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تهران - ایرنا - رئیس جمهور با بیان اینکه آینده فلسطین را نوجوانان و جوانان مجاهد رقم خواهند زد، گفت: ما بر اساس وعده خداوند آزادی قدس را حتمی می دانیم و 
حرکت عظیمی که امروز در قالب راهپیمایی شاهد هستیم نماد همبستگی امت اسالمی است که به نابودی رژیم صهیونیستی منتهی خواهد شد.به گزارش خبرنگار حوزه 
دولت ایرنا، آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« که در حاشیه حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس با خبرنگاران گفت وگو می کرد، در خصوص پیام حضور پُررنگ جوانان و 
نوجوانان در این راهپیمایی گفت: پیام این حضور این است که امروز این جوانان و نوجوانان فلسطینی و محور مقاومت هستند که ابتکار عمل را در میدان عمل به دست 
گرفته و در حال رقم زدن سرنوشت مقاومت طوالنی ملت فلسطین هستند.رئیس جمهور اظهار داشت: ما بر اساس وعده خداوند و پیامبر گرامی اسالم )ص(، آزادی قدس 
را حتمی می دانیم و این حرکت عظیم که امروز در قالب راهپیمایی شاهد آن هستیم نماد همبستگی امت اسالمی است که به نابودی رژیم صهیونیستی منتهی خواهد شد.

www.sobh-eqtesad.ir

رئیسی:

حرکت امروز امت اسالم به نابودی رژیم صهیونیستی منتهی خواهد شد

info@sobh-eqtesad.ir

سرلشکر سالمی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران:
 کاخ سفید به النه عنکبوتی 

تبدیل شده است

فرمانده کل ســپاه گفت: رژیم صهیونیستی می بیند که دیگر آمریکا 
تکیه گاه مطمئنی برای آنها نیست و کاخ سفید به النه عنکبوتی تبدیل 
شده اســت.به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر حسین سالمی فرمانده 
کل سپاه پاسداران اســالمی پیش از ظهر دیروز )جمعه( به مناسبت 
روز قــدس در پیش خطبه نماز جمعــه این هفته تهران با بیان اینکه 
روز جهانــی قدس میــراث ماندگار حضرت امام خمینی )ره( اســت، 
اظهار داشــت: امام خمینی )ره( در نخستین ماه های پیروزی انقالب 
شــکوهمند خود با ابتکار، اعجاز و حکمتی الهــی و بالغه با نامگذاری 
جمعه آخر ماه رمضان، قدس شریف و فلسطین را از فراموش شدگی، 
غربــت غم انگیز و مظلومیت خارج کرد.وی عنوان کرد: از آن روز تا به 
امروز ســیمای فلسطین در صحنه سیاســی عالم هر روز درخشان تر، 
برجسته تر و جذاب تر در حال حرکت است و بعد از دوران باشکوه امامت 
امام راحل مان بیرق حمایت از نهضت فلســطین و مبارزه با استکبار و 
صهیونیسم به دســت رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی حضرت امام 
ســید علی خامنه ای این نائب امام زمان مان برافراشته ماند و حرکت 
داده شد.فرمانده کل سپاه پاسداران اسالمی گفت: حضرت امام خامنه 
ای رهبر انقالب با ابتکاری در امتداد ابتکار امام خمینی )ره( با تشکیل 
نیروی قدس ســپاه به ایجاد شاکله قدرت و امتداد انقالب اسالمی در 
سایر بالد اسالمی و با هدف در تنگنا قرار دادن رژیم صهیونیستی و به 
اذن خداوند در آینده ای نزدیک به حذف این رژیم از جغرافیای سیاسی 
عالم اهتمام کرد.سرلشکر سالمی با شاره به اینکه ۷۴ سال پیش از سال 
۱۹۴۸ میالدی با توطئه جهانی انگلیسی و بعدها با امتداد این توطئه 
جهانی از ســوی آمریکا نقشه سیاسی جدیدی برای زخم نمودن پیکر 
جهان اسالم طراحی شــد، گفت: به تعبیر نخست وزیر سال های اول 
قرن بیستم انگلستان، در آن سال ها همه آبراهه های راهبردی جهان در 
منطقه جهان اســالم واقع شده است و ذخایر زیرزمینی همان جاست 
و اگر جای پایی در آنجا نداشــته باشــیم باید قید سیادت و آقایی بر 
جهان را به هم بزنیم و از ســیادت بر عالم چشم پوشی کنیم.وی ادامه 
داد: اما این عبارت کوتاه، فلســفه یک توطئه شــوم برای جهان اسالم 
شد که مســتکبران خنجر به نام رژیم جعلی صهیونیستی را در پهلو 
و پیکره جهان اســالم فرو بردند تا با ایجــاد یک زخم ترمیم ناپذیر و 
یک ســمبل امنیتی و سیاسی که امتداد سیاست های غرب در جهان 
اسالم است بتوانند بر این جغرافیایی از ثروت و موقعیت مسلط شوند.

فرمانده کل سپاه اضافه کرد: از آن روز تا به امروز سیاست های آمریکا، 
انگلیس و بخشی از کشــورهای اروپایی حامی این توطئه بوده است. 
صهیونیست ها، فلسطینی ها را از خانه هایشان آواره کردند و به جای آن 
حادثه جعلی هولوکاست را برجسته ساختند تا فلسفه مصنوعی برای جا 
دادن در قلب جهان اسالم پیدا کنند.وی تصریح کرد: وقتی که انقالب 
اســالمی ظهور یافت و خورشــید امامت امام از افق ایران طلوع کرد، 
فلسطین حامی قدرتمند پیدا کرد. جهاد در فلسطین زنده شد و امام 
فرمودند اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. این فقط یک عبارت 
ســاده نبود بلکه نقطه آغاز یک سیاست بلند و راهبردی قوی و جدی 
بود.سردار سالمی ادامه داد: این عبارت به قدرت و واقعیت تبدیل شد و 
در سطح هدف، آرمان و آرزو باقی نماند به نحوی که از ۷۴ سال پیش 
به این طرف با معماری آمریکا و مهندســی اروپا و کشورهای مرتجع 
عرب متحد آمریکا و رژیم صهیونیستی ۳۸ طرح برای حفظ بقای رژیم 
طراحی کردند.وی اظهار داشت: وقتی که فلسطینی ها در غیبت قدرت 
هســتند نمی توان با قطعنامه ها و پیمان نامه های سازش با ظالمان به 
امنیت، استقالل، حریت و آزادی رسید.سردار سالمی افزود: این درس 
بزرگی است که تاریخ به همه ما داده است و امامان بزرگ انقالب ما بر 
این حقیقت مســلم و واضح عالم کاماًل بصیر، حکیم و آگاه هستند که 
هرگز سازش با ظالم راه زیستن امن و آزاد نیست و هرگز مستکبران راه 

غلبه به خودشان را به ما نمی آموزند.

راه سعادت مسلمانان در مقابل مستکبران از مسیر جهاد عبور 
می کند

وی عنوان کرد: این منطق، روح جهاد را در فلســطین، لبنان و اقصی 
نقاط جهان اسالم علیه مستکبران و غاصبان برانگیخت؛ این تفکر که 
راه سعادت مسلمانان در مقابل مستکبران از مسیر جهاد عبور می کند. 
دشــمن زبان شمشــیر را خوب می فهمند، او به منطق قدرت معتقد 
اســت و می داند که با قوی شدن می توان پیروز شد و به قدرت احترام 
می گذارد و این سررشته نقشه راهی بود که امامان انقالب ما به خصوص 
در دوران طوالنی امامت و پیشوایی رهبر عظیم الشان ما موجب شکل 
گیری نقشه راه جدی شد.فرمانده ســپاه افزود: رهبر انقالب بهترین، 
قدرتمندترین و مدبرترین فرمانده خود را برای هدایت نهضت مقاومت 
در جهان اسالم منصوب کرد. پرچمدار مقاومت، حاج قاسم شهید که 
توانست در فاصله های زمانی اندکی در اقصی نقاط جهان اسالم جوانان 
را به جهاد دعوت و آنها را سازماندهی کند و سد مستحکمی در مقابل 

رژیم صهیونیستی قرار دهد.

فلسطین از دست های خالی عبور کرده و مسلح است
سردار سالمی بیان کرد: از آن روز تا به امروز دیگر ارتش صهیونیستی 
در هیچ جنگی پیروز نشده است. دقت و توجه کنید، قباًل صهیونیست ها 
بی رحمانه قتل عام می کردند اما امروز به نقطه ای رسیده اند که حتی 

مجروح شدن یک فلسطینی برای آنها عقوبت فراوانی دارد..
ادامه در صفحه دوم

در سه ماهه اول سال جاری میالدی
فروش نفت ایران ۳۰ درصد زیاد شد

تحریم های غرب علیه روسیه و عدم تمایل چین برای خرید نفت ارزان این کشور باعث شده صادرات نفت ایران 
در سه ماهه اول سال جاری میالدی ۳۰ درصد نسبت  به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به ۸۷۰ هزار 
بشــکه در روز برسد.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، اطالعات شرکت کپلر نشان می دهد 
صادرات نفت ایران در ســه ماهه اول سال جاری میالدی ۳۰ درصد نسبت  به سال گذشته افزایش یافته و به 
۸۷۰ هزار بشــکه در روز رسیده است. این درحالی  است که چین به عنوان اصلی ترین خریدار نفت خام ایران، 
واردات نفت خود از روسیه را پایین آورده است.ایران سریع ترین روند افزایش تولید را در سه ماهه نخست 2۰22 
نسبت به سایر تولیدکنندگان خاورمیانه داشته  و حجم صادرات آن به باالترین رقم از زمان خروج دونالد ترامپ 
از قرارداد برجام در 2۰۱۸ رسیده اســت.حمله روسیه به اوکراین جریان تجارت جهانی نفت را مختل کرده و 
به ایران فرصت افزایش صادرات به چین را داده است، درحالی که ایران هنوز هم تحت تحریم های آمریکا قرار 
دارد و هیچ دورنمای نزدیکی از قرارداد اتمی به چشم نمی خورد. چین هم به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت 
دنیا تمایلی به خرید نفت ارزان قیمت روســیه نشان نمی دهد.ایران بیشتر نفت خود را به چین می فروشد و 
جریان فروش نفت ایران به این کشور هیچ گاه از زمان اعمال تحریم های ترامپ در 2۰۱۸ متوقف نشده است. 
طبق گفته یکی از تحلیلگران کپلر، چین تمایل بیشتری برای واردات نفت خام ایران دارد و نگران تحریم های 
ثانویه آمریکا به خاطر معامله با ایران نیست، چون به نظر می رسد ظرفیت واشنگتن با روسیه پر شده است.جواد 
اوجی، وزیر نفت ایران به تازگی اعالم کرده  صادرات نفت این کشور در سال ۱۴۰۰ شمسی بیش از ۴۰ درصد 
افزایش یافته است.وی همچنین تاکید کرد وزارت نفت ایران هرگز شیوه ها و مقاصد صادرات نفت خود را فاش 
نمی کند.دراین بین، پاالیشــگاه های چین عجله ای برای خرید نفت سنگین ارزان قیمت روسیه را ندارند چون 
نمی خواهند در بحبوحه سخت تر شدن تحریم های روسیه، به عنوان خریدار نفت مسکو شناخته شوند. چین 
که اخیراً روابط نزدیکی با روسیه در زمینه انرژی برقرار کرده بود، رسماً پوتین را به خاطر جنگ اوکراین محکوم 

نکرده است، اما دولت چین اخیراً نسبت به عقد قراردادهای جدید با مسکو محتاطانه عمل می کند. 

رهبر معظم انقالب فرمودند: کل فلسطین به صحنه مقاومت تبدیل و همه طرح های سازش با دشمن صهیونیست باطل شده است.به گزارش خبرگزاری مهر، 
رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز جهانی قدس با برشمردن نشانه های بسیار امیدبخش از پیِش رو بودن آینده ای متفاوت به 
نفع مردم فلسطین از جمله گسترش میداِن مقاومت به کل فلسطین و در مقابل، ضعیف شدن رژیم اشغالگر و حامی اصلی آن یعنی آمریکا، حوادث سال های 
اخیر فلسطین را به معنای ابطال همه طرح های سازش با رژیم صهیونیستی دانستند و ضمن یادآوری برکات بی بدیل پدیده مقاومت در منطقه غرب آسیا، 
تأکید کردند: تنها با نیروی مقاومت می توان مسائل دنیای اسالم و در رأس آن مسئله فلسطین را حل کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنانشان 
با درود به امام بزرگوار که بنیان گذار بنیان مبارک روز قدس بودند، و با درود و سالم فراوان به ملت عظیم الشأن ایران که امروز با حضور پر انگیزه خود در 
میدان در همه جای کشــور حماســه ای با عظمت آفریدند، افزودند: حضور عظیم و مبارک شما در میدان دفاع واقعِی سیاسی و مردمی از قدس موجب نیرو 
گرفتن و افزایش استقامت کسانی است که با جسم و جان خود از قدس و مسجداالقصی دفاع می کنند و به امید خدا مبارزه بزرگ فلسطین به نتایج نهایی و 
مبارک خود نزدیک خواهد شد.رهبر انقالب در ادامه با بیان اینکه امروز قصد دارند به زبان عربی خطاب به دنیای اسالم بخصوص دنیای عرب سخن بگویند، 
با تأکید بر این واقعیت که تا رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیست بر قدس مسلط است، همه روزهای سال را باید روز قدس دانست، گفتند: قدس شریف، قلب 
فلسطین است و سراسر کشور غصب شده، از بحر تا نهر، ادامه قدس است.ایشان با تحسین ایستادگی و شهامت کم نظیر ملت فلسطین، عملیات فداکارانه 
جوانان فلسطینی را موجب ایجاد سپر دفاعی برای فلسطین و بشارت دهنده آینده ای متفاوت دانستند و در بیان نشانه های رقم خوردن معادله ای جدید در 
امروز و فردای فلسطین خاطرنشان کردند: امروز »اراده شکست ناپذیر« در فلسطین و همه منطقه ی غرب آسیا جایگزین »ارتش شکست ناپذیر« صهیونیست 
شده و ارتش جنایتکار ناچار شده آرایش تهاجمی خود را به تدافعی تبدیل کند.شکست های پیاپِی مهمترین حامی رژیم صهیونیستی یعنی آمریکا در جنگ 
افغانســتان، در سیاست فشــار حداکثری بر ایران اسالمی، در برابر قدرت های آسیا، در کنترل اقتصادی جهان و در مدیریت داخلی خود، و همچنین پدیده 
شکاف عمیق در حاکمیت آمریکایی، مواردی دیگری بود که رهبر انقالب به عنوان نشانه های آینده ای متفاوت به آنها اشاره کردند.ایشان با اشاره به دست و 
پا زدن رژیم صهیونیستی در انبوه مشکالت سیاسی و نظامی، افزودند: جالد و مجرم قبلی که در رأس رژیم بود، در پی حماسه ی سیف القدس به زباله دان 
پیوست و جانشینان امروز او هم هر ساعت در انتظار تیغ برنده حماسه ای دیگرند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با اشاره به نمونه های عینی از گسترش 
مقاومت در سراســر فلسطین مانند تحرک اردوگاه جنین که صهیونیست ها را دیوانه کرده است، درخواسِت ۷۰ درصد از فلسطینی ها برای حمله نظامی به 
رژیم غاصب، حرکت های جهادی مردم فلسطین در بخش های شمالی و جنوبی سرزمین های ۱۹۴۸، راهپیمایی های سنگین در اردن و قدس شرقی، دفاع 
جانانه جوانان فلسطین از مسجداالقصی و رزمایش نظامی در غزه، تأکید کردند: کل فلسطین به صحنه مقاومت تبدیل شده و مردم فلسطین بر ادامه جهاد 
وحدت نظر یافته اند. این پدیده های مهم به معنی آمادگی کامل فلسطینی ها برای مقابله با رژیم غاصب است و دست سازمان های مجاهد را باز می گذارد تا هر 
زمان الزم دانستند وارد عمل شوند.ایشان پیام مهم این حوادث و آنچه را در سال های اخیر در فلسطین رخ داده است، ابطال همه طرح های سازش با دشمن 
صهیونیست خواندند و گفتند: هیچ طرحی درباره فلسطین در غیاب یا بر خالف نظر صاحبان آن یعنی فلسطینی ها اجراشدنی نیست و این یعنی همه توافقات 
پیش از این مانند اُسلو، یا طرح عربی دو دولتی، یا معامله قرن، یا عادی سازی های حقیرانه اخیر باطل شده اند.رهبر انقالب با اشاره به استمرار انواع جنایات 
رژیم صهیونیستی با وجود از نفس افتادن آن، افزودند: دروغگویان مدعی حقوق بشر در اروپا و آمریکا که در قضیه اوکراین آن غوغا را به راه انداختند، در برابر 
این همه جنایت در فلسطین مهر سکوت بر لب زده اند و از مظلوم دفاع نمی کنند بلکه به گرگ خونخوار کمک هم می کنند.ایشان درس بزرگ از این رفتار 
مزّورانه قدرت های نژادپرست غربی را پرهیز از هر گونه تکیه کردن به آنها دانستند و تأکید کردند: تنها با نیروی مقاومت که برگرفته از تعلیم قرآن کریم و 
احکام اسالم عزیز است، می توان مسائل دنیای اسالم و در رأس آن مسئله فلسطین را حل کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای شکل گیری مقاومت در منطقه غرب 
آسیا را پر برکت ترین پدیده این منطقه برشمردند و خاطرنشان کردند: کیان مقاومت بود که بخش های اشغال شده لبنان را از لوث وجود صهیونیست ها پاک 
کرد، عراق را از حلقوم آمریکا بیرون کشید و از شّر داعش نجات داد، به مدافعان سوری در برابر نقشه های آمریکا مدد رساند، با تروریسم بین المللی مبارزه 
می کند، به مردم مقاوم یمن در جنگی که به آنها تحمیل شده است یاری می رساند، با پنجه افکندن به موجودیت غاصبان صهیونیست به توفیق الهی آنها را 
به زانو در می آورد و با تالش مجاهدانه، مسئله قدس و فلسطین را در افکار عمومی جهان روز به روز برجسته تر می کند.ایشان با یادآوری آیاتی از قرآن کریم 
که بشــارت دهنده یاری پروردگار به مؤمنان و صابران است خطاب به مردم فلسطین و جوانان فداکار آن تأکید کردند: جمهوری اسالمی ایران همچنان که 
بارها گفته و در عمل نیز بر آن پای فشرده است، حامی و طرفدار جبهه مقاومت و مقاومت فلسطین است و حرکت خیانت آمیز عادی سازی روابط با رژیم 
غاصب و سیاست تطبیع پذیری را محکوم می کند.رهبر انقالب با اشاره به اینکه برخی دولت های عربی به آمریکا گفته اند در حل مسئله فلسطین شتاب کند، 
افزودند: اگر منظور آنان این است که آمریکا پیش از بیرون رفتن از منطقه، هر مانع را از سر راه تثبیت رژیم غاصب بردارد، اوالً خیانت کرده و برای دنیای 
عرب ننگ آفریده اند، ثانیاً ساده لوحی به خرج داده اند زیرا کور نمی تواند عصاکش کور دگر شود.ایشان در پایان سخنانشان با درود به روح شهیدان فلسطینی 
و ادای احترام به خانواده های آنان، به اسیران و زندانیان فلسطینی که با اراده ی استوار مقاومت می کنند تحیت گفتند و افزودند: دست گروه های فلسطینی 
مقاوم را که بخش مهم این مسئولیت بزرگ را بر دوش گرفته اند می فشارم، و دنیای اسالم به ویژه جوانان را به حضور در این میدان عزت و کرامت فرا می خوانم. 

در سه ماهه اول سال جاری میالدی

فروش نفت ایران ۳۰ درصد زیاد شد
رییس سازمان بازرسی کل کشور؛

به اندازه بودجه یک سال کشور 
معوقه مالیاتی داریم!

اگر می خواهید سود خود را بگیرید، سجامی شود

رییس ســازمان بازرسی کل کشــور اعالم کرد: میزان مالیات معوق حدود 22۴ هزار میلیارد تومان 
اســت و همچنین 22۹ هزار پرونــده مالیاتی به ارزش ۹۶ هزار میلیــارد تومان در هیات های حل 
اختالف مســتقر در ســازمان امور مالیاتی وجود دارد.به گزارش تســنیم، ذبیح اهلل خدائیان، رییس 
سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با داود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی که امروز در سازمان 
بازرسی کل کشور حضور یافته بود، با ابراز تأسف از میزان فرار مالیاتی در کشور، با بیان اینکه نباید 
مالیات ســتانی محدود به حقوق  بگیران شود، لزوم مالیات ستانی از افرادی که درآمد هنگفت دارند را 

مورد اشاره قرار داد و گفت: .....

مدیرکل آژانس بین الملل انرژی اتمی:

ایران سانتریفیوژهای خود را به مکان امن تر منتقل می کند

 توافقنامه جامع حمل و نقل ایران 
و روسیه امضا شد

تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی کشورمان و وزیر حمل و نقل روسیه 
توافقنامه جامع همکاری دو کشور در زمینه های مختلف حمل ونقلی 
را در مســکو امضا کردند.به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرســازی، 
»رستم قاســمی« وزیر راه و شهرسازی کشورمان که در راس هیاتی 
به مسکو سفر کرده است، در پایان مذاکرات خود با وزیر حمل و نقل 
روسیه، توافقنامه جامع همکاری ریلی بین ایران و روسیه را امضا کرد.
در این مذاکرات که اعضای هیات های دو کشــور هم حضور داشتند، »ویتالی ساولیف« وزیر حمل 
و نقل روســیه با اشاره مناسبات رو به گسترش دو کشور ابراز امیدواری کرد با امضا این توافقنامه، 

همکاری های دوجانبه در حوزه حمل و نقل بیش از پیش گسترش یابد.
وزیر حمل و نقل روسیه گفت: کریدور ریلی شمال-جنوب می تواند اساس گسترش همکاری ها بین 
کشورهای روسیه، ایران و حوزه آسیای میانه و قفقاز باشد و امضا یک قرارداد برای اجرایی شدن این 
طرح عظیم مورد نیاز است. امیدواریم با همکاری مشترک، قطعه ریلی رشت - آستارا به اتمام برسد.
ویتالی ســاولیف گفت: عالوه بر اقدامات مشــترک در زمینه ساخت این قطعه، می توانیم در زمینه 
اســتفاده و بهره برداری از آن که در مســیر گذرگاه ریلی شمال-جنوب از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، همکاری کنیم.وزیر حمل و نقل روسیه با اشاره به اینکه کشورش به جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یک کانون تجاری و ترانزیتی در منطقه نگاه می کند، گفت: با تکمیل خطوط ریلی و به ویژه 
قطعه رشت-آســتارا، از شمال اروپا تا شــبه قاره هند، به هم متصل می شود و عواید ترانزیتی بسیار 
زیادی برای کشــورهای مسیر و از جمله ایران و روسیه داشته باشد.وزیر راه و شهرسازی کشورمان 
نیز گفت: ایران عالقمند به توسعه و گسترش همکاری ها با همسایگان است. ایران با ۱۵ کشور مرز 
مشترک دارد و در این میان، روسیه به عنوان همسایه ای مهم با روابطی تاریخی، برای ما اهمیت دارد.

