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گروه استان هاـ  فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: همه امکانات ما در اختیار مردم آبادان است و امکانات سپاه متعلق به آن ها ست.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم از اهواز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی  فرمانده کل سپاه پاسداران در سومین اجالسیه مجمع جهادگران کشور در خرمشهر در جمع خبرنگاران اظهار 
داشــت: تمام امکانات ســپاه متعلق به مردم آبادان است و فرمانده سپاه استان، شهرستان آبادان و همه عزیزان سپاهی و بسیجی در میدان حضور دارند و مشغول 
به خدمت رســانی هستند.سرلشــکر سالمی در خصوص استفاده از ظرفیت  جهادگران برای کمک به حادثه ساختمان متروپل آبادان ابراز کرد: طبیعی است که کار 

جهادگران خدمت به مردم ایران است و قطعاً از ظرفیت این عزیزان در تمام حوادث استفاده خواهیم کرد.....
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فرمانده کل سپاه: 
انتقام خون شهید خدایی را »سخت« و »پشیمان کننده« از دشمن  خواهیم گرفت
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/سفرنامه عمان رئیس دولت سیزدهم/
سوغات مسقط؛ ۱۲ سند همکاری و 

افزایش مبادالت تجاری
رئیــس دولــت ســیزدهم در پنجمین ســفر خارجی خــود عازم 
سلطان نشین عمان شد. دیدار دوجانبه با »هیثم بن طارق آل سعید« 
ســلطان عمان و »فهد بن محمود آل سعید« معاون نخست وزیر این 
کشــور، امضای ۱۲ ســند همکاری و دیدار با ایرانیان مقیم و تجار و 
فعاالن اقتصادی عمانی از جمله برنامه های سفر یک روزه سید ابراهیم 
رئیسی به مســقط بود.به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهوری اسالمی ایران به دعوت رسمی »هیثم بن طارق آل سعید« 
سلطان عمان صبح دوشــنبه ۲ خرداد و در راس هیاتی بلندپایه، با 
بدرقه حجت االسالم والمســلمین محسن قمی معاون بین الملل دفتر 
مقــام معظم رهبری، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و جمعی 
از اعضای کابینه، تهران را به مقصد مسقط ترک کرد.رئیسی پیش از 
تــرک تهران و در فرودگاه مهرآبــاد در گفت وگو با خبرنگاران درباره 
اهداف ســفر رسمی خود به عمان، با اشــاره به اینکه در این سفر با 
مقدمات فراهم شــده تفاهم نامه هایی بین دو کشور به امضاء خواهد 
رسید، اظهار کرد: ســفر بنده در راستای توسعه سیاست همسایگی 
دولت مردمی با کشورهای همسایه و منطقه اهمیت زیادی دارد و در 
مذاکرات خود توسعه روابط دوجانبه و منطقه ای را پیگیری خواهیم 
کرد.رئیس قوه مجریه پیش از ظهر دوشنبه با استقبال سلطان عمان 
وارد فرودگاه مســقط شد. سفر رئیسی به مسقط، اولین سفر رئیس 
دولت ایران به این کشــور در دوره ســلطان جدید عمان و پنجمین 
ســفر خارجی وی پس از سفر به تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و 
قطر در ۹ ماه فعالیت دولت ســیزدهم است.پس از آن رئیس دولت 
سیزدهم در قصر العلم مسقط مورد استقبال رسمی »هیثم بن طارق 
آل ســعید« ســلطان عمان قرار گرفت. در مراسم استقبال رسمی، 
پس از قرار گرفتن رئیس جمهوری اســالمی ایران و ســلطان عمان 
در جایگاه مخصوص، سرود ملی دو کشور نواخته شد و سپس روسای 
دو کشــور از یگان تشریفات حاضر در مراسم سان دیدند و همچنین 
مقامات عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند. در این مراســم 
به افتخار رئیس جمهوری اسالمی ایران و هیئت عالی رتبه همراه ۲۱ 
گلوله توپ شلیک شد.بعد از مراسم استقبال رسمی، روسای دو کشور 
در یک دیدار رسمی حاضر شدند و به گفت وگو پرداختند. پس از این 
دیدار ۱۲ ســند همکاری میان مقامات ارشد دو کشور ایران و عمان 
در حوزه های انرژی، سیاسی، حمل و نقل، همکاری های دیپلماتیک، 
روابط تجاری و اقتصادی، علمی، محیط زیســت و ورزشی به امضاء 
رسید. این اسناد توسط وزرای امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، 
نفت، راه و شهرسازی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و همتایان 

