سردار سالمی:

امروز هیچ قدرتی یارای تجاوز و تهاجم به ایران را ندارد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت :امروز هیچ قدرتی ن ه تنها یارای تجاوز و تهاجم به این سرزمین را نخواهد داشت که فکر چنین عملی نیز در ذهن او هرگز پایدار
ت المقدس که به روز
نخواهد شــد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســپاهنیوز ،در آستانه سالروز آزادسازی خرمشهر ،آیین گرامیداشت این حماسه و عملیات بی 
مقاومت ایثار و پیروزی نام گرفته است ،با حضور سردار سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی در
شهر اصفهان برگزار شد.فرمانده کل سپاه در این مراسم با تأکید بر ارتقای آمادگی و توانمندیهای بهروزرسانی شده رزمی و دفاعی گفت :امروز اگر چه امکان جنگ
به ویژه در زمین از دشمن سلب شده است ،اما در هیچ شرایطی از خطای محاسباتی دشمن غافل نیستیم.وی خاطرنشان کرد.... :

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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رستم قاسمی :با توافق پشتپرده موجر و مستأجر برخورد میکنیم

خط و نشان وزیر راه برای بنگاههای امالک

ایران؛ «پیچ تاریخی تحوالت جمعیتی»
و ثبت رکوردها
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وزیر نفت:

 ۸۰درصد پول نفت را ارزی دریافت می کنیم
وزیــر نفت از قطع یارانه گاز مشــترکان پرمصرف تا دو ماه آینده خبــر داد و گفت :حدود  ۸۰درصد پول
حاصل از فروش نفت بهصــورت ارزی و بقیه را بهصورت تهاتر دریافت میکنیم.به گزارش گروه اقتصادی
خبرگزاری تســنیم ،جواد اوجی ،وزیر نفت با اشــاره به اینکه بهای گاز برای مشترکین پرمصرف از آذرماه
 1400افزایش یافته ،گفت :هر پله از هزینه مشــترکان پرمصرف نســبت به پله قبلی  40درصد افزایش
قیمت داشته است و امسال نیز به این گروه یارانه تعلق نخواهد گرفت.وزیر نفت از قطع یارانه گاز مشترکان
پرمصرف خبر داد و گفت :از سال  96تا آذر پارسال هیچگونه افزایش قیمتی در تعرفه گاز اعمال نشده بود
که برای مشترکان پرمصرف گاز ،افزایش قیمت از آذر پارسال رقم خورد؛ در این مرحله ،سه پله اول یعنی
 75درصد از مشترکان....
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سقف افزایش اجارهبها در تهران و شهرستانها تعیین شد

تهران حداکثر  ۲۵درصد و سایر شهرها  ۲۰و  ۱۵درصد
3

ابهامات حذف یارانه بگیران

کم درآمدهایی که دهک دهم شدند!
6

در مراسمی با صورت ویدئوکنفرانس با حضور رییسجمهور

نیروگاه  ۳۲۰مگاواتی پاسارگاد قشم افتتاح شد
4

در آستانه روز جهانی گونههای در معرض انقراض؛

اما و اگرهای بقای سومین توله یوز

 ۲تولــه از  ۳یوزپلنگی که قرار بود امیدبخش احیای جمعیت یوزپلنگ آســیایی بودند به دلیل
نداشــتن دانش و تجربه کافی از بین رفتهاند و جان توله ســوم نیز در خطر است! حال مسؤالن
ســازمان محیط زیست باید پاسخگو باشند که با فرزندان «ایران» چه کردند؟به گزارش خبرنگار
اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ روز یازدهم اردیبهشت ماه بود که رئیس سازمان محیط زیست پس
از گذشــت  3ماه از جفتگیری «ایران» و «فیروز» 2 ,یوزپلنگ سایت تکثیر یوزپلنگ پارک ملی
خارتــوران از تولد  3فرزند یوزپلنگ ایرانی خبر داد.بالفاصله بعد از اعالم خبر ،مخالفان و موافقان
پروژه تکثیر یوزپلنگ در اســارت تولد  3یوزپلنگ ســالم را به فال نیک گرفتند و آن را شروعی
جدید برای احیای جمعیت یوزپلنگ ایرانی دانستند.با وجود تمام بازخوردهای مثبت ,چند ساعتی
از انتشار نخستین تصاویر و جزئیات از تولد تولهها نگذشته بود که تعدادی از متخصصان سزارین
یوز مادر ,شیردهی نادرست و شرایط نگهداری غیراستاندارد که در عکسهای منتشر شده از مرکز
تکثیر یوز به وضوح دیده میشد را مورد انتقاد قرار دادند و در رابطه با آنها به مسئوالن سازمان
محیط زیســت و تیم مراقبت از یوزها هشدار دادند اما مسئوالن در جواب این توصیهها همواره،
مدعی شــرایط مناســب و حال خوب هر  3توله بودند!تنها  3روز از تولد تولهها نگذشته بود که
اعالم شــد نخستین توله از یوزها به دلیل «آســپیره» شدن شیر در ریه به دلیل نقص مادرزادی
ریه در نوزاد تلف شــد! همزمانی این اتفاق با برکنار کردن کارشــناس تغذیه یوزها ,باعث شد تا
شــایعه تلف شدن یوز به دلیل نحوه شیردهی اشــتباه ،داغتر شود و رنگ واقعیت به خود بگیرد.
صحبت های علیرضا شــهرداری؛ کارشناس باسابقه حیات وحش کشور مبنی بر این که «بارها و
بارها نحوه درست شیردهی به تولهها را تیم حفاظت از یوز نشان میدادم» نیز باعث شد تا ادعای
مشــکل مادرزادی ریه توله یوز باورپذیر نشود.با وجود اینکه پس از تلف شدن توله یوزپلنگ اول,
به ســازمان محیط زیست توصیه شد که از پنهانکاری و عدم اطالعرسانی از مشکالت تولههای
یوز خودداری کند ,سکوت خبری در رابطه با این پروژه قویتر دنبال شد و تیم مراقبت از یوزها با
انتشار تصاویر جدید همواره از حال خوب  2توله دیگر یوز صحبت میکردند اما دیروز که خبر تلف
شــدن یکیدیگر از تولههای یوز به دلیل استفاده از شیر بیکیفیت مطرح شد ,دیگر جایی برای
پنهانکاری و مطلوب نشان دادن اوضاع باقی نماند.بعد از آشکار شدن عدم توانایی سازمان محیط
زیست در نگهداری از تولههای یوزپلنگ ایرانی ,حسن اکبری ,معاون محیط زیست سازمان محیط
زیست به عدم توانایی دامپزشکان و سایر کاستیها در این پروژه اذعان کرد و پروژه تکثیر یوز در
اسارت را تجربهای برای تالشهای آینده در مسیر احیای تکثیر یوز ایرانی دانست اما سؤالی که در
این میان مطرح میشود این است که مگر چند یوز در کشور باقی مانده که بخواهیم تلف شدن 2
فرد از آنها را برای کسب تجربه زادآوریهای آینده بدانیم؟!حال اعالم شده است که توله سوم که
به تهران منتقل شده است نیز به دلیل استفاده از همین شیر نامرغوب در خطر قرار دارد و بقای
آن به اما و اگر کشیده شده است و اگر عمر توله سوم نیز به دنیا نباشد ,بزرگترین موفقیت محیط
زیستی کشــور در دهه اخیر به فاجعهای در سطح جهانی تبدیل خواهد شد.در مجموع ,موضوع
عدم پیشبینی بدترین سناریو برای تولد تولهها ,در نظر نگرفتن تمهیدات الزم برای نگهداری از
آنها ,عدم اســتفاده از متخصصین واقعی چه در داخل کشور و چه متخصصان بینالمللی ,وجود
انتقاداتی از جمله سزارین پیش از موعد ,تعجیل در اعالم جنسیت یوزها ,نحوه اشتباه شیر دادن
به یوزپلنگها ,اســتفاده از شیر نامرغوب و عدم اطالعرســانی درست و به موقع در طول فرآیند
نگهداری از توله ,ابهامات و ســؤاالتی است که سازمان محیط زیست و تیم مراقبت از یوزها باید
در قبال آن پاسخگو باشند و اینکه این مسئوالن باید بگویند که با فرزندان «ایران» چه کردند؟

رئیسجمهور در آیین بهرهبرداری همزمان از  ۸۲پروژه صنعتی و عمرانی:

فراهم کردن میدان فعالیت برای بخش خصوصی
از وظایف دولت است
رئیسجمهور با بیــان اینکه «برخی از مناطق آزاد و ویژه در مقاطعی تبدیل
به جایگاهی برای واردات شــدند» ،اظهار داشــت :گزارشهای ارائه شده نوید
ایــن را میدهد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فلســفه اصلی خود یعنی
تولید ،اشتغال ،کارآفرینی و جذب ســرمایه نزدیک شدهاند.به گزارش ایسنا،
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در آیین بهرهبرداری همزمان از ۸۲
پروژه صنعتی ،عمرانی و کشاورزی شورای عالی مناطق آزاد ،تجاری ،صنعتی
و ویژه اقتصادی با تشــکر از تمامی دســتاندرکاران اجرای این پروژهها ابراز
امیدواری کرد که این طرحها و اقدامات اجرا شــده در جهت تولید ،اشتغال و
کارآفرینی با محوریت علم و فناوری برای مردم برکات زیادی داشــته باشند.
وی افزود :فلســفه تاســیس مناطق آزاد تجاری این است که از ظرفیتهای
موجود در جهت تولید ،اشــتغال و فعالیتهــای اقتصادی نهایت بهره گرفته
شــود .این هدف در برخی مقاطع مورد بیتوجهی قرار گرفته و بعضی از این
مناطق تبدیل به جایگاهی برای واردات شدند در حالی که این مناطق بهترین
فرصت برای صادرات هســتند.وی برخورداری از استاندارد و کیفیت باال را از
ویژگیهــای ضروری محصوالت تولیدی در مناطــق آزاد عنوان و تاکید کرد:
گزارشهای ارائه شــده نوید این را میدهد که مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی
به فلسفه اصلی خود یعنی تولید ،اشتغال ،کارآفرینی و جذب سرمایه نزدیک
شدهاند.رئیس جمهور گفت :سرمایهگذاری داخلی و خارجی و افزایش بهرهوری
دو شرط اساسی رشد اقتصادی هستند؛ هر اقدامی در جهت افزایش بهرهوری
و ســرمایهگذاری توســط بخش خصوصی باید مورد توجه مناسب قرار گیرد.
وی میــدان دادن به بخش خصوصی برای حضور فعــال در عرصه اقتصادی
کشور را ضروری دانست و تصریح کرد :حضور بخش خصوصی ،سرمایهگذاری
بانکها و شرکتهای بزرگ در اقتصاد از گامهای موفقی است که باید تقویت
شود.وی با اشــاره به اینکه «میدان دادن به بخش خصوصی از وظایف دولت
است» ،اظهار داشــت :هدایت ،نظارت و حمایت سه وظیفه دولت در راستای
هماهنگســازی بخش خصوصی با اقتصاد است .باید به فعالیتهای مولد در
کشور میدان داد و موانع ســرمایهگذاری در این زمینه را برطرف کرد.رئیسی
با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای اجرایی دخیل
در تســهیل صدور مجوزهای کسب و کار ،گفت :زمینه برای سرمایهگذاری و
فعالیتهای اقتصادی باید بیش از پیش تسهیل شود و راه اندازی سامانه جامع
صــدور مجوزهای کســب و کار گامی موثر در این زمینه به حســاب میآید.
وی خطاب به مدیران و روســای شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
گفت :تصمیمات شما نباید دچار پیچیدگیهای اداری شود .متاسفانه در برخی
ادارات و سازمانها شاهد گرفتاری سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی به اینگونه
موانع هســتیم .این روند به نحوی است که هم مدیران را خسته میکند و هم

ســرمایهگذار را از سرمایهگذاری پشیمان میکند .در مناطق آزاد نباید چنین
پیچیدگیها یا روندهای اداری فرسایشی را شاهد باشیم.وی با اشاره به گزارش
ارائه شــده در مورد اشــتغال هشــت هزار نفر در طرحهای افتتاح شده امروز
گفت :در سال مزین به شعار «تولید ،اشتغالآفرین ،دانشبنیان» شنیدن چنین
خبرهایی مایه خوشــحالی است.رئیس جمهور به ضرورت استفاده از نیروهای
بومی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت :فعالیت مناطق
آزاد عموما در نزدیکی مرزها است .در مناطق مختلف کشور نیروهای کارآمد و
تحصیلکرده بسیاری داریم که میتوان از آنها در طرحها و پروژهها بهره گرفت،
ت جذب در هر منطقه با نیروهای کارآمد و بومی باشد.وی با اشاره به
اما اولوی 
اختیارات قانونی روسای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت :در کنار هر اختیار
و حقی که به مدیران داده میشــود ،باید پاسخگویی نیز وجود داشته باشد و
هر مدیر باید نســبت به تکالیف و وظایفی که بر عهده دارد ،پاسخگو باشد.وی
اقدامات و طرح های اجرا شــده در زمینههای انرژی و کشاورزی را در مناطق
آزاد برای کشور ضروری دانست و تصریح کرد :عمده طرحهای انجام شده هم
مصــرف داخلی دارد و هم فرصتهای صادراتی ایجاد کرده است.رئیســی به
نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گســترش ارتباطات با همسایگان اشاره
کرد و گفت :گسترش تعامالت با منطقه اوراسیا برای کشورمان جایگاه مهمی
دارد ،لذا اقدامات مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی در این منطقه میتواند زمینه
افزایش تعامالت اقتصادی و تجاری با کشــورهای همســایه را فراهم کند.وی
اظهار داشــت :در برنامه هفتم توسعه جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید
با توجه به اقتضائات روز بازتعریف شــود.وی بر ضرورت علمی ،فناوری پایه و
دانشبنیان بودن پروژههای انجام شــده در کشور تاکید کرد و گفت :ضمیمه
کردن داناییها به تواناییها میتواند به انجام کارهای ماندگار در کشور منجر
شده و زمینه افزایش تولید و گسترش صادرات را نیز فراهم کند.رئیس جمهور
با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد:
ایجاد اشــتغال و افزایش صادرات منافاتی با صنعت گردشگری در این مناطق
ندارد.پیش از سخنان رئیس جمهور سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی کشــور گزارشی از اقدامات این شورا در سال  ۱۴۰۰ارائه کرد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت :در سال  ۱۴۰۰در
مناطق آزاد  ۳۶هزار میلیارد تومان و در مناطق ویژه اقتصادی  ۶۴هزار میلیارد
تومان سرمایهگذاری انجام شده که  ۹۰درصد آن توسط بخش خصوصی بوده
است.همچنین احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد نقش
مناطق آزاد در اقتصاد کشــور گفت :مناطق آزاد در ماههای اخیر از دروازههای
واردات به سمت ســکوهای صادرات سوق یافتهاند .این مناطق نقطه تماسی
برای اقتصاد ایران و سرمایهگذاری خارجی هستند.

مرگ  ۹میلیون نفر در جهان به خاطر آلودگی هوا !

پژوهش جدیدی نشان میدهد که آلودگی هوا ،عامل مرگ  ۹میلیون نفر در سراسر جهان طی سال  ۲۰۱۹بوده است.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو ساینتیست،
یک پژوهش جدید نشــان میدهد که آلودگی هوا در ســال  ۲۰۱۹باعث مرگ  ۹میلیون نفر در سراسر جهان شده است که از هر  ۶نفر ،مرگ یک نفر را شامل
میشود«.ریچ فولر» ( ،)Rich Fullerپژوهشگر «اتحاد جهانی بهداشت و آلودگی» ( )GAHPو همکارانش ،ابتدا تاثیر آلودگی را بر مرگهای زودرس ارزیابی کردند و
دریافتند که آلودگی هوا باعث مرگ  ۹میلیون نفر شده است.آنها برای کشف این موضوع که مرگ و میرهای مرتبط با آلودگی هوا چقدر ممکن است تغییر کرده
باشند ،تجزیه و تحلیلی را با استفاده از دادههای پژوهش «بار جهانی بیماریها» ( )GBDتکرار کردند«.فولر» گفت :مشکل آلودگی هوا این است که هیچکس به
طور مستقیم در اثر آن از دنیا نمیرود .انسانها از بین میروند؛ زیرا آلودگی هوا به آنها بیماری را منتقل میکند که بعدا آنها را میکشد.تعداد کلی مرگ و میر
ناشی از آلودگی هوا نسبت به سال  ۲۰۱۵تغییری نکرده است .با وجود این ،تلفات ناشی از آلودگی هوای خانگی مانند گرم کردن چوب در خانه ،از  ۲.۹میلیون در
سال  ۲۰۱۵به  ۲.۳میلیون در سال  ۲۰۱۹کاهش یافته است؛ زیرا بسیاری از کشورها به سوختهای پاکتر روی آوردهاند.در هر حال ،مرگ و میر ناشی از آلودگی
هوای بیرون از  ۴.۲میلیون به  ۴.۵میلیون افزایش یافته است« .فولر» گفت :این موضوع به دلیل افزایش تعداد خودروها و کارخانهها است .سوزاندن سوختهای
فسیلی ،ذرات ریزی را منتشر میکند .این ذرات میتوانند به اعماق بدن ما نفوذ کنند و با بیماری قلبی و برخی از سرطانها مرتبط هستند.آلودگی ناشی از سرب
نیز در سطح جهانی در حال افزایش است؛ اما دلیل آن مشخص نیست .پژوهشگران در سال  ۲۰۱۵تخمین زدند که سرب باعث مرگ  ۵۰۰هزار نفر شده است.
این آمار اکنون حداقل  ۹۰۰هزار نفر تصور میشود.به گفته این گروه پژوهشی ،به طور کلی بیش از  ۹۰درصد مرگ و میرهای مرتبط با آلودگی ،در کشورهای با
درآمد پایین و متوسط رخ میدهند« .فولر» گفت :بیشتر آلودگی به خاطر صنعتی شدن سریع بسیاری از این کشورها است.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور با بیان اینکه ایران در «پیچ
تاریخی تحوالت جمعیتی» قرار دارد ،میگوید :تقریبا همه شاخصهای
جمعیتشــناختی کشــور ،رکوردهای حداقلی را ثبت کردهاند.صالح
قاسمی در گفتوگو با ایســنا ،با تاکید بر اینکه در تحوالت جمعیتی
ایران در مقطع بســیار مهمی قرار داریم که به تعبیری میتوان آن را
مهمترین «مقطع گذار جمعیتی ایران» یا به تعبیری عمومیتر «پیچ
تاریخی تحوالت جمعیت» در ایران نامید ،اظهار کرد :ایران در وضعیت
هشــدار شــاخصهای جمعیتی قرار دارد و تقریبا همه شاخصهای
جمعیتشناختی کشور رکوردهای حداقلی را ثبت کردهاند.وی درباره
شاخصهای مختلف جمعیتی گفت :نرخ رشد جمعیت کشور امروز به
 ۰.۷درصد رســیده و این کمترین نرخ رشدی است که در طول تاریخ
ثبت شده است .این نرخ کامال به سوی صفر و نرخ رشد منفی میل دارد
و این نرخ در طول تاریخ ایران بیسابقه بوده است.
ثبت پایینترین نرخ باروری در تاریخ ایران
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشــور از ثبت پایینترین نرخ
باروری در تاریخ ایران خبر داد و خاطرنشان کرد :امروز پایینترین نرخ
بــاروری در تاریخ ایران را ثبت کردیم؛ به طوریکه نرخ باروری در ایران
به ازای هر زن  ۱.۶فرزند اعالم شــده است و با این اوصاف نرخ باروری
کمتر از سطح جانشینی تقلیل پیدا کرده و این روند نیز بیسابقه است.
قاسمی به نرخ سالمندی در جمعیت کشور اشاره کرد و گفت :امروز ۱۱
درصد جمعیت کشور ،جمعیت باالی  ۶۰سال را تشکیل میدهند و این
درحالیست که در هیچ مقطعی ،این میزان از سالمندی را نداشتهایم،
ضمن اینکه طی ســه دهه آینده شــاهد افزایش سالمندی به بیش از
 ۳۰درصد خواهیم بود و به تعبیری سونامی سالمندی در ایران به راه
خواهد افتاد .کشورهای زیادی در بازه زمانی بیش از  ۱۰۰سال از مقطع
جوانی جمعیت به مقطع ســالخوردگی رسیدهاند ،اما ایران این روند را
طی حدود  ۲۵تا  ۳۰سال طی میکند.
کاهش حدود نیم میلیون تولد طی پنج سال
وی ادامه داد :از ســوی دیگر کاهش حدود نیم میلیون تولد طی پنج
ســال نیز از دیگر آمارهایی اســت که باید به آن توجه شود؛ براساس
آمارها ،از سال  ۱۳۹۵تا  ۱۴۰۰حدود نیم میلیون تولد را از دست دادیم
و این آمار نیز در جای خود رکورد بیسابقهای است .با این شاخصهای
حداقلی سالهاست که زنگ خطر هشدارهای جمعیتی به صدا درآمده
است.وی معتقد است که مقایسه وضعیت ایران با کشورهای همسایه
و کشورهای جهانی نشاندهنده نداشتن وضعیت مطلوب شاخصهای
جمعیتی ایران است .اگرچه بسیاری از این روندهای جمعیتی در همه
کشورهای دنیا تجربه میشود اما تحوالت جمعیتی در ایران دو ویژگی
منحصر به فرد دارد که این دو ویژگی پیامدها و آسیبهای هشدارهای
جمعیتی برای ایران را دو چندان میکند.
ایران رکورد دار سرعت کاهش نرخ باروری در جهان
قاسمی با اشــاره به ویژگیهای جمعیتی ایران گفت :سرعت تحوالت
جمعیتی در ایران بسیار زیاد است .کشورهای زیادی در جهان هستند
که نرخ باروریشان از بیش از  ۵فرزند به ازای هر زن به حدود دو فرزند
کاهش پیدا کرده است اما اغلب کشورها این روند را در بازه زمانی بیش
از یک قرن طی کردهاند ،حال آن که ایران این مســیر را از بیش از ۶
فرزند به  ۱.۶فرزند در بازه زمانی  ۳۰ســاله طی کرده است ،لذا رکورد
سرعت کاهش نرخ باروری در جهان به نام ایران ثبت شده و این موضوع
یک هشدار تلقی شده و موجب میشود نظام برنامهریزی کشور نتواند با
این سرعت خود را تطبیق دهد.وی درخصوص دومین ویژگی منحصر
به فرد جمعیتی ایران نیز اظهار کرد :اغلب کشــورهایی که روند گذار
جمعیتی و سالخوردگی جمعیت را طی میکنند ،بعد از مدرنیزاسیون
و دســتیابی به شاخصهای رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه ،مسیر
سالخوردگی جمعیت را طی میکنند ،اما آنچه در ایران رخ میدهد این
است که ما قبل از تجربه روند توسعه و پیشرفت اقتصادی ،به یک کشور
سالخورده تبدیل میشویم ،لذا پیامدهای این گذار جمعیتی برای ایران
بســیار بیشتر از گذشته خواهد بود و این دو ویژگی باعث میشود که
تحوالت جمعیتی در ایران حساسیت بیشتری داشته باشد.دبیر مرکز
مطالعات راهبردی جمعیت کشــور در این راستا به ابالغ سیاستهای
کلی جمعیت اشاره کرد و گفت :این روزها سالگرد هشتمین سال ابالغ
سیاســتهای کلی جمعیت است و باید گفت که این سیاستها جزء
جامعترین و دقیقترین سیاستهای جمعیتی در دنیا هستند.
راهبردهای اقتصادی میتواند بر شاخصهای جمعیتی کشور
تاثیرگذار باشد؟
به اذعان قاســمی ،سیاستهای کلی جمعیت تمام متغیرهای موثر بر
الگوی فرزندآوری خانواده ایرانی را در خود لحاظ کرده و یک سیاست
جامع و دقیق اســت ،اما مشکلی که در ایران وجود دارد این است که
معموال سیاســتها از جمله سیاستهای جمعیتی با تاخیر و سطحی
پایینتر از ســطح سیاستی اجرا میشــوند و این فاز تاخیری اجرای
سیاســتها در کشور آسیب زیادی برای ما ایجاد کرده است و به نظر
باید در رابطه با سیاســتهای جمعیتی این موضوع برطرف شــود.اما
با این وجود او معتقد اســت که سیاســتهای کلی جمعیت در صدد
دو راهبرد اصلی اســت؛ راهبردهای اقتصادی شامل اعطای امتیازات
اقتصادی به خانواده ایرانی برای فرزندآوری و راهبردهای فرهنگی که
در صدد اصالح نگرش اجتماعی و اصــاح ارزشگذاری اجتماعی در
موضوع فرزند و فرزندآوری اســت .به نظر میرسد اگر عزم و اراده ملی
وجود داشته باشد این سیاستها میتواند شاخصهای جمعیتی کشور
را متاثر کند.این جمعیتشــناس در پاسخ به سوالی درخصوص میزان
همکاری دستگاهها برای موضوع جمعیت گفت :باید توجه داشته باشیم
که قرار نیست همه دستگاهها و ارگانهای کشور همه با هم یک کار را
انجام دهند ،باید هر دستگاه ،نهاد و سازمان رسالت خاصی که در حوزه
تحوالت جمعیتی بر عهده دارد را شناسایی ،طراحی و به آن عمل کند.
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سرلشکر صفوی:

