای موجود از جمله منابع انسانی، منابع دفاعی، آگاهی های عمومی و از طریق 

ایجاد ائتالف های بین المللی محافظت کرد.«

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا روز )پنجشنبه( تصریح کرد که به ارتباط با 
طرف روسی در مورد چندین پرونده مانند پرونده هسته ای ایران ادامه می دهند.سالیوان در جریان سخنرانی در باشگاه اقتصادی 
واشنگتن که از شبکه تلویزیونی رویترز پخش می شد تصریح کرد که ارتباطات بین روسیه و ایاالت متحده همچنان در خصوص 
طیفی از موضوعات از جمله عملیات ایستگاه فضایی بین المللی )ISS( و پرونده هسته ای ایران ادامه ادامه دارد اما دیگر مثل قبل 

تجارت و همکاری با این کشور صورت نمی گیرد.شبکه روسی »ریانووستی« گزارش کرد، سالیوان در خصوص ادامه همکاری با روسیه گفت: »یکی از مواردی که ما با 
روسیه همکاری می کنیم، برنامه هسته ای ایران است. وضعیت به گونه ای نیست که دیپلمات های آمریکایی اصاًل با دیپلمات های روسی تماس نداشته باشند. با این 
حال، ما در هیچ زمینه ای طبق روال معمول همکاری نمی کنیم«.وی در ادامه افزود: »ایاالت متحده و روسیه همچنان در مورد مسائل مربوط به کار ISS در تماس 
هســتند. ما این کار را حتی در دوران جنگ ســرد انجام دادیم«.مشــاور امنیت ملی آمریکا بار دیگر توپ را به زمین ایران انداخت و از زیر تعهدات ایاالت متحده در 
قبال جمهوری اسالمی شانه خالی کرد و گفت که واشنگتن به دنبال امضای توافقی نیست که خطر برنامه هسته ای ایران را کاهش ندهد.وی در این خصوص گفت: 
»رییس جمهور )جو( بایدن، توافقی را که خطر برنامه هسته ای ایران را کاهش ندهد، امضا نخواهد کرد«.سالیوان در عین حال برای رسیدن توافق نهایی در وین ابراز 

امیدواری کرد و گفت: »برای رسیدن به نقطه ای که تهران و واشنگتن بتوانند به توافق هسته ای بازگردند، پیشرفت قابل قبولی داشته ایم«.

مقام ارشد امارات متحده عربی؛

ابوظبی باید به دنبال روابط خوب با ایران باشد
مشاور امنیت ملی آمریکا؛

همکاری آمریکا با روسیه در پرونده هسته ای ایران
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یک استارت آپ مستقر در کالیفرنیا اخیرا اظهار کرده ربات های کوچکی 
توسعه داده که می توانند به اعماق مغز انسان فرستاده شوند تا اختالالتی 
را که با روش های دیگر قابل دســترس نیستند، درمان کنند.به گزارش 
 »Bionaut Labs« ایســنا و به نقل از دیلی میل، محققان اســتارت آپ
آمریکا اخیرا از ربات های کوچکی که قابلیت ســفر به داخل مغز انسان 
و درمان بیماری های نادر را دارنــد، رونمایی کرده اند. این میکرو ربات 
با اســتفاده از آهنربا به سمت هدف خود که می تواند یک تومور باشد، 
هدایت می شود. به گفته توسعه دهندگان، این آهنرباها برای بدن انسان 
خطری ایجاد نمی کنند.برای توسعه این آهنرباها محققان استارت آپ 
»Bionaut Labs«، با موسســات تحقیقاتــی معتبر ماکس پالنک آلمان 
همکاری کرده اند. این ربات ها برای حرکت به  آهنرباها متکی هســتند 
و به بدن انسان آسیبی نمی رسانند. محققان این آزمایشگاه قصد دارند 
اولین آزمایش های بالینی ربات های کوچک خود بر روی انسانها را طی 
دو ســال آینده انجام دهند.ســیم پیچ های مغناطیسی که در خارج از 
جمجمه بیمار قرار می گیرند به رایانه ای متصل می شوند که این دستگاه 
می تواند از راه دور و با ظرافت این میکروربات را در قسمت آسیب دیده 
مغز حرکت دهد.سازمان غذا و داروی ایاالت متحده)FDA( مجوز قطعی 
اســتفاده از این ربات را برای آزمایشات بالینی مربوط به درمان سندرم 
دندی واکر)Dandy-Walker Syndrome( و همچنین گلیوماهای بدخیم ) 
 Michael(»اعطا کرده است.»مایکل اشپیگلماچر )تومورهای سرطانی مغز
 Bionaut Labs یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت )Shpigelmacher

گفت: ایده توسعه یک میکروربات که می تواند.