قاسمی گفت: اگر ایران و روسیه همکاری های نزدیکی با هم داشته باشند، تحریم های آمریکا و غرب 
ضد دو کشور هیچ تاثیری نخواهد داشت. هر تجارتی نیازمند توسعه حوزه حمل و نقل است و این 
امکان وجود دارد که هر توافقی میان دو کشــور در حوزه حمل و نقل به امضا برسد.وزیر راه گفت: 
صادرات بین دو کشــور و صادرات روسیه به دیگر کشورها از طریق ایران می تواند مورد توافق قرار 
بگیرد و در کمترین زمان ممکن اجرایی شود. از بین مسیرهای ریلی، مسیر ریلی رشت-آستارا بسیار 
کوتاه و به صرفه است و در صورت همکاری دو کشور در تکمیل این قطعه حجم مبادالت و ترانزیت 
کاال میان دو کشور افزایش چشمگیری خواهد یافت.  وی در پایان تصریح کرد: هم در چابهار و هم 

در بندر شهید رجایی می توانیم همکاری های خود را افزایش دهیم.

رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز جهانی قدس:

کل فلسطین به صحنه مقاومت تبدیل و همه طرح های 
سازش باطل شده است

3

3

7

1

۱۴ فوتی و شناسایی ۷۱۹ بیمار جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷۱۹ بیمار کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۱۴ بیمار نیز جان خود را به دلیل این بیماری 
از دســت دادند.به گزارش ایســنا، تا امروز ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۱۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی و ۱۳۵ نفر از آنها بستری شدند که مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و 22۱ هزار و ۱2۱ نفر رسید.متاسفانه در طول 2۴ ساعت 
گذشته، ۱۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۷2 نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون 
۹۸۰ هزار و ۴۸۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.یک هزار و ۷۶ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ نیز در بخش های مراقبت 
های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۵۱ میلیون و ۶۶ هزار و ۳۴۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر 

2 شهرستان در وضعیت قرمز، ۴۸ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳2۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۷۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
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. دیگر فصل آن وقایع غم انگیز برای فلســطین گذشته 
است و فلسطین از دست های خالی عبور کرده و مسلح 
اســت و مردانش در میانه میدان آماده نبرد هستند و 
اســرائیل در حال فروپاشیدن اســت.فرمانده کل سپاه 
تاکید کرد: به شــما می گویم، اسرائیلی ها سخن من را 
می شــنوند و به آنها می گویم شــما که فکر می کردید 
الیه هــای ضخیم امنیت می تواند امنیتــی ترین رژیم 
عالم را کــه مانند یک پادگان اســت از خطر حمالت 
فلســطینی های قهرمان نجات دهد. دیدید شــهیدان 
محمد حسین، فتحی حازم و شهید ضیا را که چگونه در 

قلب سرزمین های سال ۱۹۴۸ در یک شب تمام ارتش 
اسراییل و قوای امنیتی او را شکست دادند.وی خطاب به 
اسرائیلی ها اضافه کرد: شما دیدید چگونه کشتی هایتان 
در دریا می خورد. شما بهتر از من می دانید، شما شلیک 
هزاران راکت نیروهای فلسطینی و ناتوانی گنبد آهنی 
تان را دیدید و حزب اهلل را همانند اژدها و شــیر مسلط 
بر شــمال سرزمینی که اشــغال کردید می بینید. شما 
محاصــره در قلب جهان اســالم را حس می کنید و در 
هم شکستگی نظام سیاسی تان و پارگی نظام اجتماعی 

تان را می بینید.

کاخ سفید به النه عنکبوتی تبدیل شده است
فرمانده ســپاه خاطرنشان کرد: شما می بینید که دیگر 
آمریکا تکیه گاه مطمئنی برای شما نیست و کاخ سفید 
به بیت عنکبوتی تبدیل شــده است. بیت االبیض )کاخ 
سفید( امروز به همراه نظام امنیتی شما یک النه عنکبوتی 
است. شما می بینید آمریکا از افغانستان می گریزد و از 
عراق در حال گریختن است و در حاشیه سیاست های 
منطقه جای دارد و دیگر نمی تواند به شــما کمک کند 
و آمریکا برای شــما همانند آمبوالنسی است که وقتی 

مریضی می میرد، به فریادش می رسد.سردار سالمی در 
ادامه خطابه هایش به اسرائیل تذکر داد و گفت: سخن 
را کوتاه می کنم و به شــما این نکتــه را می گویم که 
شرارت های خود را خاموش کنید. شما می دانید ما اهل 
عمل و واکنش هستیم. پاســخ های ما دردناک است و 
شرایط را برای اهداف خود فراهم می کنیم. ما شما را رها 
نمی کنیم، منتظر باشید؛ پاسخ های ما را دیده اید. امروز 
هم می گویم اگر کوچک ترین عمل جاهالنه و شرارت 
آمیز از شما سر برند بهتر از من می دانید چه بر سرتان 
خواهد آمد.وی گفت: به فلسطین قهرمان و عزیز هم می 
گویم ادامه بدهید؛ نصر الهی با شــما است. شما چه در 
غزه، چه در کرانه، چه در صحن مبارک مسجد االقصی 
متحد هســتید و مطمئن باشید دشمن شما به سمت 
اضمحالل و زوال پیش می رود و قدرت شــما در حال 
جان گرفتن است.ســردار سالمی در پایان تصریح کرد: 
ما همیشــه با شما هستیم و فلسطین در قلب ما است. 
ما امت جهان اسالمیان همگی سرنشینان یک کشتی 
هستیم و با هم برای مقابله با استکبار جهاد می کنیم و 
جهاد راز سعادت ما است. به اذن خداوند متعال سربلند، 

موفق و پیروز باشید.

گزیده خبر

قطعنامه پایانی روز جهانی قدس سال ۱۴۰۱:
عادی سازی روابط با اسرائیل غاصب خیانتی 

غیرقابل بخشش است
در قطعنامه پایانی راهپیمایی روز قدس آمده است: عادی سازی روابط با اسرائیل 
غاصــب که با بی توجهی به تجارب و خطاهای بزرگ تاریخی گذشــته صورت 
پذیرفته اســت، را خیانتی غیرقابل بخشش می دانیم.به گزارش خبرگزاری مهر، 
قطعنامه راهپیمایی سراســری روز جهانی قدس سال ۱۴۰۱ قرائت شد.در این 
قطع نامه آمده است: آزادی قدس شریف و رهایی ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین 
از ســلطه رژیم اشغالگر صهیونیستی و تالش برای محو غده سرطانی اسرائیل را 
آرمان بلند جهان اســالم دانســته و با محکوم کردن هرگونه سازش و همچنین 
عادی سازی روابط با اسرائیل غاصب که با بی توجهی به تجارب و خطاهای بزرگ 
تاریخی گذشته صورت پذیرفته است، را خیانتی غیرقابل بخشش و توطئه ای پلید 
برای تضعیف جبهه مقاومت اســالمی و نابودی آرمان فلسطین مظلوم قلمداد و 
هر تالشــی را که بخواهد اذهان امت اسالمی از این نقشه شوم را منحرف سازد، 

تقبیح می نمائیم.
متن قطعنامه پایانی راهیمایی روز قدس ۱۴۰۱ به شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ُسْبَحاَن الَِّذی أَْســَری بَِعْبِدهِ لَْیاًل مَِّن الَْمْسِجِد الَْحَراِم إِلَی الَْمْسِجِد األَْقَصی الَِّذی 

ِمیُع الَبِصیُر )سوره اسرا آیه ۱( َُّه ُهَو السَّ بَاَرْکَنا َحْولَُه لُِنِریَُه ِمْن آیَاتَِنا إِن
حمد و ســپاس بیکران خدای سبحان را که به ما توفیق داد پس از درک لیالی 
مبارکه قدر و در آســتانه عید ســعید فطر و جشن پیروزی روزه داران بر طاغوت 
نفس، با حضور حماســی و قدرتمند در »راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس« با 
رستاخیز عظیم امت اسالمی در اقصی نقاط جهان همراه و بار دیگر »حمایت از 
مقاومت عزتمندانه مردم مظلوم و مسلمان فلسطین« را فریاد زده و شکست خط 
ســازش و ســرعت گرفتن زوال رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی و بیزاری از 
جبهه سلطه و استکبار و حامیان آن را در معرض جهانیان قرار دهیم. در شرایطی 
که با گذشت ۴۳ سال از ابتکار معجزه گون معمار کبیر انقالب اسالمی حضرت 
امام خمینی )ره( و راهبری های حکیمانه و مدبرانه خلف صالح ایشان مقام عظمای 
والیــت و رهبری حضرت امام خامنه ای )مدظله العالــی( آرمان »آزادی قدس 
شریف« و »رهایی ملت مظلوم فلسطین«، رؤیای صهیونیست ها در »تسلط از نیل 
تا فرات« و تحقق »خاورمیانه بزرگ« باطل و رژیم جعلی و موقتی صهیونیستی نیز 
به سرعت در مسیر زوال قطعی قرار گرفته است؛ ما شرکت کنندگان در راهپیمایی 
سراســری و دشمن شــکن روز جهانی قدس که مظهر » وحدت اسالمی » در 
حمایت از فلسطین و میدان پشتوانه سازی برای« امنیت ملی » ایران عزیز است، 
مواضع خود را با بانگ رسای توحیدی »اهلل اکبر« و »خامنه ای رهبر« به جهانیان 

اعالم می داریم:
۱- آزادی قدس شــریف و رهایی ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین از سلطه رژیم 
اشغالگر صهیونیستی و تالش برای محو غده سرطانی اسرائیل را آرمان بلند جهان 
اســالم دانسته و با محکوم کردن هرگونه سازش و همچنین عادی سازی روابط 
با اســرائیل غاصب که با بی توجهی به تجارب و خطاهای بزرگ تاریخی گذشته 
صورت پذیرفته است، را خیانتی غیرقابل بخشش و توطئه ای پلید برای تضعیف 
جبهه مقاومت اسالمی و نابودی آرمان فلسطین مظلوم قلمداد و هر تالشی را که 

بخواهد اذهان امت اسالمی از این نقشه شوم را منحرف سازد، تقبیح می نمائیم.
۲- روز قدس و حمایت از ملت فلسطین را پشتوانه »امنیت ملی ایران اسالمی« و 
رمز »وحدت و اتحاد امت اسالمی« برابر توطئه های نظام سلطه و استکبار دانسته 
و ضمن تاکید بر ضرورت تعمیق مقاومت ضد صهیونیســتی، و از ســازمان ها و 
نهادهای بین المللی و منطقه ای می خواهیم با اتخاذ مواضع قاطعانه و عملی، تنها 
راه حل مسئله فلســطین که »بازگشت آوارگان فلسطینی از اقصی نقاط دنیا و 
برگزاری همه پرسی فراگیر و آزاد برای تضمین آینده این کشور »و تحقق راهبرد« 
فلسطین »فی البحر الی النهر« است را مورد حمایت قرارداده و با هرگونه راه حل 

نمایشی جایگزین و ظالمانه مخالفت نمایند.
۳- شکست های پی درپی آمریکا و رژیم صهیونیستی و ارتجاع وهابی در منطقه 
راهبردی غرب آسیا که توهم شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی و نفوذناپذیری 
امنیتی آن را باطل ســاخته است از نشانه های افول نظام سلطه و صهیونیسم در 
منطقه دانســته و بر حمایت قاطع و همه جانبه معنوی و مؤثر نیروهای مســلح 
جمهوری اســالمی ایران از جبهه مقاومت ضد صهیونیستی به ویژه مجاهدان و 

رزمندگان غیور فلسطین تاکید می کنیم.
۴ -با اعالم نفرت و انزجار از سکوت مرگبار مجامع جهانی و نهادهای کاریکاتوری 
حقوق بشــر در قبال نژادپرستی، نســل کشی و جنایات ضد بشری رژیم جعلی 
صهیونیســتی؛ افشای جنایات و خباثت های این رژیم علیه ملت ها به ویژه مردم 
فلســطین و همچنین جنایات شیطانی آن علیه ملت ایران طی ۶۰ سال اخیر از 
جمله همکاری در شکل گیری ساواک جهنمی؛ فاجعه خونبار ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، 
ترور شهدای هسته ای و… و. را از مصادیق« جهاد تبیین« دانسته و از دستگاه ها 
و نهادهای مسئول این حوزه و همچنین اصحاب رسانه می خواهیم با استفاده از 
ظرفیت ها و فرصت های موجود نسبت به تبیین سیاهه جنایات رژیم صهیونیستی 
و چرایی حمایتهای نظام جمهوری اســالمی از انتفاضه و فلسطین به ویژه برای 

نسل جوان جامعه اسالمی اقدام عاجل و موثر نمایند.
۵- آمریکا و نظام فرعونی، مافیایی و تروریســتی حاکم بر این کشور را »دشمن 
شماره یک« خود دانســته و با محکوم کردن عهدشکنی ها و رفتار استکباری و 
مزورانه کاخ ســفید در مواجهه با حقوق برجامی ایران اسالمی ضمن حمایت از 
هیئت مذاکره کننده هسته ای کشورمان، لغو همه جانبه تحریم ها و راستی آزمایی 
و حصول اطمینان از تمکین امریکایی ها در قبال آن را تنها راه صیانت از حقوق 
و منافع ملی قلمداد و هرگونه تخطی و غفلت از آن را مذموم و خالف مالحظات 

راهبردی نظام و رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی )مد ظله العالی( می دانیم.
۶- اقتــدار و توانمندی های بازدارنده موشــکی و نفوذ معنــوی و تعیین کننده 
منطقه ای ایران مقتدر و ســربلند که به یمن مجاهدت های اقتدار آمیز نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی به ویژه » سپاه پاسداران انقالب اسالمی » با پرچمداری 
ســردار دل ها شــهید قدس حاج قاسم سلیمانی حاصل شــده است را سرمایه 
راهبردی کشــور دانســته و ضمن تاکید بر تداوم راهبرد ظرفیت افزایی دفاعی 
و بازدارنده، به دشــمنان این ســرزمین هشــدار می دهیم از هرگونه شیطنت و 
رویاپــردازی برای تضعیف و یا تعرض به این حوزه که خط قرمز ایرانیان اســت، 
اجتناب ورزند و خود را هدف پاسخ های قاطعانه، ویرانگر و پشیمان کننده ایران 

مقتدر قرار ندهند.
۷- »وحــدت و وفاق ملی« رمز پیروزی و ســربلندی ملت ایــران برای عبور از 
بحران ها، فتنه ها و چالش های تولید شــده توسط دشمنان خارجی و بدخواهان 
داخلی بوده است؛ با تاکید بر شرایط خطیر و حساس تاریخی امروز کشور و لزوم 
تعمیق همدلی و هم افزایی ظرفیت ها و فرصت ها برای پیشبرد اهداف و برنامه های 
پیش بینی شده در حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم و فائق آمدن بر جنگ 
اقتصادی و تحریمی دشــمنان و مبارزه قاطع با فساد و گرانی، هرگونه غفلت و 
کوتاهی در این عرصه را در زمره بازی در زمین دشمن تلقی و با محکومیت قاطع 

آن، محاکمه و مجازات عوامل و مسببان را خواستاریم.
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
نهم اردیبهشت ماه 1401
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

سردار قاآنی: 

عمر رژیم صهیونیستی در حال اتمام است
مشهد- ایرنا- فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: امروز جبهه بین المللی مقاومت تشــکیل شــده است و 
خوشــبختانه هر روز رشد و توسعه بیشتری درجهان اسالم پیدا 
می کند.به گزارش ایرنا، سردار اسماعیل قاآنی روز جمعه در آیین 
راهپیمایی روز جهانی قــدس در محل حرم مطهر امام رضا)ع(، 
افزود: جمهوری اسالمی ایران به رهبری امام راحل و رهبر معظم 
انقالب اعالم می کند که هر جبهه ای که در برابر رژیم جنایتکار 
صهیونیستی بلند شود، حمایت می کند و از هر جبهه گسترده ای 
که علیه این رژیم عملیات کند، به روح و روانش درود می فرستد.

وی اظهار داشت: روز جهانی قدس یکی از بهترین و معنوی ترین 
روزهای سال برای هر مسلمانی است، همان طور که در بین سال، 
ماه رمضان باالترین اوج معنویت را برای مســلمانان در سراســر 
جهان دارند و بعد از شبهای قدر، آخرین هفته ماه مبارک رمضان 
با معنویت ترین هفته هر انسان مسلمانی است.وی با بیان اینکه 
امام راحل عظیم الشان انقالب اسالمی با معنویت ترین روز برای 
هر مسلمان را روز قدس نامگذاری کردند، اظهار داشت: امام راحل 
پیش قراول مقابله با رژیم کودک کش خبیث صهیونیستی بوده 
اســت، ذات این مرد با دفاع از مظلوم عجین شــده بوده اما در 
قضیه فلسطین و دفاع از مردم آن، برتری در وجود امام راحل می 
دیدیم؛ ایشان در ســالهای قبل از انقالب نیز همیشه در دفاع از 
مردم فلسطین جلودار بودند و آن را یک امر واجب برای مردم می 
دانستند.فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: در دوره پیروزی انقالب 
اسالمی که امام راحل در احیای اصول اساسی اسالم جلودار بود، 
ایــده بزرگ دفاع از مردم مظلوم فلســطین را نهادینه کرد و در 
اولین ســال پس از پیروزی انقالب اســالمی در پیام خود ملت 
ایران و همه ملتهای اســالمی را به گرامی داشت این روز بزرگ 
و اعالم همبســتگی با همه مردم جهان برای دفاع از ملت مظلوم 
فلسطین فراخواند.سردار قاآنی با اشاره به فرمایشات امام راحل، 
اظهار داشت: ایده ارزشمند دفاع از مردم مظلوم فلسطین را امام 
راحل برای فرزندان خود در ایران اسالمی و سراسر جهان نهادینه 
کردند و آخرین جمعه ماه رمضان روز قدس شد، همان طور که 
در یکی از فرمایشاتشــان آمده است، »روز قدس یک روز جهانی 
اســت و روزی نیســت که فقط به قدس اختصاص داشته باشد، 
روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است، روز قدس روز اسالم 
است، روز قدس روز پیامبر اکرم است و روز قدس روزی است که 
اســالم را باید احیا کرد و احیا نمود. »وی بیان کرد: هرچند امام 
راحل از موضوع دفاع از فلسطین شروع کردند اما روز قدس را به 
عنوان روز اســالم و احیای اسالم و دفاع از همه مظلومین اسالم 
تعمیم می دهند که خوشــبختانه طی این چند ســال هم ملت 
ایران و مرحله به مرحله همه ملتهای اسالمی آنجایی که دولتهای 
عقب مانده آنها مانع نشدند، هر سال روز قدس را بهتر از سالهای 
قبل برگزار کردند، حتی در ایام کرونایی هم بیکار ننشســتند و 
با موتور و وســایل نقلیه خود در راهیپمایی این روز قدس همه 
برای همبستگی با ملت مظلوم فلسطین و مسلمان مظلوم حضور 
پیدا کردند.وی بیان کرد: خوشبختانه روز قدس هر سال اعتالی 
بیشتری پیدا می کند و بدون تردید، با بزرگداشت این روز عظیم 
و اهتمام جدی که مسلمانان به آن دارند، مقدمات آزادی سرزمین 
قدس و فلسطین و مســجد االقصی فراهم شده و زمان طوالنی 

نخواهد گذشت که آزادی قطعی آنها محقق خواهد شد.

صهیونیست ها هیچگاه نمی توانند یک ملت واحد باشند

فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی به تشریح 
فلسفه نامگذاری روز قدس پرداخت و گفت: یک سرزمین دارای 
چندین هزار ســال پیشــینه تاریخی که محل حضور خیلی از 
پیامبران بوده اســت، پس از توطئــه و بعد از جنگهای جهانی با 
دو دلیل به اشغال یهودی های شرور درآمد، دلیل نخست اینکه 
انگلیسی ها می خواستند از دســت این آدم های شرور خالص 
شــوند لذا مقدمه تشــکیل رژیم جنایتکار صهیونیست را فراهم 
کردنــد.وی بیان کرد: در این میان حداقل ۱۳ هزار آدم کشــته 
شــد و چند میلیون انسان مهاجرت کردند و این زمینه را فراهم 
کردن که انســانهای مختلف از سراســر دنیا در قالب ملت یهود 
دور هم جمع شــوند و به ســرزمینی حمله کنند که از تاریخ و 
ملت برخوردار بود و هیچ ربطی به آنان نداشــت؛ با بیرون کردن 
مردم اصیل آن ســرزمین و کشــتن آنها، یک سری افراد رذل را 
گرد هم آوردند و رژیمی را تشــکیل دادند لذا پرواضح است که 
چرا امام راحل می گفتند که »این غده ســرطانی باید از صفحه 
روزگار حذف شود«.وی اظهار داشت: در طول بیش از هفتاد سال 
گذشــته صهیونیستها هیچ گاه نتوانستند یک ملت واحد باشند، 
هیچ چیز از آنها رســانه ای نمی شــود در حالی که در بین آنها 
تبعیض نــژادی در اوج خود قرار دارد، اختالف طبقاتی در درون 
این رژیم بیداد می کند؛ عمدتا خشونت گرا هستند، به شدت به 
دنیا وابسته هستند و فتنه و فساد زیادی در بین آنها موج می زند، 
ریسمان هر فتنه ای که بگیرید کانون فسادش، رژیم صهیونیستی 
است.  فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی خاطر 
نشان کرد: در طول مدتی که رژیم جنایتکار صهیونیستی شکل 
گرفته است، ابتدا انگلیس و بعد آمریکا و خیلی قدرتمندان غربی 
از آن حمایت کردند و تصوراتی را برای مردم جهان بوجود آوردند 
که زائده فکر صهیونیستهاست، زیرا می خواهند سلطه خود را بر 
منطقه بیشتر کنند.سردار قاآنی اظهار داشت: صهیونیستها شعار 
نیل تا فرات را داشــتند و اگر علما و مردم فداکار در ســرزمین 
فلســطین پیگیر مبارزه ارزشمند علیه صهیونیستها نبودند و در 
مقابل این رژیم ایســتادگی نمی کردند، دامنه زیاده خواهی آنها 
بسیار گسترش می یافت، همان طور که این رژیم به جنوب لبنان 
حمله کرد و حدود ســه هزار انســان مظلوم را طی چند روز در 
این منطقه کشــت.وی اظهار داشت: اگر استحکام مردم مقاوم و 
مبارز مسلمان در سراسر عالم نبود، صهیونیستها هر روز با به راه 

انداختن کشتار در کشورهای مختلف، این ایده نیل تا فرات خود 
را عملیاتی می کردند، شکست ناپذیرترین ارتش منطقه و دنیا را 
برای خود ردیف کردند، حوادثی هم اتفاق افتاد که این تصورات 
غلط را در ذهن بسیاری برجسته کرد، به عنوان مثال در جنگ ۶ 
روزه سه کشور اردن، سوریه و مصر با این رژیم درگیر شدند اما با 
حمایت هایی که از این رژیم شد، در ۶ روز هر سه کشور شکست 
خوردند و بخشی از سرزمینشان اشغال شد.فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی اظهار داشت: با پیروزی انقالب 
اســالمی و همین که این نظام الهی با رهبری والیی خود پا در 
عرصه مبارزه مســتقیم میدانی برای مقابله با این رژیم جنایتکار 
گذاشت، فرزندان تربیت شده انقالب در برابر این ارتش شکست 
ناپذیر رژیم صهیونیســتی ایســتادگی کردند لذا طی ۲۰ سال 
گذشــته این رژیم در چندین مرحله براه انداختن جنگ چیزی 

جز شکست عایدش نشده است.