آمریکا به توافق تن خواهد داد

گفت :خداوند اگر یک ملتی را دوست داشته باشد یک رهبر خوب
به آنهــا میدهد ،یک رهبر متقی ،خردمند ،حکیم و شــجاع و
خداوند ملت ما را دوســت داشــت ،حضرت امام خمینی و مقام
معظم رهبری حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای یک عطیه و نعمت
الهی برای ما و برای ملتهای اسالمی هستند.وی با بیان اینکه خدا
اگر یک مردی را دوســت داشته باشد یک زن خوب و فرزندان و
دوستان خوبی به او میدهد تأکید کرد :اکثر رزمندگان یا مادران
خوب و یا همسران خوبی داشــتند ،وگرنه دوام نمیآوردند ،یک
سال نه دو ســال نه ،بلکه هشت سال.سرلشکر صفوی با اشاره به
صبوری همسران و مادران شهدا در طول دوران دفاع مقدس گفت:
اکثر رزمندگان یا مادران خوب و یا همسران خوبی داشتند ،وگرنه

گزیده خبر
غریب آبادی؛

م ها
آمریکا باید تمام خسارات مادی تحری 
را جبران کند

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران گفت :تحریمهای آمریکا علیه
ایران ،جنایت علیه بشریت است و این کشور باید ضمن پاسخگویی ،تمامی
خسارات مادی و معنوی وارده را نیز جبران نماید.به گزارش اقتصاد آنالین،
کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر
جمهوری اسالمی ایران ،طی مصاحبه ای درخصوص بازدید گزارشگر ویژه
آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بشــر از ایران ،گفت :خانم النا
دوهان به دعوت ســتاد حقوق بشر بازدیدی  ۱۱روزه از ایران داشت تا آثار
منفی تحریم های یکجانبه بر حقوق بشر مردم را بررسی و گزارش خود را به
شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش کند .در جریان این سفر ،گزارشگر
ویژه با مسئولین و نمایندگان  ۳۰وزارت خانه و دستگاه اجرایی شامل دبیر
ستاد حقوق بشر ،وزیر امور خارجه ،وزیر کشور ،وزیر دادگستری ،معاون زنان
و خانواده رئیس جمهور دیدار و در مورد آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه
بر بهره مندی از حقوق بشــر در ایران گفتگــو کرد.غریب آبادی افزود :وی
عالوه بر بازدید از برخی مراکز درمانی و دارویی و شهرهای اصفهان و کرج،
با نمایندگان دستگاه های متولی در حوزه های بهداشت ،دارو ،غذا ،هوائی،
بیمه ،بانک ،حمل و نقل ،مسکن ،انرژی ،کشاورزی ،اقتصاد ،میراث فرهنگی
و گردشــگری ،پناهندگان ،مدیریت بحــران ،کار و تامین اجتماعی ،زنان،
کودکان ،بهزیستی ،هالل احمر ،ورزش و همچنین اساتید دانشگاه ،سازمان
هــای مردم نهاد ،بخش خصوصی ،بیماران تاالســمی ،بیماران پروانه ای و
جانبازان شیمیایی نیز دیدار و از نزدیک با آنان گفتگو و جنبه های مختلف
آثار و تبعات تحریم های یکجانبه علیه حقوق ملت ایران را بررسی کرد.
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مشــاور عالــی فرمانــده
معظم کل قــوا گفت :امروز
مــا تصمیــم میگیریم و
آمریکاییها باید گوش دهند
و پیش بینی من این اســت که آمریکا به قبول برجام تن خواهد
داد.به گزارش خبرگزاری مهر ،سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار
و مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا در آیین رونمایی و جشــن
امضای کتابهای تاریخ شفاهی خود و کتاب یحیی و کتاب صوتی
همراه که در ســرای اهل قلم نمایشــگاه کتاب تهران برگزار شد،
اظهار کرد :ما عهد و پیمان بستهایم که تا آخر مردمدار و مردمیار
باقی بمانیم و تا پای جان از ایران اسالمی دفاع کنیم.سردار صفوی
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دوام نمیآوردند .درود خدا بر شــهدای هشت سال دفاع مقدس.
دســتیار و مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا یادآور شد :من در
زمان عملیات بیتالمقدس جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه
مشترک بودم ۲۳ .شبانهروز جنگ پی در پی در هوای بسیار گرم
انجام میشــد .جوانان ما نمیدانند که خرمشهر چگونه آزاد شد.
ملت ما ایســتاد و اآلن هم میایســتد تا از این شرایط موجود به
شرایط بهتر عبور کند .ما با مقاومت به پیروزی میرسیم.سرلشکر
صفوی گفت :من در ســن  ۷۰سالگی برای شما صحبت میکنم.
تاکنون ســه گفتمان تغلیب ،اصالحات و مقاومت در جهان بوده
اســت.وی افزود :گفتمان اول بــه دنبال تغلیب قدرت برتر جهان
است و از نگاه آنها ما ملت مسلمان چارهای جز همراهی با غرب
نداریم .گفتمان اصالحات به دنبال بهروز کردن نظام آموزشی ایران
و کشــورهای اســامی و بهبود اوضاع اقتصادی و تعامل مثبت با
آمریکا هستند.دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا درباره
گفتمان مقاومت خاطرنشان کرد :گفتمان مقاومت و انقالبی در پی

مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی و خواهان تغییر اساسی
براســاس اســام ناب محمدی با حفظ هویت تمدنی ما در همه
عرصههای است.سرلشکر صفوی تأکید کرد :چهرههای پیشتاز این
گفتمان ابتدا سید جمال اسدآبادی ،حضرت امام خمینی و رهبر
معظم انقالب هستند که باعث پیروزی انقالب ،جنگ تحمیلی و
گســترش آن در سایر کشورهای اسالمی شــدند .یکی از عناصر
پرچمدار این گفتمان ســردار سلیمانی بود که  ۴۰سال در مقابل
رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستاد.وی با تأکید بر شکست آمریکا و
اسرائیل در مقابل اراده ملت ایران تصریح کرد :پیشبینی من این
اســت که آمریکا به قبول برجام تن خواهد داد؛ امروز ما تصمیم
میگیریم و آمریکاییها باید گوش دهند .به برکت رهبری و دولت
و ملت از این شرایط عبور خواهیم کرد تا قدرت اول غرب آسیا و
کشورهای اسالمی را به وجود آوریم.
همچنین در این مراسم «احمدوند» معاون فرهنگی وزیر فرهنگ
و ارشاد اســامی گفت :به عنوان مسئول نمایشگاه کتاب تهران
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الزم اســت اعالم کنم که این افتخاری برای ما اســت که چنین
کتابی در نمایشگاه رونمایی شــد .امید که این کتابها بیشتر و
بهتر معرفی و خوانده شــود.وی یادآور شد :این آثار معدنی برای
تولید و اســتخراج جواهرهایی در حوزه هنر است .باید از عزیزانی
مانند سردار صفوی تقدیر کرد.در ادامه این مراسم ،مهرشاد شبابی
همسر سرلشکر صفوی و راوی کتاب «همراه» گفت :همراه ،صرفاً
همراهی فردی به نام مهرشاد با یحیی نیست ،بلکه همراهی زنان
تاریخ ســرزمین ماست.نویســنده کتاب همراه افزود :این کتاب
نقطه عطفی را نشــان میدهد که زنان ما صبورانه و هوشمندانه
در مدیریت و تصمیمگیری و تصمیمســازی  ۸سال دفاع مقدس
همراهی کردند.وی با بیان اینکه کتاب «همراه» برشی از همراهی
زنان در  ۸سال دفاع مقدس با همسرانشان و نقشآفرینی آنها در
محیط خانواده و فراتر از آن جامعه است گفت :بیشتر رزمندگان یا
مادران خوبی داشتند یا همسرانی خوبی که توانستند در  ۸سال
دفاع مقدس دوام بیاورند.

سردار سالمی:

امروز هیچ قدرتی یارای تجاوز و تهاجم به ایران را ندارد

فرمانده کل ســپاه پاســداران گفت :امروز هیــچ قدرتی ن ه تنها
یارای تجاوز و تهاجم به این ســرزمین را نخواهد داشت که فکر
چنین عملی نیز در ذهن او هرگز پایدار نخواهد شــد.به گزارش
خبرگزاری مهر به نقل از ســپاهنیوز ،در آستانه سالروز آزادسازی
ت المقدس
خرمشهر ،آیین گرامیداشت این حماسه و عملیات بی 
که به روز مقاومت ایثار و پیروزی نام گرفته است ،با حضور سردار
سرلشــکر حسین ســامی فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب
اســامی در دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی در شهر اصفهان
برگزار شــد.فرمانده کل سپاه در این مراســم با تأکید بر ارتقای
آمادگی و توانمندیهای بهروزرســانی شده رزمی و دفاعی گفت:
امروز اگر چه امکان جنگ به ویژه در زمین از دشمن سلب شده
اســت ،اما در هیچ شــرایطی از خطای محاسباتی دشمن غافل
نیستیم.وی خاطرنشــان کرد :جهاد یک مســیر ادامهدار است
و مادامی که دشــمن با دندانهای فشــرده و قلبهای مملو از
کینه و عقده شکســتها و ناکامیها در برابر ما صفآرایی کرده
است ،جهاد همچنان ادامه دارد.سرلشکر سالمی خاطرنشان کرد:
امنیتبخشی و امنسازی فضای کشور در شرایطی که شرارههای
آتش در ســرزمینهای دور و نزدیک اطرافمان زبانه میکشــد،
ارزش ایــن جهاد را بیش از پیش روشــن میکند.وی بیان کرد:
امروز هیچ قدرتی نه تنها یارای تجاوز و تهاجم به این ســرزمین
را نخواهد داشت که فکر چنین عملی نیز در ذهن او هرگز پایدار
نخواهد شــد.فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید
بر بومیســازی و تولید انبوه قدرت رزمی و دفاعی و بروزرسانی

آن در ســپاه اظهار کرد :همه این قــدرت ،متعلق به مردم و در
خدمت آنان و تحقق آرمانهای انقالب اســامی است.وی ،سپاه
را خادم ملت و خار چشــم دشمن و درهم شکننده اراده و برهم

زننده دسیسهها و سد راه تهدیدات او توصیف کرد و افزود :سپاه
ســپر بال و دژ مستحکم و پناهگاه امن مردم است.سردار سالمی
با برشمردن ابعاد جهاد و فعالیت امروز نیروهای سپاه و از جمله

در همایش دادستانهای کل کشور مطرح شد؛

در گفت و گوی تلفنی با الوروف:

وزیر اطالعات :دو فرانسوی بازداشت شده توریست نبودند
وزیر اطالعات با اشــاره به دستگیری
دو فرانســوی که اخیرا ً توسط وزارت
اطالعات دســتگیر شده اند گفت :دو
فرد فرانسوی بازداشت شده توریست
نبودند.بــه گزارش خبرگــزاری مهر،
حجتاالسالم سید اسماعیل خطیب
وزیــر اطالعات در بیســت و یکمین
همایش سراسری دادستانهای مراکز
استانها گفت :هماهنگی و همافزایی
دستگاههای قضائی ،اطالعاتی ،نظامی
و انتظامی باعث ایجاد امنیت ،آسایش
و رفاه برای مردم میشــود و امروز با
انتخاب مردم ،دولتی مردمی مستقر
اســت که در شــرایط خاص مشغول
فعالیت شده و تصمیم دارد اقداماتی
شجاعانه و مدبرانه انجام دهد تا منافع
ملی و مردمی را تأمین کند و همانطور
که این دولت انقالبی در بحث سالمت
توفیقات بزرگی داشــته و انتظارات و
امید را در بطن جامعه مضاعف کرده
اســت ،طرح مردمیســازی و توزیع
عادالنه یارانهها را بر اســاس مصوبات
مجلس شورای اسالمی اجرا مینماید.
وزیر اطالعات با اشــاره به فضاسازی
رســانههای معاند در پی اجرای طرح

مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها
گفت :دشمنان با اســتفاده از فضای
رســانهای به دنبال ایجــاد ناآرامی و
خدشــه به امنیت کشــور بودند که
با هوشــیاری ،همــکاری و همراهی
تحســین برانگیز مردم و هشــدارها
و اقدامــات بــه موقع دســتگاههای
اطالعاتــی و امنیتــی و هماهنگــی
دســتگاه قضائی ،توطئههــای آنان
خنثی شد اما ایجاد ناآرامی و ضربه به
امنیت کشور همچنان جزو برنامههای
جنگ ترکیبی دشمن است.خطیب با
اشاره به دســتگیری دو فرانسوی که
اخیرا ً توسط وزارت اطالعات دستگیر
شــدهاند گفــت :دو فرد فرانســوی
بازداشــت شده توریست نبودند ،ما از
قبل به اطالعاتی پیرامون آنها دست
یافته بودیم و از لحظه ورود به کشور
آنها دقیقاً تحت نظر بودند .این افراد
به محض ورود ،قرارهای تشــکیالتی
با چنــد کانون و محفــل غیرقانونی
و ســابقهدار برگــزار کردنــد .طبق
مســتندات موجود ،این دو فرانسوی
به دنبال ایجاد ارتباط تشکیالتی بین
کانونهای غیرقانونی و آشوبگر بودند

که با اتخاذ پوششهای صنفی ،اهداف
گروهکها و سرویسهای جاسوسی را
دنبال میکردند .بر اســاس اطالعات
موثق برخــی از عناصــر کانونهای
غیرقانونی مــورد نظر با گروهکهای
تروریســتی شناخته شــده و برخی
جواسیس شناسایی شده خارجنشین
متصل بودند که بــه زودی اطالعات
بیشــتری در خصوص ایــن پرونده
منتشــر خواهد شــد.وزیر اطالعات
همچنیــن در خصــوص احمدرضا
جاللی گفت :جاسوســی جاللی برای
رژیم صهیونیســتی ،موضوعی اثبات
شــده و حکم اعــدام او کلیه مراحل
قضائــی را طــی کرده اســت .دولت
ســوئد به نیابت از رژیم صهیونیستی

نیروی زمینی در میدان و تقدیم شــهدایی گرانقدر گفت :نیروی
زمینی در ســنگر اســت و با تهدیدهای شناخته شده میجنگد
تا از جنگهــای بزرگتر جلوگیری کند.وی بیــان کرد :نیروی
زمینی ستون مستحکم امنیت ملی و ستون فقرات قدرت دفاعی
ســپاه است.فرمانده کل ســپاه خطاب به فراگیران ،دانشجویان،
فرماندهان اساتید و مربیان دانشگاه امیرالمؤمنین (ع) گفت :شما
برای نبردهای احتمالی آینده آماده میشــوید و هر چه بیشــتر
تجهیز و مهیا شوید ،احتمال وقوع جنگ کمتر میشود.وی افزود:
دشــمن قدرت شما را میآزماید و شــما هنر شکست دشمن را
به خوبی مشــق میکنید و به میدان متصل هستید و تجربیات
هم به خوبی منتقل میشود.سرلشــکر ســامی ضمن تقدیر از
اقدامات انجام شــده در نوسازی آموزشها و طرحهای مطالعاتی
جنگهای نوین و نوآوری و خالقیتهای آموزشی صورت گرفته،
گفت :مسئولیت و رسالت بزرگی بر دوش همه ما است؛ سخن از
ظهور یک تمدن به نام اسالم در این سرزمین و سخن از شکست
قدرتهای مستکبر جهانی و تعالی کشور است.وی افزود :جاری
شــدن احکام و حدود الهی یکی از اهدافی است که با حاکمیت،
محقق خواهد شد و باید راه برای تحقق اهداف الهی گشوده شود.
فرمانده کل سپاه همچنین یاد شهدا و ایثارگران استان اصفهان
را گرامی داشت و از نقش ویژه این استان در دوران دفاع مقدس
تجلیل کرد.پیش از ســخنان فرمانده کل ســپاه ،سردار مهدی
سرور فرمانده دانشــگاه امیرالمؤمنین (ع) گزارشی از برنامهها و
فعالیتهای این دانشگاه ارائه داد.

و آمریــکا ،مدتی پس از بازداشــت و
محاکمه جاللی به صورت غیرقانونی
آقای حمید نــوری هموطن ما را در
ســوئد بازداشــت کرد ،بلکه به نوعی
گروگان گرفت .از اتفاقات عجیب این
بود که دولت ســوئد پس از بازداشت
این جاســوس در ایران بــه او اقامت
دائم داد و پــس از محاکمه و صدور
حکم اعدامش به وی تابعیت سوئدی
داد و از آن پس به عنوان شهروند این
کشــور از او حمایت کرد و ما اطالع
داریم که ســوئدیها با طراحی رژیم
صهیونیستی و آمریکا موضوع جاللی
را پیگیری میکنند و حمید نوری را با
توطئه و سناریوی گروهک تروریستی
منافقین به گروگان گرفتهاند .در مورد
جاللی نیز به زودی اطالعات بیشتری
منتشــر خواهیم کرد.خطیب با بیان
اینکه دادستانها متصدی حقوق عامه
و حقوق شــهروندی هســتند قاعدتاً
با اخاللگران نظم و امنیت کشــور و
محرکین و کســانی که به نوعی برای
تجمعــات و اعتراضــات غیرقانونی و
تخریبها برنامهریزی میکنند برخورد
قانونی را اعمال مینمایند.