عمانی آنها به امضا رسید.
رئیس دولت سیزدهم در ادامه برنامه های این سفر با »فهد بن محمود 
آل سعید« معاون نخست وزیر عمان دیدار و گفت وگو کرد. رئیسی در 
این دیدار با تاکید بر اینکه باید ظرفیت های متنوع مغفول مانده میان 
ایران و عمان احیا شود، خاطرنشان کرد: میزان تجارت، حمل و نقل و 
همکاری های اقتصادی میان تهران و مسقط، به ویژه در حوزه انرژی 

و ترانزیت کاال حتما می تواند افزایش یابد.
معاون نخســت وزیر عمان هم در این دیدار تصریح کرد: روابط ایران 
و عمان محــدود به روابط اقتصادی و تجاری نخواهد بود و شــامل 
بخش های عمده ای چون تعامالت و همکاری های سیاســی خواهد 
بود.در پایان این دیدارها جمهوری اســالمی ایران و ســلطنت عمان 
در بیانیه مشــترکی تاکید کردند: »این ســفر بر اســاس پیوندهای 
مستحکم تاریخی میان دو ملت دوست و با هدف تقویت روابط پایدار 
دوجانبه و احترام متقابل بین ســران و ملت های دو کشور انجام شد 
که اصول دینی، برادری و حســن همجواری، آن روابط را مستحکم 
ساخته است.«در بخشــی از این بیانیه آمده است: »سران دو کشور 
بر اهمیت تالش و کوشش مضاعف جهت تضمین امنیت و ثبات در 
منطقه و جهان و هماهنگی و رایزنی میان دو کشور در محافل مختلف 
منطقه ای و بین المللی در جهت تامین امنیت و ثبات منطقه و جهان، 
تأکید کردند.«همچنین در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شــده 
است: »ریاست جمهوری اسالمی ایران و عالی جناب سلطان بر نقش 
مثبت و سازنده بخش خصوصی دو کشور تأکید کرده و ابراز امیدواری 
کردند فعالیت های بخش خصوصی به افزایش حجم ســرمایه گذاری 
و مبادالت تجاری بین دو کشــور بینجامد. آنان همچنین از امضای 
موافقتنامه ها و یادداشت های تفاهم جهت نهادینه سازی همکاری در 
زمینه سرمایه گذاری، ورزشی، کشاورزی، شیالت، دامپروری، حمل و 
نقل دریایی، لجســتیک، بنادر و نفت و گاز استقبال نمودند.«رئیس 
دولت سیزدهم عصر دوشــنبه در نشست با تجار و فعاالن اقتصادی 
عمانی شرکت کرد. رئیسی در این نشست با تاکید بر اینکه اراده جدی 
بین تهران-مســقط برای گسترش تعامالت به ویژه با محوریت روابط 
اقتصادی و تجاری وجود دارد، خاطرنشــان کرد: باید هر چه سریعتر 
مشــکالت گمرکی برای تبادالت تجاری بین ایران و عمان بر طرف 
شــود.وی همچنین با اشاره به دیدار خود با سلطان عمان گفت: رفع 
مشکل حمل و نقل و پرداخت های پولی و بانکی در این دیدار مطرح 
و قرار شد این مسائل حل شود.رئیس قوه مجریه در ادامه برنامه های 
سفر به عمان در جمع شماری از ایرانیان مقیم این کشور حاضر شد. 
رئیسی در این دیدار با اشاره به اینکه ایرانیان خارج از کشور از جمله 
هموطنان مقیم عمان همواره مســائل داخلی ایران را با حساســیت 
دنبال کرده اند، اظهار کرد: زمینه برای سرمایه گذاری امن با تضمین 
سرمایه و سود در ایران فراهم است و بهترین کسانی که می توانند در 