رونمایی فرمانده سپاه قدس از یک عملیات موفقیت آمیز 
حزب اهلل 

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه 
باید آبروی این رژیم جنایت کار را برد، گفت: چند ماه قبل خبری 
به این رژیم رسید که دو پهپاد ناشناس به سمت سرزمین اشغالی 
در حرکت است، ۴۱ هواپیمای جنگی و شناسایی پهپاد این رژیم 
غاصب از ســر شب تا صبح مشغول شناسایی این پهپادها بودند، 
اما نتوانستند کاری کنند، بعد به مردم سرزمین خود دروغ گفتند 
کــه رزمایش برگزار کرده اند در حالی که اگر مردمی بودند، باید 
حداقــل جواب مردم خود را می دادنــد.وی بیان کرد: حزب اهلل 
قهرمان یک هواپیمای بدون سرنشین خود را حدود ۱۰۰ کیلومتر 
داخل سرزمین اشغالی فرستاد تا دور بزند و فیلم و عکس بگیرد 
و برگردد، در حالی که رژیم مدعی بود اگر پشــه ای در آســمان 
سرزمین اشغالی حرکت کند، آن را خواهد زد.سردار قآنی اظهار 
داشت: از زندان های مخوف رژیم صهیونیست، انسانهای با اراده 
ای فــرار کــرده اند و در همین دو ماه گذشــته این بچه ها پنج 
عملیات فداکارانه انجام دادند، در حالی که تمام سرزمین اشغالی 
اگر قدم به قدم حرکتی کنند، دوربین ها ثبت می کنند، چرا که 

این سرزمین پر از دوربین است.

تحقیر رژیم صهیونیستی در لبنان  
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به 
فداکاری های رزمندگان مقاومت، گفت: فرزندان حزب اهلل لبنان 
در ســال ۲۰۰۰ میالدی با ابزار و امکانات اولیه خود اما با ایمان 
راســخ رژیم تا دندان مسلح را تحت فشــار قرار دادند، طوری با 
صهیونیســتها رفتار کردند که ارتش این رژیم از جنوب لبنان نه 
تنها عقب نشینی نکرد بلکه فرار کرد، این نتیجه تربیت فرزندان 
انقالب اســالمی اســت که راه با عزت زندگی کردن را آموخته 
بودنــد، به نحوی که این رژیم تا دندان مســلح را مجبور کردند 
از کشورشان بیرون برود.وی بیان کرد: رژیم صهیونیستی تالش 
کــرد این تحقیر خود را جبران کند لذا بعد از تجهیز دوباره خود 
جنگ ۳۳ روزه را در لبنان به راه انداخت و هزاران جنایت کرد و 
شهرها و روستاهای جنوب لبنان را از بین برد، تمام ساختمانهایی 
که فرزندان شیعه طی سالها ساخته بودند و در آنجا ساکن شده 
بودند را با خاک یکســان کرد چرا که فقــط به رژیم اطالع داده 
شده بود، یک مسوول حزب اهلل در یکی از این ساختمانها است.

وی اظهار داشت: در جنگ ۳۳ روزه وزیر خارجه وقت آمریکا در 
اتاق جنگ صهیونیستها قرار گرفت، بیش از ۲۰ روز از این جنگ 
گذشت، یک نهر به نام » لیتوانی« در جنوب لبنان در نزدیکی مرز 
رژیم اشتغالگر قرار داشت، وزیر وقت امور خارجه آمریکا گفت بعد 
از شکست در این چند روز به صهیونیستها گفت که فیلمی از نهر 
لیتوانی بگیرن که حداقل گفته باشند تا اینجا توانسته اند برسند، 
در حالی که در مقابل آنها فقط چند فرزند مسلمان با عزم انقالبی 
و با اســتحکام ایســتادگی می کردند و سبب تحقیر ارتش رژیم 
صهیونیستی در لبنان شــد.فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی گفت: رژیم بعد از دو سال صبر، جنگ ۲۲ روزه 
با فلســطینی ها را در غزه بــه راه انداختند، اما به برکت انقالب 
اسالمی در ســال ۲۰۰۸ میالدی بچه های فلسطینی دستشان 
پر شــده بود و در این مدت رژیمی که پیشرفته ترین امکانات را 
داشــت، نتوانست حتی ۲ کیلومتر هم از عرض ۶ کیلومتری نوار 
غزه که متراکم ترین منطقه جمعیتی دنیا اســت، پیش رود.وی 
اظهار داشت: رژیم اشتغالگر نمی فهمد، بچه مسلمان چه شیعه 
باشــد و چه سنی وقتی که با مکتب اسالمی رفاقت می کند، هر 

روز به عزت و قدرت بیشتری دست می یابد.

عمر رژیم صهیونیستی در حال اتمام است
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: عقل 
و دلتان را به کار بیاندازید، عمر رژِیم صهیونیستی دارد تمام می 
شــود، هشدار می دهیم که تا خانه هایتان در کشورهای اروپایی 
گران تر نشــده و خانه هایتان در ســرزمین اشغالی بی ارزش تر 
نشــده است، خانه های خود در این سرزمین اشغالی را بفروشید 
و به ســرزمین اصلی تان بازگردید. سردار قاآنی اظهار داشت: این 
فهم را داشــته باشید که روز قدس همچنان تا از بین بردن همه 
صهیونیستها پابرجا خواهد بود و این جبهه مقاومت هر روز قوی 
تر از روز قبل می شود و تا شما را از بین نبرد، دست از کار برنمی 
دارد، این پیام روز قدس از ایران اسالمی است.وی بیان کرد: رژیم 
می خواست به هر شــکل ممکن ایران را از سوریه بیرون کند و 
هر کار توانســتند کردند اما استحکام رزمندگان جبهه مقاومت 
چنان با این رژیم کردند که شکســت خورد، این استحکام ملت 
و ایــن روز قدس که ادامه پیدا کرد، کانون مقاومت اســالمی را 

بوجود آورده است.

دبیر شــورای عالی امنیت ملی در دیــدار رییس پارلمان عراق 
گفت: با اقتــدار به هرگونه اقدامی که بخواهد به امنیت ایران و 
منطقه آسیب وارد کند، به سرعت و با قاطعیت پاسخ می دهیم.

به گزارش فارس، علی شــمخانی نماینده مقام معظم رهبری و 
دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز )چهارشنبه( در دیدار محمد 
الحلبوسی رییس پارلمان عراق با اشاره به پیوندهای ناگسستنی 
فرهنگی، سیاســی و امنیتی بین ایران و عراق گفت: جمهوری 
اسالمی ایران ثبات سیاسی و امنیت پایدار در عراق را ضرورتی 
ملی و منطقه ای می داند و آمادگی دارد چون گذشــته از همه 
ظرفیت های خود برای تحقق خواست و اراده مردم عراق استفاده 
کند.وی قانون اساسی و رویه های حقوقی عراق را مبنای مناسبی 

برای عبور از چالش های سیاســی در این کشور خواند و افزود: 
منابع و ثروت ملی عراق زمانی می تواند در مســیر توسعه همه 
جانبه کشــور استفاده شود که اســتحصال و صادرات آن صرفا 
با مدیریت و نظارت دولت مرکزی انجام شود.دبیر شورای عالی 
امنیت ملی کشورمان با اشاره به برخی اقدامات غیر قابل قبول 
که از داخل خاک عراق علیه منافع ایران انجام می شود، تصریح 
کرد: جمهوری اسالمی ایران با اتخاذ رویکرد مقابله هوشمندانه 
بــا تهدیدات، ضمن رصد کامل تحــرکات مداخله جویانه رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا و جریان های وابسته به آنان با اقتدار به 
هرگونه اقدامی که بخواهد به امنیت ایران و منطقه آسیب وارد 
کند واکنش سریع و قاطع نشــان خواهد داد.شمخانی با بیان 

اینکه بازگشــت عراق به جایگاه واقعی خود در جهان اســالم و 
دنیای عرب نقــش تعیین کننده ای در ایجــاد ثبات و امنیت 
در منطقــه دارد، افزود: همکاری همه جانبــه برای ایجاد عراق 
قدرتمند، ثروتمند، توســعه یافته و با ثبات در همسایگی ایران، 
سیاســت دائمی و غیر قابل تغییر جمهوری اســالمی اســت. 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: شرکت های ایرانی 
آمادگی دارند بــا حضور در پروژه های اقتصــادی و فنی عراق 
روند همکاری های دو کشــور در این حوزه را بیش از گذشــته 
تقویت کننــد.در این دیدار محمد الحلبوســی رییس پارلمان 
عراق نیز با اشــاره بر دوســتی پایدار دو کشور بر تقویت بیش 
از  پیش مناســبات تهران - بغداد تاکید کرد.پارلمان عراق در 

حال تهیه طرحی برای جرم انگاری همکاری و رابطه با اسرائیل 
اســت .الحلبوسی با اشاره به رویکرد ضد اسرائیلی دولت و ملت 
عراق خاطرنشان کرد: پارلمان عراق در حال تهیه طرحی برای 
جرم انگاری همکاری و رابطه با اســرائیل است تا از این طریق از 
هرگونه اقدام احتمالی برای گام برداشتن در این مسیر جلوگیری 
کند.رییس پارلمان عراق گفت وگوی مستمر و همکاری مشترک 
گروه های اصلی مذهبی و قومی در عراق را شــرط شکل گیری 

دولتی کارآمد و مقتدر در این کشور عنوان کرد.

شمخانی:

بههراقدامیکهبهامنیتمانآسیببزندسریعوباقاطعیتپاسخمیدهیم

 سرلشکر سالمی پیش 
از خطبه های نماز جمعه تهران:
کاخ سفید به النه 
 عنکبوتی 
تبدیل شده است

اسالمی در جمع خبرنگاران:
بحث های فنی مذاکرات پایان یافت

اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
وین،  مذاکرات  روند  درباره 
گفــت: بحث فنــی مربوط 
بــه مذاکــرات برجــام به 
بحث های  و  رســیده  پایان 
معطل  که  مانده  سیاســی 
هستیم.محمد  آمریکایی ها 
ســازمان  رئیس  اســالمی 
حاشــیه  در  اتمی  انــرژی 
در  قدس  روز  راهپیمایــی 

گفتگو با خبرنــگار مهر، درباره راهپیمایــی روز جهانی قدس، گفت: 
روز جهانی قدس روز بیداری جهان اســالم اســت. امروز، روز شکوه و 
اقتدار ملت ها و روز نابودی اسرائیل است.وی افزود: چنین روزی اتفاق 
خواهد افتاد و شاهد نابودی اسرائیل خواهیم بود.رئیس سازمان انرژی 
اتمــی همچنین درباره روند مذاکرات وین، گفت: بحث فنی مربوط به 
مذاکرات برجام به پایان رســیده و بحث های سیاسی مانده که معطل 

آمریکایی ها هستیم.



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 10 اردیبهشت 1401  28 رمضان 1443  30 آوریل 2022اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4895  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

بانک مرکزی اعالم کرد:
کاهش اندک قیمت هر متر خانه در تهران، 

طی فروردین
طبق اعالم بانک مرکزی، در فروردین امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن 
در شــهر تهران ۳۴ میلیــون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل و 
مدت مشــابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ کاهش و ۱۶.۹ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایســنا، گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک 
مرکزی منتشــر شده، بیانگر این است که در فروردین ماه متوسط قیمت خرید 
و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی تهران ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 
و ماه مشــابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ درصد کاهش و ۱۶.۹ درصد افزایش دارد.  
عالوه بر این، تعداد معامالت انجام شده در این ماه ۳.۴ هزار فقره بود که نسبت 
به ماه قبل ۴۹.۹ درصد کاهش و در مقایســه با ماه مشــابه در سال قبل ۶۳.۷ 
درصد افزایش را نشان می دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله 
شده در شــهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج 
سال ساخت با سهم ۲۸.۷ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.این 
در حالی اســت که در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر 
خانه ۷۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۵ میلیون 
و ۷۷۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده اســت که هر یک از آنها با افزایش ۱۲.۵ 
درصــدی در منطقه یک و ۱۷.۳ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شــده اند.توزیع 
فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در 
فروردین ماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 
۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با ســهم ۱۵.۷ درصد بیشترین 
سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۵ 
تا ۳۰ و ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان با ۱۴.۳ و ۱۳.۷ درصد سهم در رتبه بعدی قرار 
دارد.   از سوی دیگر در فروردین امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است که واحدهای مسکونی 
با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۹.۱ 

درصد بیشترین سهم از معامالت انجام شده را داشته اند.

وضعیت اجاره خانه در تهران 
همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران 
حاکی از آن اســت که منطقه ۵ با ۱۵.۶ درصد از کل معامالت، بیشترین سهم 
معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده است.عالوه بر این، بررسی شاخص 
کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین امسال 
نشان دهنده رشدی معادل ۴۵.۶ و ۵۰.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته 

است.

معامالتی شدن سهام عدالت منتظر تصمیم 
شورای عالی بورس

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برای معامالتی شــدن سهام عدالت 
باید شورای عالی بورس تصمیم گیری کند.مجید عشقی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس،  در مورد اینکه چه زمانی معامالتی شــدن ســهام 
عدالت آغاز می شــود، گفت: شــورای  عالی بورس هنوز در این زمینه تصمیم 
نگرفته است.وی افزود: ابتدا باید آ ئین نامه اجرایی سهام عدالت اصالح و تصویب 
شــود که هنوز روند اصالح آن تمام نشده است بعد از آن باید ترتیبات برگزاری 
مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی انجام شود سپس شورای عالی بورس 
در مورد معامالتی شدن سهام عدالت تصمیم گیری می کند.رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهــادار ایــن را هم گفت: اول باید در آئین نامه اجرایی که توســط یک 
کارگروه انجام می شود روش برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی 
مشخص شود انتخابات هیأت مدیره شــرکت های سرمایه گذاری استانی انجام 
شود و روال این شرکت ها به حالت عادی برگردد، صورت های مالی شرکت های 
سرمایه گذاری استانی به صورت شفاف روی کدال قرار گیرد و بعد از آن در مورد 
معامالتی شدن سهام عدالت در شورای عالی بورس تصمیم گیری می شود.عشقی 
همچنین در مورد سود سهام عدالت گفت:  عمده سود سهام عدالت قبل از سال 
جدید پرداخت شد در مورد سود شرکت های غیربورسی حاضر در پرتفوی سهام 
عدالت هم ســود ناچیزی در حد زیر ۱۰ درصد از کل سود پرداخت شده باقی 
مانده اســت که برنامه ریزی می کنیم چگونه پرداخت شود و هنوز در این زمینه 
هم تصمیم گیری نشــده است.به گزارش فارس، سهام عدالت مرکب از پرتفوی 
۴۹ شــرکت است که ۳۶ شرکت بورســی و ۱۳ شرکت غیربورسی است و این 
سهام متعلق به ۴۹ میلیون ایرانی است و از این ۴۹ میلیون نفر ۳۰ میلیون نفر 
روش مدیریت غیرمستقیم یعنی از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی را 
برگزیده اند و حدود ۱۹ میلیون نفر روش مدیریت مســتقیم را انتخاب کرده اند 
و در حال حاضر این سهام در بورس قابل خرید و فروش نیست برای معامالتی 
شــدن آن اول باید آئین نامه اجرایی اصالح و بعد از آن با مصوبه شــورای عالی 

بورس معامالت آن آغاز شود.

 اگر می خواهید سود خود را بگیرید، 
سجامی شود

سودهای سنواتی سهامداران ســرانجام درحال تعیین تکلیف است و سودهای 
رسوب شده سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند از ۱۴ اردیبهشت ماه 
پرداخت خواهد شــد.به گزارش ایسنا، پرداخت سودها سهامداران همواره یکی 
از چالش های بازار سرمایه محسوب می شــد، چراکه با وجود راه اندازی سامانه 
سجام و یکپارچه سازی اطالعات همچنان برخی شرکت ها سود را از طریق این 
سامانه پرداخت نمیکردند و بعضا سهامداران مجبور رودند برای دریافت سودهای 
ناچیز به بانک مراجعه کرده و یا اطالعات خود را به شرکت مذکور فکس کنند! 
همین موضوع باعث شد بسیاری از سهامداران عطای سود را به لقایش ببخشند 
و این سودها طی سالیان متمادی در شرکت ها رسوب شد.هرچند رقم دقیقی از 
سودهای رسوب شده در دست نیست اما یک بررسی درمورد ۱۳ عرضه اولیه در 
ســال ۱۴۰۰ نشان داد که این شرکت ها حدود ۸۸۰ میلیارد تومان سود خود را 
خارج از سجام و از راه های دیگر مانند معرفی بانک یا دریافت اطالعات فکسی 
از ســهامدار پرداخت کرده اند درحالی که حدود ۵۳ میلیون نفر در این عرضه 
ها شــرکت کرده بودند!در هر حال این چالش به پایان خود نزدیک شده است 
و محســن انصاری مهیاری، مدیر نظارت بر ناشــران سازمان بورس در نامه ای 
اعالم کرده اســت که امکان پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران از طریق  
شرکت سپرده گذاری مرکزی و با استفاده از اطالعات سجامی سهامداران از ۱۴ 
اردیبهشــت سال جاری قابل بهره برداری خواهد بود. بر این اساس ناشرانی که 
سود سنوات گذشته را به دالیلی از جمله عدم اعالم شماره حساب از سوی آن 
ها، عدم مراجعه سهامداران، سجامی نبودن آن ها و... پرداخت نکرده اند، از تاریخ 
مذکور باید نسبت به پرداخت این سود اقدام کرده و نتیجه اقدامات انجام شده 
را روی سامانه کدال منتشر کنند.از طرف دیگر سهامداران نیز برای دریافت این 

سود باید حتما در سامانه سجام )WWW.SEJAM.IR( ثبت نام کنند.

همزمان با اولین روز از هفته کارگر؛
صدای زنگ ورزش در واحدهای تولیدی 

صنعتی آذربایجان شرقی نواخته شد
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: همزمان با اولین روز از 
هفته کارگر با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی صدای زنگ ورزش طرح کاروان ورزش 
و نشاط نواخته شد. پویش ورزش و کار با عنوان »کاروان 
ورزش و نشــاط« به صورت نمادین با حضور حســین 

فتحی و معاون ورزش و جوانان در شــرکت صنایع غذایی وطن شیر)شــرکت 
گلرود( با نواختن صدای زنگ ورزش در آذربایجان شــرقی برگزار شد.همچنین 
همزمان با اولین روز از هفته کارگر با اهدای شاخه گل از سوی مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی به کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی 
شــرکت صنایع غذایی وطن شــیر این روز گرامی داشته شد. فتحی با اشاره به 
نقش ورزش در ایجاد شور و نشاط و شادابی در بین کارگران واحدهای تولیدی 
استان خاطرنشان کرد: ورزش در سالمتی نیروی کار و حفظ منابع انسانی نقش 
ارزشمندی دارد و چرخه های تولید با بهره مندی از نیروی عظیم کار به چرخه 
درآمده و به بهره وری و شکوفائی می رسد.وی همچنین از برگزاری پویش ورزش 
در واحدهای تولیدی صنعتی استان خبر داد و اذعان داشت: طرح کاروان ورزش 

و نشاط با اجرای دوشنبه های ورزش در آذربایجان شرقی اجرا می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر خبر داد؛
الحاق زمین های ملی به ۵شهر استان بوشهر 

جهت طرح نهضت ملی مسکن
مدیرکل راه و شهرســازی استان بوشــهر از تصویب 
الحاق زمین های ملی جهت طرح نهضت ملی مسکن 
در ۵ شهرســتان بوشــهر دردومین جلســه کارگروه 
امــور زیربنایی، توســعه روستایی،عشایری،شــهری 
وآمایش سرزمین ومحیط زیست استان خبر داد.سید 

محمود دســتغیبی در این جلسه گفت: پنج شهر اســتان برای طرح جهش 
تولید مسکن در محدوده شــهری زمین نداشتند که پیگیری های الزم برای 
الحاق محدوده ای از زمین های ملی به این شــهرها انجام شد.وی اظهار کرد: 
با الحاق زمین در ۵ شهر فوق، شهرهای استان بوشهر برای تأمین زمین طرح 
جهش مسکن در محدوده شهری مشکلی ندارند.دستغیبی افزود: به این ترتیب 
برای شهرســعدآباد ۱۰ هکتار، آبپخش ۲۵هکتار، بوشــکان ۳۲ هکتار،تنگ 
ارم۱۰ هکتار و کلمه ۴ هکتار در خارج از محدوده شهر مشخص شد.مدیرکل 
راه و شهرسازی استان بوشهر تصریح کرد: الحاق این زمین ها به شهر درکمیته 
فنی وکارشناسی موردبحث وبررسی قرار گرفت و مصوب شد و به این ترتیب 
زمین تمامی شــهرها برای اجرای طرح جهش تولید مسکن مشخص شد.وی 
در ادامه افزود: با توجه به برنامه ابالغی از ســوی وزارت راه و شهرســازی،در 
شهرسعدآبادوبراساس برنامه چهار ساله تعداد ۳۸۸ واحد پیش بینی شده در 
درشهربوشکان نیاز یک ســال این شهر۲۸ واحد وبر اساس برنامه چهار ساله 
۱۰۸واحد که زیر بنای هر واحد ۷۵ متر مربع وبه صورت ویالئی احداث خواهد 
شــدکه تاکنون ۴۲۲ نفر اقدام به ثبت نام در سامانه کرده اند.وی در خصوص 
شــهرهای کلمه وتنگ ارم اظهار داشت:نیاز یک ساله شهر تنگ ارم۵۰ واحد 
ونیاز چهارساله این شهر را۱۶۰ واحد که به صورت ویالئی احداث وتعداد ثبت 
نام کنندگان ۴۱ نفر میباشنددســتغیبی اضافه کرد: تاکنون در شهرکلمه ۵۲ 
نفرثبت نام کرده که نیاز یک سال این شهر۳۳ واحد وبراساس نیاز چهارساله 

برای این شهر۱۳۲ واحد پیش بینی شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور؛