پژوهشــگران آمریکایــی، اثرات موفقیت آمیز کاربــرد لیتیوم را در 
افزایش طول عمر مگس های میوه و کرم های لوله ای و بهبود عملکرد 
کلیه آنها نشان داده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از ریزن فور ولنس، 
لیتیوم که به عنوان درمانی برای اختالل دوقطبی شناخته می شود، 
مدت هاســت که بــا قابلیت های خود برای مقابله با افزایش ســن، 
پژوهشگران را مجذوب خود کرده است.در بررسی های آزمایشگاهی 
نشان داده شده اســت که این عنصر، طول عمر مگس های میوه و 
کرم های لوله ای را افزایش می دهد. این در حالی است که مشاهدات 
نشان داده اند آب لوله کشی که به طور طبیعی با مقادیر کمی لیتیوم 
همراه است، می تواند طول عمر انسان را بهبود ببخشد.پژوهشگران 
»دانشــگاه تولیدو«)UToledo( آمریکا اخیرا دریافته اند که دوز کمی 
از لیتیوم، مانند یک عامل ضد پیری در کلیه ها عمل می کند.دکتر 
»روجون گونگ«)Rujun Gong(، استاد پزشکی دانشگاه تولیدو گفت: 
با مشــاهدات جالب توجهی که در سال های اخیر صورت گرفته اند، 
تأثیر لیتیوم بر پیری، موضوع داغی بوده است. بسیار مهم است که 
راه هایــی برای کند کردن یا توقف پیری کلیه پیدا کنیم. یافته های 
ما نشــان می دهند که لیتیوم در واقع ممکن اســت پتانسیل قابل 
توجهی را برای انجام دادن این کار داشته باشد و بار بیماری کلیوی 
را کاهش دهد.عملکرد کلیه با افزایش ســن انسان، حتی در غیاب 
هرگونه بیماری کلیوی قابل شناسایی، تا ۵۰ درصد کاهش می یابد. 
این امر می تواند یک مشــکل مهم سالمتی برای بسیاری از بیماران 
مســن باشد، خطر ابتال به نارســایی کلیه را افزایش دهد و درمان 

بسیاری از بیماری های دیگر را پیچیده کند.

درمان بیماری های نادر با کمک 
یک ربات کوچک

عملکرد موفقیت آمیز »لیتیوم« 
به عنوان یک داروی ضد پیری

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کارناوال خیابانی در شهر -الپاز- بولیوی

آشنایی با بوگاتی تایپ 51
جی لنو در جدیدترین ویدئوی خود نگاهی به بوگاتی تایپ ۵۱ مدل ۱۹۳۱ داشــته اســت. این خودروی به شدت کمیاب زندگی خود را 
به عنوان خودروی مسابقه ای گرندپری آغاز کرده است. تایپ ۵۱ گرند پری مسابقه ای توسط لوئیس شیرون رانده شده است. بله شیرون 
همان مردی است که نامش روی هایپرکار مدرن بوگاتی می درخشد. پس از مسابقه دادن برای بوگاتی در سال ۱۹۳۱، شیرون این خودرو 
را هدیه گرفت و تا سال ۱۹۳۶ نیز در اختیار داشت اما در آن زمان خودرو را به فردی با نام آندره بیث فروخت. بیث در سال ۱۹۳۷ این 
خودروی مسابقه ای را به کورسیر لوئیس دوباس تحویل داد تا بدنه گرند تورینگ مشابه تایپ ۵۷SC آتالنتیک را رویش نصب کند. در ۲۰ 
جوالی ۱۹۳۷ خودروی تکمیل شده به دست بیث رسید و ماحصل همان چیزی بود که مشاهده می کنید.در برهه ای از تاریخ شاسی و 
بدنه خودرو جدا شد و به مدت ۵۰ سال همان گونه باقی ماند. در سال ۲۰۰۰ یکی از کلکسیونرها بدنه اصلی را پیدا و خریداری کرد و پس 
از بازسازی طوالنی، وضعیت خودرو را به همان چیزی که در سال ۱۹۳۷ بود بازگرداند. باز کردن کاپوت این بوگاتی واقعاً مشابه باز کردن 
جعبه جواهرات است زیرا پیشرانه فوق العاده زیباست. تقریباً همه قطعات پولیش خورده اند و به زیبایی می درخشند و همه چیز جلب توجه 

می کند. نیروبخش تایپ ۵۱ پیشرانه ۸ سیلندر خطی ۲.۳ لیتری سوپرشارژردار است که ۲۰۰ اسب بخار قدرت را با الکل تولید می کند.