ایران سرمایه گذاری کنند، ایرانیان خارج از کشور هستند.
رئیس دولت سیزدهم شــامگاه دوشنبه پس از این سفری یک روزه 
به مسقط و دیدار و گفت وگو با سلطان عمان، این کشور را به مقصد 
ایران ترک کرد و نیمه شــب به تهران رسید. سفری که سوغات آن 
امضای ۱۲ سند همکاری در حوزه های انرژی، سیاسی، حمل و نقل، 
همکاری های دیپلماتیــک، روابط تجاری و اقتصادی، علمی، محیط 
زیست و ورزشی و قول افزایش مبادالت تجاری و حجم سرمایه گذاری 

در دو کشور بود.

سخنگوی جدید قوه قضاییه با ابراز همدردی با مردم آبادان قول داد: با هر 
کسی که در این فرایند مرتکب جرم شده است با قاطعیت برخورد می شود 

تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.
به گزارش ایســنا، مســعود ستایشی در اولین نشســت خبری در سمت 
ســخنگویی قوه قضاییه با اشــاره به حادثه متروپل آبادان  و ریزش یک 
ســاختمان چند طبقه اظهار کرد: تعداد ۱۰ نفر از عزیزان ما از ســاکنین 
شهرســتان مقاوم آبادان در این حادثه فوت کردند و تعدادی هم زخمی 
شــدند. این حادثه را خدمت همه شهروندان آبادانی و عزیزانی که در آن 
خطه استمرار دارند از طرف ریاست قوه قضاییه تسلیت عرض می کنیم. با 
شما آبادانی های عزیز همدردیم و قول می دهیم هر کسی در این فرایند 
مرتکب جرم شده اســت با قاطعیت برخورد می شود و فرایند پیشگیرانه 
برای دستگاه های اجرایی یک  اصل است تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.

ستایشــی در آغاز این نشست خبری گفت:  جا دارد از اعتماد و لطفی که 
آقای محســنی اژه ای ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به حقیر داشت و 
اعتماد کردند و بعنوان ســخنگوی قوه قضاییه منصوب کردند تشکر کنم. 
قبل از ما هفت ســخنگوی دانشــور و با تبحر حضور داشتند و جا دارد از 

آن ها نیز تشکر کنم.

پاسداشت روزهای سوم، چهارم و پنجم خرداد
وی افزود: ما امروز در شروع اولین نشست و هشتمین دوره، سالروز آزادی 
خرمشهر را داریم و باز هم در این مکان ارزشی الزم است که یادی کنیم 
از همه ایثارگرانی که موجبات تجلی آن حماســه را فراهم آوردند. حماسه 
آزادی خرمشهر حادثه بی نظیر یا کم نظیری در جهان بوده  و این حماسه، 
حماسه مقاومت و آزادی است و موجبات سرافرازی و پایداری ملت ایران را 
فراهم آورده است.ستایشی درباره روز چهارم  خرداد گفت: این روز متعلق 
به مردم شــریف شهرستان دزفول است که نماد مقاومت است.  می دانید 
که ۱۷۶ موشــک به این شــهر اصابت کرد و زیر آماج موشک ها بودند و 

افتخار است.
وی درباره روز پنجم  خرداد نیز گفت: این روز متعلق به حمایت از خانواده 

زندانیان است و سازمان های مربوطه  باید به این مهم بپردازند.

  قطعا کســانی که مرتکب جنایت ترور شدند سزای عملشان را 
خواهند دید

ستایشی ادامه داد: در این یکی دو روز ما غصه دار شدیم و شهید بزرگواری 
را از دســت دادیم و شاهد بودیم که دشــمنان قسم خورده نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ذات شرارت بارشــان را دوباره نمایان کردند و موجب 
شــد که عزیزی را در راستای خدمتگذاری از دســت دادیم. ان شاهلل ما 
بتوانیم کسانی که این ترور را انجام دادند را با قاطعیت به سزای اعمال شان 
برســانیم. برای مدعیان دروغین حمایت از حقوق بشر پیامی دارم، برای 
آن هایی که مــی گویند ما دغدغه داریم می گویم که  قطعا کســانی که 
مرتکب این جنایت شدند سزای عملشان را خواهند دید.  کوردالن با تصور 
باطــل تالش می کنند حرکت بزرگ ملت ایران را متوقف کنند اما بدانند 

امت اسالمی در تحقق آرمان هایش کم نخواهد گذاشت.