حاج علی اکبری:

قوه قضاییه با مفسدانی که باعث افزایش اجاره بها می شوند
با قاطعیت برخورد کند

خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران از قوه قضاییه خواست که با مفسدانی که باعث افزایش اجاره بها می شوند با قاطعیت برخورد کند.به گزارش
ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین محمدجواد حاج علی اکبری در خطبه های دیروز نماز جمعه تهران گفت :ستاد برگزاری نماز جمعه با نهادهای مسول در آستانه روز ملی اهدای
عضو و اهدای زندگی اقدام ارزشمندی کرده و آن ثبت نام از نمازگزاران جمعه برای اهدای عضو است.وی افزود :روز سوم خرداد یک نقطه عطف محسوب می شود که در زمان
خود سرنوشت ساز بود و برای جمهوری اسالمی الهام بخش است .یک حماسه بی بدیل که حاصل اتحاد و انسجام نیروهای مومن در ارتش و سپاه و نیروهای مردمی و تدابیر عالی
خردمندانه بود که آن فتح بزرگ را برای ملت ما به ارمغان آورد.خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی در دفاع مقدس ادامه داد:
امسال چهلمین سال این حماسه بزرگ است که فرصت خوبی است تا ابعاد شناخته و ناشناخته این حماسه بزرگ را بررسی کنیم.وی افزود :دشمنان روی فتح خرمشهر حساس
اند .فتح خرمشهر نماد منطق همیشه پیروز مطرح می شود .خوشبختانه ملت ما طعم شیرین عمل منطقی که در فتح خرمشهر داشتیم را چشیدند و در مرزهای جهانی حرکت
میکنیم؛ اینها خرمشهرهایی است که به همت جوانان فتح شد .خرمشهرهای دیگر هم هست و یکی از آن مساله جمعیتی است که آینده ما را تهدید می کند و باید به همت
مردم و مسولین فتح شود و یک خرمشهر هم خرمشهر عرصه های مدیریتی کشور است که نیازمند تدابیر ویژه است .وی با اشاره به مساله اجاره بها و ودیعه مسکن که مجلس
ن ملی در دستور کار است .مساله مسکن در شرایط کنونی مخصوصا در تابستان
به آن توجه کرده است گفت :مساله مسکن ،مساله بسیار حیاتی برای مردم ماست .جریان مسک 
برای کسانی که از اقشار ضعیف و مستاجرند کابوس است .ما شنیدیم دو فوریتی را مجلس در این زمینه تصویب کرده است و فوری تر از این حرفاست معلوم است که قوانین
قبلی کارامد نبوده است.وی تاکید کرد :منطقی سازی اجاره بها مهم است البته مالکان خانه هم حقی دارند اما باید منطقی باشد .هم توقع داریم به لحاظ قانونی تقویت شود و
هم از دولت توقع داریم تدابیر ویژه ای داشته باشد و تعزیرات هم کنترل بازار اجاره را در دستور کار قرار داد و تسهیل افزایش وام ودیعه هم انجام شود.

امیر عبداللهیان :آمریکاییها منطقی
عمل کنند ،توافق هسته ای در دسترس
خواهد بود

تهران  -ایرنا  -وزیر امور خارجه کشــورمان در گفت و گوی تلفنی با وزیر امور
خارجه روســیه خواســتار ابتکار عمل همه طرف ها در خصوص مذاکرات رفع
تحریم ها شــد و گفت :اگر آمریکاییها منطقی عمل کنند ،توافق هسته ای در
دسترس خواهد بود.به گزارش ایرنا از وزارت امور خارجه ،حسین امیر عبداللهیان
روز پنجشنبه با سرگئی الوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در خصوص
مســائل روابط دو جانبه ،منطقه ای و بین المللی و آخرین وضعیت گفت و گو
برای لغو تحریم ها تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند.وزیر امور خارجه کشورمان
بر اراده جدی تهران برای رسیدن به توافقی خوب ،قوی و پایدار و البته با رعایت
خطــوط قرمز تاکید کرد و موضع مثبت روســیه در حمایت از توافقی که مورد
تایید ایران باشــد را ستود.امیرعبداللهیان همچنین به مصوبه اخیر هیات دولت
جمهوری اسالمی ایران درباره موافقتنامههای فرهنگی و امنیت اطالعاتی بین دو
کشور و ارسال آن برای تصویب در مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و از تصویب
این اســناد در طرف روسیهای استقبال کرد.وی ضمن تبیین مواضع کشورمان
در مخالفــت با کاربرد ابزار جنگ و تحریــم ،بر حمایت تهران در برقراری آتش
بس و بازگشت به میز مذاکره تاکید کرد.امیرعبداللهیان اظهارداشت :جمهوری
اسالمی ایران بر اساس روابط ممتاز با روسیه از هر تالش دیپلماتیک برای حل
مناقشــه اوکراین حمایت میکند و آمادگی برای میانجیگری و کمک به حل و
ن بحران را دارد.طرفین در این تماس تلفنی آخرین وضعیت موضوعات
فصل ای 
دوجانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه
روسیه مناســبات تهران و مسکو را حائز اهمیت خواند.وزیر امور خارجه روسیه
با تاکید بر این که اولویت روســیه نیز ،اجرایی شدن اسناد امضاء شده میان دو
کشور است خاطرنشان کرد :مسائل هماهنگی بین دستگاهی را تا حصول نتیجه
شخصا پیگیری و دنبال خواهد کرد.وی بر تداوم حمایت روسیه از حصول توافق
و تالش های مســکو برای نیل به یک توافقی عادالنه در راستای تحقق منافع و
مطالبات طرف ایرانی تاکید کرد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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سقف افزایش اجارهبها در تهران و شهرستانها تعیین شد

تهران حداکثر  ۲۵درصد و سایر شهرها  ۲۰و  ۱۵درصد

ستاد تنظیم بازار سقف افزایش اجارهبهای مسکن را در
تهران حداکثر  ۲۵درصد و سایر شهرها  ۲۰و  ۱۵درصد
اعــام کرد.به گزارش خبرگزاری تســنیم ،در جلســه
ســتاد تنظیم بازار که به ریاســت محمد مخبر معاون
اول رئیسجمهور برگزار شــد،با بررسی بسته سیاستی
وزارت راه و شهرســازی در حوزه مسکن ،سقف افزایش

اجارهبهای مســکن نســبت به اجارهبهای سال ،1400
در تهران حداکثر  25درصد ،کالنشــهرهای باالی یک
میلیون نفر جمعیت  20درصد و سایر شهرها  15درصد
به تصویب رسید.براساس این مصوبه ،سازمان تعزیرات
حکومتی مکلف شد تا با مشــاوران امالک متخلف که
این ســقف افزایش را رعایت نکنند ،برخورد کند.بر این
اساس ،همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به
انعکاس و معرفی واحدهای مســکونی خالی از سکنه به
ســازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون
اقدام کند.محمد مخبر در این جلسه با اشاره به گزارش
های ارائه شده از محاسبه و تعیین قیمت برخی اقالم و
کاالها گفت :فراوانی و نظارت به صورت توأمان ،تضمین
کننده قیمت تعیین شــده در بــازار خواهد بود .معاون

اول رییس جمهور با اشــاره به اینکه گزارش ها نشــان
می دهد برخی تولیدکنندگان بعضا با توســل به تغییر
شکل بســته بندی برخی کاالها به دنبال گرانفروشی و
افزایش قیمت هســتند ،تصریح کرد :سازمان تعزیرات
در این زمینه نظارت جدی داشــته باشــد و از افزایش
قیمت خودســرانه کاالها جلوگیری کند .مخبر با اشاره
به بهبود شرایط عرضه نان نسبت به روزهای گذشته ،از
وزیر کشــور خواست تدابیری اندیشیده شود تا تشکیل
صــف های طوالنی در نانوایی ها بــه طور کامل مرتفع
شــود.مخبر همچنین با تاکید بر لزوم استمرار آگاهی
بخشی و اطالع رسانی دقیق به مردم در خصوص ابعاد و
مزایای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه افزود:
توزیع و عرضه کاالهای اساســی از طریق الکترونیک و

هوشــمند نقش مهمی در رضایتمنــدی مردم دارد لذا
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعــات ضمن فراخوان به
شــرکت ها و تشــکل های فعال در این حــوزه ،زمینه
توسعه عرضه کاال از طریق ابزارهای الکترونیک و سامانه
های هوشــمند را مهیا ســازد .در این جلسه که رییس
دفتــر رییس جمهور ،وزرای صنعــت معدن و تجارت،
جهاد کشــاورزی ،امور اقتصادی و دارایی ،تعاون کار و
رفاه اجتماعی ،دادگســتری ،فرهنگ و ارشاد اسالمی،
کشــور ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،بهداشت درمان
و آموزش پزشکی ،رییس ســازمان بازرسی کل کشور
و اســتاندار تهران نیز حضور داشتند گزارشی از آخرین
وضعیت بازار و اجرای مصوبات جلسات روزهای گذشته
ستاد ارائه شد.

گزیده خبر
همراه اول برنده نشان «روابطعمومی دیجیتال
ایران» شد

در نهمین جشنواره ستارگان روابطعمومی ایران ،همراه اول بدلیل پیشرو بودن در
خدمات ارتباطی دیجیتال ،موفق به دریافت نشانهای«ستاره ملی روابطعمومی در
حوزه روابطعمومی دیجیتال» و «ستاره طالیی روابطعمومی ایران» شد.عصر روز
 ۲۷اردیبهشت  ،۱۴۰۱همزمان با «روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابطعمومی»،
نهمین جشنواره ســتارگان روابطعمومی ایران با حضور بزرگان ،صاحبنظران و
فعاالن این حوزه برگزار و از برگزیدگان روابطعمومی ایران در بخشهای مختلف
تجلیل شد .هیأت داوران این جشنواره ،با عنایت به ارزیابیهای انجام شده از میان
تمامی سازمانهای فعال ،روابطعمومی اولین و بزرگترین اپراتور تلفنهمراه ایران
را شایسته دریافت نشانهای «ســتاره ملی روابطعمومی در حوزه روابطعمومی
دیجیتال» و «ســتاره طالیی روابطعمومی» دانست که حامد حکاکان مدیرکل
ارتباطات این شرکت لوح و نشان برتری را دریافت کرد.
مدیرعامل ایرانسل:

رستم قاسمی :با توافق پشتپرده موجر و مستأجر برخورد میکنیم

خط و نشان وزیر راه برای بنگاههای امالک

وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به تعیین سقف افزایش نرخ
اجاره مسکن در ســال  ،۱۴۰۱گفت :با توافق پشتپرده بین
موجر و مســتاجر بهشــدت برخورد خواهیم کرد.به گزارش
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،رستم قاسمی وزیر راه
و شهرسازی اظهار کرد:یکی از موضوعات بسیار مهم افزایش
اجارهبها مسکن است .آنچه مشخص شده حداکثر افزایش نرخ
اجاره مســکن در تهران  25درصد است.وی در پاسخ به این
پرســش که مالک این  25درصد چیســت ،تصریح کرد :کار
کارشناسی ســتاد تنظیم بازار صورت گرفته است،در گذشته
هم این را داشــتیم .امســال با توجه به افزایش تورم ،ســتاد
تنظیم بــازار با رقم  25درصد موافقت کــرد و قابل افزایش
نیست.وی افزود :بنابراین هر بنگاه امالکی این را انجام دهد-
باالتر از سقف تعیین شــده -تخلف محسوب میشود و جزو
مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد می شود.وزیر راه
و شهرسازی یادآور شد :بر اساس کد رهگیری کامال مشخص
است و میتوانیم تشــخیص بدهیم که اجارهبهای مسکن در
یک واحد چه میزانی بوده و امسال چه میزانی افزایش مییابد.
قاسمی در واکنش به توافق پشتپرده موجر و مستأجر گفت:
این یک تخلف بزرگ محســوب میشــود ،گزارشها پنهان
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نمیماند و گزارش داده شــود برخورد جدی صورت میگیرد
و کســانیکه با این شیوه عمل کنند حتما پشیمان میشوند.
به گزارش تســنیم ،مرکز آمار ایران اواخر فروردین امســال
با اشــاره به افزایش  28.1درصدی نرخ اجارهبها مســکن در
زمستان  1400اعالم کرده بود« :در فصل مورد اشاره متوسط
افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد
داشته اند ،برابر با  50.9درصد بوده است».اوایل سال گذشته
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با استناد به
مصوبههای ستاد ملی کرونا در حمایت از مستأجران گفته بود:
مالکان به دلیل تمدید خودکار قرارداد ،نمیتواند حکم تخلیه
بگیرند و بعد از پایان قرارداد مســتاجر موظف نیست خانه را
تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نخواهد
شد.قائدی با بیان اینکه امســال میزان افزایش اجار هبها در
تهران  25درصد ،کالنشــهرها 20درصد و ســایر شهرها 15
درصد اســت ،افزود :در شــرایطی که موجر قصد ساخت یا
فروش واحد مســکونی خود را داشته باشند یا واحد مسکونی
را برای فرزند خود که تشــکیل خانواده داده اســت بخواهد،
همچنین اگر مستاجر برای چند ماه اجارهبها را پرداخت نکرده
باشد ،امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد.

تحول دیجیتال نه یک انتخاب ،بلکه یک
ضرورت است

مدیرعامل ایرانسل در اختتامیۀ سیامین کنفرانس مهندسی برق ،طی سخنانی،
با تشــریح دالیل لزوم گذار اپراتورهای تلفن همراه بــه اپراتور دیجیتال ،تأکید
کرد :تحول دیجیتال برای اپراتورها دیگر یک انتخاب نیســت بلکه یک ضرورت
است تا بتوانند نقشی اساســی در اقتصاد دیجیتال بازی کنند.به گزارش روابط
عمومی ایرانســل ،دکتر بیژن عباسیآرند با بیان اینکه پس از انقالبِ دیجیتال،
اپراتورهای تلفن همراه ،همواره در خط مقدم اختراعات ،نوآوری و گسترش عرصۀ
نفوذ مناســبات و روابط دیجیتال بودهاند ،اما هماکنون با توسعۀ محیطهای پویا
و دیجیتال ،خــود را در عرصۀ رقابت ،با چالش نوآوری و خلق چشــماندازهای
نــو مواجه میبینند ،گفت :امروزه مدل تجاریِ فــروش «خدمات پایه» در اکثر
اپراتورهای جهان ،همچنان ســودآور اســت ،اما باید توجه داشته باشیم که این
ســودآوری ،به هیچ عنوان پایدار نخواهد بــود و اپراتورها در صورتی که نتوانند
در حوزه تکنولوژیهای جدید و ارتباط پویا با مشــتریان موفق باشند ،به ایفاگر
نقش فروشنده خدمات پایه ارتباطی تنزل خواهند یافت و نقش خود را در مقام
یکی از بازیگران اصلی عصر ارتباطات دیجیتال از دست خواهند داد.وی افزود :بر
اساس این اقتضائات و ضرورتهاست که اپراتورها به منظور باقی ماندن در فضای
رقابتِ دیجیتال ،به دنبال تبدیل شدن از اپراتور همراه یا «تلکو ( »)Telcoبه اپراتور
دیجیتال یا «تککو ( »)Techcoهستند .در سالهای گذشته ،حوزۀ محصوالت تلکو
ارتباطی پایه ،نظیر تماس ،اینترنت همراه و برخی خدمات
صرفاً شامل خدمات
ِ
محدود دیجیتال و ارزش افزوده بوده است اما در سالهای اخیر ،گذار از «تلکو»
به «تککو» ،هدف اصلی بسیاری از اپراتورها در جهان از جمله ایرانسل است که
تحقــق این امر ،جز با تحول دیجیتال میســر نخواهد بود .تحول دیجیتال برای
اپراتورها دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است تا بتوانند نقشی اساسی
در اقتصاد دیجیتال بازی کنند.

تیم های برتر چهارمین دوره مسابقات کشوری امداد و نجات و کمک های اولیه مشخص شدند؛

گهرزمین ،فاتح قله های امداد و نجات و کمک های اولیه کشور

آیین افتتاحیه این مســابقات عصر روز سه شنبه  27اریبهشت ماه  1401به
میزبانی شرکت گهرزمین و همراهی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
در سالن هتل قائم سیرجان برگزار شد .این مسابقات با حضور  96نفر و در قالب
 25تیم از سراســر کشــور در محوطه روباز هتل قائم سیرجان آغاز و به مدت  2روز
ادامه یافت.سید شجاع الدین گلسرخی ،مدیر ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و انرژی
( )HSEشرکت گهرزمین در آیین افتتاح این مسابقات گفت :یکی از مسئولیت های
مهم شــرکت های معدنی و صنعتی ،ایجاد پایگاههای اورژانس و امداد و نجات است.
و با توجه به نکته ی حائز اهمیتی همچون اولویت داشــتن ایمنی و سالمتی کارکنان
شــرکتها و معادن ،بایستی کارکنان شــاغل در بخش اورژانس معادن همیشه سطح
آمادگی شــان ارتقا پیدا کرده و مهارت های فردی شان ب ِروز شود.وی در ادامه عنوان
کرد :برگزاری این مسابقات بصورت سالیانه که هم اکنون شاهد چهارمین دوره آن در
شهرستان سیرجان هســتید برای تحقق این هدف بزرگ است که نیروهای ایمنی و
اورژانس در بهترین شرایط بدنی و آمادگی باشند و سالمتی تمامی کارکنان شاغل در
معادن کشور تضمین شود .الحمداهلل امسال شرکت گهرزمین میزبان  25تیم از ُزبده
ترین تیم های اورژانس معادن سراسر کشور می باشد که به مدت  2روز باهم به رقابت
پرداخته و سطح آمادگی شان را محک می زنند.مدیر  HSEشرکت گهرزمین در پایان
گفــت :بنده جا دارد از مجموعه همکارانــم در بخش های رفاهی و روابط عمومی که
زحمات بسیاری را متحمل شده و امور تدارکات ،هماهنگی و اطالع رسانی شایسته این
دوره از رقابتها را عهده دار بودند ،تقدیر و تشکر نمایم .همچنین از شرکت تهیه و تولید
مواد معدنی ایران نیز که برگزار کننده این مســابقات می باشد سپاسگزاری می کنم.
پرهام خواجه پور ،مدیر ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و انرژی ( )HSEشرکت تهیه
و تولید مواد معدنی ایران در حاشیه برگزاری این مسابقات به خبرنگار ما گفت :در ابتدا
جادارد از شــرکت گهرزمین علی الخصوص از برادران بزرگوارم جناب آقایان مهندس
فالح ،دکتر خضری پور و مهندس گلسرخی بابت میزبانی شایسته و برگزاری باشکوه
این رقابتها کمال تقدیر و تشکر را به عمل آورم.وی در ادامه گفت :همانطور که مطلع
هستید این چهارمین دوره این مسابقات است که البته قرار بود بصورت سالیانه برگزار
شود اما شیوع ویروس منحوس کرونا ،باعث شد این رقابتها دو سال به تعویق بیفتد که
خوشــبختانه امسال با فروکش کردن بیماری کرونا توفیقی حاصل شد تا در سیرجان
دوباره شاهد برگزاری این رقابت ها باشیم.وی ادامه داد :در این دوره ما  3آیتم را برای
شرکت کنندگان طراحی کرده و در نظر گرفته ایم؛
*آیتم اول  -تنفس مصنوعی ( )PCRبه شخص آسیب دیده است که با مانکن
شبیه سازی شده انجام می شود.
*آیتم دوم -عبور از موانع هست که عبور از موانع تونل را در نظر گرفته ایم
زیرا تیم هایی از معادن زیر زمینی کشور هم در این مسابقات شرکت کرده اند
*آیتم ســوم -عبور از موانع در ارتفاع و حمل مصدوم می باشد که آمادگی
باالیی را از ش رکت کنندگان طلب می کند.
این مسابقات با شرکت  25تیم در حال برگزاری است که نسبت به آخرین دوره شاهد
افزایــش  9تیم بوده ایم  .حدود  96نفر نیز در قالب تیم های مختلف اورژانس معادن

کشور باهم به رقابت خواهند پرداخت.شایان ذکر است که روز گذشته ما از تعداد 72
نفر تست علمی گرفتیم که  20سئوال  20امتیازی را مطرح کردیم که از مجموع 40
امتیاز ممکن  20امتیازش به ســئواالت علمی اختصاص یافته بود.تیم های شــرکت
کننده در این رقابتها اورژانس های معادن و شرکتهای معدنی و صنعتی سراسر کشور
هستند که از معادنی همچون؛ ســنگ آهن ،طال ،مس ،سرب و روی ،تیتانیوم ،زغال
ســنگ و ...شرکت کننده داریم .امیرحسین َگرکانی ،رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
ایران و عضو شــورای عالی مدیریت بحران کشور نیز در مصاحبه کوتاهی عنوان کرد:
قطعا هدف از برگزاری و اســتمرار چنین رویدادی ،بازآموزی و تشویق شاغلین خدوم
در مراکز اورژانس معادن و شــرکت های معدنی و صنعتی کشور عزیزمان می باشد و
تقدیر از این عزیزان هدف دیگری است که در مراسم اختتامیه مدنظر برگزار کننده و
میزبان این مســابقات می باشد.وی ادامه داد :بازآموزی می تواند شرکت کنندگان در
این مســابقات را با آخرین ِمتُدهایی که در حوزه امداد و نجات ارائه شــده است آشنا
کرده و این عزیزان این مهارت ها را فراگرفته و با ممارســت و تمرین در خود تقویت
کنند .شایان ذکر است عصر روز چهارشنبه  28اردیبهشت مراسم اختتامیه چهارمین
دوره مسابقات امداد ونجات و کمک های اولیه به میزبانی شرکت سنگ آهن گهرزمین
در هتل قائم شهرستان سیرجان با حضور امام جمعه موقت حجه االسالم والمسلمین
حیدری ،امیر حســن مردان فرمانده نیروی دریایی سیرجان ،سرهنگ مرتضی امیر
سبتکی فرمانده انتظامی سیرجان ،جانشین فرمانده سپاه مقاومت سیرجان سرهنگ
حمید ســبزعلی پور ،عضو هیات مدیره و معاون توســعه مدیریت و ســرمایه انسانی
گهرزمین دکتر محمدرضاخضری پور و دیگر مسئولین شهرستان و برخی معاونین و
مدیران گهرزمین برگزار شــد .دکتر محمدرضا خضری پور عضو هیات مدیره و معاون
توســعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین در مراســم اختتامیه این رقابتها ضمن
خوشامدگویی به میهمانان عنوان کرد؛ این مسابقات عالوه بر ایجاد حس همدلی ،راهی
اســت برای سنجش توان و آمادگی پرسنل ایمنی شرکت های معدنی و صنعتی .وی
همچنین با اشاره به اینکه واحد  HSEگهرزمین در دوره گذشته در استان کرمان واحد
برتر ایمنی معرفی شد اضافه کرد؛ به گواه داوران و اساتید این مسابقات در سطح بسیار
عالی از نظر کمی و کیفی برگزار شد و توان همکاران ما در سطحی عالی بود .مهندس
خواجه پور ضمن قدردانی از شرکت سنگ آهن گهرزمین برای میزبانی این مسابقات
هدف از این مسابقات را آموزش ،ایجاد انگیزه و خالقیت عنوان کرد .دکتر گرکانی نیز
شغل امداد و نجات را بسیار ارزشمند و شریف ارزیابی نمود و گفت سرمایه گذاری در
حوزه ایمنی هزینه نیســت و حرکتی رو به توســعه به شمار می رود .وی همچنین با
اشاره به رویکرد سیستمی در کاهش ریسک ها ظرفیت های معادن در خصوص مسائل
دانش بنیان و استارت آپ را زیاد دانست.محمدعلی سعادتی مدیر روابط عمومی و امور
بین الملل شرکت گهرزمین در حاشیه این رقابتها گفت :هدف از برگزاری این دوره از
مســابقات بازآموزی مربیان ،ایجاد مهارت های امدادی در صحنه حوادث در معادن و
شرکتها و همچنین ایجاد انگیزه و سرعت عمل برای امدادگران و شاغلین در اورژانس
های معادن کل کشور است.
گفتنی است در پایان این مسابقات هیات داوران عناوین برتر این رقابتها را
به شرح ذیل معرفی کردند؛
*شرکت سنگ آهن گهرزمین رتبه اول
*شرکت فوالد سیرجان ایرانیان رتبه دوم
*شرکت های ماهان (معدن  )۵و زغال سنگ البرزمرکزی مشترکا رتبه سوم
را کسب نموده و با اهدای تندیس ،لوح تقدیر و هدایایی از این عزیزان تجلیل
شد.
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گزیده خبر
وزیر نفت:

 ۸۰درصد پول نفت را ارزی دریافت
می کنیم

وزیر نفت از قطع یارانه گاز مشــترکان
پرمصــرف تا دو ماه آینــده خبر داد و
گفت :حدود  ۸۰درصــد پول حاصل
از فروش نفت بهصــورت ارزی و بقیه
را بهصــورت تهاتــر دریافت میکنیم.
به گزارش گــروه اقتصادی خبرگزاری
تسنیم ،جواد اوجی ،وزیر نفت با اشاره
به اینکــه بهای گاز برای مشــترکین
پرمصرف از آذرماه  1400افزایش یافته ،گفت :هر پله از هزینه مشــترکان
پرمصرف نسبت به پله قبلی  40درصد افزایش قیمت داشته است و امسال
نیــز به این گروه یارانه تعلــق نخواهد گرفت.وزیر نفــت از قطع یارانه گاز
مشــترکان پرمصرف خبر داد و گفت :از ســال  96تا آذر پارسال هیچگونه
افزایش قیمتی در تعرفه گاز اعمال نشــده بود که برای مشترکان پرمصرف
گاز ،افزایش قیمت از آذر پارسال رقم خورد؛ در این مرحله ،سه پله اول یعنی
 75درصد از مشــترکان که پرمصرف نبودند و بیش از  50درصد مصرف را
داشتند ،هیچ تغییر قیمتی نداشتند ،اما از پله چهارم ،هر پله نسبت به پله
قبلی  40درصد افزایش نرخ داشت.وی افزود :بخشی از این افزایش تعرفهها
را بــرای جلوگیری از تکانههای اقتصادی ،به امســال منتقل کردیم؛ طبق
قانون بودجه  ،1401تعرفه گاز مشــترکان پرمصرف باید بدون یارانه باشد
و به زودی این موضوع در هیئت دولت مطرح میشــود تا به عنوان ابزاری
برای کنترل شدت انرژی و بهینه مصرف کردن گاز استفاده شود؛ طی یک
تــا دو ماه آینده آیین نامه مربوط به تغییر تعرفهها به دولت میآید تا برای
مشــترکان پرمصرف گاز رقم بخورد.وزیر نفت در ادامه با اشــاره به افزایش
وصول درآمدهای نفتی گفت :صادرات نفت در وضع خوبی اســت و پول آن
در تاریخ سررسیدش دریافت میشود؛ حدود  80درصد پول حاصل از فروش
نفت بهصورت ارزی و بقیه را بهصورت تهاتر دریافت میکنیم.وی ادامه داد:
در سال گذشته فقط از بابت محصوالت پتروشیمی بالغ بر  12.5میلیارد دالر
ارز وارد ســامانه نیما شده است که این جدا از بحث فروش نفت و میعانات
گازی است و ادامه داد؛ در بحث صادرات گاز ،وصول درآمد ارزی ،بیش از 4
برابر ســال  1399رشد داشت است .در سال  1399وصول درآمدی حاصل
از صادرات یک میلیارد و  25میلیون دالر بود که این رقم در ســال 1400
بــه بیش از  4میلیارد دالر افزایش یافت.اوجــی در مورد تاثیر این افزایش
درآمدهای ارزی گفت :با تامین به موقع منابع ارزی ،دولت توانست غالت و
کاالهای اساسی که مورد نیاز مردم است را تامین کند و امروز ذخایر خوبی
در بحث کاالهای اساســی وجود دارد.وزیر نفــت در مورد افزایش ظرفیت
پاالیشــی کشور افزود:ظرفیت پاالیشی کشور تا  5سال آتی به بیش از یک
میلیون بشکه در روز افزایش مییابد.اوجی درمورد وضعیت میدان مشترک
آرش گفت :مطالعات جامع این میدان انجام شــده اســت و با برنامه ریزی
شرکت ملی نفت به زودی بحث توسعه میدان آغاز خواهد شد.وزیر نفت در
مورد گاز رایگان محرومان گفت 650 :هزار خانوار در حال اســتفاده از گاز
رایگان هستند و هر زمان که سازمان بهزیستی کشور و یا کمیته امداد امام
خمینی ،خانوارهای محروم را به ما معرفی کنند همکارانمان در شرکت ملی
گاز در همان ماه تعرفه گاز این خانوارها را رایگان خواهد کرد.

تعرفههای جدید گاز از اوایل خرداد ابالغ
میشود

مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان این
که پیشنهاد تغییر تعرفههای گاز پرمصرفها به دولت
ارســال شــده گفت :انتظار داریم که از اوایل خرداد
بتوانیم ابالغیه جدید درباره تغییر تعرفهها را دریافت
کنیم.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،نورموسوی ،مدیر
امور گازرســانی شرکت ملی گاز ایران گفت :شرکت ملی گاز از طریق وزارت
نفت پیشــنهادات خود را درباره تغییر تعرفههــای گاز پرمصرفها به دولت
ارسال کرده؛ زیرا تعیین تعرفهها از اختیارات دولت است .اگر ابالغیه جدیدی
به شرکت ملی گاز ارسال شود ،برای ما الزم االجراست و آمادگی آن را داریم.
وی افزود :انتظار داریم که از اوایل خرداد بتوانیم ابالغیه جدید درباره تغییر
تعرفهها را دریافت کنیم تا مقدمات کار برای سیستم مکانیزه و اطالع رسانی
فراهم شود تا به دوره سرد برسیم.مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران
گفت :البته ابالغیه شــامل دوره گرم نیز میشود ،اما چون مصارف دوره گرم
بسیار پایین است ،از نظر مبلغ گازبها محسوس نیست ولی تشریح این موضوع
نیــاز به زمان بندی دارد و باید این فرصت را هم برای مردم فراهم کنیم که
اقدامات الزم برای مدیریت مصرف خود را انجام دهند.

ادعای رویترز درمورد کاهش فروش نفت
ایران به چین پس از جنگ اوکراین

رویترز مدعی شد کاهش قیمت شدید نفت روسیه
و روانه شدن آن به سمت شرق بهدنبال تحریمهای
غربی علیه این کشــور باعث شده چین واردت نفت
از ایران را پایین بیاورد.بهگزارش خبرگزاری تسنیم،
رویترز مدعی شــد صادرات نفت خام ایران به چین
کاهش شــدیدی از زمان آغاز جنگ اوکراین داشتهاست ،چون پکن ترجیح
میدهد بشکههای نفت ارزانقیمت روسیه را خریداری کند .بنابراین حدود
 40میلیون بشــکه از نفت ایران که در تانکرهایی برروی دریا ذخیرهشده،
بهدنبال خریدار است.تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه بهخاطر
حمله این کشــور به اوکراین باعث شده بیشتر نفت خام روسیه عازم شرق
شود .چین هم از این فرصت استفاده کردهاست .بنابراین تقاضای این کشور
بــرای نفت ایــران و ونزوئال که هر دو تحت تحریمهــای آمریکا قرار دارند
کاهشیافته است.بر اســاس این گزارش ادعایی ،اطالعات کشتیرانی نشان
میدهد حدود  20نفتکش حامل نفت ایران از اواســط ماه مه در نزدیکی
سنگاپور لنگر انداختهاند .برخی از این نفتکشها از ماه فوریه در این منطقه
هستند اما تعداد نفتکشهای حامل نفت ایران از ماه آوریل یعنی از زمان
سرازیر شدن نفت روسیه به سمت شرق افزایشیافته است .طبق اطالعات
شرکت ردیابی نفتکشهای کپلر ،حجم نفت ذخیرهشده در این نفتکشها
در نزدیکی ســنگاپور به  37میلیون بشکه در اواســط ماه مه رسیدهاست.
درحالیکه ایــن رقم در اوایل آوریل برابر با  22میلیون بشــکه بود.آمریکا
واردات نفت روســیه را بالفاصله پساز حمله این کشور به اوکراین ممنوع
کرد ،اما اتحادیه اروپا در فکر یک تحریم مرحله به مرحله اســت که باعث
شده نفت روسیه بیشاز پیش به سمت آسیا روانه شود.
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واردکنندگان آلمانی پول گاز روسیه را به روبل میدهند

واردکنندگان گاز آلمان اجازه یافتند برای پرداخت پول گاز روسیه ،حسابهایی به روبل نزد گازپروم بانک افتتاح کنند.به گزارش ایسنا ،منابع آگاه به رویترز گفتند :افتتاح حساب تا زمانی که پرداختها به روبل انجام نگیرد،
تحریمها را نقض نخواهد نکرد.کمیسیون اروپا هفته جاری به اعضای اتحادیه اروپا اعالم کرد می توانند به خرید گاز روسیه بدون نقض تحریمهای وضع شده علیه این کشور ادامه دهند .این کمیسیون در دستورالعمل
مکتوب رسمی به دولتهای اروپایی ،با اقدام شرکتها برای افتتاح حساب به روبل در گازپروم بانک موافقت نکرد اما به طور آشکار اعالم نکرد چنین اقدامی به منزله نقض تحریمها خواهد بود.بعضی از خریداران گاز در
اروپا مواضع گوناگونی اختیار کرده اند .نهایتا کشورهای اتحادیه اروپا مسئول عمل به تحریمهای این بلوک هستند که از سوی همه  ۲۷عضو این بلوک تصویب شده اند .بروکسل می تواند علیه دولتی که در اجرای این
تحریمها کوتاهی کند ،اقدام حقوقی انجام دهد.یونی پر که بزرگترین واردکننده گاز از روســیه به آلمان اســت ،اعالم کرد برای عمل به مکانیزم جدید پرداخت پول گاز روســیه ،یورو را به حساب خود در گازپروم بانک
منتقل می کند.گروه انرژی انی ایتالیا هم هفته جاری اعالم کرد پروسه گشایش دو حساب در گازپروم بانک را آغاز کرده است .گروه نیروی فرانسوی انژی هم اعالم کرد پرداخت بعدی به گازپروم را پیش از پایان ماه طبق توافق بین دو شرکت ،به یورو
انجام خواهد داد .اما شرکت انرژی دولتی گازوم فنالند حاضر نشده است از سیستم جدید استفاده کند و اعالم کرده است که اختالف بر سر پرداخت به روبل با گازپروم اکسپورت را به داوری خواهد برد.الکساندر نواک ،معاون نخست وزیر روسیه اعالم کرد
نیمی از  ۵۴مشتری گازپروم ،حسابهایی در گازپروم بانک افتتاح کرده اند.پس از این که مسکو از خریداران خارجی خواست پول گاز را به روبل پرداخت کنند و گاز بلغارستان و لهستان را در پی امتناع این دو کشور از پذیرش این درخواست قطع کرد،
شرکتهای مستقر در اتحادیه اروپا در تکاپو برای شفاف سازی این بلوک درباره نحوه خرید قانونی گاز روسیه بودند .روسیه اعالم کرده که شرکتهای خارجی باید دو حساب برای عمل به مکانیزم جدید پرداخت افتتاح کنند که یکی به دالر یا یورو و دیگری
به روبل خواهد بود و شرکتهای اروپایی باید ظرف  ۴۸ساعت ،تبدیل پول را کامل کنند.اتحادیه اروپا دو دستورالعمل مکتوب در اختیار کشورهای عضو این بلوک قرار داده است اما در هیچ کدام به صراحت گفته نشده است گشایش حسابها به روبل ،نقض
تحریمهای وضع شده علیه مسکو حواهد بود .این موضوع باعث سرگردانی شرکتهایی شد که به دنبال روشن شدن امکان افتتاح این حسابها برای خرید گاز بودند.تقریبا همه قراردادهای خرید گاز شرکتهای اتحادیه اروپا با گازپروم ،به یورو یا دالر بوده و
بعضی از شرکتهای غربی حسابهایی نزد گازپروم بانک گشوده اند.نواک در نشستی اعالم کرد حدود نیمی از مشتریان گازپروم حسابهای ویژه در گازپروم بانک را به ارز خارجی و به روبل گشوده اند.خریداران گاز روسیه که در آوریل تحویل داده شده است،

اتحادیه اروپا رونمایی کرد

پالن  ۲۱۰میلیارد یورویی برای حذف سوختهای فسیلی روسیه

کمیســیون اروپا پــان  ۲۱۰میلیارد یورویــی برای خاتمه
بخشیدن به واردات سوختهای فسیلی روسیه تا سال ۲۰۲۷
و اســتفاده از این پالن برای ســرعت بخشــیدن به گذار به
ســوی انرژی ســبز را رونمایی کرد.به گزارش ایسنا ،حمله
نظامی روســیه به اوکراین باعث شد نگرانیهای اتحادیه اروپا
درباره شوکهای عرضه تشدید شــود و در سیاستهای انرژی
خود بازبینی کند .روســیه  ۴۰درصــد از گاز و  ۲۷درصد از
نفــت مورد نیاز این بلــوک را تامین می کند و کشــورهای
اتحادیه اروپا هنوز نتوانســته اند درباره پیشنهاد تحریم نفت
روسیه به توافق برسند.بروکسل برای رهایی کشورهای عضو
اتحادیه اروپا از وابستگی به سوختهای فسیلی روسیه ،پالنی
شامل سه بخش را پیشــنهاد کرده است :افزایش واردات گاز
غیرروسی ،عرضه سریعتر انرژی تجدیدپذیر و تالشهای بیشتر
بــرای صرفه جویی در انرژی.این اقدامات شــامل ترکیبی از
قوانین اتحادیه اروپا ،طرحهای غیرالزام آور و توصیه هایی به
دولتهای  ۲۷عضو این بلوک هستند که تا حد زیادی مسئول
سیاستهای انرژی ملی خود هستند.بروکسل انتظار دارد این
پیشنهادها مستلزم  ۲۱۰میلیارد یورو سرمایه گذاری بیشتر
تا ســال  ۲۰۲۷و  ۳۰۰میلیارد یورو تا ســال  ۲۰۳۰عالوه بر
هزینه هایی باشــند که برای تامین هدف اقلیمی  ۲۰۳۰این
بلوک ضروری است .نهایتا این سرمایه گذاریها هزینه واردات
ســوختهای فسیلی به اروپا را کاهش خواهند داد.اورزوال فون
در الین ،رئیس کمیســیون اروپا ،با اشاره به این بسته ،گفت:

پالن «توانمندسازی دوباره اتحادیه اروپا» ،به ما کمک خواهد
کرد صرفه جویی بیشتری در انرژی داشته باشیم و به خاتمه

مصرف ســوختهای فسیلی سرعت ببخشیم و مهمتر از همه،
سرمایه گذاریها را در مقیاس جدیدی شروع کنیم.این سرمایه

تحریمهای ثانویه آمریکا در یک قدمی خریداران نفت روسیه
وزیر انرژی آمریــکا اعالم کرد دولت
بایدن ،احتمال اعمال تحریمها علیه
کشــورهایی که نفت روســیه را در
بحبوحه جنگ در اوکراین خریداری
مــی کنند ،منتفی نکــرده اما درباره
تاثیــر آن بر بازارهــای نفت محتاط
بوده اســت.به گزارش ایسنا ،آمریکا
به همراه انگلیس و کانادا ،تحریمهایی
را علیه خرید نفت روسیه در واکنش
به حمله نظامی مســکو بــه اوکراین
تصویب کرده اند .اما واشنگتن تاکنون
تحریمهای ثانویه علیه کشــورهایی
کــه نفت روســیه را خریــداری می
کنند ،مشابه تحریمهای اعمال شده
علیه کشــورهای خریدار نفت ایران،
وضع نکرده اســت.جنیفر گرانهولم،
وزیــر انرژی آمریکا در واشــنگتن به
خبرنگاران گفته اســت :دولت در این
بــاره تصمیم خواهد گرفــت .وزارت

خزانــه داری و وزارت خارجه معموال
تحریمها را طراحی می کنند اما وزیر
انرژی می تواند دربــاره تاثیر آنها بر
قیمتهای جهانی نفــت ،نظر خود را
ابراز کند.کشورهایی مانند هند و چین
به خرید نفت روسیه ادامه می دهند.
واردات نفت از روســیه به هند از ۶۶
هزار بشــکه در روز در مارس به ۲۷۷
هزار بشــکه در روز در آوریل افزایش

روسیه عرضه گاز به فنالند را قطع می کند

شرکت گازوم هشدار داد روسیه ممکن است عرضه گاز به فنالند را روز جمعه
قطع کند.به گزارش ایسنا ،شرکت گازوم که فراهم کننده انرژی دولتی فنالند
است ،در بیانیه ای اعالم کرد ریسک این که عرضه گاز طبیعی تحت قرارداد
تامین گاز این شــرکت خاتمه پیدا کند را جدی می بیند و احتمال دارد که
واردات گاز طبیعی از روســیه به فنالند اواخر روز جمعه  ۲۰مه یا شنبه ۲۱
مه قطع شود.این شــرکت اعالم کرد اطالعاتی درباره این موضوع از گازپروم
اکسپروت یا اپراتور انتقال روسی دریافت نکرده است .گازوم همچنان به آماده
ســازی برای این وضعیت به اتفاق مشتریانش و مقامات دولت مسئول تامین
اضطراری ادامه خواهد داد و به دنبال آن خواهد بود که گاز را از منابع دیگری
از طریــق خط لوله گاز بالتیک کانکتور تامین کند اما محدودیتهای ظرفیت
انتقال ،این امر را چالش برانگیز می کند.گازوم روز ســه شــنبه اعالم کرد از
پذیرش درخواســت گازپروم برای پرداخت پول گاز بــه روبل به جای یورو
که در قرارداد قید شــده ،امتناع کرده است .گازپروم ادعاهای دیگری درباره
گازوم در خصوص قرارداد تامین مطرح کرده است.این شرکت فنالندی گفت:
در مجموع ،این موضوعی اســت که گازوم نمی تواند بپذیرد و تصمیم گرفته
است اختالف در خصوص قرارداد تامین را به داوری ببرد.از زمانی که گازپروم
عرضه گاز به لهستان و بلغارستان را اواخر آوریل قطع کرد ،فنالند خود را برای
قطع شدن عرضه گاز روســیه آماده کرده است.بعالوه فنالند به همراه سوئد
رسما خواستار پیوستن به پیمان نظامی ناتو شده اند .روسیه به هر دو کشور
نســبت به پیوستن به ناتو هشدار داده اســت.بر اساس گزارش اویل پرایس،
حمله نظامی روسیه به اوکراین باعث شد فنالند و سوئد که اعضای نسبتا بی
طرف اتحادیه اروپا بودند ،به فکر پیوستن به ناتو بیافتند .روسیه به نوبه خود
گسترش ناتو به مرزهای این کشور را تهدیدی برای منافع خود می شمارد.

یافت زیرا پاالیشگاههای هندی جذب
تخفیفهای چشــمگیر نفت روســیه
شده اند .چین هم خرید نفت ارزانتر
روســیه را به میزان قابل مالحظه ای
افزایــش داده اســت.گرانهولم درباره
احتمال وضع تحریمهای ثانویه علیه
خریداران نفت روسیه گفت :می دانم
که این گزینه همچنان مطرح است.اما
چنین اقداماتی ممکن است قیمتهای

جهانی نفت را افزایش دهد آن هم در
شــرایطی که دولت آمریکا نسبت به
قیمت باالی بنزین حســاس است .با
وجود تالشــهای واشنگتن و برداشت
بی ســابقه از ذخایر نفت استراتژیک،
قیمتهای بنزین هفته جاری به رکورد
باالی جدیــدی صعود کرد .قیمتهای
باال ،هم حزبی های بایدن را در آستانه
انتخابــات کنگره در نوامبــر ،نگران
کرده اســت.بر اساس گزارش رویترز،
گرانهولم گفت :نخستین تحریمهای
غربــی علیــه روســیه ،حــدود ۱.۵
میلیون بشــکه در روز نفت روسیه را
از بازارهای جهانی حذف کرد و برنامه
های اتحادیــه اروپا برای خاتمه دادن
بــه واردات نفت و فرآورده های نفتی
روســیه ،می تواند تا پایان سال ۱.۵
میلیون بشکه در روز دیگر از نفت این
کشور را از بازارها حذف کند.