نویدکیا: هنوز سه بازی دیگر مانده
ســرمربی سپاهان می گوید: ســه بازی دیگر در ادامه لیگ قهرمانان آسیا باقی مانده و امیدشان را نگه می دارند.به گزارش ایسنا، 
محرم نویدکیا پس از شکست سه بر صفر تیمش مقابل التعاون اظهار کرد: در بدترین زمان ممکن یک نفر را از دست دادیم و ۸۰ 
دقیقه ده نفره بازی کردیم. این بسیار سخت بود اما سعی کردیم بازی را تحت کنترل خودمان داشته باشیم و از کناره ها به آن ها 
ضربه بزنیم اما روی یک ضربه ایستگاه گل خوردیم. نیمه اول بعد از ده نفره شدن سازماندهی خوبی داشتیم اما یکی دو موقعیت 
خوب به تیم حریف هم دادیم.او ادامه داد: با این حال می توانیم از نیمه اول مان راضی باشــیم اما در نیمه دوم ســازمان دهی مان 
خیلی زود به هم ریخت و گل خوردیم. از گل نتوانستیم نظم خوبی داشته باشیم و بی نظم بازی کردیم. باید درباره مشکالت مان 
با بازیکنان صحبت کنیم. وضعیت برای ما بسیار سخت شد اما سه بازی دیگر مانده و می توانیم امیدمان را نگه داریم و بازی های 
بعدی جبران کنیم.سرمربی سپاهان درباره داوری و صحنه های مشکوک این دیدار گفت: نمی خواهم چندان درباره داوری صحبت 
کنم و عالقه ای به این موضوع نداشتم اما باید کارشناسان نظر دهند. این وظیفه من نیست اما فکر می کنم اخراج سخت گیرانه 

بود و اگر واقعا اشتباهی صورت گرفته باشد، روند و ساختار بازی با این اخراج تغییر کرد.

دل رسارپدهٔ محبِت اوست
دیده آیینه داِر طلعت اوست

من هک رس ردنیاورم هب دو کون
رگدنم زرِی باِر منِت اوست

تو و طوبی و ما و اقمِت یار
فکِر ره کس هب قدِر همِت اوست

رگ من آلوده دامنم هچ عجب
همه عالم گواِه عصمِت اوست

من هک باشم رد آن رحم هک صبا
مِت اوست ُ

رپده داِر رحیِم رح
بی خیالش مباد منظرِ چشم

زان هک این گوهش جاِی خلوِت اوست
ره گِل نو هک شد چمن آرای

ز ارث رنگ و بوِی صحبِت اوست

پیشنهاد

چهره روز

کتاب روز ملخ
 The Day of the Locust کتــاب روز ملخ با عنوان اصلــی
آخرین اثر نویسنده آمریکایی، ناتانیل وست است. رمانی 
که آن را بهترین رمان نگاشته شده درباره مناسبات حاکم 
بر هالیوود در دهه ی ۳۰ میالدی می دانند. نویسنده در 
این کتاب که یک برهه زمانی خاص را شــامل می شود، 
پشــت  پرده هالیوود را به تصویر می کشــد، دنیایی که 
ُمشتی انسان بی استعداد نماینده اش هستند – مجریان 
ورزشــی، هرزه ها، و مهاجرانی کــه از دیگر نقاط آمریکا 
به لس آنجلس آمده اند تا در هالیوود به موفقیت دســت 
پیــدا کنند و حتی تبدیل به ســتاره ای بزرگ شــوند. 
بــرای درک بهتر جایگاه رمان روز ملــخ و تفاوت آن با 
کتاب هایی مانند گتسبی بزرگ، الزم است حال و هوای 
دهه ی ۱۹۳۰ و روزهایی که آن را عصر طالیی هالیوود می دانند بهتر آشنا شویم.مترجم کتاب – فرید 
دبیرمقدم – که ترجمه خوبی از کتاب ارائه داده است، در پیش گفتار خود درباره حال و هوای آن روزها 
می نویسد:»بحران عظیم اقتصادی در ۱۹۲۹ نقطه ی پایانی بود بر حس پیروزی و غرور امریکایی ها در 
دهه ی ۱۹۲۰، دهه ی پرزرق وبرقی که رمان گتســبی بزرگ بهترین راوی آن اســت. در دهه ی ۱۹۳۰، 
با رکود گســترده ی اقتصادی و کاهش تولید کارخانه ها، نرخ بیکاری در کشــور به شدت افزایش یافت. 
همچنین، با خشکسالی فراگیر در ایالت های جنوبی امریکا، کشاورزان بسیاری زمین های خود را از دست 
دادند. بیداد فقر و بیکاری برای نخستین بار به افزایش بی سابقه ی مهاجرت در ایاالت متحده انجامید. 
مقصــد اصلی این مهاجران کالیفرنیا بود و بهترین راوی این مردمان بخت برگشــته در آن دوران جان 
استاین بک بود، به ویژه در موش ها و آدم ها و خوشه های خشم…. هالیوود در این دهه جایگاه خود را در 
مقام قدرتمندترین مرکز فرهنگی و تجاری دنیا تثبیت کرد. در این دوران، یکی از کسانی که به هالیوود 
مهاجرت کرد، شــخصیت اصلی کتاب یعنی تاد هکت بود. او در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه ییل 
نقاشی خوانده بود و وقتی یکی از استعدادیابان شرکت فیلم های ملی آثارش را دید، تلگرافی استخدامش 
کرده بود. تاد نیز از این فرصت استفاده و بالفاصله به هالیوود آمد. تاد نقاش بود، بنابراین اگر اوضاع خوب 