به اندازه بودجه یک سال کشور معوقه مالیاتی داریم!
رییس ســازمان بازرســی کل کشــور اعالم کرد: میزان 
مالیات معوق حــدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان اســت و 
همچنیــن ۲۲۹ هزار پرونده مالیاتی بــه ارزش ۹۶ هزار 
میلیــارد تومــان در هیات های حل اختالف مســتقر در 
ســازمان امور مالیاتی وجــود دارد.به گزارش تســنیم، 
ذبیح اهلل خدائیان، رییس ســازمان بازرسی کل کشور در 
دیــدار با داود منظور، رییس ســازمان امــور مالیاتی که 
امروز در سازمان بازرســی کل کشور حضور یافته بود، با 
ابراز تأســف از میزان فرار مالیاتی در کشور، با بیان اینکه 
نباید مالیات ســتانی محدود به حقوق  بگیران شــود، لزوم 
مالیات ســتانی از افرادی که درآمد هنگفت دارند را مورد 
اشــاره قرار داد و گفت: باید افرادی که بــه فرار مالیاتی 
اقدام می کنند شناســایی و با این امر ضمن ســاماندهی 
اقتصاد کشــور نسبت به کاهش اختالف طبقاتی نیز اقدام 
کرد.رییس سازمان بازرسی کل کشور توجه دستگاه های 
اجرایی و نظارتی را به تمرکز بر پیشگیری از فرار مالیاتی 
معطوف ساخت و بر آسیب شناسی علل فرار مالیاتی تأکید 
کرد.این مســئول عالی قضائی یکــی از علل فرار مالیاتی 
را ناشــی از عدم شفافیت در کشــور دانست و ادامه داد: 
ســازمان امور مالیاتی باید به تمــام منابع درآمدی افراد 
دسترسی و تمام دســتگاه ها هم باید بانک های اطالعات 
مالی خود را در اختیار این ســازمان قرار دهند.وی الزمه 
دسترسی سازمان امور مالیاتی به بانک های اطالعاتی مالی 
دســتگاه ها را فراهم کردن زیرساخت های سخت افزاری و 
نرم افزاری عنوان کرد و با انتقاد از شــیوه ســنتی اجرای 
امور در این سازمان، یادآور شــد: متأسفانه سازمان امور 
مالیاتی کشور در بحث سیستمی و الکترونیکی کردن امور 
جزو دســتگاه های پیشرو نیســت و هنوز به سیاق سنتی 
عمل می کند.عضو شــورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه 
برخــی قوانین تکالیفی را بر عهده ســازمان امور مالیاتی 
گذاشــته که متأســفانه هنوز اجرایی نشده است در بیان 
مصداق به قانون »پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان« 
اشــاره کرد و افزود: ســازمان امور مالیاتی می توانست به 
تمام خرید و فروش ها و نقل و انتقاالت مالی دسترســی 
پیدا می کند ولی متأسفانه بعد از مدت ها از اجرای قانون، 
هنوز از ظرفیت آن استفاده نشده است.آمار باالی معوقات 
مالیاتی، نکته دیگری بود که رییس ســازمان بازرسی کل 

کشور به آن اشاره کرد و خواستار آسیب شناسی از سوی 
متخصصان امر شــد.وی در این زمینه یادآور شد: حدود 
۲۲۴ هــزار میلیارد تومان معوقــه مالیاتی وجود دارد که 
قریب به بودجه یک ســال کشور است.خدائیان بیان کرد: 
از یــک طرف فــرار مالیاتی وجــود دارد و از طرف دیگر 
نســبت به وصول منابع مالیاتی که شناســایی شــده اند 
هم اقدام نمی شــود.رییس ســازمان بازرســی کل کشور 
کاهش اطاله دادرســی مالیاتی را مــورد توجه قرار داد و 
گفت: گاهی رســیدگی به یک پرونده مالیاتی چند سال 
به طول می انجامد که این موضوع باعث بی ارزش شــدن 
مبلغ مالیات می شــود.وی در عین حــال گفت که طبق 
گزارش دریافتی ۲۲۹ هــزار پرونده مالیاتی به ارزش ۹۶ 
هزار میلیارد تومان در هیئت های حل اختالف مستقر در 
ســازمان امور مالیاتی وجود دارد که ساماندهی آنها امری 
ضروری است.این مسئول عالی قضائی وجود شرکت های 
صوری در حوزه مالیاتی را ناشــی از ضعف  ســازمان امور 
مالیاتی دانست و گفت: با توجه به فراهم ساختن دسترسی 

سازمان امور مالیاتی برای رصد شرکت ها از ناحیه سازمان 
ثبت و اسناد و امالک کشور، این سازمان به راحتی می تواند 
شــرکت های صوری یا اجاره ای را شناسایی و معلق کند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه طبق قانون 
»تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار« باید ثبت شرکت ها 
تســهیل شود، لزوم نظارت پسینی ســازمان امور مالیاتی 
جهت شناســایی شــرکت های صوری را یادآور شد.وی با 
تأکید بر دسترســی کامل ســازمان امور مالیاتی کشور به 
تمام بانک های اطالعاتی مالی، گفت: سازمان امور مالیاتی 
باید مصرانه روی این موضوع ایستادگی کند و دلیلی وجود 
ندارد که بانک مرکزی و ســایر دستگاه ها، اطالعات مالی 
خود را در اختیار این سازمان قرار ندهند.خدائیان با اشاره 
به اینکه اجرای دولت الکترونیک در حوزه مالیاتی از فساد 
پیشــگیری می کند، گفت: نباید هیچ معامله ای در کشور 
صورت بگیرد مگر اینکه از مســیر ســازمان امور مالیاتی 
عبور کند و صورت تحقق این امر، عدم وابســتگی به نفت 
محقق می شود.عضو شــورای عالی قوه قضائیه با تأکید بر 

اینکه اولویت سازمان بازرسی کل کشور پیشگیری از بروز 
تخلف و فساد است، خاطرنشان کرد: گزارش های هشداری 
سازمان بازرسی کل کشــور در راستای پیشگیری است و 
این سازمان تالش می کند مانع از شکل گیری سوءجریان ها 
شود.وی با اشاره به کمک سازمان بازرسی به سازمان امور 
مالیاتی کشــور در شناســایی منابع مالیاتی جدید گفت: 
سازمان بازرســی کل کشور در سال گذشته هزاران منابع 
مالیاتی را شناسایی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار 
داده اســت.رییس سازمان بازرسی کل کشور به مصادیقی 
اشاره کرد که عدم شناسایی آن منابع باعث تعجب هستند 
و یادآور شــد: طبق گزارش بازرسان سازمان بازرسی، در 
تهــران ۱۱۶ صرافی، ۱۲۹ قطعه ســاز و ۲۹ تاالر پذیرایی 
شناسایی شدند که پرونده مالیاتی نداشته اند و این موضوع 
نشان می دهد که شاید عزمی در شناسایی مودیان نیست 
و مواردی که ذکر شــدند از جمله چیزهایی نیستند که از 
چشمان تیزبین مأموران به دور باشند.بنابراین گزارش؛ در 
ابتدای این دیدار داود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی 
با استقبال از گزارش های سازمان بازرسی کل کشور گفت: 
گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در اصالح فرآیندها، 
دقیق و تأثیرگذار است و سازمان امور مالیاتی کشور تالش 
دارد ضمــن رعایت این نکات، حتماً بــه گزارش های این 
نهاد نظارتی ترتیب اثر دهد. رییس ســازمان امور مالیاتی 
کشــور اظهار کرد: رویکرد ما این اســت که مالیات را به 
سمت مالیات ستانی بر مبنای اطالعات و داده پیش ببریم. 
هرقدر نظرات شــخصی را در رسیدگی ها و وصول مالیات 
کم کنیم و واقعیت ها و اطالعات مستند را مبنا قرار دهیم، 
مالیات منصفانه تر، عادالنه تر و بجا و درست تر خواهد بود. 
ظرفیت هایی خوبی طی یک دهه گذشــته ایجاد شد ولی 
هنوز ایــن ظرفیت های قانونی به بار ننشســته و آن گونه 
که باید به وصول مالیات کمــک نمی کند.منظور با انتقاد 
از همکاری دســتگاه ها در دسترســی به شبکه اطالعاتی 
کشــور گفت: مالیات نیاز گسترده به شبکه اطالعات دارد؛ 
اما دســتگاه ها اطالعات خود را ملک شخصی دانسته و از 
دسترسی به سازمان امور مالیاتی خودداری می کنند. وی 
از رییس ســازمان بازرسی کل کشور خواست که در مسیر 
ایجاد دسترسی به سامانه ها، سازمان امور مالیاتی را کمک 

کند.
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گزیده خبر
مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز:

غفلت از امنيت سايبري آسيب هاي سيستمي 
را بدنبال دارد

آذربايجان شرقی – شيعه نواز: مدير منطقه 8 عمليات 
انتقال گاز در اولين جلســه امنيت سابيري منطقه در 
سال جديد بر اجراي طرح امن سازي تاسيسات تقويت 
فشــار گاز تبريز تاكيد كرد.فيروز خدائــي، بر ارتقاي 
امنيت ســايبري تاكيد كرد و گفــت: غفلت از امنيت 
سايبري، آســيب هاي سيستمي را در سازمان بدنبال دارد در اين ميان آگاهي 
از برخــي نكات امنيتي مي تواند در بســياري مواقــع از بروز خطرات احتمالي 
جلوگيري كند.خدائي افزود: براي پيشگيري از وقوع حوادث احتمالي، طرح امن 
سازي زيرساخت هاي حياتي در قبال حمالت سايبري با بهره گيري از ظرفيت 
بخش خصوصي داراي مجوز همراه با مشاور زبده عملياتي شود.مدير منطقه 8 
عمليات انتقال گاز با اشــاره به اهميت طرح امن سازي زيرساخت هاي حياتي 
در برابر حمالت ســايبري اظهار داشت: مديريت در طرح امن سازي، فرآيندي 
مستمر است كه در آن تهديدات و آسيب پذيري هاي موجود شناسايي و ارزيابي 
مي شــود تا با انجام به موقع اقدامات امن ســازي مخاطرات احتمالي سايبري 
مديريت شوند.وي در پايان جلسه، بر اهميت امنيت سايبري سيستم هاي كنترل 
و شبكه هاي صنعتي، راهكارهای پياده سازی امنيت سايبري شبكه هاي صنعتي 

و روشهای مقابله با تهديدات را مورد تاكيد قرار داد.

پروژه ارتقاء تصفيه خانه فاضالب شهر ايالم 
امسال به بهره برداری می رسد

معاون بهره برداری و توسعه شركت آب و فاضالب ايالم گفت: پروژه ارتقاء تصفيه 
خانه فاضالب شــهر ايالم در صورت تامين اعتبار تا پايان ســال جاری به بهره 
برداری خواهد رسيد.محمد پيرباوه افزود:تمام  تالش شركت آبفای استان بر اين 
است در صورت تامين اعتبارات الزم  پروژه ارتقاء تصفيه خانه فاضالب شهر ايالم 
تا پايان ســال جاری به بهره برداری برسد.وی تصريح كرد: با توجه به اينكه نوع 
فرايند سيستم ارتقاء از نوع سيستم "انوكسيک" بوده، كه يک مرحله پيشرفته 
تصفيه فاضالب اســت، با بهره برداری از اين پروژه، مشكالت زيست محيطی از 
جمله بو و آالينده های فسفر و نيترات از فاضالب حذف خواهد شد.معاون بهره 
برداری و توســعه آب و فاضالب ايالم بيان كرد: درصدديم با ارتقاء سطح كيفی 
پساب با اســتفاده مجدد در حوزه آبياری فضای سبز و حوزه آبياری كشاورزی 

بخشی از نيازهای آبی منطقه را برطرف نماييم.

بررسی وضعيت آبرسانی پارسيان در بازديد مديرعامل آبفا؛
  تکميل پروژه های نيمه تمام باعث بهبود 

وضعيت آب پارسيان می شود
مديرعامل آب و فاضالب هرمزگان در بازديد از پارسيان، روند آبرسانی به شهرها 
و روستاهای اين شهرســتان را بررسی و وضعيت اجرای پروژه ها و برنامه های 
آتی اين شــركت را در ديدار با امام جمعه، اعضای شــورای اسالمی شهرستان، 
شورای اسالمی شهرهای پارسيان و  دشتی، معاون سياسی امنيتی و اجتماعی 
فرمانداری پارسيان تشريح كرد.عبدالحميد حمزه پور در اين ديدارها با تأكيد بر 
عزم جدی آبفا برای حل مشكالت آب پارسيان، افزود: آبفا در دو جبهه عمليات 
آبرســانی را در اين شهرستان را در پيش گرفته است، يكی عمليات آبرسانی از 
طريق مشاركت سپاه و خيرين و ديگری با استفاده از توان و ظرفيت های خود 
آبفاســت.وی با قدردانی از مشاركت سپاه پاســداران انقالب اسالمی در توسعه 
آبرسانی بويژه در مناطق روستايی پارسيان به پروژه های مشاركتی در اين حوزه 
اشاره كرد و گفت: با هدف تامين نياز آبی مشتركين روستاهای   مجتمع ساحلی 
يــک باب مخــزن دو هزار متر مكعبی با اعتباری بالغ بــر ۱۳۰ ميليارد ريال با 
مشاركت نيروی دريايی سپاه در حال انجام است كه با تكميل آن اين روستاها به 
ذخيره مناسب آب دست خواهد يافت.به گفته حمزه پور،  يک باب مخزن يكهزار 
متر مكعبی در روستای بوچير نيز با مشاركت و همكاری خيرين در مرحله اتصال 
به شبكه آبرسانی اســت.مديرعامل آبفا همچنين به پروژه های در دست اقدام 
آبفا در اين شهرســتان اشاره كرد و گفت: تكميل آبشيرينكن بزرگ شهرستان 

پارسيان بخشی از نيازهای آبی اين مناطق را مرتفع خواهد كرد.

از سوی وزير برق عراق اعالم شد؛
 عراق از توافق با ايران برای تامين مجدد

 گاز خبر داد
وزير برق عراق گفت كه اين كشور و ايران برای ازسرگيری صادرات گاز ايران و 
پرداخت بدهی های بغداد به تهران به توافق دست يافتند.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق )واع(، »عادل كريم« وزير برق عراق گفت 
كه اين كشــور و ايران برای ازسرگيری صادرات گاز ايران و پرداخت بدهی های 
بغداد به تهران به توافق دست يافتند.عادل كريم گفت: در جريان سفر به تهران 
با طرف ايرانی برای واردات گاز به عراق در تابســتان توافق شــد و آنها متعهد 
شدند كه نيروگاه ها و واحدهای توليد برق را تجهيز كنند.وی افزود: بغداد برای 
واردات گاز به تهران بدهكار اســت و برای پرداخت اين بدهی توافق شــد. فكر 
می كنيم كه در فصل تابستان و همچنين زمستان تجهيز به خوبی صورت گيرد.

وزيــر برق عراق گفت: واردات گاز در جهان با كمبود مواجه اســت و به كااليی 
بســيار پرتقاضا تبديل شده و دســتيابی عراق به نياز خود يک دستاورد است و 
پيش بينی می كنيم كه تأمين برق برای شهروندان طی تابستان به خوبی صورت 
گيرد و از شــهروندان می خواهيم به منظور تضمين توزيع خوب برق برای همه 
در مصــرف صرفه جويی كنند.كريم ادامه داد: ميزان توليد انرژی در عراق خوب 
اســت اما مصرف بسيار باالست و از ســال ۲۰۰۳ تا امروز بيش از ۶۰۰ درصد 

افزايش داشته است.

 تاثير توليد روسيه بر سياست
 نفتی اوپک پالس

شــش منبع آگاه اعالم كردند اوپک پالس با وجود پيش بينی كاهش بيشــتر 
توليد نفت روســيه، احتماال به توافق فعلی ادامه می دهد و در نشســت پنجم 
مه، با افزايش اندک توليد برای پنجم ژوئن موافقت می كند.به گزارش ايســنا، 
اوپک و متحدانش شامل روسيه سرگرم تسهيل محدوديت عرضه كم سابقه ای 
هســتند كه در اوج بحران پاندمی در واكنش به ريزش تقاضا در سال ۲۰۲۰ به 
اجرا گذاشــتند.تحت توافقی كه ژوئن سال ميالدی گذشته تصويب شد، اوپک 
پالس هر ماه تا پايان سپتامبر هدف توليدش را به ميزان ۴۳۲ هزار بشكه در روز 
افزايش می دهد تا به محدوديت عرضه خاتمه دهد. ماه گذشته اين گروه برای 
ادامه اين روند و افزايش توليد مشابه برای ماه مه موافقت كرد.مصرف كنندگان 
بزرگ كه در راس آنها آمريكا ديده می شــود، اين گروه را برای افزايش بيشــتر 
توليد تحت فشــار قرار داده اند به خصوص از زمانی كه تحريمهای غربی، توليد 
روسيه را متاثر كرده است. با اين حال اين گروه برای توليد طبق اهداف تعيين 
شده با مشكل روبرو شده است و اين وضعيت احتماال ادامه پيدا خواهد كرد.طبق 
آمار، با آغاز افت توليد روســيه، توليد نفت اوپک پالس در مارس ۱.۴۵ ميليون 
بشكه در روز پايينتر از اهداف توليد اين گروه شد.بر اساس گزارش رويترز، اسناد 
وزارت اقتصاد روسيه نشان می دهد توليد نفت اين كشور در سال ۲۰۲۲ حداكثر 

۱۷ درصد سقوط خواهد كرد. 

سناریوهای اروپا برای مواجهه با قطع صادرات گاز روسیه
اقدام اخير شــركت انرژی دولتی گازپروم روسيه در قطع عرضه 
گاز به لهستان از طريق خط لوله يامال، بار ديگر نگرانيهای عرضه 
را تجديد كرد، زيرا روســيه و غرب درباره تقاضای مســكو برای 
پرداخت پول گاز به روبل اختالف دارند.به گزارش ايسنا، لهستان 
كه مهلت قراردادش برای خريد گاز روســيه امسال به اتمام می 
رســد، مكررا اعالم كرده كه به برنامه مسكو برای اجرای سيستم 
پرداخت جديد عمل نخواهد كرد. اين سيستم افتتاح حساب در 
»گازپروم بانک« را الزامی می كند كه پول پرداخت شــده به ارز 
خارجی را به روبل تبديل می كند.خبرگزاری تاس به نقل از رئيس 
پارلمان روسيه نوشت: روسيه برای احتمال توقف خريد انرژی از 
ســوی اروپا آماده است.اروپا برای حدود ۴۰ درصد از واردات گاز 
طبيعی خود به روســيه وابسته است كه عمده اين گاز از طريق 
خط لوله منتقل می شــود. مجموع عرضه روســيه به اروپا سال 
گذشته به حدود ۱۵۵ ميليارد متر مكعب رسيد و ۵۲ ميليارد متر 
مكعب آن از طريق اوكراين يا مســيرهای نزديک آن منتقل شد. 
مسيرهای جايگزين شامل خط لوله يامال-يوروپ كه از بالروس و 
لهستان عبور كرده و به آلمان می رسد و خط لوله نورد استريم ۱ 
كه از دريای بالتيک به آلمان امتداد دارد، هستند.اكثر كشورهای 
اروپايی وابســتگی خود به گاز روسيه را در سالهای اخير كاهش 
داده انــد. كريدور ترانزيت اوكراين در ســال ۲۰۲۱ عمدتا برای 
انتقال گاز به اســلواكی و سپس به اتريش و ايتاليا مورد استفاده 
قرار گرفت.جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا واردات نفت و فرآورده 
های نفتی روسيه را ممنوع اعالم كرده و انگليس هم اعالم كرده 
اســت كه واردات نفت روسيه را تا پايان سال ۲۰۲۲ متوقف می 
كند. اتحاديه اروپا اعالم كرده كه می خواهد واردات گاز روســيه 
را امســال به ميزان دو سوم كاهش دهد و وابستگی به واردات از 
روسيه را پيش از سال ۲۰۳۰ قطع كند.بعضی از كشورها گزينه 
های ديگری برای تامين گاز دارند و شبكه گاز اروپا به هم پيوسته 
است بنابراين گاز تامين شده می تواند در اين شبكه تقسيم شود 
هر چند كه بازار گاز جهانی حتی پيش از بحران اوكراين هم دچار 
بحران كمبود عرضه بود.آلمان كه بزرگترين مشتری گاز روسيه 
اســت و صدور تاييديه خط لوله گازی جديد نورد اســتريم ۲ را 

بــه دليل بحران اوكراين متوقف كرده، ممكن اســت از انگليس، 
دانمارک، نروژ و هلنــد از طريق خط لوله، گاز وارد كند. انجمن 
نيروگاه BDEW آلمان خواســتار برنامه دولتــی اضطراری برای 
آماده سازی اين كشور در برابر اختالالت عرضه گاز روسيه شده 
است.شــركت اكوئينور نروژ اعالم كرده در حال بررسی راههايی 
برای توليد بيشــتر گاز از ميادين نروژی در تابســتان امسال كه 
معموال فصل تعميرات اســت، خواهد بود.جنوب اروپا می تواند 
گاز جمهوری آذربايجــان را از طريق خط لوله ترانس آدرياتيک 
بــه ايتاليا و همچنين از خط لولــه گاز طبيعی ترانس آناتولی از 
طريق تركيه دريافت كند.آمريكا هم برای تامين ۱۵ ميليارد متر 
مكعب گاز طبيعی مايع برای اتحاديه اروپا در سال ميالدی جاری 
تالش می كند. با اين حال مقامات ارشــد دولت آمريكا مشخص 
نكرده اند چه ميزان LNG اضافی از ســوی آمريكا برای اتحاديه 
اروپا فراهم خواهد شــد. كارخانه هــای LNG آمريكا با ظرفيت 
كامــل توليد می كنند و تحليلگران مــی گويند عمده صادرات 
اضافی كه به اروپا فرســتاده می شود، صادرات تغييرمسير يافته 

از نقاط ديگر اســت.پايانه های LNG اروپا هم ظرفيت محدودی 
برای واردات بيشتر دارند با اين حال بعضی از كشورهای اروپايی 
می گويند در حال بررسی راههايی برای توسعه واردات و ذخيره 
سازی هستند.قرارداد لهستان با گازپروم برای ۱۰.۲ ميليارد متر 
مكعب در سال اســت و حدود ۵۰ درصد از مصرف اين كشور را 
پوشــش می دهد. شركت PGNiG لهستان اعالم كرد اقداماتی را 
برای احيای جريان گاز مطابق با قرارداد يامال انجام خواهد داد و 
هر گونه توقف عرضه، نقض اين قرارداد خواهد بود و اين شركت 
حق مطالبه خسارت را در اين مورد خواهد داشت.چندين كشور 
ممكن اســت به دنبال پر كردن هر گونه شكاف در تامين انرژی 
با واردات برق از شــبكه های كشورهای همسايه باشند كه توليد 
برق با استفاده از نيروی هسته ای، تجديدپذيرها، برق آبی يا زغال 
سنگ را افزايش داده اند.كميسيون اروپا اعالم كرد گاز و LNG از 
كشورهايی نظير آمريكا و قطر می تواند امسال جای ۶۰ ميليارد 
متر مكعب عرضه گاز روسيه را بگيرد. افزايش مصرف بيومتان و 
هيدروژن تا ســال ۲۰۳۰ هم می تواند به اين منظور كمک كند.

پروژه های بادی و خورشــيدی جديد می تواند امسال جای ۲۰ 
ميليارد متر مكعب تقاضا برای گاز را بگيرد و ســه برابر شدن آن 
تا سال ۲۰۳۰ و افزوده شدن ۴8۰ گيگاوات نيروی بادی و ۴۲۰ 
گيگاوات انرژی خورشيدی، می تواند ۱۷۰ ميليارد متر مكعب در 
ســال صرفه جويی به همراه داشته باشــد.كاهش يک درجه ای 
ترموســتات ها می تواند در مصرف ۱۰ ميليارد متر مكعب گاز در 
ســال ميالدی جاری صرفه جويی كند و تا سال ۲۰۳۰ جايگزين 
كردن پمپهای حرارتی به جــای آبگرمكن های گازی، می تواند 
۳۵ ميليارد متر مكعــب در مصرف گاز صرفه جويی كند.نيروی 
هسته ای موجود در بلژيک، انگليس، فرانسه و آلمان كاهش پيدا 
كــرده و نيروگاهها به دليل فرســودگی يا قرار گرفتن در فرآيند 
بازنشستگی، با اختالل فعاليت روبرو هستند.اروپا تالش می كند از 
زغال سنگ فاصله بگيرد و اهداف اقليمی را محقق كند اما بعضی 
از نيروگاههای زغال سوز در پی جهش سرسام آور قيمتهای گاز، 
از اواسط ســال ۲۰۲۱ دوباره فعاليتشان را ازسرگرفته اند. آلمان 
اعالم كرده است كه برای كاهش وابستگی به گاز روسيه، ممكن 
اســت عمر فعاليت نيروگاههای زغال سوز يا هسته ای را افزايش 
دهد.در بحرانهای قبلی، كشــورها به دنبال كاهش توليد صنعتی 
در برخــی مواقع بودند و به ژنراتورهای پشــتيبان پول پرداخت 
می كردند و به خانوارها دستور می دادند مصرف انرژی را محدود 
كــرده يا قطع برق موقتی را اجرا می كردند.به گفته تحليلگران، 
اگر آلمان گاز كافی دريافت نكند، صنعت اين كشور كه عامل يک 
چهارم از مصرف اين كشور است، اول از همه آسيب خواهد ديد.