رکوردشکنی جدید افزایش قیمت بنزین
در آمریکا و اروپا

قیمت بنزین در آمریکا و اروپا روز چهارشــنبه به رکورد باالی جدیدی رسید
و میانگین قیمت هر گالن بنزین در کالیفرنیا شش دالر در مقایسه با بیش از
 ۹دالر در نروژ و دانمارک بود.به گزارش ایسنا ،انجمن اتوموبیل آمریکا اعالم
کرد میانگین قیمت ملی بنزین از  ۴.۵۲۳دالر در روز سه شنبه به  ۴.۵۶۷دالر
در روز چهارشــنبه افزایش پیدا کرد .قیمت بنزین مدت مشابه سال گذشته
 ۳.۰۴۳دالر بود که افزایش بیش از  ۵۰درصدی قیمتها در مدت یک ســال
را نشــان می دهد.در کالیفرنیا ،میانگین قیمت بنزین از  ۶۰.۲۱دالر در سه
شــنبه به  ۶.۰۵دالر در چهارشــنبه صعود کرد در حالی که یک سال پیش،
 ۴.۱۳۵دالر بود.ادامه افزایش قیمتهای بنزین در آمریکا باعث شد بانک جی
پی مورگان درباره باالتر رفتن قیمت بنزین تحت تاثیر ادامه جنگ روسیه در
اوکراین و آغاز فصل رانندگی تابســتانی در آمریکا هشدار دهد .ناتاشا کانوا،
مدیر تحقیقات کاالها و نفت جهانی جی پی مورگان به شبکه سی ان ان گفت:
ریسک رسیدن قیمت بنزین به شش دالر تا اوت ،وجود دارد .با انتظاراتی که
برای تقاضای باال در فصل رانندگی تابستانی وجود دارد ،قیمت خرده فروشی
آمریکا ممکن اســت تا اوت به میزان  ۳۷درصد دیگر افزایش پیدا کند.اندرو
گراس ،سخنگوی انجمن اتوموبیل آمریکا ،اظهار کرد :قیمت باالی نفت و عدم
وجود ظرفیت پاالیش ،عامل افزایش قیمتها در جایگاههای سوخت بوده است
و حتــی افت فصلی تقاضا برای بنزین در فاصله تعطیالت بهاری تا تعطیالت
روز یادبود هم نتوانســت به پایین بردن قیمتها کمک کند.در اروپا ،رانندگان
وضعیت بدتری دارند و طبق اطالعات وب سایت گلوبال پترول پرایس ،قیمت
هــر گالن بنزین در انگلیس  ۷.۷۰دالر ،در بعضی از مناطق آلمان  ۸.۲۵دالر
و در نروژ و دانمارک بیش از  ۹دالر و در استونی بیش از  ۷.۷دالر است.

گذاریها شامل  ۸۶میلیارد یورو برای انرژی تجدیدپذیر و ۲۷
میلیارد یورو برای زیرساخت هیدروژن ۲۹ ،میلیارد یورو برای
شبکه برق و  ۵۶میلیارد یورو برای صرفه جویی انرژی و پمپ
حرارتی هستند.کمیســیون اروپا اعالم کرد بعضی از سرمایه
گذاریها در زیرســاخت سوخت فسیلی الزامی خواهد بود که
شامل  ۱۰میلیارد یورو برای شماری پروژه گاز و گاز طبیعی
مایع و دو میلیارد یورو برای نفت کشورهای اروپای مرکزی و
شــرقی که محصور در خشکی هستند و به عرضه غیرروسی
دسترسی ندارند را هدف می گیرد.پویشگران می گویند این
ســرمایه گذاریها ممکن است اتحادیه اروپا را در بلندمدت به
گاز که منتشرکننده دی اکسید کربن است ،متکی کند و به
تغییرات اقلیمی و قیمتهای باالی انرژی دامن بزند .کمیسیون
اروپا می گوید زیرســاخت جدید گاز باید بتواند تغییر کند تا
در آینده هیدروژن تجدیدپذیر را حمل کند.بر اساس گزارش
رویترز ،بروکســل خواهان آن است که کشورها این تدابیر را
با اســتفاده از اعتبار احیای کووید  ۱۹اتحادیه اروپا که شامل
بیش از  ۲۰۰میلیارد یورو وام مصرف نشــده اســت ،تامین
مالی کنند .کمیسیون اروپا همچنین در مدت دو سال آینده،
مجوزهای بیشتری در بازار کربن خواهد فروخت تا  ۲۰میلیارد
یورو تهیه کند .بعضی از تحلیلگران هشدار دادند چنین اقدامی
قیمت کربن را کاهش داده و ســیگنال قیمت برای تغییر به
انرژی کم آالینده را تضعیف خواهد کرد.

در مراسمی با صورت ویدئوکنفرانس با حضور رییسجمهور

نیروگاه  ۳۲۰مگاواتی پاسارگاد قشم افتتاح شد

در مراسمی به صورت ویدئو کنفرانس ،نیروگاه پاسارگاد قشم توسط سید ابراهیم رئیسی،
رییس جمهوری و با حضور سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق
آزاد اقتصادی کشــور و مهدی دوستی اســتاندار هرمزگان به طور رسمی افتتاح شد.در
آیین افتتاح همزمان بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی پاسارگاد قشم به ظرفیت ۳۲۰
مگاوات و  ۲۵پروژه عمرانی ،شــهری و بهســازی سازمان منطقه آزاد قشم« ،افشار فتح
الهی» رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ،حجتاالسالم غالمرضا
حاجبی امام جمعه شهرستان قشم ،شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت شهر
قشــم ،شیخ محمد امینی امام جمعه اهل سنت شهر طبل ،احمد مرادی نماینده مردم
هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی ،محمد محمدحسینی فرماندار شهرستان قشم و
جمعی از مسووالن شهرستان ،فرماندهان نظامی و انتظامی و معاونان و مدیران سازمان
منطقه آزاد قشــم حضور داشتند.سید حسن مداحی ،مدیرعامل شرکت قشم مولد ،در
حاشیه افتتاح نیروگاه  ۳۲۰مگاواتی پاسارگاد گفت :نیروگاه پاسارگاد با توان اسمی ۳۲۰
مگاوات که اوایل اردیبهشت ماه به شبکه سراسری برق متصل و امروز نیز بطور رسمی
افتتاح شــده ،دارای چند ویژگی مهم است.مداحی با بیان اینکه این پروژه از هیچ منبع
مالی و تســهیالت دولتی نظیر صندوق توســعه و صندوق ذخیره ارزی استفاده نکرده
اســت ،افزود :تمام سرمایه این پروژه به میزان  ۹۵میلیون یورو توسط شرکت گسترش
انرژی پاسارگاد تامین شده است.وی به داخلی سازی بزرگترین ترانسفورماتور قدرت به
ظرفیت  ۴۰۰مگاولت آمپر و وزن  ۳۰۰تن نیز اشاره کرد و گفت :این ترانسفورماتور برای
نخستین بار در داخل کشور ساخته شده و در این نیروگاه مورد استفاده قرار گرفته است.
مداحی همچنین از زمان اجرای پروژه به عنوان سومین ویژگی مهم این نیروگاه نام برد
و اظهار کرد :پروژه ســاخت این نیروگاه  ۳۲۰مگاواتی ااز نقطه شروع و طراحی تا تامین
و اجرای کامل حدود  ۱۸ماه طول کشــید که برای ساخت یک نیروگاه در این ظرفیت
رکورد محسوب می شود.به گفته وی ،شرکت موننکو ایران به عنوان مشاور طرح ،شرکت
هیربدان به عنوان پیمانکار اصلی ،شــرکت طلوع انرژی و جویبار اندیشه نیرو به عنوان
مشاور مدیریت در این پروژه مشغول فعالیت بودهاند.
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ورود گسترده ایران و کوبا به بازارهای یکدیگر

قائممقام وزیر صمت در امــور بازرگانی گفت:
مقدمات ارتباطات گســترده میان ایران و کوبا
در حال فراهم شــدن اســت و دو کشور توافق
کردند بازارهای خود را در اختیار یکدیگر قرار
دهند.به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت صنعت،
معــدن و تجارت ،محمد صادق مفتح ادامه داد :حوزه بهداشــت ،انتقال دانش دارو و
همکاری در زمینه ساخت انواع واکسن و دارو و همچنین کشاورزی و انتقال تجربیات

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

www.sobh-eqtesad.ir

در این حوزه و توسعه مبادالت بینالمللی و روابط خارجی از زمینههای همکاری میان
دو کشــور است.وی افزود :برای توســعه روابط اقتصادی و همچنین روابط صنعتی و
کشــاورزی ،نقشه راه همکاریهای دو جانبه تدوین خواهد شد.قائممقام وزیر صمت ر
امور بازرگانی درباره نقشآفرینی بخش خصوصی ،توضیح داد :از سمت ایران ،اهتمام
دولت بر این اســت که بخش خصوصی به خدمت گرفته شــود و دولت و ارگانهای
دولتی تنها زمینهســاز باشــند.مفتح با بیان اینکه اولویت کار ما این اســت که تمام
همکاریها از ،ســوی بخش خصوصی انجام شود ،ادامه داد :تأکید وزارت صمت انجام
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همکاریها با تکیه بر بخش خصوصی اســت ،بنابراین نقش دولت حداقلی و حمایتی
بوده و قســمت اجرایی کار با بخش خصوصی خواهد بود.وی با بیان اینکه ما و کوبا
در زمینه همکاریها و تبادالت اقتصادی وجوه مشــترک فراوانی داریم ،گفت :کوبا در
زمینه بهداشت و داروسازی یکی از کشورهای پیشرو در دنیا است و صنایع دارویی کوبا
به ویژه واکسیناسیون پیشرفت بسیار خوبی داشته است.قائم مقام وزیر صمت در امور
بازرگانی یادآور شد :ایران نیز در زمینههای صنعتی ،توسعه کشاورزی ،پتروشیمی ،نفت
و مشتقات نفتی و تجهیزات ،دانش بسیار خوبی دارد.مفتح با بیان اینکه بخشهایی از
این برنامهها عملیاتی شده است ،عنوان کرد :در زمینه واکسن ،محصوالت کشاورزی،
مبادالت تجاری ،بانکی و گمرکی ،همکاریهای مشترک شکل گرفته و باید توسعه یابد
که در کمترین زمان ممکن ،انجام خواهد شد.

فاجعه غذایی در راه است

در حالی که بحران غذایی بر جهان سایه افکنده نشریه اقتصادی
اکونومیســت عکس روی جلد شماره جدید خود را به «فاجعه
غذا در جهان» اختصاص داده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری تســنیم ،در حالی که بحران غذایی بر جهان سایه
افکنــده و تولیــد و تجارت مواد غذایــی در جهان تحت تاثیر
عواملی مثل خشکســالی ،تغییــرات آب و هوایی ،کمبود کود
شیمیایی ،گرانی نفت و جنگ اوکراین مختل شده است نشریه
اقتصادی اکونومیســت عکس روی جلد شماره جدید خود را
به این موضوع اختصاص داده اســت .در این عکس سه خوشه
گندم نمایش داده شــده که به جای دانــه های گندم عکس
جمجمه انســان کشیده شده اســت .باالی عکس هم نوشته
شــده :فاجعه غذا در حال آمدن است.اکونومیست در مطلبی
تحت همین عنوان البته با رویکردی جهت دار و با هدف مقصر
نشان دادن روسیه نوشت :والدیمیر پوتین با حمله به اوکراین
زندگی مردمانی دورتر از صحنه جنگ را نابود خواهد کرد و به
معنایی ممکن است حتی خودش متاسف شود .جنگ اوکراین
به سیستم غذایی جهان آسیب زده است؛ سیستمی که پیش
تر در اثر شیوع کرونا ،تغییرات آب و هوایی و شوک قیمت های
انرژی ضعیف شــده اســت .صادرات غالت و دانه های روغنی
اوکراین عمدتا متوقف شــده و صادرات روسیه نیز مورد تهدید
قرار گرفته است .این دو کشــور مجموعا  12درصدی تجارت
جهانی کالری را در اختیار دارند .از ابتدای ســال  2022قیمت
گندم رشد  53درصدی داشته و تنها در یک روز در ماه می 6
درصد به این رقم افزوده شده است.این گزارش افزود :دبیرکل
سازمان ملل هشدار داده است طی ماه های آینده ممکن است

با کمبود جهانی مواد غذایی مواجه شویم که می تواند سال ها
طول بکشد .قیمت باالی کاالهای اساسی تعداد افرادی که نمی
توانند مطمئن باشــند به غذای کافی دسترسی پیدا کنند را از
 440میلیون نفر به  1.6میلیارد نفر افزایش داده اســت .حدود
 250میلیون نفر در آستانه قحطی هستند .اگر جنگ اوکراین
ادامه پیدا کند و عرضه مواد غذایی از روسیه و اوکراین محدود
شود صدها میلیون نفر دیگر دچار فقر خواهند شد ،ناآرامی های
سیاسی گسترش پیدا خواهد کرد و کودکا ن دچار نقصان می
شوند و مردم گرسنگی می کشند.اکونومیست در پایان نوشت:
پوتین نباید از غذا به عنوان سالح استفاده کند .کمبودها نتیجه
غیرقابل اجتناب جنگ نیستند .رهبران جهان باید گرسنگی را
به عنوان یک مشــکل جهانی ببیند که به طور اضطراری باید
به آن پرداخت.

فاجعه غذا از کی کلید خورد؟
پیش بینی اکونومیست از بروز فاجعه غذا در دنیا در حالی است
که طی یکی دو سال اخیر و حتی قبل از بروز جنگ اکراین ،به
دلیل بروز خشکســالی های شدید در بسیاری از مناطق دنیا و
همچنین شیوع ویروس کرونا ،شاهد رشد روزافزون قیمت مواد
غذایــی و غالت در دنیا بودیم بــه گونه ای که بانک جهانی اذر
ماه سال گذشته در گزارشی از رشد تا 100درصدی قیمت 22
کاالی اساســی و کشــاورزی در دنیا خبر داده بود.طی یک ماه
اخیر هم اخبار و گزارش های متعددی از اقصی نقاط دنیا حتی
کشورهای اروپایی و آمریکا درباره گرانی و کم یابی مواد غذایی
در رســانه های معتبر دنیه منتشر شده است.بر اساس گزارشی

نرخ جدید مواد شوینده بزودی اعالم میشود

رئیس هیات مدیره صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی گفت :تا این لحظه هنوز
مواد شوینده گران نشده است بلکه در حال توافق برای درصد افزایش قیمتها
در این صنف هستیم.بختیار علم بیگی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره انتشار
خبری در فضای مجازی مبنی بر گرانی  80درصدی مواد شوینده گفت :گرانی
 80درصدی صنایع شوینده دروغ است و آن را تکذیب میکنم .ما هنوز به تفاهم
قطعی برای درصد افزایش قیمت صنایع شوینده نرسیدهایم.رئیس اتحادیه صنایع
شوینده با بیان اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی تا این لحظه نداد ه و افزایش 80
درصدی صنایع شــوینده را تکذیب میکنیم ،تصریح کرد :در جلســاتی که با
تولیدکنندگان مختلف این صنف داشــتهایم در مورد درصد افزایش قیمت مواد
شوینده هنوز به توافق قطعی نرســیدهایم.وی در ادامه افزود :تمام اقالم صنایع
شوینده قرار اســت افزایش قیمت داشته باشد ،اما درصدهای آنها ممکن است
باهم فرق کند .چون مواد اولیه گران شده و حقوق کارگران با بیمهای که به آن
افزوده میشود 62 ،درصد افزایش داشته است.علم بیگی گفت :بعضی واحدهای
ما معتقدند اقالم باید  150درصد گران شود و بعضی ارقام دیگری مثل  80درصد
را مطرح میکنند که تا این لحظه هنوز نه گران شده و نه مورد توافق قرار گرفته
است .بلکه در حال توافق برای درصد افزایش قیمتها در این صنف هستیم.

عزم عمان بر توسعه روابط تجاری با ایران

تهران -ایرنا -رئیسکل ســازمان توسعه تجارت
ایران در حساب کاربری توییتر خود از عزم مقامات
عمان در تمام سطوح برای توسعه روابط تجاری دو
جانبه با ایران خبر داد.به گزارش خبرنگار اقتصادی
ایرنا« ،علیرضا پیمانپاک» که به همراه یک هیات
تجاری به عمان ســفر کرده اســت ،در حســاب
کاربری توییتر خود نوشت :سفر اخیر هیات تجاری به عمان و استقبال کمنظیر
وزرای صنعــت و تجارت و حملونقل به همراه رییسکل بانک مرکزی و رئیس
اتاق بازرگانی عمان ،نشــانگر عزم این همسایه بر توسعه روابط تجاری دوجانبه
است.وی در این پیام افزوده است :سفر ریاست محترم جمهوری به یقین فصلی
جدید را در روابط منطقهای رقم خواهد زد.پیمانپاک برای این متن منتشرشده
از هشتگ «دیپلماسی منطقهای» استفاده کرده است.
با توجه به لغو ممنوعیت صادرات روغن پالم اندونزی

بازار جهانی روغن بهتر میشود

رئیس جمهور اندونزی اعالم کرد ممنوعیت صادرات روغن پالم را از روز دوشنبه
لغــو میکند.به گزارش ایســنا ،جوکو ویدودو  -رئیس جمهــور اندونزی اظهار
کرد که این کشــور ممنوعیت صادرات روغن پالم خود را از دوشــنبه ( ۲۳می)
پــس از بهبود وضعیت عرضه روغن پختوپز داخلی لغو خواهد کرد.بزرگترین
صادرکننده روغن پالم جهان از  ۲۸آوریل ،محمولههای روغن پالم خام و برخی از
محصوالت مشتقات آن را متوقف کرده است تا قیمتهای فزاینده روغن پختوپز
داخلی را مهار کند.رئیس جمهور اندونزی در بیانیهای گفت :این تصمیم در حالی
اتخاذ میشود که روغن پختوپز هنوز به قیمت هدفگذاری شده  ۱۴هزار روپیه
در هر لیتر کاهش نیافته اســت زیرا دولت رفاه  ۱۷میلیون کارگر صنعت روغن
پالــم را مد نظر قرار میدهد .جوکووی افزود که عرضه روغن پختوپز اکنون به
سطحی بیشتر از نیاز بازار داخلی رسیده است.اندونزی ممنوعیت صادرات روغن
نباتی پرمصرف را به عنوان وسیلهای برای کنترل قیمتهای داخلی مطرح کرد
اما فشارها برای کاهش آن افزایش یافته است زیرا کشاورزان اعتراض کردند که
تقاضا برای محصول پالم آنها کاهش یافته اســت .بر اساس گزارش رویترز ،این
ممنوعیت ،بازارهای جهانی روغن نباتی را که پس از جنگ در اوکراین و حذف
بخش بزرگی از عرضه روغن آفتابگردان ،را با مشکل مواجه کرد.روغن پالم بیش
از یک سوم بازار روغن نباتی جهان را تشکیل میدهد.

که فائو (ســازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) اخیرا منتشر
کرده ،کشورهای درحالتوسعه بهویژه آنهایی که به واردات مواد
غذایی وابسته هستند مثل کشورهای آفریقایی ،مصر و هند در
معرض خطر تورم قیمت باالی مواد غذایی قرار دارند .فائو زنگ
خطر در این زمینه را به صدا درآورده اســت .بر اساس آمارهای
این سازمان بینالمللی قیمت مواد غذایی در ماه مارس در جهان
رکورد زده و تحلیلگران را واداشــته است پیشبینیهای خود
از چشــمانداز بازار مواد غذایی جهان را اصالح کنند .متوســط
قیمت مواد غذایی در ماه آوریل در جهان  30درصد بیشــتر از
مدت مشــابه سال قبل بوده اســت.در گزارش فائو تصریح شد:
حتی اقتصادهای ثروتمندی مثل آمریکا ،استرالیا و فرانسه نیز
با چالشهایی برای مقابله با تورم مواجه شــدهاند .قیمت باالی
مواد غذایی در این کشــورها به تورم شدید در آنها دامن زده
اســت .آمریکا با باالترین نرخ تورم طی  40سال گذشته مواجه
شده است و انتظار میرود در کوتاهمدت همچنان با قیمتهای
باالی نان ،گوشت و شیر مواجه باشد .استرالیا برای مقابله با تورم
برای نخستین بار طی  11سال گذشته سیاستهای پولی خود
را تغییر داده است .تورم مواد غذایی در فرانسه در ماه آوریل به
 3.8درصد رسید ،این در حالی است که سال گذشته تورم مواد
غذایی در این کشور منفی بود ،انتظار میرود قیمتهای باالی
مواد غذایی در این کشور فع ً
ال پایدار باشد.

پیش بینی قحطی در آفریقا
رئیس انجمن صنفی تأمینکنندگان غالت کشور هم اخیرا ً در
گفتگویی با خبرنگار تســنیم در تشریح آخرین وضعیت گرانی

غالت ،روغن و مواد غذایی در دنیا گفت :پیشبینی میشود اروپا
دچار کمبود شدید غذا و آفریقا دچار قحطی شود.کاوه زرگران
در این گفتگو با اعالم اینکه همه اقالم غذایی در دنیا  30تا 50
درصد در  3ماه گذشــته گران شده است و این افزایش قیمت
ادامه دارد ،افزود :با خارج شــدن اوکراین از برداشت محصول و
محدودیت روسیه سال آینده نیز گرانی مواد غذایی ادامه خواهد
داشــت .در صورتی که جنگ اوکراین و روســیه پایان یابد نیز
با توجه به اینکه اوکراین بســیاری از زیرســاختهای تولید را
از دســت داده اســت ،زمان میبرد که این کشور دوباره بتواند
بــه چرخه تولید و صادرات برگردد.وی اظهار داشــت :اتحادیه
اروپا بیشــترین وابســتگی به واردات غالت از اوکراین را دارد
بنابراین کشورهای اروپایی بیشترین مشکل را خواهند داشت و
کشورهای فقیر آفریقایی نیز با خطر قحطی مواجه خواهند بود.