پیش نمی رفت، حداقل می توانست نقاشی »سوختن لس آنجلس« را کامل کند.

علی اکبر شکارچی
علی اکبر شــکارچی نوازنده کمانچه ایرانی آهنگساز 
و استاد موسیقی ســنتی و موسیقی لری است. وی 
در ۶ فروردین ۱۳۲۸ در روستای ایستگاه چم سنگر 
شهرستان خرم آباد استان لرستان متولد شد. نواختن 
کمانچه را از کودکی تحت تأثیر نوازندگان محلی آغاز 
کرد و پس ازاخذ دیپلم و خدمت سربازی در سن ۲۰ 
ســالگی به تهران رفت و در سال ۱۳۵۰ از دانشکده 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران فارغ التحصیل گردید 
و جهت فراگیری ردیف های سازی و آوازی و قطعات 
ضربی از محضر استادان داریوش صفوت، نورعلی خان 
برومند، محمود کریمی، یوسف فروتن، سعید هرمزی 
و جــالل ذوالفنون بهره برد. علی اکبر شــکارچی در 
طول این سالها همواره از محضر استاد خود علی اصغر بهاری سود می برد.شکارچی در سال ۱۳۵۶ 
در اولین آزمون موسیقی باربد نفر اول رشته نوازندگی کمانچه شد.وی از سال ۱۳۵۸ در پردیس 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران، دانشگاه ســوره، کانون فرهنگی هنری چنگ و کانون فرهنگی و 
هنری چاووش و همچنین آموزشــگاه موسیقی آرش به تدریس موسیقی پرداخته است.علی اکبر 
شکارچی عالوه بر ایران کنسرتهای را در کشورهای سوئیس، سوئد، ایتالیا، آلمان، فرانسه، انگلیس، 

اتریش، کلمبیا و استرالیا اجرا نموده است

سینما

بخش هایی از فیلم جدید »جانوران شگفت انگیز: اسرار 
دامبلدور« از دنیای جادوگری هری پاتر برای اکران در 
سینماهای چین سانسور شد.به گزارش اییسنا به نقل 
از گاردین، »جانوران شــگفت انگیز: اسرار دامبلدور« 
به کارگردانی »دیوید ییتس« و با فیلمنامه  نوشــته 
»جی.کی. رولینگ» و »استیو کالوز« برای اکران در 
سینماهای چین، بزرگترین بازار سینمایی جهان به 
دلیل برخی ارجاعات همجسنگرایانه ۶ ثانیه کوتاه شد.

این فیلم که با بودجه ۲۰۰ میلیون دالری ســاخته  
شده، سومین قسمت از مجموعه فیلم های »جانوران 
شــگفت انگیز« و در مجموع یازدهمین قســمت از 
دنیای جادوگری رولینگ محســوب می شود که در 
آن بازیگرانی چون »مدس میکلســن«، »جسیکا ویلیامز، »جود ال« و »ادی ردمین« ایفای نقش 
کرده اند. استودیو برادران وارنر در این باره اعالم کرد: ما به عنوان یک استودیو متعهد به محافظت 
از یکپارچگی فیلم هایی هستیم که اکران می کنیم و این به شرایطی بسط می یابد که برخی مواقع 
نیاز به برش های ظریف برای پاسخگویی به حساسیت ها به عوامل مختلف در بازار است. امیدواریم 
فیلم هایمان را همان گونه که ساخته شد در سراسر جهان اکران کنیم اما از نظر تاریخی با تغییرات 
کوچکی در تدوین برای نمایش فیلم ها در برخی بازارها رو به رو هستیم«.سینمای چین در سال 
۲۰۲۱ با فروش ۷.۳ میلیارد دالری، عنوان بزرگ ترین بازار ســینمایی جهان را برای دومین سال 
پیاپی از آمریکا ربود. مجموع فروش سینمای چین در سال ۲۰۲۱ با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی 
نسبت به سال ۲۰۲۰ همراه است اما همچنان ۲۶ درصد نسبت به آمار سال ۲۰۱۹ و گیشه پیش 

از کرونا کمتر است. 

سانسور »جانوران شگفت انگیز« در چین
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