طی ۱۵ سال گذشــته اختالفات شديدی بين روسيه و اوكراين 
بر ســر گاز پيش آمد كه عمدتا مربوط به قيمتها بود. در ســال 
۲۰۰۶ گازپــروم عرضه گاز به اوكرايــن را به مدت يک روز قطع 
كرد. در زمســتان ۲۰۰۹-۲۰۰8 اختالالت عرضه گاز روسيه در 
سراسر اروپا منعكس شد و روسيه عرضه گاز به كی يف را در سال 
۲۰۱۴ پس از الحاق شبه جزيره كريمه قطع كرد.بر اساس گزارش 
رويترز، اوكراين خريد گاز روسيه را در نوامبر سال ۲۰۱۵ متوقف 
كرد و به جای آن با معكوس كردن جريان گاز در بعضی از خطوط 

لوله خود، از كشورهای اتحاديه اروپا گاز وارد كرد.

چهار خريــدار گاز اروپايی همان طور 
كه والديمير پوتين درخواســت كرده 
بود، پــول واردات گاز از روســيه را به 
ايسنا،  روبل پرداخت كردند.به گزارش 
بلومبرگ بــه نقل از يــک منبع آگاه 
نوشت: اگرچه خريداران ديگر، شرايط 
درخواســتی مســكو را رد كرده اند اما 
پــس از قطع عرضه گاز به لهســتان و 
بلغارســتان در روز چهارشنبه، احتمال 
قطع بيشتر عرضه گاز تا نيمه دوم ماه 
مــه كه زمان پرداخت پــول خريد گاز 
سرمی رسد، وجود ندارد. اين فرد آگاه 
گفت: ۱۰ شركت اروپايی حسابهايی در 
گازپروم بانک برای عمل به درخواست 
پرداخت روسيه گشوده اند.مسكو پس 
از اعمال تحريمهای گســترده اتحاديه 
اروپا، خواستار پرداخت پول گاز به روبل 
از اول آوريل شــد. عرضه گاز روسيه به 
لهســتان و بلغارســتان پس از اين كه 
اين كشــورها حاضر نشــدند پيشنهاد 
گازپــروم برای مكانيــزم پرداخت پول 
گاز به روبل را بپذيرند، قطع شــد. اين 
غول گازی می گويــد مكانيزم مذكور 
تحريمهــای اتحاديه اروپا را نقض نمی 

كند.اما همزمان با تشــديد بن بســت 
ميان روســيه و اروپا بر سر تامين گاز، 
اورزوال فون در الين، رئيس كميسيون 
اروپا، هشدار داد شركتهايی كه تسليم 
درخواست روسيه شده و پول گاز را به 
روبل پرداخت می كنند، تحريمها عليه 
مسكو را نقض خواهند كرد.پس از اقدام 
روسيه در قطع گاز  لهستان و بلغارستان 
و عمل به تهديدش، شركتها و دولتهای 

اروپايی در تالش برای واكنش هستند. 
اروپا تالش می كنــد جبهه واحدی را 
حفظ كند اما به گفته يک منبع نزديک 
به شركت گازپروم، بعضی از شركتهای 
اروپايی اقداماتی را انجام می دهند كه 
به آنها اجازه می دهد به مقررات جديد 
مســكو عمل كنند.آلمان پس از اقدام 
روسيه در توقف تحويل گاز به لهستان 
و بلغارستان، تهديد توقف عرضه گاز را 

جدی گرفته اســت. رابرت هابک، وزير 
اقتصاد آلمان در برلين گفت: روســيه 
نشان داد كه آماده است جدی شود. آنها 
آماده متوقف كردن تحويل گاز هستند. 
ما بايد اين موضــوع را جدی بگيريم و 
اين مسئله برای ساير كشورهای اروپايی 
هم صدق می كند. توقف يكباره عرضه 
گاز روسيه كه ۳۵ درصد از گاز آلمان را 
تامين می كند، اين كشور كه بزرگترين 
اقتصاد اروپاست را به ركود می كشاند. 
كرملين نشــان داده كه آماده متوقف 
كردن عرضه گاز بر ســر درخواســت 
پرداخت پول به روبل اســت اما آلمان 
معتقد است كه به شــرايط قراردادش 
عمــل مــی كند.بر اســاس گــزارش 
بلومبرگ، آلمان اين دســتورالعمل را 
دنبال می كند كــه گاز بايد به يورو يا 
دالر پرداخت شود و گازپروم بانک اين 
وجوه را به روبل تبديل كند. وزير اقتصاد 
آلمان گفــت: انتظار دارد شــركتهای 
آلمانی به اين شــرايط عمل كنند و در 
ادامه افــزود: فرآيند پرداخت روســيه 
مبهم بوده و بايــد ديد كرملين چطور 

واكنش نشان می دهد.

چهار خریدار گاز اروپایی به 
روسیه به روبل پول دادند

غولهای نفتــی ده ها ميليارد 
دالر دارايــی روســی را رها 
می كننــد امــا نفــت ۱۰۰ 
دالری، تا حدودی تســكين 
دهنده آالم اين شركتها بوده 
اســت.به گزارش ايسنا، حمله نظامی روســيه به اوكراين باعث شد 
ابرغولهای انرژی جهانی روابط خود با مسكو را قطع كنند و همزمان 
قيمتهای نفت و گاز را به شــدت افزايش داد. نتيجه اين وضعيت در 
فصل درآمدهای سه ماهه اول پر از تناقض بوده است و اين شركتها 
از يک طرف ســود عملياتی بااليی را ثبت كرده اند و از سوی ديگر 
ضررهای چشمگير را متحمل شده اند.پنج شركت نفتی بين المللی 
بزرگ جهان بــدون در نظر گرفتن ضرر و زيان خروج از روســيه، 

مجموعا ۳۴ ميليارد دالر درآمد خالص را گزارش خواهند كرد. اين 
باالترين رقم از ســال ۲۰۱۱ اســت اما می تواند با مجموع ضرر و 
زيان شــركتهای اكسون موبيل و شــل از خروج از پروژه نفت و گاز 
ساخالين و واگذاری سهام روس نفت توسط بريتيش پتروليوم برابری 
كند.وضعيت آن طور كه تصور می رود بد نيســت. ضرر حسابداری 
به معنای آن نيســت كه پول از شركت خارج می شود و آماری كه 
برای سرمايه گذاران واقعا اهميت دارند يعنی جريان نقدينگی آزاد، 
به باالترين حد در ۱۴ ســال اخير می رسد. چشم انداز باقی مانده 
سال هم قوی اســت.لورا هوی، تحليلگر سهام در شركت هارگريوز 
لنزداون در اين باره می گويد: خروج از روســيه، درآمدهای صنعت 
نفــت را نبايد چندان از روندی كه داشــت دور كند. قيمتهای نفت 
احتماال در كوتــاه مدت باال می مانند زيرا كمبود عرضه ادامه دارد.

توتال انرژيز فصل اعالم درآمدها را روز پنج شنبه آغاز می كند و پس 
از آن اكســون موبيل و شورون درآمدهای ســه ماهه خود را اعالم 
خواهند كرد. شــركتهای بريتيش پتروليوم و شل درآمدهايشان را 
هفته آينده اعالم می كنند. در حالی كه همتايان روسی اين شركتها 
مانند نواتک نتايج مالی ســه ماهه را منتشر نمی كند.برای غولهای 
نفتی ســه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ تا حدود زيادی مشكالت مالی 
پاندمی ويروس كرونا را به فراموشی می سپارد. پس از حمله نظامی 
روسيه به اوكراين قيمتهای نفت برای مدت كوتاهی تا مرز ۱۴۰ دالر 
در هر بشكه صعود كرد و قيمت گاز طبيعی اروپا ركورد جديدی را 
شكست. قيمتها در هفته های اخير عقب نشينی كرده اند اما به دليل 
مذاكرات اروپايی برای محدود كردن واردات انرژی روسيه، همچنان 
در سطح بســيار بااليی مانده اند.شركتهای نفتی بزرگ در موقعيت 

رشک برانگيزی قرار دارند. ديگر خبری از كلنجار رفتن با قيمتهای 
اندک، افت تقاضا و انتقاد رو به رشــد از تغييرات اقليمی نيست. در 
عوض، دولتهای سراســر جهان به يكباره به شدت تالش می كنند 
توليدكنندگان انــرژی را جذب كرده و عرضه اندكی كه وجود دارد 
را جــذب كنند.با انتظار برای اوقات بهتری كه پيش رو وجود دارد، 
ارزش ســهام شل، اكسون و شورون امســال حدود ۳۰ درصد رشد 
كرده اســت. اما سايه جنگ در اوكراين همچنان بر سر صنعت نفت 
مانده و ســهام بريتيش پتروليوم و توتال كه شركتهايی با بيشترين 

آسيب پذيری مربوط به روسيه هستند، عملكرد خوبی نداشته اند.

مهاجرت ابرغول ها از روسيه
توتال تنها شركت نفتی بزرگی بوده كه حاضر نشده است از روسيه 
خارج شود. اين شــركت ۱۹.۴ درصد سهم در شركت گازی نواتک 
و ســهام بزرگی در پروژه های LNG دارد. پاتريک پويانه، مديرعامل 
توتال گفته اســت خروج از روســيه منابع ارزشمند را به رايگان به 

پوتين برمی گرداند اما آســيب پذيری ناشی از داراييهای روسی اين 
شــركت به قوت خود باقی است.بريتيش پتروليوم نخستين شركت 
بزرگی بود كه خروج از روســيه را اعالم كرد اما بزرگی هزينه خروج 
اين شركت، ضرر شركتهای ديگر را تحت الشعاع قرار داد. اين شركت 
حدود ۲۰ درصد ســهام در روس نفت را واگذار می كند كه حداكثر 
۲۵ ميليارد دالر ضرر و زيان دارد. اين شــركت در جســت و جوی 
يک خريدار، با شــركتهای دولتی در آسيا و خاورميانه تماس گرفته 
است.شركت شل با خريداران چينی درباره ۲۷.۵ درصد سهمش در 
پروژه گاز طبيعی مايع ســاخالين ۲ مذاكره می كند. اكسون اعالم 
كرده كه روی خروج از پروژه نفتی ســاخالين يک كار می كند. تنها 
آسيب پذيری شورون مربوط به خط لوله سی پی سی است كه نفت 
خام توليد شــده در قزاقســتان را به بندری در ساحل دريای سياه 
روسيه می برد.آسيب ناشی از ترک روسيه ممكن است كمتر از دهها 
ميليارد دالر ضرر و زيان پيش بينی شده در سه ماهه نخست باشد.

پيدا كردن خريدار ممكن است به اين راحتی نباشد.

آیانفت۱۰۰دالریضررهایمیلیاردیراجبرانمیکند؟

آنتون سيلوانوف، وزير دارايی روسيه با اشاره به تحريمهای 
بين المللی عليه نفت اين كشور اعالم كرد كه توليد نفت 
روسيه ممكن است امسال حداكثر ۱۷ درصد سقوط كند.

به گزارش ايسنا، ســيلوانوف در كنفرانسی به خبرنگاران 
گفت: توليد نفت حدود ۱۷ درصد كاهش پيدا خواهد كرد. 
با اين حال وی توضيح نداد آيا اين كاهش از سطح توليد در 
ابتدای سال ۲۰۲۲ يا در مقايسه با ميانگين ساالنه خواهد 
بود.وزير دارای روسيه گفت: حجم دقيق به تقاضای خارجی 
برای نفت روسيه بســتگی دارد. ما اكنون نمی دانيم چه 
كشورهايی از خريد امتناع می كنند و كدام كشورها تمايل 
دارند. روسيه تالش خواهد كرد جريان نفت خود را به سوی 
بازارهايی تغيير دهد كه همچنان به خريد نفت اين كشور 

عالقمندند.صنعت نفت روسيه از زمان حمله نظامی مسكو 
به اوكراين كه اعمال تحريمهای گسترده كشورهای غربی 
و متحدانش را به همراه داشــت، تحت فشار شديدی قرار 

گرفته است. در حالی كه تنها آمريكا و انگليس ممنوعيت 
واردات نفت و فرآورده های نفتی روسيه را اعالم كرده اند، 
بسياری از خريداران ديگر به دنبال يافتن منابع ديگر تامين 
هستند. اتحاديه اروپا سرگرم بررسی اعمال محدوديت برای 
واردات نفت روســيه است اما كشورهای ديگر به خصوص 
در آسيا، به خريد محموله های نفت روسی ادامه می دهند.

بر اســاس گزارش بلومبرگ، به گفته وزير دارايی روسيه، 
توليد نفت روسيه در ســال ۲۰۲۱ بيش از ۵۲۴ ميليون 
تن معادل ۱۰.۵۲ ميليون بشكه در روز بود. اگر سيلوانوف 
درباره ميانگين توليد ساالنه صحبت كرده باشد، ۱۷ درصد 
كاهش، توليد نفت روســيه را به ۴۳۵ ميليون تن معادل 

حدود 8.۷۴ ميليون بشكه در روز می رساند.

احتمالسقوطتولیدنفتروسیه
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گزیده خبر

در راستای ارتقای رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش
ایران خودرو »طرح امداد و خدمات« ویژه 

تعطیالت عید سعید فطر را اجرا می کند
معاون شبکه خدمات شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو از ارایه خدمات 
ویژه شرکت های ایساکو و امداد خودرو ایران در ایام تعطیالت عید سعید فطر به 
دارندگان محصوالت ایران خودرو خبر داد.ایکوپرس- ماشااله وردینی گفت: حوزه 
خدمات پس از فروش ایران خودرو در تعطیالت مناسبتی طول سال، طرح های 
ویژه ای را به منظور تســهیل در ارایه خدمات بــه هموطنان و افزایش رضایت 
مشتریان اجرایی می کند، در همین راســتا از دوازدهم تا شانزدهم اردیبهشت 
امسال مقارن با تعطیالت عید سعید فطر تمهیدات خاصی را برای سفرهایی که 
در این ایام صورت خواهد گرفت، در نظر گرفته اســت.وی در این باره گفت: در 
طرح »امداد و خدمات عید فطر« ۱۳۳ نمایندگی به صورت کشــیک دو شیفت 
و تک شــیفت آماده خدمت رسانی به مشــتریان خواهند بود که ساعت کاری 
نمایندگی های تک شــیفت از ۸ تا ۱۶  و نمایندگی های دو شیفت از ۸ تا ۲۰ 
خواهد بود. همچنیــن تعدادی از نمایندگی ها نیز به صورت آماده باش در طرح 
حضور دارند که در صورت نیاز به هموطنان خدمت رســانی کنند.همچنین در 
این ایام، در مجموع ۳۷۹ گروه امدادی و ۷۰۹ اکیپ شیفت، شامل امدادپالس، 
خودروبر، موتورسوار، پایگاه ثابت امدادی، امداد بانوان، امدادسوییچ، امداد گلس 
و کانکس در مسیرهای پرتردد کشور و محورهای مواصالتی آماده ارایه خدمات 
به خودروهای هموطنان خواهند بود.وردینی گفت: کارکنان حوزه خدمات پس 
از فروش ایران خودرو، همواره در کنار مردم هســتند تا در صورت بروز هر گونه 
مشکل و نیاز به امداد و ارایه خدمات، در اسرع وقت به آن ها خدمت رسانی کنند.

تفاهم نامه بین شرکت تامین سرمایه خلیج 
فارس و منطقه ویژه اقتصادی المرد

 در حاشــیه سومین نمایشگاه حمایت از ســاخت داخل در صنعت پتروشیمی 
که اســفند ماه سال گذشــته برگزار گردید، نشست های مشترکی بین مدیران 
منطقه ویژه اقتصادی المرد و شــرکت تامین سرمایه خلیج فارس در خصوص 
همکاری مشترک جهت تأمین مالی منطقه ویژه برگزار گردید، که این نشست ها 
امروز منجر به امضــای تفاهم نامه و اجرای آن گردید.به گزارش روابط عمومی 
منطقه ویژه اقتصادی المرد به دنبال گســترش ســرمایه گذاری ها و استقبال 
سرمایه گذاران به ویژه در حوزه پتروشیمی از ظرفیت های منطقه ویژه این کانون 
صنعتی به منظور تامین سرمایه با شرکت تامین سرمایه خلیج فارس به عنوان 
اولین شرکت تامین سرمایه صنعتی کشور  و از زیرمجموعه های هلدینگ صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس به شمار می رود، تفاهم نامه همکاری امضا کرد. با انعقاد 
این تفاهم نامه شاهد رشد و توسعه سرمایه گذاری ها و صنعتی تر شدن منطقه 
ویژه خواهیم بود. بر اساس این تفاهم نامه بررسی زمینه های همکاری در حوزه 
های مختلف بازار ســرمایه، استفاده از ظرفیت های قانونی و مالی شرکت تامین 
سرمایه جهت تسهیل و توسعه و تامین مالی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری 
شــرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی المرد و انجام مراحل قانونی اخذ 
مجوزهای الزم در این خصوص تهیه و صحه سنجی انواع گزارشات توجیهی فنی 
مالی و اقتصادی مورد نیاز منطقه و یا اشــخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده 
توسط منطقه، هم چنین مشاوره مالی و سرمایه گذاری، با توافق طرفین صورت 
خواهد گرفت.الزم به ذکر است هم اکنون منطقه ویژه ۳ قرارداد سرمایه گذاری 
در صنعت پتروشــیمی با حجم ســرمایه گذاری ۲۳۹ میلیون دالر و ۱۴۵۰۰ 
میلیارد ریال منعقد کرده و به زودی ۲ قرارداد ســرمایه گذاری دیگر در حوزه 

پتروشیمی را نیز به سرانجام می رساند.

مدیر مجتمع صنعتی چادرملو در جمع خبرنگاران :
چادرملو به دنبال افزایش تولید و کاهش 

مصرف انرژی 
  مهندس وحید خلیلی مدیر مجتع صنعتی چادرملو در نشست خبری با اصحاب 
رسانه  با اشاره به عملکرد مطلوب تولید در واحد های معدنی و صنعتی چادرملو 
گفت:  در سال گذشته حدود ۱۲ میلیون تن کنسانتره و سه میلیون و ۸۰۰ هزار 
تن گندله، تولید کرده ایم.وی افزود : در سال گذشته علیرغم کاهش تولید ۱۵۰ 
هزارتن فوالد بدلیل خاموشی های اعمال شده برق،  بالغ بر  یک میلیون و ۵۰ 
هزار تن شمش فوالدی و ۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتن آهن اسفنجی تولید کردیم 
که شــمش مازاد فروش داخلی به کشــورهای متقاضی که خواهان گرید های 
جهانی است صادر شده است.مدیر مجتمع صنعتی چادرملو  گفت: شرکت هایی 
همانند چادرملو محرک رشد اقتصادی کشور هستند همان طور که سالی بسیار 
خوب در بازار بورس اوراق بهادار داشتیم و در هر کجای کشور که  زمینه توسعه 
موجود باشد شــرکت چادرملو آماده مشارکت و سرمایه گذاری است.خلیلی با 
اشاره به طرح شیرین سازی و انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی و استان 
یزد افزود : با این ابتکار و اقدام ۳ شرکت بزرگ معدنی و صنعتی از بروز بحرانهای 
آتی ناشــی از کمبود آب شیرین پیشگیری شده است. وی با تاکید بر  اهمیت 
ارتباط بدنه صنعت و مراکز علمی، پژهشی،  دانش بنیان و ماشین سازان داخلی 
گفت: در راستای این همکاری ها حدود ۳۰ هزار قطعه صنعتی مورد نیاز خود را 
بومی سازی کرده ایم .وی همچنین با اشاره به بحث زیرساخت های گاز، آب و 
برق در این شرکت صنعتی گفت: صنعت فوالد جزو صنعت هایی است که وقتی 
در جایی شــکل بگیرد نیازمندی های خاص خود را دارد. خوشبختانه با پروژه 
انتقال آب مشکل ما در بخش آب حل شد اما همچنان با بهره گیری از فناوری 
هــای نوین در جهت صرفه جویی انرژی تالش میکنیم، بطوریکه هم اکنون در 
مجتمع صنعتی چادرملو به ازای هر تن فوالد کمتر از یک متر مکعب آب مصرف 

می شود و این کمترین میزان آب مصرفی برای صنعت فوالد است.

 شوینده ها هم در آستانه 
افزایش قیمت

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده با بیان اینکه مواد اولیه و 
هزینه های جانبی تولید گران شده است، گفت: هنوز میزان درصد 
افزایش قیمت محصوالت شوینده تعیین تکلیف نشده است.بختیار 
علم بیگی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد زمان افزایش قیمت 
محصوالت شوینده، اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، 
افزایــش هزینه های جانبی همچون کرایه حمل و عوارض گمرکی، 
دستمزد کارگران و …، مقرر شد محصوالت شوینده افزایش قیمت 
داشته باشند.رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی 
و آرایشی ایران افزود: البته هنوز جلسات با سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت های تولیدی ادامه دارد و درصد 
و زمان افزایش قیمت محصوالت به صورت دقیق مشــخص نشده 
اســت.وی گفت: با توجه به اینکه هم اکنون در ماه رمضان هستیم 
از این رو صبر کرده ایم تا ماه رمضان تمام شــود و پس از آن قیمت 

محصوالت شوینده تعیین تکلیف خواهد شد.

نسبت به سال گذشته میالدی؛
سطح تجارت میان ایران و تاجیکستان 

۴.۵ برابر افزایش یافت
تهران- ایرنا- تجارت دوجانبه بین ایران و تاجیکســتان که دارای 
پیوندهای زبانی، فرهنگی و مذهبی هســتند، پس از هفت ســال 
کاهش برای دومین ســال در حال بهبود اســت و در سال ۲۰۲۲ 
نسبت به سال گذشته آن ۴.۵ برابر افزایش داشته است.به گزارش 
بامــداد جمعه ایرنا از آســیا پالس، بر اســاس گــزارش اداره آمار 
تاجیکستان، در ســه ماهه اول سال جاری میالدی حجم مبادالت 
تجاری دوجانبه میان ایران و تاجیکســتان حدود ۶۷ میلیون دالر 
بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۱، یک جهش 
۴.۵ برابری از خود نشــان می دهــد. ارزش واردات کاالهای ایرانی 
از ســوی تاجیکستان در ژانویه تا مارس سال جاری میالدی ۳۳.۵ 
میلیــون دالر و ارزش صــادرات محصوالت تاجیکســتان به ایران 
در دوره مشــابه ۳۳.۴ میلیون دالر بوده اســت. روند احیای روابط 
تجاری ایران و تاجیکســتان از سال گذشته آغاز شد که در نتیجه 
آن مبادالت تجاری بین دو کشــور به بیــش از ۱۲۰ میلیون دالر 
رســید. این روند در مقایسه با سال ۲۰۲۰، حدود ۲.۱ برابر افزایش 

یافته است. 