واردات  ۱.۵میلیارد دالری خودرو به بازار ارز فشاری وارد نخواهد کرد؛

مشکلی در تأمین ارز واردات خودرو نیست

تهران  -ایرنــا -بررســیهای وزارت
صنعت ،نشــان میدهد بــا توجه به
افزایــش صادرات غیرنفتــی و مثبت
شــدن تراز تجاری کشــور مشــکل
خاصی برای تأمین ارز واردات خودرو
در ســال جاری وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا ،هفته گذشــته ،سید
رضــا فاطمی امیــن وزیــر صمت از
تصویب کلیات آییننامه واردات خودرو
در هیئتوزیــران خبــر داد و گفت:
روشهای متعــدد واردات خودرو در
آییننامهای کــه هماکنون در مراحل
نهایی تصویب قرار دارد ،مشخصشده
اســت .در شــرایط کنونی با توجه به
اینکــه تولید خودرو بســیار کمتر از
تقاضای بازار است ،واردات برای تنظیم

و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است.
در آییننامه پیشنهادی واردات خودرو
به انتقال فنــاوری برای بهبود کیفیت
صنعت خودرو توجه ویژهای شده است.
هماکنون خودروهای اقتصادی که در
ســبد تولید خودروسازان قرار دارند از
کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و تولید
آنها باید متوقف شود.تمرکز به واردات
خودروهــای اقتصــادی در راســتای
تأمیــن این نــوع خودروهاســت که
وضعیت مطلوبی در ســبد محصوالت
شرکتهای خودروسازی داخلی ندارد
و در راستای حمایت از اقشار با درآمد
متوســط و کمدرآمد جامعه است.الزم
به ذکر اســت ،اواخر اســفندماه سال
 ،۱۴۰۰رئیسجمهــور در بازدیــدی

سرزده به سراغ خودروسازان رفت و با
طرح انتقاداتی جدی ،فرمانی  ۸مادهای
را درباره مســئله خودرو و ساماندهی
بازار خودرو صادر کرد .یکی از بندهای
مهم این دستور  ۸مادهای فراهمسازی
زمینه واردات خودرو به کشــور ظرف
حداکثر ســه ماه بود.همــه این موارد
در حالی اســت کــه در روزهای اخیر
بعد از پیگیریهای دولت ســیزدهم
بــرای ایجاد تعــادل در بــازار خودرو
کشور برخی ابهامات در مسیر واردات
خودرو مطرح شــده است.بررسیهای
وزارت صنعت ،نشان میدهد با توجه
به افزایــش صادرات غیرنفتی و مثبت
شدن تراز تجاری کشور مشکل خاصی
برای تأمین ارز واردات خودرو در سال

جاری وجود نخواهد داشت .همچنین
بعد از گذار از دوره کرونا عم ً
ال شــاهد
افزایــش قابــل توجه قمــت نفت و
ارزآوری نسبتاً مناسب این حوزه برای
تأمین نیازهای ارزی مرتبط با کاالهای
اساسی موردنیاز کشــور نیز هستیم.
بر اســاس ارزیابی انجامشده در وزارت
صنعت ،معــدن و تجارت حداکثر نیاز
ارزی بــرای واردات خودرو در ســال
جاری حدود  ۱.۵میلیارد دالر میباشد.
با توجه به اعالم بانک مرکزی مبنی بر
اینکه در سامانه نیما ،طی سال جاری
تاکنون عرضــه ارز بیش از تقاضا بوده
اســت ،میتوان به اجرایی شدن طرح
واردات خودرو برای ســاماندهی بازار
خودرو کشور امیدوار بود.

سامانهای که باعث سردرگمی مردم شده است

قیمت دالر در بازار خودرو حرف اول را میزند

یک کارشــناس صنعت خودرو گفت :وقتی قیمت ارز
نوســان دارد نمیتوانیم خودرو رابا یک نرخ ثابت وارد
کنیم پس باز هم شــرایط ثبات قیمــت را نخواهیم
داشــت ،چون در بازار خودرو قیمــت دالر حرف اول
را میزند.مرتضی مصطفــوی در گفتوگو با خبرنگار
ایلنا درباره تاثیر سامانه فروش یکپارچه خودرو که به
تازگی از سوی وزارت صمت برای سامان بخشیدن به
بازار خودرو در کشور شــروع به کار کرده ،اظهار کرد:
مشــکل اصلی افزایش قیمتها در بازار خودرو مشکل
عرضه نیست بلکه تقاضاست .برای اینکه مردم فکر می
کنند که نرخ دالر در حال باال رفتن اســت و آیندهای
برای کاهش ارز نمیبینند که به تعبیر خودشــان در
همــه بازارها از جمله بازار خــورو اثر میگذارد و برای
همین به دنبال تقاضا میروند.این کارشــناس صنعت
خودرو افزود :اینکه ما همه مکانیزم عرضه خودرو را از
طریق قرعه کشی تعیین کردهایم و حتی شرکتهای
خصوصی را به این مکانیزم وارد کردهایم ،باعث میشود
که تقاضای سفته بازی بیشتر تحریک شود .اگرتا دیروز
فکر میکردیــم که فقط باید پول بریزیم که خودروی
یکی از شرکتهای خصوصی را بگیریم ،امروز فقط باید
شانس خود را در این قرعه کشی امتحان کنیم که این
خود تقاضای سفته بازی را بیشتر میکند .حتی آنهایی
که انگیزهای برای این کار ندارند را تحریک میکند که
در این قرعه کشــی وارد شوند.مصطفوی با بیان اینکه
این سامانه که برای یکپارچهسازی فروش است در واقع
خیلــی از مباحث داللی را یکپارچه میکند ،ادامه داد:
نمیدانم راه اندازی این سامانه براساس کدام منطق در
دنیا اســت .در کجای دنیا میگویند قرعه کشی برای

شفاف ســازی بازار خودرو است .این سیستم نه تنها
باعث شفاف سازی نمیشــود بلکه باعث سردرگمی
مردم هم شده و صنعت خودرو را شانسی کرده است.
خودروسازان دنیا به مشتری میگویند خودروی بهتری
ارایه میدهیم تا شــما خریداری کنیــد ،اما در ایران
درست برعکس است.وی افزود :سیاستهای خودرویی
که در این چندسال اخیر اعمال کردهایم اشتباه بوده و
نشان میدهد یا نمیدانیم چه کار میکنیم یا میدانیم
و خودخواســته میخواهیم کار غلطی انجام دهیم .به
نظرم دستگاه قوه عاقله وزارت صمت باید عوض شود.
وزارت صنعت نیاز به یک تحول فکری دارد چون این
نوع سیاســتگذاری واقعا اشتباه است و کسی هم آن
را نمی پذیرد.این کارشــناس صنعت خودرو در ادامه
درباره تاثیــر واردات خودرو بر قیمتها گفت :واردات
خودرو شوک کوتاه مدت در بازار ایجاد میکند .واردات
خودرو به شرطی باعث کاهش و ثبات قیمت در بازار
خودرو میشود که در وهله اول ما ثبات اقتصاد کالن
را داشته باشیم و حداقل نرخ ارز ما ثابت باشد ،وقتی

قیمت ارز نوســان دارد نمیتوانیم خودرو رابا یک نرخ
ثابــت وارد کنیم پس باز هم شــرایط ثبات قیمت را
نخواهیم داشت چون در بازار خودرو قیمت دالر حرف
اول را میزند.مرتضی مصطفوی در پایان تصریح کرد:
اگر به لحاظ سیاستگذاری بازار را خوب مدیریت کنیم
که گردش نقدینگی در بازار ایجاد نشــود و پولهای
ســرگردان در بازار را کنتــرل کنیم ،اجازه نمیدهیم
تقاضای سفته بازی زیاد شود اما تا زمانی که دالر ثبات
نداشــته باشد هیچ سیاســتی در بازار خودرو اثرگذار
نخواهد بود حتــی واردات خودرو .به گــزارش ایلنا،
قیمت خودروهای داخلی بر اساس آخرین آمار گرفته
از بازار در روز  ۲۹اردیبهشــت  ۱۴۰۱بازار بدین شرح
است:پراید  ۱۱۱پنچ میلیون تومان کاهش قیمت و به
 ۲۰۳میلیون تومان رسید.پراید  ۱۳۱نیز با قیمت ۱۷۵
میلیون تومان عرضه میشود.دنا پالس اتوماتیک مدل
 ۱۴۰۱نسبت به روز گذشته سه میلیون تومان کاهش
قیمت داشــت .این خودرو هماکنون در قیمت ۵۰۰
میلیون تومان در بازار خودرو کشــور موجود است .اما
دنا معمولی  ۱۴۰۱با کاهش  ۱۰میلیون تومانی خود
نســبت به روز گذشته ،به  ۳۹۲میلیون تومان رسید.
نرخ خودرو تیبا هاچبک پالس به  ۲۱۵میلیون تومان
رســید.پژو  ۲۰۶تیپ دو مدل  ۱۴۰۱نیز هماکنون به
قیمت  ۳۱۰میلیون تومان معامله میشود ۲۰۶ .تیپ
پنج دو میلیون تومان نســبت به دیروز کاهش داشت
و در بازار کشور به نرخ  ۳۴۸میلیون تومان رسید.پژو
پارس اتوماتیک نیز نســبت به روز گذشته دو میلیون
تومان افزایش قیمت داشــت .این خــودرو در بازار به
 ۴۵۷میلیون تومان رسید.
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گزیده خبر
سعید محمد:

 ۱۷درصد سرمایهگذاری خارجی متعلق به
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است

تهران -ایرنا -مشــاور رییس
جمهور و دبیر شــورای عالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
گفــت ۱۴۸ :میلیــون دالر
در مناطــق آزاد تجــاری و
 ۱۵میلیــون دالر در مناطق
ویژه سرمایهگذاری شده که
درمجموع بــه  ۱۶۳میلیون
دالر رسید که  ۱۷درصد کل
سرمایهگذاری خارجی کشور در سال  ۱۴۰۰را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا« ،سعید محمد» روز پنجشنبه در نشست
خبری با خبرنگاران اظهار داشــت :بر اساس آمارها صادرات از مناطق آزاد
بــه خارج از مرزهای کشــور یک میلیارد و  ۹۶میلیــون دالر و از مناطق
ویــژه اقتصادی  ۱۵میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر انجامشــده که در ســال
 ۱۴۰۰مجموعاً به  ۱۵میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر رســیده است که البته
این آمارها شامل ترانزیتهای انجامشده نمیشود تماماً مربوط به تولیدات
مناطق میشود.وی افزود :با وجود تمام اخبار کذب مبنی بر سکوی وارداتی
بودن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال  ۱۴۰۰شاهد یک میلیارد و ۱۰۶
میلیون دالر در مناطق آزاد و ســه میلیارد و  ۵۹۰میلیون دالر در مناطق
ویژه اقتصــادی بودیم که مجموع آن به چهار میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر
رسیده است.محمد تاکید کرد :تراز تجاری در مناطق ویژه اقتصادی در سال
 ۱۴۰۰به  ۱۱میلیارد دالر رسید البته در مناطق آزاد این تراز منفی است،
اما فاصله  ۱۰میلیون دالری دارد؛ این رقم در سال  ۹۵حدود  ۹۰۰میلیون
دالر منفی بود؛ ولی با برنامهریزیهای صورت گرفته در ســال  ۱۴۰۱تراز
تجاری مثبت خواهد شد.
 ۱۰۰هزار میلیارد سرمایهگذاری در مناطق آزاد /بازگشت  ۱۰میلیون
و  ۸۰۰هزار متر زمین به دولت
وی در خصوص سرمایهگذاری در این مناطق در سال  ۱۴۰۰تصریح کرد:
 ۳۶هــزار میلیارد تومان در مناطق آزاد تجــاری و  ۶۴هزار میلیارد تومان
در مناطق ویژه اقتصادی ســرمایهگذاری شده که مجموع آن به  ۱۰۰هزار
میلیارد ســرمایهگذاری داخلی میرسد.مشاور رییس جمهوری با اشاره به
وضعیت معامالت در مناطق آزاد ،خاطرنشــان کرد :در ســالهای گذشته
معامالت ملکی بسیاری شکل گرفته و در ابهام قرار داشت که با بررسیهای
حقوقی به آنها رسیدگی شد.وی افزود :از شهریورماه سال گذشته تاکنون
 ۱۰میلیون و  ۸۰۰هزار متر به ارزش  ۸۳هزار میلیارد تومان که نزدیک به
رقم بودجه عمرانی کشور است با روشهای حقوقی و قضایی به نفع مناطق
آزاد برگشته است و در سال جاری بیش از این میزان بازخواهد گشت.محمد
با بیان اینکه در  ۱۵۰کشــور جهان بیــش از پنج هزار و  ۷۰۰منطقه آزاد
و ویژه اقتصادی وجود دارد ،تصریح کرد :در ایران با توجه به سیاســتهای
توسعهای هشت منطقه آزاد در کشور داریم .
خودروهای برقی به مناطق آزاد وارد میشوند
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه بعد از ممنوعیت
واردات خودرو در ســال  ،۱۳۹۷مناطق آزاد نیز وارداتی نداشــت ،تصریح
کرد :در این سالها با مشکل خودرو مواجهه بودیم که چهره کیش و قشم
بهعنوان جزایر گردشگری را خراب کرد.وی با بیان اینکه از واردات سالهای
گذشته حدود دو هزار و  ۵۰۰خودرو در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار
داشت ،تاکید کرد :پیگیر بودیم تا با صدور رأی دادگاه مبنی بر عدم امکان
استفاده این خودروها در سرزمین اصلی بتوانیم از آنها در مناطق آزاد بهره
ببریم که موافقت اولیه نیز کســب شد اما با توجه به زمانبر بودن و نیاز به
تامین خودرو در جریان جام جهانی ،درخواست کردیم که خودرو را بهطور
مستقیم به مناطق آزاد وارد شوند.
همکاری در جام جهانی فوتبال قطر در دستور کار است
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد برگزاری جام جهانی
فوتبال  ۲۰۲۲قطر ،اظهار داشت :به دنبال جلب نظر تماشاگران هستیم و
با در دســتور کار قرار گرفتن این موضوع ،زمینهای بازی فرسوده کیش
بازسازی شد و سه زمینبازی دیگر نیز احداث کردیم که طی دو ماه آینده
به بهرهبرداری میرسد.وی با اشــاره به هیبریدی بودن یکی از زمینهای
بازی ،خاطرنشــان کرد :مســئوالن قطری در بازدیدها از کیفیت آن ابزار
رضایت داشــتند.محمد با بیان اینکه تعداد هتلهای پنج ستاره را بهطور
قابلتوجهی افزایش دادهایم و امکان برقراری  ۴۰۰پرواز از کیش به قطر در
هفته فراهمشده است.
موافقت بانک مرکزی برای ایجاد بانک آفشور در کیش
مشاور رییس جمهوری با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ایجاد بانک
آفشــور ،اظهار داشت :طی شش ماه گذشــته با مذاکرات با بانک مرکزی
مجوز تاســیس بانک آفشور صادر شد و اکنون به دنبال جذب سهامداران
خارجی هســتیم که بتوان مقدمات راهاندازی آنرا فراهم کرد.وی با بیان
اینکه آفشور یک شعبه ارزی بانکی مستقل از بانک مرکزی در مناطق آزاد
اســت ،تاکید کرد :با راهاندازی این بانک ایرانیان خارج از کشور میتوانند
ارز خود را برای ســرمایهگذاری مناطق آزاد به کشور بیاورند و با توجه به
تحریمها با مشکلی مواجه نشوند.محمد تصریح کرد :باوجود مستقل بودن
بانک آفشور از بانک مرکزی ،بخشی از نظارت را برعهده دارد.
مالیات بر ارزشافزوده مهاجرت سرمایهگذاران را به دنبال دارد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت :در حال حاضر
مناطق آزاد  ۲۰ســال و مناطق ویژه اقتصادی  ۱۳ســال معافیت مالیاتی
و گمرکی دارند اما در دیماه ســال گذشــته قانون مالیات بر ارزشافزوده
باری تصویب شــد که مشــکالت فراوانی را ازجمله دو برابر شدن مالیات
را به دنبال داشــت.وی با بیان اینکه به دنبال اصالح این قانون هســتیم،
گفت :درصورتیکه این روند ادامه داشــته باشد امکان کوچ سرمایهگذاران
افزایش مییابد زیرا بهعنوان مثال امارات مزیت  ۵۰سال معافیت مالیاتی،
اعطای زمین رایگان و اعطای تســهیالت ارزی معادل  ۹۰درصد ســرمایه
موردنیاز را ارائه میدهد.محمد همچنین درباره احداث مناطق آزاد مشترک
با کشورهای همسایه گفت :تفاهمنامههایی در این زمینه با قطر ،ارمنستان
و عمان نهایی شــده که بهزودی به امضا خواهد رسید و همچنین از سوی
روســیه ،ســوریه و اقلیم کردســتان برای راهاندازی مناطق آزاد مشترک
عالقهمندیهایی وجود دارد.
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وضعیت غربالگری یارانه بگیران حکایت از آن دارد که اگرچه برخی
از افراد در بخشی از اطالعات کشور ،جزو  ۳دهک کم درآمد جامعه
محسوب می شوند اما در پایگاه رفاه ایرانیان جزو دهک دهم هستند.
به گزارش خبرنگار مهر ،نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری ،رئیس
جمهــوری در یک گفت و گوی تلویزیونی کــه با محوریت اصالح
سیاست ارز ترجیحی و حذف این ارز از  ۵قلم کاالی اساسی صورت
گرفت ،از طرح جدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی رونمایی کرد
و در همان شــب نیز مبالغ ( ۳۰۰بــرای دهکهای چهارم به بعد)
و  ۴۰۰هزار تومان (برای ســه دهک اول) به حســاب سرپرستان ۹
دهک کشور واریز و به این ترتیب دهک دهم از لیست یارانه بگیران
حذف شــد.آنطور که وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد
تقریباً  ۷میلیون و  ۵۰۰هزار نفر از صف دریافت یارانه خارج و تحت
عنوان جاماندگان یارانه جدید معرفی شدند و وزیر کار نیز با اطمینان
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ابهامات حذف یارانه بگیران

کم درآمدهایی که دهک دهم شدند!
خاطر اعالم کرد که بر اســاس معیارهایی همچون خودرو ،گردش
مالی و سودهای بانکی ،خانوارهای پردرآمد را از لیست یارانه حذف
کرده اســت؛ با این حال مشاهدات نشان میدهد که در بین حذف
شــدگان ،اقشار ضعیف و متوسط جامعه نیز وجود دارند که پیش از
این مشــمول دریافت یارانه بودند اما در این دوره از فهرست حذف
شدهاند.البته چند روز پیش ،رئیس جمهوری دستور دارد که کمک
معیشتی ماه اول به حســاب تمامی افرادی که تا ماه قبل مشمول
دریافت یارانه بوده اما در این مرحله کمک معیشتی دریافت نکردهاند
و متقاضی تجدیدنظر در دهکبندی فعلی هســتند ،واریز شود.به

گزیده خبر
مدیر عامل بانک مسکن خبر داد:

تاکید رییسجمهوری بر اجرای تعهدات نظام
بانکی در حوزه ساخت مسکن

دکتر محمود شایان از تاکید رییسجمهوری بر اجرای
تعهدات نظام بانکی در حوزه ساخت مسکن در جلسه
شورای عالی مســکن خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع
رسانی بانک مسکن  -هیبنا ،چهلمین نشست مشترک
مدیران عامل نظام بانکی کشور با حضور مسئوالن بانک
مرکزی و مدیران بانکها برگزار شد.در این نشست که به میزبانی بانک مسکن
برگزار شد ،دکتر محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن از تاکید رییسجمهوری
بر اجرای تعهدات نظام بانکی در حوزه ســاخت مسکن در جلسه شورای عالی
مسکن خبر داد و گفت :در این جلسه ریاست محترم جمهوری از سیستم بانکی
کشور انتظارات بیشتری در خصوص روند فعالیت حوزه مسکن داشت و تکالیفی
را هم در این زمینه به وزرای محترم ابالغ کرد که در آینده نزدیک به نظام بانکی
کشــور اعالم خواهد شد.شایان با اشاره به تاکید رییسجمهوری بر لزوم تحقق
وعده ساخت  4میلیون مسکن طی  4سال در دولت سیزدهم ،خاطر نشان کرد:
آقای رییسی در این جلسه بر شتاب بیشتر در حوزه ساخت مسکن تاکید کرد و
البته ابهاماتی در مباحث قانونی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی
و ســازمان برنامه و بودجه وجود داشــت که بنا شد این موارد نیز طی روزهای
آینده حل شود.در این نشست که به میزبانی بانک مسکن برگزار شد ،محمدرضا
فرزیــن مدیر عامل بانک ملی ایران و رییس شــورای هماهنگی بانکها ،ابوذر
سروش معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،کوروش پرویزیان
مدیرعامل بانک پارسیان و رییس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری
خصوصی ،علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانکها ،محمدرضا جمشیدی
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و جمعی از مدیران عامل نظام
بانکی کشور حضور داشتند.
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گزارش مهر ۶ ،ابهام در مورد حذف افراد از فهرست دریافت یارانه و
واریز مجدد یارانه به جاماندگان وجود دارد؛ نخست آنکه هنوز شفاف
سازی خاصی در مورد میزان یارانه واریزی و تداوم یا عدم تداوم واریز
صورت نگرفته اســت.در واقع هنوز مشخص نیست یارانهای که قرار
است به جاماندگان واریز شود  ۳۰۰هزار تومانی یا  ۴۰۰هزار تومانی
است و مشخص نیست این یارانه در ماه دوم هم به حساب این افراد
واریز خواهد شــد یا خیر.نکته بعدی اینکه در بین حذف شــدگان
خانوارهایی هســتند که سرپرست خانوار بازنشسته و حداقلی بگیر
است اما فرزند خانواده درآمد باالتری دارد و یا اینکه دارای خودرو و

سپرده بانکی است ،وزارت رفاه نیز بر همین مبنا ،یارانه کل خانوار را
حذف کرده است.همچنین مساله بعدی مربوط به افرادی است که
اگرچه تحت حمایت سازمانهای حمایتی همچون سازمان بهزیستی
و کمیته امداد امام خمینی (ره) هســتند اما بنا به دالیلی همچون
داشتن یک خودرو و … از لیست یارانه بگیران حذف شدهاند.بنابراین
اگــر اطالعات پایگاه رفاه ایرانیــان دقیقتر بود باید به صورت پیش
فرض این افراد در فهرســت یارانه بگیــران قرار میداد نه اینکه این
افراد در بخشی از اطالعات جزو  ۳دهک کم درآمد جامعه محسوب
شــوند و در پایگاه رفاه ایرانیان جزو دهک دهم!نکته بعدی در مورد
معیار قرار دادن سفر خارجی افراد است؛ اینطور که به نظر میرسد
در یک خانوار اگر یک نفر هم ســفر خارجی ولو کاری رفته باشــد،
جزو دهک دهم محسوب شده و از دریافت یارانه محروم شده است.
در حالی که باید راســتی آزمایــی دقیقتری در خصوص این معیار
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انجام میشد زیرا صرف رفتن به سفر خارجی نمیتواند نشاندهنده
این باشد که فرد جزو افراد متمول جامعه است.موضوع بعدی اینکه
برخی از خانوارهایی در فهرست حذف شدگان قرار گرفتهاند ،کسانی
هستند که فرزندان آنها بعد از ازدواج اقدام به جداسازی حساب یارانه
خود نکردهاند و خانوار به دلیل وضعیت مالی فرزند ازدواج کرده خود،
از فهرست دریافت یارانه حذف شده است.همچنین تعدادی تماس با
خبرگزاری مهر از سوی برخی از زنان سرپرست خانوار صورت گرفته
که اعــام کردهاند پیش از این یارانه دریافت میکردند اما در یارانه
جدید ،از فهرست حذف شــدهاند در حالی که این افراد اغلب جزو
دهکهای یک تا  ۹محسوب میشوند.خبرگزاری مهر طی چند روز
گذشته در تماسهای متعددی با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
پیگیر ابهامات مطروحه در این گزارش بود اما متأسفانه از وزارتخانه
مذکور کسی حاضر به پاسخگویی نشد.

رئیس کل بانک مرکزی:

ارز  ۴۲۰۰تومانی موجب افزایش رانت و آسیب به تولید شد

تبریز -رئیس کل بانک مرکزی گفت :ارز  ۴۲۰۰تومانی بیشتر از
آنکه برای تولید و کشور مفید واقع شود ،موجب افزایش رانت و
آسیب به تولید شد.به گزارش خبرگزاری مهر ،علی صالحآبادی
در جمع مدیران بانکهای اســتان آذربایجان شرقی با تاکید بر
اینکه اصالح نظام بانکی آغاز شــده و اقدامات مؤثری نیز در این
زمینه انجام شــده اســت ،اظهار کرد :دولتهای قبل در ابتدای
ســال طبق قانون بودجه درصدی را از بانــک مرکزی بهعنوان
تنخواه اخذ میکردند اما با توجه به اینکه دولت و ســازمانهای
دولتی حســابهای متمرکزی در نزد بانــک مرکزی دارند ،در
جلســه روز گذشته سران قوا مقرر شــد خزانه داری کل کشور
ابتدا از آن منابع رســوب شده در حساب بانک مرکزی استفاده
کنــد و در نهایت اگر ضرورت داشــت دریافــت تنخواه آخرین
راهکار دولت برای تأمین منابع مالی خود باشــد.وی در ارتباط
با بحث مردمیســازی و توزیع عادالنه یارانهها نیز افزود :جنگ
اوکراین موجب افزایش قیمتهای جهانی کاالها شــد و در کنار
این موضوع اشــتها برای اخذ ارز  ۴۲۰۰تومانی نیز باال رفت اما
این ارز بیشتر از آنکه برای تولید و کشور مفید واقع شود ،موجب
افزایش رانت و آســیب به تولید شد و ما تصمیم گرفتیم بهجای
اینکه یارانهها را به حلقه اول که واردکنندهها هستند ،بدهیم؛ این
مبلغ را در اختیار مردم که حلقه آخر هستند ،پرداخت کنیم.وی
تاکید کرد :زمانی که این مبلغ به حلقه اول داده میشد ،به دلیل
وجود مشکالت زیادی از جمله افزایش هزینه و ایجاد رانت ،مبلغ
ناچیزی به دست مردم میرســید؛ البته ما معتقد هستیم باید
بهجای مطرح کردن عبــارت حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،اصطالح
اصالح نظام پرداخت یارانهای را بــه کار ببریم.رئیس کل بانک
مرکزی افزود :در واقــع دولت به جای توزیع ارز  ۴۲۰۰تومانی،
اصالح نظام پرداخت یارانهها را در دستور کار قرار داد تا منفعت
بیشــتری از منابع کشور سهم عموم مردم شود.رئیس کل بانک
مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد :با توجه
به اینکه نیاز مصرفکنندگان به ســرمایه در گردش بیشتر شده
و سرمایه در گردش قبلی دیگر پاسخگو نیست ،در جلسه سران
خبر مهم برای مستاجران؛

صاحب خان ه ها چقدر
می توانند اجاره را
افزایش دهند؟

قطعا بــرای هر مســتاجری ،پایان موعد خانــه و تمدید
قرارداد یکــی از بزرگترین کابوسهاســت؛ چراکه گاهی
اوقات صاحبخانهها اعدادی نجومی را برای تمدید قرارداد

قوا مصوب شد عالوه بر آنچه که در قانون پیشبینیشده ،دولت
اسناد خزانه خود را بابت بدهی به بانک یکی از بانکها در اختیار
این بانک قــرار دهد و منابع حاصل از فــروش آنکه حدود ۱۵
هزار میلیارد تومان اســت ،در راستای تأمین سرمایه در گردش
هزینه شود.صالح آبادی در خصوص درخواست در راستای اعطای
خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نیز گفت :پول بانک مرکزی
پرقدرت است و باعث ایجاد افزایش پایه پولی و نقدینگی میشود
و از طرفی ما معترض هستیم که چرا تورم افزایش پیدا میکند؛
یکــی از دالیل افزایش تورم باال رفتن قیمتهای جهانی اســت
اما مهمترین عامل ایجاد تورم بحث نقدینگی اســت که بهدلیل
افزایش پایه پولی ایجاد میشود.صالح آبادی اضافه کرد :اعطای
خط اعتباری از سوی بانک مرکزی مثل این است که ما به یک
فرد تشنه آب شور بدهیم؛ نقدینگی از سویی باعث افزایش تورم
عنوان میکنند؛ اعدادی که در این شرایط بسیاری از پس
آن برنمیآیند و چــارهای جز تحویل و تخلیه خانه ندارند.
بــه گزارش اقتصاد آنالین ،حاال بــرای کاهش این اتفاق از
حدود دو ســال پیش ،یعنی زمان که کرونا در سطح کشور
میچرخید جهت کنترل افزایش اجاره بها در سطح کشور،
رقمی با عنوان ســقف افزایش اجاره بها تعیین می شود ؛
یعنی رقمی اعالم و گفته میشــود که صاحبخانهها حق
ندارند بیش از این اجاره را افزایش دهند.البته که بســیاری
از صاحبخانهها به این موضوع بیتوجه هســتند و اصرار
دارند مبلغی بیشتر از آنچه تعیین شده روی اجاره بگذارند،
امــا برخی دیگر نیز بیش از این رقــم را روی مبلغ رهن و

میشود و از طرفی هم اکثر بانکها خواستار دریافت نقدینگی از
بانک مرکزی هســتند و لذا راهحل این مشکل هدایت نقدینگی
به سمت فعالیتهای مولد است و ما باید امکانی را برای بانکها
فراهــم کنیم تا نظارت الزم بر روند صحیح افزایش اســتفاده از
تسهیالت را داشته باشند.رئیس کل بانک مرکزی یکی از اقدامات
نظام بانکی در دنیا در این زمینه را مالیات بر عوائد سرمایه اعالم
کــرد و گفت :دولتها در همه جای دنیا بر نقل و انتقال جریان
پول نظــارت دارند و وجوه را به بخــش مولد هدایت میکنند،
همچنین مالیات بــر بخش غیرمولد را افزایش داده و مالیات بر
بخش مولد را کاهش داده میدهند.وی همچنین گفت :ما باید
ارتباط الزم بین ریــال ،کاال و خدمات را نیز برقرار کنیم که در
این راســتا سامانه جامع تجارت نقش بسیار مهمی دارد و بحث
فاکتورهای الکترونیکی نیز در این خصوص مطرح شده است که

اجاره نمیگذارند.حاال امسال نیز رقمی برای سقف افزایش
اجاره بها تعیین شــده که در تهران و شهرستانها متفاوت
اســت.در جلسهای که امروز به ریاســت معاون اول رییس
جمهوری برگزار شد ،میزان ســقف افزایش اجاره بها بین
 ۱۵تا ۲۵درصد تعیین شد که این رقم باتوجه به شهر محل
سکونت افراد متفاوت خواهد بود؛ یعنی برای تهران این رقم
۲۵درصد ،برای کالنشهرهایی که بیش از یک میلیون نفر
جمعیت دارند۲۰ ،درصد و برای سایر شهرها نیز ۱۵درصد
خواهد بود.گفته میشــود که ســازمان تعزیرات حکومتی
موظف است با مشــاوران امالک متخلفی که این سقف را
رعایت نکنند ،برخورد کند.

نظارت الزم بر اعطای تسهیالت مبتنی بر فاکتورهای الکترونیکی
تولید شده از ســامانه جامع تجارت ،انجام شود.صالح آبادی در
خصوص اصالح قانون بانک مرکزی نیز گفت :موضوع مهم دیگر
بحث اقتدار بانک مرکزی اســت و ما در این راستا طرح اصالح
قانون بانک مرکزی را با همکاری نمایندگان مجلس و کمیسیون
اقتصادی مجلس آغاز کردهایم کــه به زودی در صحن مجلس
مطرح خواهد شــد که تصویب این قانــون موجب اقتدار بانک
مرکزی خواهد شــد.رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری
از سخنان خود با بیان اینکه شرایط الزم برای بانکها به منظور
انتشار اوراق به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی فراهم شده
اســت ،افزود :در حال حاضر کفایت سرمایه بانکها پایین است
و از طرفی بانکها از دولت طلبکار هســتند و بانک مرکزی نیز
از دولت طلبکار اســت اما اولویت با پرداخت بدهیهای بانکها
اســت و دولت بهجای دادن ریال به بانکها و یا صدور اوراق باید
سهام نقد شــونده بورسی را به بانکها بدهد و با توجه به اینکه
تجربه نشان داده دولتها سهام فروش خوبی نیستند ،اگر بهجای
طلب بانکها اموال در اختیار بانکها قرار داده شــود ،تا حدود
زیادی مشکالت آنها حل خواهد شد.وی همچنین در خصوص
اعطای تســهیالت خرد نیز گفت :مردم گالیه میکنند که چرا
بعضی اشــخاص برای دریافت تســهیالت چند هزار میلیاردی
هیچ مشــکلی ندارند اما موقع دریافت وامها و تســهیالت خرد
با انواع و اقســام مشکالت مواجه میشوند؛ ما به بانکها توصیه
میکنیم اگر فردی خوش حساب است نیاز به اخذ ضامن نیست
و قرارداد الزماالجرای مشروط بر اعتبارسنجی کافی است و لذا
اگر کسی خوش حساب باشد تســهیالت را به او بدهیم؛ کاری
که در بانکهای قرضالحسنه انجامشده و نتایج خوبی نیز دارد.
صالحآبادی در ارتباط با بحث تمرکز منابع بانکی شــرکتها در
داخل استانها تاکید کرد :با توجه به اینکه آذربایجان شرقی جزو
اســتانهای صنعتی است و شرکتهای بخش خصوصی در این
استان زیاد و صادرات نیز با ظرفیت باال انجام میشود نگاه ویژهای
به این استان خواهیم داشت.

طال با کاهش دالر آماده جهش شد

قیمت طال امــروز جمعه کاهش یافت امــا قیمتها برای اولین
افزایش هفتگی خود از اواســط آوریل تعیین شــده بود زیرا نرخ
دالر از باالترین ســطح دو دهه گذشته کاهش یافت و نگرانیها
در مورد رشــد اقتصادی ایاالتمتحده باعث احیای تقاضای امن
شد.به گزارش ایسنا ،بهای هر اونس طال تا ساعت  ۸و  ۴۰دقیقه
صبح به وقت شــرقی بــا  ۰.۳۰درصد کاهش بــه  ۱۸۴۱دالر و
 ۲۰ســنت رســید و طالی آمریکا نیز با  ۰.۰۲درصد کاهش به
 ۱۸۴۲دالر و  ۲۰ســنت رســید .قیمت طال در روز پنجشنبه به
باالترین حد یک هفته اخیر رسید و فلزات ارزشمند نقره ،پالتین
و پاالدیوم نیز افزایش یافتند.استفان اینس ،شریک مدیریت SPI
 Asset Managementگفــت :تــرس از رکود اکنــون جای خود را
به ترس از رشــد ایاالتمتحده داده اســت و دومی به طال کمک
میکند.از آنجایی که شمش سودی ندارد ،با افزایش نرخهای بهره
کوتاهمدت در ایاالتمتحده ،میتواند برای سرمایهگذاران جذابیت
کمتری داشته باشد .با این حال ،به عنوان یک ذخیره امن ارزش
در زمان بحرانهای اقتصادی در نظر گرفته میشود.نظرســنجی
رویترز از اقتصاددانان نشــان داد که بانک مرکزی ایاالتمتحده
تا پایان ســال جاری نرخهای بهره را باالتر از حد انتظار یک ماه
پیــش افزایش خواهد داد و خطرات قابل توجه رکود اقتصادی را
حفظ خواهد کرد.اینس گفت :این یک هفته هیجانانگیز بود ،پس
از کاهش به زیر  ۱۸۰۰دالر که ناشی از بازدهی واقعی باالتر بود،
در را بــرای خریداران اســتراتژیک بلندمدت باز کرد تا در مقابل
یک روند نزولی تکنیکال قدم بردارند.بر اســاس گزارش رویترز،
بزرگترین صندوق ســرمایهگذاری تحت پشتوانه طال در جهان،
با انعــکاس افزایش تقاضا ،اعالم کرد کــه داراییهای آن در روز
پنجشنبه پس از اندکی ضررهای اخیر ۰.۶۶ ،درصد افزایش یافت
و به  ۱۰۵۶.۱۸تن رســید.در بازار سایر فلزات ارزشمند ،بهای هر
اونس نقره با  ۰.۳درصد کاهش به  ۲۱.۸۳دالر رسید اما این روند
کاهش یافته اســت و این هفته حدود  ۳.۶درصد افزایش یافت.
پالتین با  ۰.۷درصد کاهش به  ۹۵۵دالر و  ۵۰ســنت رســید و
پاالدیــوم  ۰.۱درصد کاهش یافت و به  ۱۹۹۷دالر و  ۶۵ســنت
رســید .هر دو به ترتیب برای افزایش هفتگی حدود  ۱.۷درصد و
 ۲.۸درصد تعیین شده بودند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

بین الملل

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
وزارت خارجه فرانسه؛

پیش نویس توافق در وین از دو ماه قبل آماده بود

ســخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه گفت ،پیشنویس توافق بازگشت به پایبندی به برجام بیش از دو ماه است که آماده
شده است.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا ،سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه در یک نشست خبری به سواالتی
پیرامــون آخریــن وضعیت مذاکرات رفع تحریمهای ایران و بازگشــت آمریکا به برجام در وین که مدتی اســت به دلیل
زیادهخواهی و کارشکنیهای واشنگتن متوقف شده است ،پاسخ داد.بنابر گزارش وب سایت وزارت امورخارجه فرانسه ،وی
در پاسخ به این سوال که آیا احتمال از سرگیری مذاکرات وین در آینده نزدیک وجود دارد؟ اظهار داشت :پیشنویس توافق برای ازسرگیری پایبندی به برجام
ک کردند و به پایتختهای خود بازگشتند ،چراکه متقاعد
از بیش از دو ماه قبل آماده شده بود .مذاکرهکنندگان تروئیکای اروپایی نیز به همین دلیل وین را تر 
شده بودند این روند به زودی نهایی خواهد شد.وی در ادامه بدون اشاره به قصور طرفهای اروپایی حاضر در مذاکرات برای حلفصل مسائل باقیمانده در وین
افزود :هرچند به دلیل موضوعی میان ایران و ایاالت متحده که خارج از برجام است ،این موضوع متوقف شده است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی فرانسه با تکیه بر
ادعاهای غرب و آمریکا علیه برنامه هستهای کشورمان افزود :از طرفها میخواهیم که رویکرد مسئوالنهای اتخاذ کنند و هرچه فوری تصمیمات الزم برای نهایی
کردن این توافق را اتخاذ کنند .این یک اشتباه جدی وخطرناک است که تصور کنیم این توافق ،باتوجه به سرعت پیشرفت برنامه هستهای ایران که میتواند
آن را از منافع عدم اشاعهاش محروم کند ،برای مدت نامعلوم روی میز خواهد بود.
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اردوغان:

اختالفات ما با عربستان و امارات درون خانوادگی است

رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی اختالفات میان آنکارا با عربستان سعودی و امارات را «اختالفات داخل یک خانواده» خواند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم ،رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه اخیرا برای دومین بار طی چند
ماه گذشــته به امارات سفر کرده بود در سخنانی در آنکارا درباره اختالفات میان کشورش با عربستان سعودی و امارات اظهار کرد
که این اختالفات« ،اختالفات داخل یک خانواده» اســت.اردوغان اختالفات ترکیه با عربســتان و امارات را «کم اهمیت» دانست و
تاکید کرد که کشورش اشتراکاتی با ریاض و ابوظبی دارد.وی ادامه داد :ما بر اختالفات با ریاض و ابوظبی غلیه کرده و برای توسعه سریع روابط دوجانبه در زمینههای
تجاری ،صنعتی ،صنایع دفاعی ،فرهنگی و گردشــگری برنامه ریزی کردهایم و در حال انجام اقداماتی در این راســتا هســتیم.اردوغان همچنین گفت :به نظرم روند
کنونی که با هر دو کشور آغاز شده است به نفع هر دو کشور هم در روابط تجاری و هم در روابط سیاسی خواهد بود.وی در ادامه تاکید کرد که ترکیه تجربیات خود
در زمینه صنایع دفاعی را در اختیار عربســتان و امارات قرار خواهد داد.رئیس جمهوری ترکیه همچنین به ســفر اخیر خود به امارات برای تســلیت درگذشت خلیفه
بن زاید آل نهیان ،رئیس ســابق این کشــور اشاره کرد و گفت :روابط با عربستان سعودی نیز در جهت مثبتتری پیش میرود.رئیس جمهور ترکیه سهشنبه به همراه
خلوصــی آکار ،وزیر دفاع ،نومان کورتولموش ،معاون دبیرکل حزب عدالت و توســعه (حزب حاکم) و فخرالدیــن آلتون ،رئیس اداره ارتباطات ترکیه برای دومین بار
طی چند ماه گذشته به امارات سفر کرد.