 رئیس جمهور: واردات بی رویه خیانت است

خطر ۳ برابر شدن تخصیص ارز واردات و ظهور مجدد واردات بی رویه
بر اســاس آمارهای اعالمی بانک مرکزی، در پایان فروردین ماه، 
تقاضا برای ارز وارداتی ۳ برابر شده این در حالی است که به نظر 
می رسد در صورت عدم مدیریت ثبت سفارشهای وارداتی ذخایر 
ارزی کشور پاسخگوی حجم افسارگسیخته تقاضای وارداتی در 
ماههای پیش رو نباشد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم، اواخر اسفند ماه ســال ۱۴۰۰ بود که معاون اقتصادی 
رئیس جمهور مصوبه ای را به وزارت صمت ابالغ کرد که براساس 
آن اعتبارســنجی واردات کنندگان جایگزین سابقه واردات شد. 
سابقه واردات تنها عاملی بود که سقف واردات را محدود می کرد.

در حقیقت ســابقه واردات اجازه نمــی داد واردکنندگان بیش از 
یک ســقف معین که براساس میانگین واردات دو سال اخیر آنها 
تعیین می شد، مجوز واردات داشته باشند و به این ترتیب تقاضای 
واردات در ســالهای اخیر با وجود تقاضا کنترل شد. این رویه از 
ســال ۱۳۹۷ و به دنبال مشکالت ارزی کشور در دستور کار قرار 
گرفتــه بود.پس از ابالغ این مصوبه جدید که به تصویب ســتاد 
اقتصادی دولت رســید، وزارت صمت اقدامات الزم جهت اجرای 
آن را در فروردیــن ماه آغاز کرد. بالفاصله پــس از اعالم و آغاز 
فرآیند جایگزینی اعتبارسنجی در مورد ابهامات و خطراتی که این 
مصوبه، می تواند برای کشور داشته باشد هشدارهای متعددی داده 
شد.یکی از ابهامات اساسی این بود که شاخص های اعتبارسنجی 
واردکنندگان شفاف نبود. پس از بررسی های صورت گرفته شاهد 
بودیم که شاخص های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای یک دوره گذار قابل قبول نیســت و این مســئله 
ســبب افزایش نگرانی ها شد.الزم به ذکر است، در این رابطه پنج 
شــاخص اصلی تحت عناوین »اطالعــات پایه، وضعیت مدیران، 
نظام مدیریتی، برنامه ریزی راهبــردی، وضعیت تولید، وضعیت 
اشتغال، وضعیت بهره وری، تشکل گرایی، فعالیت های عام المنفعه 

و محرومیت زدایی و رونق موضوع فعالیت«  تعیین شده است.

تیر خالص به منابع ارزی کشور
شاید در نگاه اول شاخص های تعیین شده مناسب به نظر برسد 
اما باید در نظر داشــت که موضوع واردات بحث بسیار حساسی 
اســت. طبیعتا در خصوص یک واردکننده کاالهای غیر اساسی 

و مصرفی، شــاخص های مالی که در زیر مجموعه اطالعات پایه 
قرار می گیرند باید وزن بســیار بیشتری نسبت به شاخص هایی 
مانند تشــکل گرایی و فعالیت های عام المنفعه داشته باشد. به 
عبارت ساده تر در شــرایط فعلی به هیچ عنوان نباید به سمت 
باز شــدن دروازه های وارداتی برای افراد بی نام و نشان حرکت 
کــرد؛ هنوز فراموش نکرده ایم از محل جوالن کارتهای بازرگانی 
یک بار مصرف چه زیان هنگفتی به تجارت کشــور وارد شد. از 
طرف دیگر کشــور همچنان در شــرایط پیچیده تحریمها قرار 
دارد و انتظارات تورمی بار دیگر در آستانه تقویت شدن است، با 
وجود افزایش تقاضای واردات و تهدید منابع ارزی کشور ممکن 
است در کوتاه مدت شاهد جهش نرخ ارز باشیم. در این شرایط 
ناترازی ارزی، تیر خالص به تحمیل تورم افســار گســیخته به 
کشــور اســت.این عوامل در کنار یکدیگر سبب شده تا ارزش و 
حجم واردات، با وجود محدودیت های ارزی کشــور جهش پیدا 
کند و واردکنندگانی که طی یک ســال واردات آنها از چند صد 

میلیون دالر فراتر نمی رفت، احتماال امکان واردات میلیارد دالری 
داشته باشند.از سوی دیگر در حال حاضر با استناد به نخستین 
آمارهای منتشــر شده شاهد رشد شــدید ثبت سفارش واردات 
و تخصیص ارز برای واردات انــواع کاالها به خصوص اقالم غیر 
اساسی هستیم؛ به اعتقاد کارشناسان این موضوع خطری جدی 

برای منابع ارزی کشور است.

جهش سه برابری تقاضای ارز واردات
براســاس اعالم بانک مرکزی در فروردین ماه ســال جاری، سه 
میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی، یک میلیارد دالر برای 
واردات دارو و تجهیزات پزشکی و حدود هفت میلیارد دالر برای 
واردات سایر اقالم ارز تخصیص داده شده است.زمانی می توانیم 
تاثیر بسیار شدید جایگزینی اعتبارسنجی به جای سابقه واردات 
را متوجه شــویم که بدانیم مجمــوع کل ارز تخصیص یافته در 
فروردین ماه سال ۱۴۰۰ )شامل ترجیحی و غیر ترجیحی( تنها 

۲.۳ میلیارد تومان بوده است.این در حالی است که شرایط ارزی 
کشــور به تعادل نرســیده و به نظر نمی رسد با افزایش تقاضای 
وارداتی ذخایر ارزی مناســبی برای جلوگیری از ایجاد نوسانات 
شــدید نرخ ارز در کشور فراهم شــده باشد.ضمن اینکه رئیس 
جمهــور نیز چندی پیش بر ضرورت مقابلــه با واردات بی رویه 
تاکید کرده و گفته بود: وزیر صمت موظف اســت جلوی واردات 
بی رویه را بگیرد و دســتهای پنهان را در این زمینه قطع کند. 
وقتی امکان تولید داخل هســت، واردات نه تنها خدمت نیست 
بلکه خیانت است.با این تفاسیر آیا بهتر نیست به جای آزادسازی 
ســقف واردات و پهن کــردن فرش قرمز بــرای واردکنندگان 
دولــت این رویه را از دســتور کار خارج یــا آن را در ترکیب با 
ســابقه واردات، اجرا کند؟ سوال دیگری که باید مورد توجه قرار 
گیرد این اســت که چرا در چنین شــرایطی تخصیص ارز برای 
واردات کاالهای مصرفی تبدیل به یک خبر مثبت برای دستگاه 
سیاست گذار ارزی کشور شده است؟در صورت بروز مشکالت و 
تنگنای ارزی در آینده، دولت نیاز به ذخایر ارزی مناسب دارد و 
اســتفاده از درآمدهای نفتی وصول شده در مقطع فعلی آن هم 
به این شکل صحیح نیست.این موارد از جمله خطراتی است که 
باید مورد توجه نهادهای اجرایی کشــور، از جمله بانک مرکزی 
و وزارت صمت قرار گیــرد در غیر این صورت با واردات بی رویه 
تقاضا برای ارز به شدت افزایش خواهد یافت، در صورت ناترازی 
ارزی در کشور مشکالت تورمی جدیدی را برای دولت سیزدهم 
که به دنبال کنترل افزایش سطح عمومی قیمت ها است، ایجاد 
خواهد کرد.الزم به ذکر اســت، بانک مرکزی در فروردین ماه ۷ 
میلیارد دالر برای واردات کاالهای غیر اساسی تخصیص ارز داده 
اســت. به نظر میرســد، بخش عمده کاالهایی که کد رهگیری 
دریافت کرده اند هنوز وارد کشــور نشــده اند. بر این اساس آثار 
جهش تخصیص ارز وارداتــی، در آمارهای فروردین ماه گمرک 
نمایان نمی شود. این درحالی است که به طور حتم تا پایان فصل 
بهار بایستی  شاهد افزایش قابل توجه واردات از گمرکات کشور 
باشیم. واردات کشور  در فروردین ماه دو میلیون و ۲۵۲هزار تن 
کاال، به ارزش دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون دالر بوده که رشــد ۱۰ 

درصدی در وزن داشته است.

تراز تجاری ایران که ســال گذشته را با 
۴.۴ میلیارد دالر به نفع واردات به پایان 
برده و منفی بود در فرورین ماه امســال 
به ســمت صادرات، مثبت شده است.

به گزارش ایســنا، گزارش گمرک ایران 
نشان داده بود که تجارت خارجی ایران 
در ســال ۱۴۰۰  در مجموع با  ۱۶۳.۹ 
میلیــون تن بــه ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد 
دالر ثبت شــده که وضعیــت واردات و 
صادرات بیانگر تراز تجاری منفی بود.در 
سال گذشته، میزان صادرات به ۱۲۲.۷ 
میلیون تن به ارزش ۴۸.۶ میلیارد دالر 
رســید و واردات، ۴۱.۱  میلیون تن به 
ارزش بیش از ۵۳ میلیارد دالر گزارش 
شــد که تراز تجاری منفی ۴.۴ میلیارد 
دالر را نشــان داد.اما تــازه ترین اعالم 
عســگری-معاون امور گمرکی گمرک 

ایران- از وضعیت تجــاری ایران از این 
حکایت دارد که در فروردین ماه  ۱۴۰۱ 

با پیشــی گرفتن ارزش کاالهای صادر 
شده نسبت به واردات، ترازتجاری مثبت 

شده اســت.طبق این گزارش، در اولین 
ماه ســال، صادرات غیرنفتــی ایران به 
هفت میلیون و ۳۲۴ هزار تن  به ارزش 
سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دالر رسیده 
است که با وجود کاهش ۱۰ درصدی در 
وزن، ۲۵ درصد در ارزش نســبت به ماه 
مشابه سال گذشــته رشد داشته است. 
واردات نیــز در فروردین ماه دو میلیون 
و ۲۵۲ هزار تن کاال به ارزش دو میلیارد 
و ۸۲۴ میلیون دالر ثبت شده که رشد 
۱۰ درصدی در وزن و یک درصدی در 
ارزش داشته است.بر این اساس با توجه 
به صادرات ســه میلیارد و ۶۹۹ میلیون 
دالری کشور و واردات دو میلیارد و ۸۲۴ 
میلیون دالری در فروردین ۱۴۰۱، تراز 
تجاری ایران سال جدید را با مثبت ۸۷۵ 

میلیون دالر آغاز کرده است.

بازی تجاری به نفع کدام طرف 
تمام شد؟

با لغو معافیت حقوق ورودی واردات ماشین آالت و تجهیزات تولید، 
تمامی ۱۲ امتیــازی که برای این واردات، توافق و در دســتور کار 
قرار داشت، لغو شد و دیگر برای تولیدکنندگان اجرایی نمی شود.به 
گزارش ایســنا، قانون بودجه ۱۴۰۱، معافیت پرداخت حقوق ورودی 
ماشین آالت و تجهیزات تولید را لغو کرده است، در حالی که تا پیش 
از این طبق ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی ماشــین آالت و تجهیزات 

تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف 
بود.این در حالی اســت که در دو ســال اخیر به ویژه با تاکیدی که 
بر حمایت از تولید وجود داشــت و نامگذاری ساالنه تحت عناوین 
حمایت از تولید، در حوزه واردات اقالم مرتبط با تولید تســهیالتی 
پیش بینی شد که از جمله آن توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( و گمرک ایران در مورد  معافیت ماشــین آالت و تجهیزات 
خطوط تولید از پرداخت حقوق  ورودی بود که پیش تر این معافیت 
اجرا می شد ولی در چارچوبی با ضوابط مشخص  قرار گرفت. جریان 
این توافق از ســال ۱۳۹۸ آغاز و در نهایت در اردیبهشــت ۱۳۹۹ 
انجام و در تیرماه همان ســال جهت اجرا ابالغ شد.مســئوالن وقت 
تاکید داشــتند که توافق صورت گرفته، در راستای ارائه تسهیالت 
به تولیدکنندگان بوده که به شفاف ســازی موضــوع معافیت های 

گمرکی تجهیزات تولیدی منتهی می شود و واحدهای تولیدی مجاز 
می توانند بدون مانع و معطلــی از معافیت حقوق ورودی با ضوابط 
مشخص استفاده و در حداقل زمان نسبت به ترخیص ماشین آالت 
و تجهیــزات خطوط تولید خود از گمرک بــدون پرداخت هرگونه 
وجهــی اقدام کنند. تفاهم بین گمــرک و وزارت صمت در ۱۲ بند 
تنظیم شده بود که اکنون با توجه به  لغو معافیت، قابلیت اجرا ندارد. 
طبق بخشنامه ای که در ســال ۱۳۹۹ از سوی ارونقی-معاون وقت 
گمرک- به گمرک های اجرایی ابالغ شد از جمله موارد معاف شده 
از پرداخت حقوق ورودی، از این قرار بود که ماشین آالت خط تولید 
در مراحل بهره برداری و پس از آن معاف اند. ماشین آالت کمکی خط 
تولید که اکثرا حالت انحصاری داشــته و به همراه ماشین آالت خط 
تولید به تعداد متعارف وارد می شوند، نیز معاف اعالم شد. همچنین 
تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید، انواع قالب، ابزارآالت مخصوص 
و ملزومات ســرمایه ای خط تولید مشمول  این معافیت شد و تنها 
اجزاء و قطعات یدکی و مواد مصرفی مشمول معافیت نبود.در سایر 

موارد، موضوع بیمه مورد توجه داشت و به گمرک ها اعالم شده بود  
کــه چنانچه هزینه بیمه و کرایه حمل در مجوز معافیت از پرداخت 
حقوق  ورودی صادره قید نشده باشد، هزینه بیمه و کرایه حمل نیز 
به تبع ارزش بهای خرید کاال مشمول اعمال معافیت صادره می شود. 
از سویی تاکید شد که اگر برای ماشین آالت مستعمل خط تولید با 
قید عبارت »مستعمل«، مجوز معافیت صادر شود، گمرک نسبت به 
پذیرش مجوز معافیت صــادره اقدام کند.همچنین معافیت صادره، 
مشــمول معافیت از پرداخت حقوق گمرکی به اضافه سود بازرگانی 
به همراه وجوهی بود که طبق قانون، گمرک مسئول وصول آن بود.
در تیرماه پارسال نیز نیارکی-معاون وقت امور صنایع وزارت صمت- 
به دنبال ابالغیه وزیر وقت صمت که بر »مصوبه شــماره یک بهبود 
فضای کسب و کار - مانع زدایی و پشتیبانی از تولید« تاکید داشت، 
شــیوه نامه »شــرایط صدور معافیت از حقوق ورودی ماشــین آالت 
مســتعمل بند )غ( ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکــی« را ابالغ کرد و 
در دســتور کار قرار گرفته بود که ۶۱ قلم ماشین آالت و تجهیزات 

وارداتی مشمول صدور معافیت گمرکی شد.اینکه دلیل لغو معافیت 
حقوق  ورودی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی با وجود تاکید قانون 
امور گمرکی چیست تا کنون توضیح شفافی از سوی مجلس و دولت 
به همراه نداشــته اســت ولی به هر حال از یک جهت عاملی برای 
افزایش درآمد دولت از محــل دریافت این حقوق  ورودی که طبق 
قانون بودجه امســال نرخ ارز محاســباتی آن از ۴۲۰۰ تا  پنج برابر 
افزایش پیدا خواهد کرد، اســت.پیش از این البته نقدهایی از سوی 
انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران مطرح بود مبنی بر اینکه  
برخی شــرکت ها، بدون پرداخت حقــوق  ورودی و مالیات بر ارزش 
افزوده، ماشــین آالتی که در داخل ساخته می شود را هم به کشور 
وارد می کنند. با این حال وزارت صمت تاکید داشــت که در اجرای 
این معافیت، بر واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی که از معافیت 
گمرکی ماشین آالت استفاده کرده اند نظارت داشته و  در صورت عدم 
استقرار ماشین آالتی که با استفاده از معافیت گمرکی وارد شده اند، 

قاچاق محسوب می شود.

۱۲ امتیاز برباد رفته!
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قیمت طال امروز جمعه افزایش یافت زیرا داده های نگران کننده 
اقتصادی ایاالت متحــده عالقه مندی به این فلز امــن را دوباره 
برانگیخت اما احتماال بیشترین کاهش ماهانه خود از سپتامبر را به 
دلیل شرط بندی برای افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو 
ثبت می کند.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۹ و ۲۵ 

دقیقه صبح به وقت شرقی با ۱۱.۹ درصد افزایش به ۱۹۰۶ دالر 
و ۱۰ سنت رســید و هر اونس طال در بازار معامالت آتی آمریکا 
با ۰.۶۳ درصد افزایش به ۱۹۰۷ دالر و ۱۰ ســنت افزایش یافت.

ایلیا اسپیواک، تحلیلگر موسسه دیلی اف ایکس اظهار کرد: رقم 
ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده می تواند فشاری 
را از روی فدرال رزرو بردارد تا انقباض خود را به همان شدتی که 
اشاره می کند، کاهش دهد. این مورد به طال کمک کرده و دالر را 
اندکی به عقب برگردانده است اما من انتظار ندارم که این حرکت ها 

ادامه پیدا کند.مقامات فدرال رزرو درباره طرح هایی برای تسریع 
سرعت افزایش نرخ بهره در سال جاری همسو شده اند اما در مورد 
اینکه چه تصمیمی می تواند برای جلوگیری از کشاندن اقتصاد به 
سمت رکود باشد، اختالف نظر دارند.نرخ های بهره کوتاه مدت باالتر 
ایاالت متحده و بازده اوراق قرضه، هزینه فرصت نگهداری شمش 
با بازده صفر را افزایش می دهد.با تقویت بازدهی دالر و خزانه داری 
۱۰ ساله ایاالت متحده در این ماه، قیمت طال به ببیشترین درصد 
کاهش ماهانه خود از سپتامبر ۲۰۲۱ تا کنون رسید.دالر قوی تر 

باعث می شود طال با قیمت دالر برای سایر دارندگان ارز جذابیت 
کمتری داشــته باشــد.  دالر به باالترین حد ۲۰ سال اخیر خود 
در برابر رقبا در جلسه قبل رسید.مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد 
بازار شرکت تجاری ســیتی ایندکس گفت: قطار باری که با نام 
دالر آمریکا شناخته می شود، در برخی مواقع باید سرعت خود را 
کاهش دهد و این می تواند نویدبخش خوبی برای طال باشد.در بازار 
سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد افزایش به 

۲۳.۱۶ دالر رسید، پالتین ۰.۵ درصد کاهش یافت.

گزیده خبر

وام ساخت مسکن ۶۰۰ میلیون تومان شد
مدیرعامل بانک مسکن گفت: سقف تسهیالت ساخت مسکن برای سازندگان 

حرفه ای در تهران و ۱۱ شهر دیگر به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش بانک مسکن، محمود شایان با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی سقف 
تسهیالت ساخت مسکن جزئیات مهم ترین اقدام بانکی در شروع سال جاری 
برای ایجاد رونق در بخش مســکن و ساختمان را تشریح کرد.به گفته وی 
بانک مسکن برای ســال جدید یک بسته اعتباری جهت اعطای تسهیالت 
ســاخت مسکن در ۱۲ سقف متفاوت با در نظر گرفتن شهر محل سکونت، 

استفاده از فناوری های نوین و شرایط فنی سازنده تدوین کرده است.
مدیرعامل بانک گفت: در چارچوب سیاســت های اعتباری سال جاری در 
بخش مسکن و ساختمان، سازندگان، انبوه سازان و شرکت های ساختمانی 
می توانند از تســهیالت در سقف های مختلف برای ساخت مسکن استفاده 
کنند.شــایان ادامه داد: سقف این تسهیالت برحسب طبقه بندی جمعیتی 
شــهرها به سه گروه تقسیم می شود که در هر گروه، بسته به اینکه سازنده 
متقاضی تسهیالت ســاخت، از فناوری نوین ســاختمانی در ساخت وساز 
اســتفاده کند یا خیر و همچنین برحسب اینکه ســازنده حرفه ای باشد یا 
معمولی )غیرحرفه ای(، ســقف تسهیالت نیز متفاوت تعیین شده است.وی 
بیان کرد: در بســته اعتباری سال جاری رونق تولید مسکن، برای ۱۲ شهر 
»تهران، اصفهان، شــیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، 
ساری و رشت« سقف تسهیالت ساخت مسکن برای سازندگان حرفه ای که 
از فناوری نوین هم استفاده کنند، ۶۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد است.

مدیرعامل بانک مســکن افــزود: همچنین به ســازندگان غیرحرفه ای که 
از فناوری نوین ســاخت در پروژه خود بهره بگیرنــد، ۵۵۰ میلیون تومان 
تســهیالت به ازای احداث هر واحد مســکونی پرداخت می شود.وی اظهار 
داشــت: در شــهرهای مذکور به ســازندگان حرفه ای که از فناوری نوین 
ساختمانی استفاده نکنند، ۵۰۰ میلیون تومان و به سایر سازنده ها نیز ۴۵۰ 
میلیون تومان تسهیالت بدون سپرده ساخت پرداخت می شود.شایان تصریح 
کرد: در سایر مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف 
تســهیالت به ترتیبی که برای سازندگان گروه اول اعالم شد، با مبالغ ۵۰۰ 
میلیــون تومان، ۴۵۰ میلیون تومان، ۴۰۰ میلیــون تومان و ۳۵۰ میلیون 
تومان به ازای هر واحد مســکونی قابل پرداخت است.وی افزود: همچنین 
در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف تسهیالت در 
چهار حالت ذکرشــده به ترتیب ۴۵۰ میلیون، ۴۰۰ میلیون، ۳۵۰ میلیون 
و ۳۰۰ میلیون تومان است.شــایان با اشاره به اینکه سقف تسهیالت بدون 
سپرده ســاخت مسکن در ســال جاری بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال 
گذشــته افزایش یافته اســت، گفت: پیش بینی می شود بر اساس سیاست 
جدید تأمین مالی ساخت و تولید مسکن، بخش قابل توجهی از هزینه های 

احداث واحد مسکونی، با تسهیالت جدید بانک مسکن پوشش داده شود.
وی افزود: این بســته کمک خواهد کرد تا تولید مســکن عالوه بر سهمیه 
ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، در شهرهای کشور رونق مضاعف 
پیدا کند و درنهایت، مشــکل خانه دار شــدن اقشار هدف در کشور برطرف 

شود.

رئیس کل بانک مرکزی

سرمایه گذاری های مولد برای دستیابی به رشد اقتصادی در دستور کار ایران
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اســاس محاسبات انجام شده، 
رشــد اقتصادی در نه  ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۱ درصد 
تحقق یافت و در همین مقطع، حســاب جاری تراز پرداخت های 
خارجی کشــور با مازاد ۸.۲ میلیارد دالری همراه بود.به گزارش 
ایِبنــا به نقــل از روابط عمومی بانک مرکــزی، رئیس کل بانک 
مرکزی در نشســت رؤســای کل بانک  های مرکزی کشورهای 
حوزه خاورمیانه و آســیای مرکزی ، با اشاره به رویکردهای اتخاذ 
شــده در مدیریت فضای اقتصاد کالن ایــران گفت: با تمهیدات 
و سیاســت های اندیشیده شده و بهبود شــرایط بین المللی، روند 
کاهشــی نرخ تورم در سال جاری ادامه می یابد و شاهد ثبات در 
بازار ارز، شتاب گیری رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مناسب در 
فعالیت های اقتصادی خواهیم بود.دکتر صالح آبادی با برشمردن 
آثار اقتصادی زیانبــار بحران کرونا تصریح کرد: در  اقتصاد ایران 
طی دو سال گذشته همانند بسیاری از اقتصادهای دیگر کشورها 
عمدتاً به واسطه شــیوع و گسترش ویروس کرونا با چالش هایی 
مواجه گردید. همچنین اقتصاد ایران با چالش های دیگری نظیر 
تشــدید تحریم های غیرقانونی دولت آمریــکا از زمان خروج آن 
دولت از برجام مواجه بوده است. مجموعه این شرایط تا حدودی 
توانست رشد کوتاه مدت اقتصاد ایران را بطور موقت متاثر سازد. 
اما با اتخاذ سیاســت ها و اقدامات مناســب و نیز واکسیناسیون 
گســترده در مقابله با ویروس کرونا، فعالیت های اقتصادی کشور 
بطور خاص بخش خدمات در حال بازگشــت به روند عادی خود 

است. 

آمارها حاکی  از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ایران است
رئیس کل بانک مرکزی با استناد به آمارهای رسمی از متغیرهای 
کلیدی اقتصاد اظهار داشت:  آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی 

اقتصاد در ماه های پایانی ســال ۲۰۲۱ و سه ماهه ابتدایی سال 
۲۰۲۲، حاکی از بهبود نســبی وضعیت اقتصاد ایران و تغییر در 
روند متغیرهای کالن اقتصادی می باشــند. برای مثال نرخ تورم 
دوازده ماهه و نقطه به نقطه که از سال ۲۰۲۰ متاثر از محدودیت 
دسترســی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریم های بین المللی 
مســیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر ۲۰۲۱ وارد 
روند نزولی شــدند و در مارس ۲۰۲۲ نسبت به مقطع مذکور به 

ترتیب ۱۳.۱ و ۲۵.۴ واحد درصد کاهش یافته  اند. 

رشد اقتصادی 4.1 درصدی در 9  ماهه پایانی سال 2021 
وی همچنین افزود: بر اساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی 
در نه  ماهه پایانی ســال ۲۰۲۱ معادل ۴.۱ درصد تحقق یافت و 
در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداخت های خارجی کشور با 
مازاد ۸.۲ میلیارد دالری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات 
و واردات کاال )فوب( به ترتیب معادل ۵۶.۰ و ۴۴.۲ میلیارد دالر 
بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۶۳.۷ و ۳۴.۲ 

درصد افزایش نشان می دهند. 

لزوم اتخاذ سیاست های پولی با هدف کنترل تورم
دکتر صالح آبــادی اخالل در زنجیره تولید و افزایش قیمت های 
جهانی کاالهای اساســی )به واسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش 
تنش های منطقه ای و بین المللی( در کنار سیاستهای پولی انبساطی 
بــا هدف حمایت از خانوارها را عوامل مهــم در افزایش تورم در 
کشورهای مختلف برشــمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را 
نیز با توجه به وابستگی آن به واردات کاالهای اساسی متاثر کرده 
است. از این رو شــرایط بوجود آمده در اقتصاد جهانی، تحوالت 
آتی متغیرهای کالن اقتصادی نظیر تورم و رشــد اقتصادی را با 
ابهاماتی مواجه ساخته است.وی افزود: آمارهای بین  المللی حاکی 
از این است که پس از چند دهه تورم  های پایین مجدداً نرخ تورم 
در اغلب کشــورهای توسعه یافته شروع به افزایش نموده است و 
این امر ســایر کشــورهای در حال توسعه را نیز به صورت منفی 
متاثر نموده اســت. رئیس کل بانک مرکزی با شــاره به شرایط 
اقتصاد جهانی تصریح کرد: افزایش معنادار قیمت کاالهای پایه که 
مجموعاً به عنوان شوک  های عرضه و فشار های هزینه  ای قلمداد 
می شوند و سرایت سریع این شوک های تورمی به اقتصادهای در 
حال توســعه، ضرورت یافته تا در طراحی و اجرای سیاست  های 
پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عمدتاً با هدف 
کنترل تورم دقت نظر بیشــتری صورت گیرد. دکتر صالح آبادی 
در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به رویکردهای اتخاذ شــده 
در مدیریت فضای اقتصاد کالن ایران و تمهیدات و سیاســت های 
اندیشیده شده و بهبود شرایط بین المللی، روند کاهشی نرخ تورم 
در ســال جاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب گیری 
رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مناسب در فعالیت های اقتصادی 

باشیم.

طال از جا برخاست!
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گزیده خبر

روسیه ۸ دیپلمات ژاپنی را اخراج کرد
وزارت خارجه روســیه در اقدامی تالفی جویانه بــه دنبال بحران اوکراین، ۸ 
دیپلمات ژاپنی را اخراج کرد.به گزارش ایســنا، وزارت امور خارجه روسیه از 
اخــراج ۸ دیپلمات ژاپنی خبــر داد و گفت که آنها باید قبل از ۱۰ مه، خاک 
روسیه را ترک کنند.در بیانیه این وزارتخانه آمده است: »طرف روسی خواستار 
خروج ۸ دیپلمات ژاپنی تا ۱۰ مه شــد«.پیش از این وزارت خارجه روسیه از 
اخراج ۳ دیپلمات از ســفارت نروژ در مســکو خبر داد و از آنها خواست تا در 

اسرع وقت خاک روسیه را ترک کنند.

دیدار اردوغان با پادشاه و ولیعهد سعودی 
در جده

رئیس جمهوری ترکیه که درحال حاضر به عربستان 
سعودی سفر کرده است با پادشاه و ولیعهد این کشور 
در شهر جده دیدار و گفت وگو کرد.به گزارش ایسنا، 
خبرگزاری آناتولی اعالم کرد که رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه پنجشنبه شب پس از ورود به 

شهر جده در کاخ »السالم« این شهر با ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، 
پادشــاه عربســتان دیدار و گفت وگو کرد.اردوغان و ملک سلمان پس از این 
دیدار با یکدیگر شــام خوردند.رئیس جمهــوری ترکیه همچنین در دیداری 
جداگانه با محمد بن ســلمان، ولیعهد عربســتان سعودی درباره روابط میان 
دو کشــور رایزنی کرد.اردوغان پس از دیدار با پادشاه عربستان و ولیعهد این 
کشــور با انتشار چند توییت اظهار کرد که سفر وی به عربستان درهای ورود 
بــه عصر جدیدی از روابط را با ریاض باز خواهد کرد.وی گفت که این ســفر 
را به دعوت پادشاه عربســتان انجام داده است.اردوغان افزود: ما به عنوان دو 
کشور برادر که روابط تاریخی، فرهنگی و انسانی با یکدیگر دارند، نهایت تالش 
خود را برای تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی به کار خواهیم گرفت.
وی ابراز اطمینان کرد که افزایش همکاری های ترکیه و عربســتان سعودی 
در زمینه هایــی مانند بهداشــت، انرژی، امنیت غذایی، فناوری کشــاورزی، 
صنایع دفاعی و مالی به نفع دو کشــور خواهد بود.وزرای کشور، دفاع، دارایی، 
دادگســتری، فرهنگ و گردشگری، بهداشــت و بازرگانی ترکیه و همچنین 
رئیس سازمان اطالعات، رئیس اداره ارتباطات نهاد ریاست جمهوری و نایب 
رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه، اردوغان را در سفر به عربستان همراهی 
می کنند.وی گفت: ما تاکید می کنیم که مخالف انواع تروریسم هستیم و برای 
همکاری با کشــورهای منطقه در برابر تروریسم اهمیت زیادی قائل هستیم.
اردوغان ادامه داد: من اطمینان دارم که روابط ما با عربســتان بهتر از گذشته 
خواهــد بود.وی بر ضرورت امنیت و ثبــات منطقه خلیج فارس تاکید کرد و 
گفت: ما در هر مناســبت تاکید می کنیم همانطور که به ثبات و امنیت خود 
اهمیت می دهیم، به ثبات و امنیت برادران خود در منطقه خلیج )فارس( نیز 

اهمیت می دهیم.

انگلیس:
 اوکراین حق حمله به امکانات لجستیکی 

روسیه را دارد
وزیر دفــاع انگلیس طی مصاحبه ای با بی بی ســی 
اظهــار کرد که کــه هــدف قــرار دادن امکانات 
لجســتیکی روســیه توســط نیروهــای اوکراینی 
»مشروع و قانونی« خواهد بود، اما »بعید« است که 
آن ها برای این کار از تســلیحات انگلیسی استفاده 

کنند.به گزارش ایســنا، هم زمان با اعالم مســکو مبنی بــر اینکه لندن، 
اوکراین را تحریک می کند تا روسیه را هدف قرار دهد، تنش میان انگلیس 
و روســیه افزایش یافته اســت.این در حالیســت که بن واالس، وزیر دفاع 
انگلیس مدعی شد: »اوکراین تحت قوانین بین المللی این حق را دارد تا از 
خود دفاع کند.«وی در این مصاحبه عنوان داشت: » بدیهی است که چنین 
حمله ای برای دفاع از خود انجام شــود. اوکراین به سمت خطوط تدارکاتی 
ارتش روســیه خواهد رفت زیرا بدون سوخت، غذا و مهمات ارتش روسیه 
متوقف می شــود و دیگر نمی تواند به حملــه خود ادامه دهد.«از زمان آغاز 
حمله روســیه به اوکراین )۲۴ فوریه(، انگلیس یکی از کشورهایی بوده که 
حمایت بی دریغ خود را نسبت به اوکراین نشان داده است.بن واالس افزود: 
»انگلیس تسلیحات مختلفی از جمله توپ هایی را به اوکراین فرستاده است 
تا نیروهای اوکراینی آن ها را علیه حمله روسیه استفاده کنند، اما کشور ما 
تسلیحاتی را ارســال نکرده که برای حمالت دور بردتر مورد استفاده قرار 

گیرد و عالوه بر آن ارسال چنین تسلیحاتی هم بعید است.«

آمریکا: 
کره شمالی برای آزمایش هسته ای آماده 

می شود
هم زمان با تصاویر ماهواره ای جدید که حاکی از افزایش آمادگی کره شمالی 
برای آزمایش احتمالی هســته ای است، رســانه های دولتی این کشور امروز 
)جمعه( گزارش دادند که کیم جونگ اون از ارتش این کشور خواسته است تا 
»قدرت« را از هر جهت برای نابودی دشمن تقویت کنند.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری رویترز، کره شمالی شامگاه دوشنبه رژه ای نظامی به مناسبت 
ســالروز تاسیس ارتش خود برگزار کرد که شامل نمایش تازه ترین تسلیحات 

این کشور هسته ای بود.

در راستای هراس از توان بازدارندگی دفاعی ایران
تصویب طرحی علیه توان پهپادی ایران در 

مجلس نمایندگان آمریکا
نیویورک - ایرنا - آمریکا با وجود ادعای تمایل برای بازگشــت به برجام نه 
تنها تاکنون اقدام موثری برای لغو تحریم های ســابق انجام نداده اســت، 
بلکه مجلس نمایندگان این کشور روز پنجشنبه به وقت محلی در راستای 
سیاست هراس از توان بازدارندگی دفاعی ایران، طرحی ضد ایرانی را تصویب 
کــرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشــنبه به وقت محلی با ۴۲۴ رأی 
موافق و ۲ رأی مخالف طرحی را که خواســتار متوقف کردن توان پهپادی 
ایران اســت، به تصویب رســاند.البته این طرح ضد ایرانی که »قانون توقف 
هواپیماهای بدون سرنشــین ایرانی« )SIDA( نام دارد، برای تبدیل شدن به 
قانون نیاز به تصویب سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا دارد.در این طرح 
ضد ایرانی ادعا شــده  اســت که جلوگیری از دستیابی ایران و متحدان آن 
به پهپاد ها و قطعات تجاری آنها که می توانند در حمالت علیه شــخصیت 
های آمریکایی و سایر کشورهای همکار مورد استفاده قرار گیرند، سیاست 
آمریکا خواهد بود.این طرح دو حزبی از ســوی مایکل مک کال )جمهوری 
خواه - تگزاس(، گریگوری میکس )دموکرات-نیویورک(، تد دوچ )دموکرات-
فلوریدا( و جو ویلسون )جمهوری خواه- راستین کارولینای جنوبی( حمایت 
شده است.در قوانین پیشین آمریکا که فروش تسلیحات به ایران یا صادرات 
تجهیزات نظامی از ایران را ممنوع و شــامل تحریم ها می کرد، نام پهپادها 
وجود نداشت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز پیش از این، در هراس 
از فن آوری سیســتم های هواپیمای بدون سرنشین، طرحی را برای مقابله 
با تهدید پهپادها معرفی کرده بود. یک مقام ارشــد آمریکایی در این زمینه 
هشدار داده بود که حمالت پهپادی علیه مقامات سرشناس در سایر کشورها 
مــی تواند در آمریکا نیز رخ دهد.تارنمای نیوزویک گزارش داده بود یکی از 
مقامات ارشــد دولت آمریکا  روز دوشنبه در تماسی مطبوعاتی از جزئیات 
»برنامه اقدام ملی پهپادها« که به عنوان نخســتین طرح کلی دولت آمریکا 
برای رســیدگی به تهدیدات سیســتم های هواپیمای بدون سرنشــین در 
آمریکا معرفی شده است، رونمایی کرد.این مقام مسئول مدعی شده بود که 
»تهدید علیه ســرزمین آمریکا از سوی اوپراتورهای شرور، بی دقت یا ناآگاه 
پهپادهای شــخصی و تجاری در حال افزایش است، زیرا فن آوری سیستم 
های هواپیمای بدون سرنشین به طور فزاینده ای در دسترس قرار می گیرد 
ولی موانع برای جلوگیری از مسلح شدن آنها بسیار ضعیف هستند.«این مقام 
ادعا کرده بود اگرچه هنوز هیچ تهدید واقعی پهپادی از سوی عوامل داخلی 

یا خارجی علیه سرزمین آمریکا وجود ندارد.

رایزنی مقامات کره جنوبی و آمریکا درباره 
ایران و مذاکرات هسته ای

معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی روز پنج شنبه از گفتگوی تلفنی خود با 
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران خبر داد.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از العالم، »جونگ چویسو« معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی 
روز پنج شنبه از گفتگوی تلفنی خود با »رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران خبر داد.این مقام کره جنوبی گفت که در تماس تلفنی با مالی بر 
پایبندی کره جنوبی به بذل تالش های مشترک جهت احیای توافق هسته ای 
ایران موســوم به برجام تاکیــد کرد.معاون وزیر امــور خارجه کره جنوبی 
همچنین افزود که با انریکه مورا هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات وین هم 
پیرامون مجموعه ای از موضوعات از جمله توافق هسته ای ایران رایزنی کرده 
است.این دیپلمات کره جنوبی گفت: علیرغم اینکه مذاکرات توافق هسته ای 
در مرحله ثمربخش نهایی نیست حمایت دیپلماتیک ما ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر، رابرت مالی هم در صفحه توئیتر خود نوشت: مذاکرات سازنده 
ای با جونگ چویســو داشتم. ما به همکاری نزدیک با جمهوری کره درباره 

ایران ادامه خواهیم داد و به هماهنگی مستحکم پایبند هستیم.

مدیرکل آژانس بین الملل انرژی اتمی:

ایران سانتریفیوژهای خود را به مکان امن تر منتقل می کند
مدیرکل آژانس بین الملل انرژی اتمی با بیان تالش در رفع ابهامات مانده در زمینه ایران گفت، تهران سانتریفیوژهای خود را به مکان 
امن تر انتقال می دهندبه گزارش فارس، مدیر کل آژانس بین الملل انرژی اتمی چهارشــنبه بعد از ظهر به وقت تهران گفت که آژانس 
هنوز در تالش در روشــن ساختن پاســخ های تهران درباره ابهامات باقی مانده در زمینه غنی سازی است و تهران نیز سانتریفیوژهای 
خود را به مکان امن تر انتقال می دهد.به نوشــته خبرگزاری »آسوشیتدپرس« »رافائل گروسی« مدیر کل آژانس بین الملل انرژی اتمی 
که به »کی یف«، پایتخت اوکراین سفر کرده در زمینه تاسیسات غنی سازی در ایران گفت، آژانس هنوز در تالش برای روشن ساختن 
پاسخ های تهران درباره موضوعات برطرف نشده مربوط به آثار اورانیوم با منشا انسانی در سه سایت این کشور است.گروسی همچنین 
به توانایی ایران برای غنی ســازی اورانیوم و استفاده تهران از سانتریفیوژهای پیشرفته تر اذعان کرد.وی گفت: »آنها سانتریفیوژ ها را به 
مکانی که احســاس می کنند امن تر است، منتقل می کنند.«»بهروز کمالوندی« معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی چندی قبل در 
گفت وگویی با ذکر این نکته که برنامه کلی برای توســعه تولید ماشین های سانتریفیوژ و تامین و امنیت آن تو  أمان برای ما مهم است، 
گفت: »متاســفانه به دلیل عملیات تروریستی صورت گرفته در )مجتمع( تسای کرج مجبور شدیم یک مقدار تدابیر امنیتی را تشدید 
کنیم. یعنی بخش مهمی از ماشین ها را جابه جا کنیم، باقیمانده ای هم داشت که این باقیمانده را به نطنز و قبل از آن هم به اصفهان 
منتقل کردیم.«وی  یادآور شد: »به عبارت دیگر ماشین های تولید قطعات سانتریفیوژ به دلیل اهمیتی که دارد به جای امن تر جابه جا 
شدند و االن هم در حال کار هستند.« کمالوندی خاطرنشان کرد:  «آژانس بین المللی انرژی اتمی در دو مرحله گزارش داده بود یکی در 
مرحله انتقال این ماشین ها و دیگر هم در مرحله نصب دوربین ها و شروع به کار آنها که با توجه به این که برخی ابهام ها هم مطرح شده 
بود توضیحاتی در این رابطه دادیم از جمله این که کاری که انجام می شــود در چارچوب توافقاتی است که داریم و نظارت ها هم وجود 
دارد، بدون این که اطالعات در اختیار آژانس قرار داده شود.«سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: »همچون سابق دوربین ها اطالعات را 
ذخیره می کند و نهایتا اگر توافقی صورت بگیرد آژانس به اطالعات دوربین ها دسترسی دارد و اگر هم توافقی حاصل نشود، اطالعات نزد 

ما خواهد ماند و احتماال حذف خواهد شد.« 

نیویورک - ایرنا- مجید تخت روانچی 
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل اظهار داشت: نظام مالی و تجاری 
یکجانبه گرایی  دلیــل  به  بین المللی 
غیرقانونــی، اکنون بیــش از هر زان 

دیگری با چالش مواجه است.
به گــزارش ایرنا، مجید تخت روانچی 
ســفیر و نماینــده دائــم جمهوری 
اسالمی ایران در ســازمان ملل  روز 
پنجشــنبه به وقت محلی در اجالس 
تامیــن مالــی توســعه در نیویورک 
اظهار داشــت: متاســفانه درحالیکه 
جامعــه بین المللی تعهد خــود را به 
انحــای مختلــف درخصــوص لزوم 
تقویت همــکاری هــای چندجانبه 
مــورد تاکیــد مجدد قــرار می دهد، 
هنوز هــم تعداد اندکی از کشــورها 
هستند که مســیر شکست خورده و 
محکــوِم یک جانبه گرایی را حتی در 
چنین شرایط وخیم و بی سابقه ای از 
چالش های جهانــی، ادامه می دهند.  
دیپلمات ارشــد جمهوری اســالمی 
ایران افزود: بدون شــک، همه گیری 
مشــکالت  یکجانبه گرایی  و  کرونــا 
متعددی را برای کشــورهای درحال 
توسعه ایجاد کرده و بار مضاعفی را بر 
دوش آنها گذاشته است. وی ادامه داد: 
کشــورهای درحال توسعه از یک سو 
باید بخش عمده ی منابع موجود خود 
را که قرار بوده به توســعه اختصاص 

یابد، برای مقابله با همه گیری کرونا و 
عواقب منفی ناشی از آن هزینه کنند 
و از ســوی دیگر برخی از آنها باید با 
پیامدهای ناشــی از اقدامات قهرآمیز 
یکجانبــه غیرقانونــی و تحریم های 
یکجانبه نامشروع که توسط کشورهای 
مدعی سردمدارِی حقوق بشر اعمال 
می شود، دست به گریبان باشند.سفیر 
ایران در ســازمان ملل تاکید کرد: با 
توجه به این شرایط بی سابقه و خطیر، 
جامعه بین المللی باید اقدامات موثر و 
فوری برای مقابلــه و حذف یکجانبه 
گرایــی غیرقانونی اتخــاذ کند.تخت 
روانچی اضافه کرد: همچنین ضرورت 
دارد حمایت مالی از کشورهای درحال 
توسعه از طریق تسهیل دسترسی این 
کشــورها به منابــع مختلف از جمله 
 )ODA( کمک های رســمی توسعه ای
تقویت گردد تا کشــورهای در حال 
توسعه بتوانند نه تنها بهتر و سریعتر 
با عواقب ناشــی از همه گیری کرونا 

مقابلــه کننــد بلکه قادر باشــند در 
فرصت اندک باقیمانــده، منابع خود 
را به سمت توسعه سوق دهند.سفیر 
ایــران در ســازمان ملــل در بخش 
دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: 
نظام مالی و تجاری بین المللی اکنون 
بیــش از هر زمان دیگــری با چالش 
مواجه اســت و تهدیداتی که متوجه 
اســت چالش های  چندجانبه گرایی 
بزرگــی را برای این نظــام به وجود 
آورده اســت.وی اظهار داشت: اتخاذ 
سیاست های غیرقانونی و یک جانبه  
تحریمی توســط برخــی از بازیگران 
اصلی، تردیدهــای جدی درخصوص 
کارایی نظــام های چندجانبه ی مالی 
و تجاری ایجاد کرده است. لذا جامعه 
بین المللی باید تضمین کند که نظام 
مالــی و تجــاری بین المللی گروگان 
دستورکار یکجانبه و غیرقانونی تعداد 
محدودی از کشورها نخواهد شد.سفیر 
و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل 

گفت: تجــارت بین المللــی کماکان 
نقش پیشرانه  رشد اقتصادی و توسعه 
پایدار را برعهده دارد. این حق مسلم 
هر کشوری اســت که بتواند فارغ از 
اســتانداردهای دوگانــه و مالحظات 
سیاســی، عضوی از یک نظام فراگیر 
چندجانبه  تجاری  غیرتبعیض آمیز  و 
باشد.تخت روانچی ادامه داد: »سازمان 
تجارت جهانی که عضویت جمهوری 
اســالمی ایران در آن به دلیل اعماِل 
نفوذ سیاسی برخی کشورها، بیش از 
دو دهه رد شــده است، اکنون هدف 
رفتار شــدید یکجانبــه ی غیرقانونی 
قرار گرفته که ادامه  چنین وضعیتی، 
تمامیت نظام تجاری بین المللی را با 
خطر مواجه می کنــد«.وی در پایان 
تاکید کــرد: »انتقال فنــاوری و نیز 
ظرفیت سازی جزو اولویت های اصلی 
کشــورهای در حال توسعه در مسیر 
دستیابی آنها به توســعه پایدار بوده 
و لــذا حذف محدودیت هــا در حوزه 
انتقال فناوری به این کشــورها بسیار 
حیاتی است و جامعه بین المللی باید 
در این خصوص به کشورهای توسعه 
یافته فشار وارد کند تا محدودیت های 
توســط  شــده  تحمیل  ســاختگِی 
این کشــورها لغو و مســیر دستیابی 
کشورهای در حال توسعه به کاالهای 
دارای دانــش و فناوری بــاال فراهم 

گردد«.