ند پرایس؛

مسائل اندکی در مذاکرات وین باقی مانده است

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا تاکید کرد :ما همچنان بر این باوریم که بازگشت
متقابل به پایبندی به برجام در راستای منافع امنیت ملی آمریکاست.به گزارش اقتصاد
آنالین به نقل از ایسنا ،ند پرایس سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در نشست خبری
هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مینی بر
نصب سانتریفیوژهای پیشرفته  6-IRدر تاسیسات هستهای نطنز گفت :من نمیخواهم
درخصوص ارزیابیهایمان از فعالیتهای هستهای ایران به صورت عمومی صحبت کنم.
همانطور که احتماال میدانید بخش زیادی از این اطالعات از عناصری به دست میآید
کــه اغلب بهطور علنی درباره آن صحبت نمیکنیم اما باید بگویم که ما بهطور منظم
با شــرکای اسرائیلی خود اطالعات را به اشــتراک می گذاریم.بنابر گزارش وب سایت
وزارت امورخارجه آمریکا ،پرایس در ادامه با تکیه بر ادعاهای تکراری وواهی واشنگتن
درباره ماهیت برنامه هســتهای کشورمان گفت :ما در زمینههای مختلف دارای درک
مشــترک هستیم و منافع راهبردی مشترک داریم و آن هم ،این است که ایران هرگز
به سالح هستهای دست پیدا نکند .البته شرکای اسرائیلی ما تنها کسانی نبودهاند که
از پیشرفت برنامه هستهای ایران پس از خروج دولت پیشین آمریکا از برجام در سال
 ۲۰۱۸ابراز نگرانی کردهاند .ما نیز نسبت به سرعت پیشرفهای هستهای ایران نگران
هستیم.وی ادامه داد :به همین دلیل است که همچنان در حال بررسی امکان دستیابی
به بازگشت متقابل به پایبندی به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هستیم ،چراکه
این کار هنوز هم در راستای منافع ما است و برنامه هستهای ایران را بار دیگر محدود
خواهد کرد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا

گزینه نظامی علیه ایران روی میز است؟ تصریح کرد :ما کماکان معتقدیم که دیپلماسی
و گفتوگو میتواند به صورت پایدار ،بادوام و همیشگی یک فرصت برای جلوگیری از
دستیابی ایران به سالح هســتهای ایجاد کند.وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره
ســفر انریکه مورا ،هماهنگ کننده مذاکرات وین به تهران و پیشنهادات ارائه شده از
سوی مقامات ایرانی به وی گفت :واضح است که ما به صورت علنی مذاکره نمیکنیم
اما باید بگویم که ما و شــرکایمان مدتی است که آماده هستیم.پرایس همچون سایر
مقامــات آمریکایی تالش کرد در اظهارات خود توپ را به زمین ایران بیندازد و افزود:
ما معتقدیم که اکنون ،این ایران است که باید جدیت خود را نشان دهد .همانطور که
قبال هم اعالم کرده بودیم ،تعداد کمی از مسائل حل نشده باقی ماندهاند .ما معتقدیم
که اگر ایران تصمیم الزم را بگیرد ،این مســایل مرتبط با برنامه هستهای ایران را می
توان به ســرعت و بهطور موثر حل کرد.وی ادامه داد :ما مثل همیشــه از انریکه مورا
و تیم وی برای تالشهایشــان قدردانی میکنیم و مشتاق گفتوگوی دقیقتر با آنها
ی و کارشکنیهای
طی روزهای آینده هســتیم .ند پرایس بدون اشــاره به زیادهخواه 
واشنگتن در طول مذاکرات رفع تحریمها در وین اظهار داشت :اما همان گونه که قبال
هم گفته شده ،دستیابی به توافق قطعی نیست .ایران باید تصمیم بگیرد که همچنان
میخواهد بر شروط خود که خارج از برجام هستند ،پافشاری کند یا اینکه آماده است
توافق برجام را به ســرعت به سرانجام برساند .ما می دانیم که این توافق منافع امنیت
ملی آمریکا را تامین میکند و در مقابل نیز منافع سایر طرفها را تامین خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایران نیز موضع

مشابه دارد و میگوید که آمریکا باید تصمیم بگیرد ،مدعی شد  :چندین طرف در این
مذاکرات وجود دارند .اگر از آنها ســوال کنید به شما خواهند گفت که آمریکا بهطور
غیر مستقیم اما با حسن نیت و صداقت با هدف دستیابی به یک پایبندی به بازگشت
متقابل به برجام مذاکره کرده است ،اما متاسفانه این امر همیشه در مورد ایران صدق
نمیکند.وی در پاســخ به سوال دیگری درباره ساخت یک کارخانه تولید هواپیماهای
بدون سرنشین در تاجیکستان توسط ایران گفت :ما پیش از این نگرانی خودرا نسبت
به فناوری پهپادهای ایران ابراز کردهایم و برای مقابله با توســعه آن ،ابزارهای مناسب
را به کار گرفتهایم .من در حال حاضر صحبتی درباره احتمال ساخت یک کارخانه در
تاجیکســتان ندارم.پرایس در بخش دیگری از این نشست خبری درباره گفتوگوهای
تلفنی آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه آمریکا با همتای قطری خود و ســفر امیر قطر
به تهران خاطر نشــان کرد :برای اطالع از جزئیات این سفر ،شما را به مقامات قطری
ارجاع میدهم .آنچه میتوانم بگویم این است که ما از نقش سازنده قطر در تالشهای
دیپلماتیک ما برای دســتیابی به راه حلهای دیپلماتیک با ایران درخصوص برخی از
موضوعات مهم و مشکل میان تهران و واشنگتن ،ازجمله آزادی شهروندان آمریکایی و
بازگشــت متقابل به پایبندی به برجام قدردانی میکنیم.وی در پاسخ به سوالی درباره
بازداشــت دو شــهروند فرانســوی در ایران به اتهام اقدامات ضد امنیتی و جاسوسی،
ادعاهای همیشــگی واشنگتن در این باره را تکرار کرد و خواستار آزادی فوری این دو
نفر شد.این دیپلمات آمریکایی در ادامه ادعاهای خود افزود :ما از گزارشهای بازداشت
این دو شــهروند فرانسوی مطلع هســتیم .ما این بازداشت ها را محکوم میکنیم و از

ایران میخواهیم تا هرچه فوری این فرانســویها را آزاد کند.جمهوری اسالمی ایران
همواره شــهروندان خارجی را به صورت ناعادالنه و برای استفاده از این افراد بهعنوان
اهرم سیاسی بازداشت میکند.وی هنچنین درباره شهروندان آمریکایی بازداشت شده
در ایــران گفت :ما هیچ اولویت باالتری از آزادی شــهروندان آمریکایی چه در ایران و
چه در ســایر مناطق جهان نداریم.پرایس در عین حال مدعی شــد :ما سرنوشت این
افراد را به مذاکرات هســتهای با ایران و احتمال بازگشت متقابل به پایبندی به برجام
مرتبط نکردهایم ،زیرا این بازگشت قطعی نیست .ما می خواهیم که بازگشت شهروندان
آمریکایی به خانه که ناعادالنه بازداشت شدهاند ،یک امر قطعی باشد .ما درخصوص این
اولویت به طرف ایرانی توضیح داده ایم و به تالشهای خود در این زمینه ،صرف نظر از
اینکه نتیجه مذاکرات وین چه خواهد بود ،ادامه میدهیم.
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وش کن جام رشاب یک منی

موسقیی

دل گشاده دار چون جام رشاب

عثمان محمدپرست درگذشت

کش
بی
چون ز جام خودی رطلی ی

ایسنا/خراســان رضوی عثمان محمدپرســت دوتار
نواز شهیر امروز درگذشت.شــمساهلل پونه برادرزاده
و شاگرد اســتاد در گفتوگو با ایســنا با تایید خبر
درگذشــت عثمان محمدپرســت عنوان کرد :حال
ایشــان از دو شــب پیش رو به وخامت گذاشت و در
بیمارستات خواف بستری شدند.وی ادامه داد :ایشان
در همین بیمارستان فوت کردند.عثمان محمدپرست
در سال  ۱۳۰۷زاده شد .او از کودکی با دوتار مأنوس
بود ه اســت .این دوتار نواز شهیر در کارهای خیریه و
مدرسهسازی فعالیت بسیاری داشت و در این زمینه
نشان سفیر مدرسهساز از سوی رییس جامعه خیرین
مدرسهساز کشــور به عثمان محمدپرست اهدا شد.
نخستین کاشی ماندگار خراسانرضوی نیز در راستای حفظ میراث ناملموس کشور از سوی اداره
کل میراثفرهنگی خراسانرضوی سردر منزل عثمان محمدپرست نصب شد.

هم
سنگسان شو رد قدم نی چو آب
دل هب می ردبند ات رمداهن وار

خیزو جهدی کن چو حافظ ات مگر

گنجینه
بی
ات بدان خ غم از دل ربکنی

رس رگفته چند چون خم دنی

یش
کم زنی از خو تن الف منی

جمله رنگ آمیزی و رتدامنی

ب
رگدن سالوس و تقوا شکنی

یش
خو تن رد اپی معشوق افکنی

از هر دری خبری

موسقیی
ونجلیس درگذشت
ونجلیس ،موسیقیدان یونانی و خالق موسیقی آثاری
چــون «ارابه های آتش» و «بلید رانر» در ســن ۷۹
سالگی درگذشــت.به گزارش ایسنا به نقل از فرانس
 ،۲۴دلیل درگذشت این آهنگساز نامدار یونانی هنوز
مشخص نشده است اما بر اساس اعالم خبرگزاری آتن
او در بیمارستانی تحت درمان کووید ۱۹-بوده است.
«ونجلیس» بیشتر برای ساخت موسیقی فیلم برنده
اسکار «ارابههای آتش» به شهرت رسیده است ،فیلمی
تاریخی و درام به کارگردانی «هیو هادسن» درباره دو
ورزشــکار اســت که برای حضور در المپیک تمرین
میکنند .این فیلم در کنار جایزه گلدنگلوب بهترین
فیلم ،در هفت رشــته نامزد اســکار شد و سه جایزه
اســکار برای فیلم ،فیلمنامه و موسیقی دریافت کرد.موسیقی متن این فیلم یکی از ماندگارترین
موسیقیهای متن سینما در دهه  ۱۹۸۰میالدی محسوب میشود« .ونجلیس» در سال  ۱۹۴۳با
نام کتکا «اوانجلوس اودیسه پاپاتاناسیو» به دنیا آمد ،عالقه اولیه خود را به موسیقی و آزمایش با
صداهایی که از کوبیدن قابلمه ها و تابهها یا چسباندن میخ ها ،لیوان ها و سایر اشیاء به سیم های
پیانوی والدینش ایجاد می شود ،کشف کرد .او مجذوب هنگهای آوازهای محلی یونانی و موسیقی
مسیحی ارتدکس بود اما هیچ آموزش رسمی موسیقی نداشت ،که او بعدها گفت که به حفظ حس
خالقیت او کمک کرده است.پس از شروع کار با گروههای راک محلی ،ونجلیس در سن  ۲۵سالگی
به همراه بسیاری دیگر از هنرمندان یونانی با وقوع کودتای  ۱۹۶۷که یک حکومت نظامی در یونان
بود به پاریس رفت« .ونجلیس» در پاریس جذب زمینه جدیدی از سازهای الکترونیکی شد که به
او اجازه می داد موسیقی ملودیک شادابی را ایجاد کند که به صدای منحصر موسیقی او تبدیل شد.
علیرغم موفقیت در صحنه پراگ راک اروپایی در اوایل دهه  ،۱۹۷۰او نسبت به موسیقی تجاری
حس خوشایندی نداشت و بیشتر وقت خود را در استودیویی در لندن میگذراند و در آنجا بود که
موسیقی فیلم «ارابه های آتش» را نوشت ،داستان پیروزی گروهی از دوندگان بریتانیایی در بازی
های المپیک .۱۹۲۴موفقیت موسیقی«ارابههای آتش» دیگر موسیقیهای او را تحت الشعاع قرار
داد ،اما او موسیقی تعدادی از فیلمهای مهم از جمله «گمشده» به کارگردانی هموطنش «کوستا
گاوراس» و فیلم هیجانانگیز «بلید رانر» ساخته «ریدلی اسکات» را نیز در کارنامه دارد.

فرهنگ

توفان ریزگردها در شهر بغداد عراق /رویترز

ورزشی

واکنش باشگاه پرسپولیس به اتفاقات ورزشگاه یادگار امام تبریز؛

چرا اجازه برگزاری بازی را دادید؟
باشگاه پرسپولیس نسبت به حوادث ورزشگاه یادگار امام تبریز واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا ،باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیهای نسبت
به اتفاقات دیدار تیمش برابر تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز واکنش نشان داد.در این بیانیه آمده است «:فوتبال ایران شب (پنجشنبه)
شــبی دردناک را تجربه کرد و آن چه روی داد نتیجه برگزاری مســابقه به هر قیمت و بدون توجه به امنیت جانی اعضای تیمها بود .این
مسابقه از همان ابتدا ،شرایط شروع شدن نداشت و جراحت بزرگ به فوتبال ایران وارد شد.باشگاه پرسپولیس در اولین فرصت شکایت خود
از اتفاقات پیش آمده را تقدیم مراجع ذیربط خواهد کرد ولی موضوع فراتر از این مسایل است و اقدامی جدی الزم است تا حداقل فوتبال
صحنه رفتارهای اینگونه نباشد که شعارها و حمله به قصد جرح بخشهایی از آن بود.امیدواریم این بار چون سال گذشته به خاطر اتفاقاتی
که تماشاگران در شهری دیگر رقم زدند ،پرسپولیس محروم نشود.باشگاه پرسپولیس پیش از این نگاه مثبت و روشن خود نسبت به شهر
و مردم تبریز را نشان داده است .چه چیزی باالتر از این که همین چندی پیش مشتاق بودیم میزبانی خارج از خانه خود را در این شهر و
میان هموطنان تبریزی برگزار کنیم .به طور قطع چنین اتفاقاتی ،چنین تعلق خاطری را خدشه دارد نخواهد کرد .رسیدگی قانونی به آنچه
در این بازی روی داد ،موضوعی جدای از این مسایل است.شرایط نامناسب برای برگزاری این مسابقه ،پیش از شروع آن هویدا بود .حضور
بیش از  ۳۰درصدی تماشاگرا ن در ورزشگاه ،فحاشی و حمله با سنگ و اشیاء دیگر ،قبل از مسابقه آغاز شده بود و عدم امکان مهار شرایط
نیز معلوم بود .قبل از مسابقه وقتی یحیی گلمحمدی همراه با دستیار خود برای بررسی شرایط زمین وارد شدند.

محققان میگویند یک عمل پمپاژ توسط سلولهای کلیه انجام میشود
که تاکنون مشاهده و کشف نشده بود .به گفته آنها ،سلولهای پوشاننده
لولههای داخل کلیهها دارای این عملکرد پمپاژ هستند.به گزارش ایسنا
و به نقل از نیــو اطلس ،کلیهها عملکردی حیاتی در حذف مواد زائد و
سموم از خون انجام میدهند ،اما اینکه چگونه سلولها دقیقاً این مایع
را از میــان این اندام منتقل میکنند ،یک راز باقی مانده اســت.اکنون
محققان دانشگاه «جانز هاپکینز» نیروهای مکانیکی دخیل در این کار
را بررسی کردهاند و یک عمل پمپاژ ناشناخته توسط سلولهای کلیه را
یافتهاند.تمام خون موجود در بدن شــما دهها بار در روز از کلیهها عبور
میکند و قبل از اینکه «خون تمیز شــده» بــه جریان خون بازگردد،
از میــان لولههای کوچک و واحدهای فیلتر کلیــه جریان مییابد .اما
نیروهای مکانیکی مورد نیاز برای تصفیه خون تاکنون ناشناخته بودهاند
و تصور میشــد که سلولهای اپیتلیال(پوششی) پوشاننده این لولهها،
بیحرکت هستند«.شــان سان» ،نویسنده مســئول این مطالعه جدید
میگوید :قوانین پایه فیزیکی میگویند که برای حرکت دادن اشــیا به
نیرو نیاز دارید .در این مورد ،ســلولها حرکت نمیکنند ،اما ســیال را
حرکت میدهند .بنابراین این سوال مطرح میشود که آنها چگونه این
کار را انجام میدهند؟محققان «جانز هاپکینز» برای بررسی این موضوع،
این اندام را با اســتفاده از پمپ کلیه مصنوعی میکرو سیال مدلسازی
کردند .در این تنظیم ،مایعات از یک میکروکانال از سلولهای اپیتلیال
کشت شــده از کلیه و به یک میکروکانال دوم عبور داده میشدند ،در
حالی که دستگاه ،فشار مایع را در نواحی مختلف ثبت میکرد.

تخت گاز

بازدید وزیر فرهنگ قطر از نمایشگاه
وزیر فرهنگ قطر همراه وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی
از نمایشــگاه کتاب تهران بازدید کــرد .همچنین وزیر
ارشــاد از احتمال تمدید بخش مجازی نمایشگاه کتاب
خبر داد.به گزارش ایسنا ،شیخ عبدالرحمن بن حمد بن
جاســم آل ثانی ،وزیر فرهنگ قطر روز (پنجشنبه۲۹ ،
اردیبهشتماه) با هیئت همراه خود با حضور در غرفه این
کشــور که در سی و سومین دوره نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران به عنوان میهمان ویژه انتخاب شده است ،از
بخش بینالملل نمایشگاه کتاب ،غرفه گرنت و چند غرفه
از ناشران داخلی بازدید کرد.محمدمهدی اسماعیلی ،وزیر
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در حاشیه این بازدید در جمع
خبرنگاران با اشــاره به حضور امیر قطر در هفته پیش
و بازدید از نمایشــگاه کتاب و حضور رئیسجمهور ایران در قطر گفت :با کشــور قطر یک تفاهمنامه
همکاریهای مشترک بین دو کشور امضا کردهایم که همکاری بسیار خوبی است .این سفر هم مقدمهای
برای اجرای این تفاهمنامه بود .او با بیان اینکه در آینده نزدیک به قطر سفر خواهم کرد ،افزود :در آنجا
برنامههایی داریم .همچنین برنامههای فرهنگی و رسانهای و برنامههای فرهنگیای را برای جام جهانی
ث برگزاری جام جهانی
فوتبال تدارک دیدهایم .دولت قطر خواهان این است که جمهوری اسالمی در بح 
به آنها کمک کند؛ این رویداد یک اتفاق مهم است و در فرصت کوتاهی چندین میلیون نفر قرار است
وارد قطر شوند .ما هم تالش میکنیم این کار را در منطقه پشتیبانی کنیم .بهترین روابط را امروز با قطر
داریم و میخواهیم به حوزههای فرهنگی و رســانهای تسری دهیم .خیلی از دوستان و هنرمندان ما از
ت و آمد دارند .وزیر فرهنگ قطر هم ابراز عالق ه کرد که این
اهالی هنری موسیقی و نقاشی به قطر رف 
روابط بیشــتر شود و امیدوارم اتفاقات خوبی در این بحث بیفتد .البته درباره سایر کشورها هم همین
روابط فرهنگی را دنبال میکنیم.اسماعیلی با اشاره به حضور لبنان در نمایشگاه کتاب ،گفت :امروز وزیر
فرهنگ قطر از نمایشگاه دیدار کرد .در روزها و هفته آینده نیز وزرای فرهنگ منطقه به تهران خواهند
آمد و در راستای سیاست کالن دولت که بحث ارتباط با کشورهای همسایه است ،حرکت خواهیم داد.

کشف یک عملکرد جدید
در کلیه انسان!

درمان آلزایمر و پارکینسون با
هولوگرامهای چاپ سهبعدی

برابوس  ،۷۰۰یک رولزرویس گوست غرق در فیبر کربن!
برابوس با معرفی رولزرویس گوســت ارتقا یافته خود به آن دســته از تیونرهایی پیوست که خودروهای فوق لوکس بریتانیایی را تیون
میکنند .برابوس  ۷۰۰بر اساس نسخه طویلتر گوست توسعه یافته است و از تغییرات بصری و فنی سود میبرد .این خودرو مختص آن
دسته از مالکانی است که ظاهر استاندارد و عادی گوست را نمیپسندند.مشتریان این دسته از خودروها معموالً خواهان ظاهری با ابهت
و مالیم هســتند و به همین خاطر برابوس از نظر طراحی ظاهری مثل تیونرهایی همچون منصوری عمل نکرده و کیت بدنه ســاده اما
گیرایی را در نظر گرفته است.اسپلیتر جلو ،تریم ورودیهای هوا ،فریم جلوپنجره ،اسپویلر لبهای و دیفیوزر عقب از فیبر کربن هستند و
نشانهای رولزرویس نیز جای خود را به لوگوی برابوس دادهاند .در بخش عقب نیز شاهد چهار خروجی اگزوز فیبر کربنی برای سیستم
اگزوز از جنس فوالد ضدزنگ هستیم .تمامی تریم های درخشان بدنه با طراح کروم مزین شدهاند تا ظاهری متمایز ایجاد کنند .تکمیل
کننده کیت بدنه برابوس  ۷۰۰نیز دیالیت های  LEDدر سپرهای جلو هستند.اما برجستهترین تغییر ظاهری این گوست تیون شده به
رینگهای  ۲۲اینچی برابوس مونوبالک  Mپالتینیم ادیشن مربوط میشود که ظاهر کرومی شادو دارند .طراحی این رینگها ما را به یاد
رینگهای فانتوم فیس لیفت میاندازند هرچند اسپرت تر کار شدهاند .برابوس به سیستم تعلیق این خودرو دست نزده است.

پژوهشــگران اســپانیایی ،گروهی از هولوگرامهای چاپ ســهبعدی را
طراحــی کردهاند که میتوانند به درمان آلزایمر و پارکینســون کمک
کنند.به گزارش ایســنا و به نقل از مدیکال اکســپرس ،هولوگرامهای
طراحیشــده توسط پژوهشــگران «دانشگاه فنی والنســیا» ( )UPVو
«شورای ملی تحقیقات اســپانیا» ( ،)CSICامکان باز کردن سد خونی
مغــز را به صورت انتخابــی ،کارآمد و با تمرکز بــاال فراهم میکنند و
همچنیــن ،تجویز دارو برای درمان آســیبهایی که سیســتم عصبی
مرکزی را تحت تاثیر قرار میدهند ،سهولت میبخشند.همان گونه که
«فرانسیسکو کامارنا» ( ،)Francisco Camarenaاز پژوهشگران این پروژه
توضیح داد ،پرتوهای فراصوت متمرکز ،به دلیل ظرفیت خود برای ایجاد
اثرات درمانی به روشی دقیق و غیرتهاجمی ،قابلیت زیادی برای درمان
بیماریهای عصبی دارند.وی افزود :با وجود این ،اعمال این روشها در
ســاختارهای سیســتم عصبی مرکزی به دلیل وجود دو مانع ،پیچیده
است .یکی از این موانع ،اثرات انحراف و ضعیف شدن جمجمه و دیگری
فضای پیچیده و گسترده ســاختارهای عمیق مغز است.هولوگرامهای
آکوستیک طراحیشده توسط این گروه پژوهشی ،امکان باز کردن سد
خونی مغز را به صورت کنترلشدهتری فراهم میکند .مهمتر از همه این
که آنها میتوانند انحرافات ایجادشده توسط جمجمه را اصالح کنند و به
صورت همزمان ،یک پرتو فراصوت چند کانونی را در ساختارهای مغزی
مهم به وجود آورند«.نوه جیمنز» ( ،)Noé Jiménezاز پژوهشــگران این
پروژه گفت :به لطف هولوگرامهای ما ،پرتو فراصوت به صورت دوطرفه
و بســیار دقیق روی بخشهایی از مغز تابیده میشود که برای درمان
مورد توجه هستند.