تخت روانچی:
 نظام مالی و تجاری بین المللی بدلیل یکجانبه گرایی با چالش مواجه است

نیویورک- ایرنا- آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا 
در حالیکــه مذاکرات وین در انتظــار تصمیم گیری 
سیاســی آمریکا اســت، گفت: ما هنوز در تالش برای 

بررسی بازگشت متقابل به پایبندی به برجام هستیم.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 
به وقت محلی افزود:  ما هنوز در تالش برای بررســی 
بازگشت متقابل به پایبندی به برجام هستیم. ما شاهد 
شــرایط با وجود یک توافق و همچنین شرایط بدون 
توافق بوده ایم. از منظر منافع آمریکا، داشتن یک توافق 
به نفع ما است.وی در تداوم ادعاهای آمریکا علیه نفوذ 
منطقه ای و پیشرفت های برنامه هسته ای ایران اظهار 
داشــت: سوال این است که موثرترین راه برای ما برای 
رسیدگی به برنامه هسته ای ایران و همچنین اقدامات 
بی ثبات کننده این کشور چیست. اگر به توافق برسیم، 
این توافق توانایی ما برای رســیدگی به سایر اقدامات 

خطرنــاک ایران را محدود نمی کند. اگر توافقی وجود 
نداشته باشــد نیز ما به همراه متحدان و شرکای خود 
همه اقدامات الزم برای رســیدگی بــه این چالش ها 
را انجام خواهیم داد.بلینکــن در حالیکه آمریکا خود 
از حامیان گروههای تروریســتی است، مدعی شد: ما 
درحال همکاری نزدیک با متحدان و شرکای خود در 

منطقه برای مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران در 
منطقه از جمله حمالت موشکی، حمایت از گروه های 
تروریســتی  هستیم.وی مدعی شد: به عنوان مثال ما 
توانایی های دفاعی الزم را در اختیار کشورهای منطقه 
قرار داده ایم تا از خود در مقابل حمالت موشکی دفاع 
کنند. ما به دنبال مقابله با جابجایی ســالح در منطقه 
هســتیم و نهادهای مختلف را که در این زمینه نقش 
دارند، تحریم می کنیم.وزیر امور خارجه آمریکا گفت: 
ما این اقدامات را با همکاری متحدان و شــرکای خود 
از جمله اسرائیل و کشورهای عربی انجام می دهیم. ما 
همچنین اقدامات الزم برای محافظت از نیروهای خود 
را انجام می دهیم.بلینکن افزود که  روســیه اقداماتی 
انجام داد که پیشــرفت مذاکرات هسته ای با ایران را 
پیچیده کرد، اما طرف های دیگر در مقابل این اقدامات 

ایستادند.

بلینکن: 

در تالش برای بازگشت به برجام هستیم

رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در سخنانی ضمن هشدار درباره مداخله غرب در جنگ اوکراین 
گفت که اگر کشورش در معرض هرگونه تهدید استراتژیک قرار بگیرد، از سالح استفاده خواهد کرد 
که هیچ یک از دشــمنانش در اختیار ندارند.به گزارش ایســنا، »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روســیه روز )چهارشنبه( در سخنانی 
گفت: ما تالش ها برای تجزیه و نابودی کشورمان را به یاد داریم، اما همه این تالش ها با شکست مواجه شد.پوتین گفت: »ما سالح هایی 
در اختیار داریم که هیچ کس نمی تواند به داشــتن آنها افتخار کند، ولی ما از آن استفاده خواهیم کرد«.والدیمیر پوتین افزود: اوکراین 
به ســمت درگیری مســتقیم با روسیه و تامین تســلیحات غربی برای آن سوق داده شد.رئیس جمهور روســیه با بیان اینکه تهدیدات 
راهبردی روســیه غیرقابل قبول است، اظهار داشت که بدون شــک اهداف عملیات نظامی در اوکراین محقق خواهد شد.رئیس جمهور 
روســیه تصریح کرد: به هر کســی که قصد دخالت در اتفاقات اوکراین دارد یا فکر می کند می تواند تهدیدی استراتژیک برای ما باشد، 

پاسخ سختی خواهیم داشت.

نیویورک- ایرنا- جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه تصویب الیحه بزرگ کمک به اوکراین از سوی کنگره ضروری است، گفت: هزینه جنگ اوکراین زیاد 
است اما تسلیم شدن در مقابل تهاجم، هزینه بیشتری دارد.جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در سخنانی در کاخ سفید گفت: هزینه این 
جنگ زیاد است، اما تسلیم شدن در مقابل تهاجم هزینه  بیشتری خواهد داشت. ما یا باید به مردم اوکراین برای دفاع از کشور خود حمایت کنیم یا در کنار بایستیم 
تا روسها به جنایت ها و تهاجم خود در اوکراین ادامه دهند.رئیس جمهوری آمریکا افزود: ما به روسیه حمله نمی کنیم. ما به اوکراین کمک می کنیم تا از خود در 

برابر تجاوز روسیه دفاع کند و همانطور که پوتین تصمیم گرفت این حمله بی رحمانه را آغاز کند، می تواند برای خاتمه آن نیز تصمیم بگیرد.بایدن هنگام اعالم درخواست ۳۳ میلیارد دالری کمک به 
اوکراین که به اوکراین ارائه شده است، گفت: ما پول نداریم.رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه تصویب الیحه بزرگ کمک به اوکراین از سوی کنگره ضروری است، خطاب به کنگره گفت: بسیار مهم 
است که این بودجه )۳۳ میلیارد دالری( در اسرع وقت تایید و تصویب شود.وی افزود: این کمک باعث می شود که شجاعت و فداکاری اوکراینی ها هدف داشته باشد و آنها بتوانند به مبارزه ادامه دهند.

بایدن تصریح کردک متحدان ما در ناتو، شرکای ما در اتحادیه اروپا، آنها نیز سهم  مطلوب خود را از این هزینه)جنگ در اوکراین( پرداخت خواهند کرد، اما ما نیز در رهبری ائتالف ناتو باید سهم خود را 
ارائه دهیم.رئیس جمهوری آمریکا همچنین اضافه کرد: آمریکا اجازه نخواهد داد روسیه با کاهش عرضه انرژی، اروپا را بترساند.بایدن در بخش دیگری از سخنانش همچنین گفت که پناهجویان اوکراینی 
نیازی به تالش برای ورود به آمریکا از طریق مرزهای جنوبی این کشور ندارند، زیرا آنها اکنون به سیستم ویژه روادید دسترسی دارند.وی اظهار داشت: ما سیستم مستقیمی ایجاد کرده ایم که از طریق 

آن اوکراینی ها می توانند از اروپا یا  از اوکراین بدون مراجعه به مرزهای جنوبی مستقیماً وارد آمریکا شوند. 

پوتین:

در صورت تهدید استراتژیک، از سالحی 
که کسی در اختیار ندارد، استفاده می کنیم

بایدن: 

هزینه جنگ اوکراین زیاد است اما تسلیم شدن هزینه بیشتری دارد
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تصور می شــود که یک بیمارستان در بریستول اولین جایی است که 
توانســته با کاشت دستگاه کوچکی در مغز عالئم بیماری پارکینسون 
را معکــوس کند.به گزارش ایســنا و به نقل از بی بی ســی، جراحان 
بیمارستان »Southmead« از یک دستگاه کوچک تحریک عمقی مغز 
)DBS( برای از بین بردن الگوهای غیرطبیعی فعالیت سلول های مغزی 
که در نتیجه ی ابتال به بیماری پارکینســون ایجاد می شود، استفاده 
کردند.»تونی هاولــز« )Tony Howells(، اولین فردی که این درمان را 
به عنوان بخشــی از یک کارآزمایی دریافت کــرد، می گوید که تاثیر 
آن »شگفت انگیز« بوده است.۲۵ بیمار برای آزمایشی که سال آینده 
به پایان می رسد، انتخاب شــده اند.»هاولز« که در سال ۲۰۱۹ تحت 
عمل جراحی قرار گرفته اســت، می گوید: قبل از عمل، من با همسرم 
به پیاده روی رفتم و ۲۰۰ یارد )۱۸۲ متر( از ماشــین فاصله گرفتم و 
پس از آن مجبور شــدم برگردم؛ زیرا نمی توانستم ادامه  بدهم. بعد از 
عمــل، که ۱۲ ماه بعد بود نیز دوباره به پیــاده روی رفتم و ۲.۵ مایل 
)چهــار کیلومتر( پیمودم و حتی می توانســتم بیشــتر از آن هم راه 
بروم. این شــگفت انگیز بود.در حال حاضر هیچ درمانی برای بیماری 
پارکینسون وجود ندارد. عالئم این بیماری که منجر به آسیب تدریجی 
بخش هایی از مغز در طی چندین ســال  می شــود، شامل لرزش غیر 
ارادی قســمت هایی از بدن، حرکت آهسته، سفت شدن عضالت و از 
دست رفتن انعطاف پذیری است.بیشتر افراد در سنین باالی ۵۰ سال 
عالئم آن را بروز می دهند، اما حدود پنج درصد از مبتالیان اولین عالئم 

را در سنین کمتر از ۴۰ سالگی تجربه می کنند. 

یک مار رباتیک که توســط پژوهشگران انگلیسی ابداع شده است، 
بــه زودی طی یــک جراحی مورد بررســی قرار خواهــد گرفت.

به گزارش ایســنا و به نقل از هلث نیوز اکســپرس، یک ربات که با 
اســتفاده از پتانسیل خم شــدن و حس کردن مارها برای ورود به 
مکان های صعب العبور در محیط های ســخت و صنعتی ابداع شده 
اســت، اکنون طی جراحی روی انسان مورد استفاده قرار می گیرد.

این مار رباتیک موســوم بــه »کبرا«)COBRA( که در »دانشــگاه 
ناتینگهام«)University of Nottingham( انگلستان ابداع شده، پیشتر 
کارآیی خود را در بازرســی و بازســازی موتور جــت، راه اندازی و 
نگهداری نیروگاه هسته ای نشــان داده است و اکنون برای مصارف 
پزشــکی بــه کار می رود. این مراحل پزشــکی در حــال حاضر با 
دستگاه های آندوسکوپی طی می شوند اما کبرا ممکن است مهارت، 
دقت و نماهایی با وضوح باال را در اختیار گروه های جراحی بگذارد.

پروفسور »دراگوس آکسینت«)Dragos Axinte(، از پژوهشگران این 
پروژه گفت: ما ارزیابی های ابتدایی را آغاز کرده ایم تا ببینیم که آیا 
این مار رباتیــک می تواند حرکت کند و توانایی کافی را برای انجام 
دادن جراحی دارد یا خیر. برای کارهای پزشــکی، تغییرات امنیتی 
بسیاری باید در طراحی و مدیریت این کاوشگر صورت بگیرند تا آن 
را به دستگاه مناسبی برای بازرسی در بدن انسان تبدیل کنند. این 
مار رباتیک، پتانســیل عملکرد باالیی دارد و یک دوره هیجان انگیز 
برای تجزیه و تحلیل های ما به شــمار می رود.این مار رباتیک پنج 
متری و فوق باریک که ضخامت آن تقریبا به اندازه یک مداد است، 
درست مانند خزندگان واقعی می تواند به سادگی در نواحی فشرده و 
دارای پیچ و خم بخزد. مقیاس های مینیاتوری و مکان های نامناسب، 

معاینه بدون از بین بردن کامل بافت را غیرممکن می سازد.

ایمپلنتی که عالئم بیماری 
پارکینسون را معکوس کرد

مار رباتیک جراح می شود!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

روزه داران در یک مغازه فروش پمپ آب در شهر دهلی افطار می کنند

!V8 کپی بوگاتی ویرون با زیرساخت پونتیاک و پیشرانه
خودروهای کپی شــده تاریخی دراز و جالب دارند اما این خودروها نیز درســت مثل نمونه های اصلی و واقعی، پیچیده و گران قیمت تر 
می شــوند. برخالف ســال های دور که هر سازنده مبتدی ای می توانســت به محصوالت فراری یا سایر شرکت ها دسترسی داشته باشد، 
شرکت های مدرن تر سر بر آورده اند هرچند بسیاری از آن ها هنوز هم پونتیاک را به عنوان زیرساخت محصول کپی خود انتخاب می کنند.

این کپی بوگاتی ویرون بر اساس پونتیاک GTO ۲۰۰۴ شکل گرفته است و از پیشرانه ۸ سیلندر LS۱ سود می برد. این یک خبر خوب 
است زیرا حتی علیرغم وجود نصف تعداد سیلندرهای ویرون اصلی در زیر کاپوت، این کپی از یک پیشرانه قابل اعتماد و پرقدرت سود 
می برد. ابعاد خودروی اصلی نیز باعث شده است کپی بوگاتی ویرون ابعادی نه خیلی کوچک و نه خیلی بزرگ داشته باشد. ظاهراً پیشرانه 
تغییراتی را متحمل شــده است تا صدایی شبیه پیشرانه ۱۶ ســیلندر تولید کند هرچند فروشنده این خودرو خیلی وارد جزئیات این 
کار نشده است. از آنجایی که کپی ویرون بر اساس پونتیاک سدان شکل گرفته است بنابراین خیلی کوچک به نظر نمی رسد.کابین نیز 
تغییرات زیادی داشته است. مالک این خودرو البته سازنده اصلی نیست ولی می گوید کابین کپی ویرون وضعیت خوبی دارد و درست 

مشابه ویرون واقعی به نظر می رسد. البته ما خیلی مطمئن نیستیم که همه موافق این گفته ها باشند.

مورینیو: پیشرفت رم را قبول دارم 
سرمربی تیم رم ایتالیا عنوان کرد این تیم زیر نظر او در چند ماه اخیر پیشرفت خوبی داشته است.به گزارش ایسنا و به نقل از 
فوتبال ایتالیا، لسترسیتی و رم در نیمه نهایی لیگ کنفرانس برابر هم به تساوی یک بر یک رضایت دادند تا دیدار برگشت تعیین 
کننده باشــد؛ دیداری که هفته بعد در المپیکو رم برگزار می شــود. جالوروسی با ضربه لورنزو پلگرینی در ورزشگاه کینگ پاور 
پیش افتاد، اما آدموال لوکمن بازیکن تیم لسترســیتی از فاصله نزدیک گل تساوی را به ثمر رساند. قانون گل های خارج از خانه 
در این فصل در اروپا لغو شده است، بنابراین هر تیمی که در ورزشگاه المپیکو  برنده شود، به فینال در تیرانا آلبانی خواهد رفت.
پاس گل پلگرینی را نیکوال زالوسکی، بازیکن نوجوان رم، به گل رساند. مورینیو به اسکای اسپورت ایتالیا گفت:  زالوسکی در ۹ 
تا ۱۰ سالگی به آکادمی رم پیوست، بنابراین دیدن بازی او در این سطح فوق العاده است. ما خیلی راحت توپ را از دست دادیم. 
این کار را خیلی خوب انجام ندادیم. در نیمه اول سازماندهی شده بازی کردیم و توانستیم فشار حریف را کنترل کنیم و همانطور 
که می خواستیم بازی کنیم، اما با گذشت زمان شدت خود را از دست دادیم و کار دشوار شد. من مطمئن هستم که هر هوادار 

رم دوست دارد در دیدار برگشت حضور داشته باشد و این جو خوبی در ورزشگاه ایجاد می کند. 
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کتاب روزگار سخت
کتاب روزگار سخت جدیدترین اثر از نویسنده بزرگ 
آمریکای التین، ماریو بارگاس یوسا است و نویسنده 
در آن به یک »تحریِف شگفت آور واقعیت« می پردازد 
که تاریخ جلوه داده شــده است. در این اثر یوسا به 
تاریخ کشور گواتماال و کودتای سال ۱۹۵۴ می پردازد 
و رمانی تاریخی تقدیم خواننده می کند.خورخه ماریو 
پدرو بارگاس یوسا در سال ۱۹۳۶ در پرو به دنیا آمد. 
سال های نخست زندگی اش را در بولیوی گذارند و در 
رشته ادبیات تحصیل کرد. یوسا در گونه های مختلف 
ادبی از جمله نقد، جستارنویسی، نمایشنامه نویسی 
و روزنامه نگاری قلم زده و آثار مهمی آفریده اســت. 
او جوایز مختلفی را به دســت آورده که از جمله آن 
می تــوان به جایزه ســروانتس، مهم ترین جایزه ادبی در زبان اســپانیایی، و جایزه نوبل ادبیات 
اشــاره کرد. بارگاس یوسا عالوه بر درخشــش در دنیای ادبیات، در قامت چهره ای سیاسی نیز 
در کشــورش شناخته شده است و در ســال ۱۹۹۰ تا آستانه ی ریاست جمهوری نیز پیش رفت 
اما درنهایت انتخابات را واگذار کرد. نویسنده کتاب را با شرح زندگی دو نفر آغاز می کند که به 
اعتقاد او بیشــترین تاثیر را بر سرنوشت گواتماال و به نوعی سراسر آمریکای مرکزی گذاشتند: 
ادوارد ال برنیز و َسم زیمورای. برنیز در زمینه روابط عمومی و پروپاگاندا فعالیت داشت و زیمورای 
تاجر جاه طلبی بود که موز صادر می کرد و بعدها شرکت یونایتد فروت را تاسیس و ریاست آن 
را بر عهده گرفت.دیدار این دو نفر – یک تبلیغات چی و یک تاجر حریص –  تاثیر بی اندازه ای بر 
سرنوشت میلیون ها نفر گذاشت. به این تاجر لقب هشت پا داده بودند که سراسر کشور گواتماال 
و زمین های آن را مســتبدانه در دست گرفته بود. تاجر به کمک تبلیغات چی و پروپاگاندای او 
نیاز داشــت تا تصویر بدی که از او و شرکت یونایتد فروت درست شده بود تغییر دهد. بنابراین 
همکاری این دو نفر شــروع و ســقوط گواتماالیی که در پی تفکرات رئیس جمهور منتخب در 
حال اصالحات ارضی بود آغاز شــد. اما مشکل فقط گواتماال نبود:گواتماال فقط بخش کوچکی 
از عرصه ی فعالیت ماســت. مشکل ســرایت این تفکرات به دیگر کشورهای آمریکای مرکزی و 
کلمبیاست. اگر اندیشه ی »تبدیل شدن به دمکراسی مدرن« در این کشورها منتشر شود، یونایتد 
فروت باید با مسائلی مثل اتحادیه ها، رقابت بین المللی، پرداخت مالیات، تضمین بیمه ی پزشکی و 
بازبشستگِی کارگرها و خانواده هایشان دست به گریبان شود و آماج نفرت و حسادتی قرار بگیرد 
که همیشه در کشورهای فقیر در قبال شرکت های پیشرو و کارآمد وجود دارد. حاال خدا نکند 

که شرکتش آمریکایی هم باشد.

پرویز مشکاتیان
پرویز مشــکاتیان )۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۴ – ۳۰ شهریور 
۱۳۸۸( آهنگساز، موسیقی دان، استاد دانشگاه، پژوهشگر 
و نوازنده ســنتور اهل ایران بود. او به نواختن سه تار نیز 
آشنایی داشت.پرویز مشکاتیان در سال ۱۳۳۴ در نیشابور 
به دنیا آمد. او مقدمات موســیقی را از شش سالگی نزد 
پدرش، حسن مشکاتیان، که استاد سنتورنوازی و آشنا 
با ویولن و ســه تار بود، آموخت. وی آموختن موسیقی را 
در طول تحصیل در زادگاهش، نیشــابور پی گرفت و تا 
پایان دورهٔ متوسطه همچنان در پیشگاه پدر به فراگیری 
و تمرین مشغول بود. او در ســال ۱۳۵۳ وارد دانشکدهٔ 
هنرهای زیبا در دانشگاه تهران شد و به آموختن ردیف 
میرزا عبداهلل نزد نورعلی برومند و ردیف موسیقی سنتی 
نــزد داریوش صفوت پرداخت.وی هم زمان با آموزش ردیف، مبانی موســیقی ایرانی را نزد اســاتیدی 
چون محمدتقی مسعودیه، مهدی برکشــلی، عبداهلل دوامی، سعید هرمزی و یوسف فروتن فرا گرفت. 
او نوازندگی ســنتور را در مرکز حفظ و اشــاعه موسیقی به صورت بسیار جدی ادامه داد و توانست در 
نوازندگی این ســاز به مهارت ویژه و چشمگیری دســت پیدا کند و همچنین توانست کارهای بزرگ 
فراوانی را در زمینهٔ آهنگسازی و نوازندگی سنتور به ویژه در زمینهٔ ساخت قطعات همنوازی )ارکسترال(، 
تصنیف و نیز تکنوازی انجام دهد. مشکاتیان در این سال ها، کنسرت های متعددی با خوانندگانی چون 
پریســا و هنگامه اخوان اجرا کرد و در سال ۱۳۵۶، گروه عارف را تشکیل داد.]وی در آزمون موسیقی 
باربد که به ابتکار نورعلی برومند برگزار می گردید، به همراه پشنگ کامکار مقام نخست در رشتهٔ سنتور 
و همراه با داریوش طالیی، مقام ممتاز در ردیف نوازی را به دست آورد.وی همسر افسانه شجریان، دختر 

محمدرضا شجریان، بوده و صاحب دو فرزند به نام های آوا و آیین است.

فرهنگ

نرگس روان پور، استاد دانشــگاه و پژوهشگر ادبیات 
فارسی، در ۸۳ســالگی از دنیا رفت.به گزارش ایسنا، 
در معرفی مجله بخارا از روان پور که ششم اردیبهشت 
۱۴۰۱ از دنیا رفت آمده است: نرگس روان پور )متولد 
۱۳۱۸( دارای دکتــرای زبــان و ادبیات فارســی از 
دانشگاه تهران بود. رساله دکترای او عنوان »اساطیر 
ایران قبل از اســالم« را داشــت. او مدتی به تدریس 
در دبیرســتان ها اشتغال داشت و سپس به دانشکده 
علوم ورزشــی منتقل شــد. مدتی نیز به تدریس در 
مدرســه عالی دماوند پرداخت. در ســال های بعد از 
انقالب، اســتاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت 
علمی دانشگاه آزاد بود.از دیگر فعالیت های پژوهشی 
او می توان به همکاری در تدوین مجموعه »گزیده ادب فارسی« به سرپرستی حسن انوری و جعفر 

شعار اشاره کرد. از این مجموعه، کتاب »گزیده تاریخ بیهقی« توسط او تدوین شد.

نرگس روان پور درگذشت
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