موضوع مبادله جاللی با نوری مطرح نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســوال ایسنا درباره زمان اجرای حکم 
اعــدام احمدرضا جاللی یا احتمال مبادله وی با حمید نوری مطرح گفت: 
فرایند رسیدگی به اتهامات احمدرضا جاللی  به پایان رسیده و حکم شرعی 
در خصوص ایشان صادر شده و پرونده در مرحله اجرای رای است و  مساله 
مبادله  نیست؛ لذا بحث اجرا را داریم و در اختیار دادستان مربوطه است.

وی با طرح این پرســش که وضعیت احمدرضا جاللی مشخص است ولی 
حمید نوری کجاســت و چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ ادامه داد: موازین 

قانونی و حقوقــی در حوزه داخلی و بین المللی در خصوص حمید نوری 
صورت نگرفته و جای اعتراض است. شرایط حمید نوری تحت تاثیر القائات 
گروهک منفور معاندین با جمهوری اســالمی با انگیزه سیاســی است.  از 
آقای نوری حق دسترســی به وکیل را منع کردند که  جزو حقوق مسلم 
دادرسی هاست.  ما در زندان دغدغه چه داریم و دیگران چه می کنند؟ برای 
جامعه بین الملل متاسفم. قریب ۲۰ روز تماس تلفنی آقای نوری را  قطع 
کردند و دو ســال در انفرادی اســت و اجازه مالقات ندادند و منع کردند. 
این ها حقوق بشــری اســت که از آن تعریف می کنند و تعریف آن را در 

شرایط نوری می بینیم.
ستایشــی تاکید کرد: مبادله ای وجود ندارد. وضعیت حمید نوری وخیم 
اســت؛ چشم هایش ناراحتی  دارد. مظلومیت آقایان نوری و اسدی را باید 
تبیین کنیم . وظیفه ذاتی ماســت.  روز ، روز شهادت مظلوم است. بیاییم 
مظلومیت ها را تبیین کنیم؛ چراکه آن هایی که دم از حقوق بشر می زنند، 

موجبات شرمندگی را فراهم  آوردند.

حکم اسداهلل اسدی قانونی نیست
وی در پاسخ به سوالی  درباره بازداشت اسداهلل اسدی دیپلمات کشورمان 
گفت: باید بیانیه داد؛ زیرا بدن انسان به تکان میفتد.  آقای اسدی بازداشت 
و تعقیــب جزاییش و صدور حکم قضایی او و هرآنچه در این حکم صورت 
گرفته قانونی نیست. وی افزود: آقای اسداهلل اسدی دیپلمات کشور است و 
براســاس طراحی از پیش طرح شده و استفاده ابزاری گروهک تروریستی 
نفاق اورا بازداشــت کردند که دقیقا خالف مقــررات بین المللی و خالف 
کنوانســیون وین اســت. در مقاطع مختلف اعتراضات رســمی ایران  به 
کشــورهای آلمان و اتریش و بلژیک داده شــده است. فرایند دادرسی در 
آلمان و بلژیک را ناعادالنه می دانیم. عالوه بر این که آقای اسدی مثل آقای 
نوری از ابتدایی ترین حقوق برخوردار نبوده است حتی به حقوق بنیادین 
برای ایشــان بی توجه بودند. نظام مقدس جمهوری اســالمی از ظرفیت 
حقوقی و دیپلماتیک بصورت فعاالنه برای این موضوع استفاده خواهد کرد. 
از دولت بلژیک می خواهیم که بدون درنگ و بدون قید و شرط نسبت به 
آزادی ایشان اقدام کند. نگهداری ایشان وجاهت قانونی ندارد و مکلفند آنرا 
جبران کنند.  وی افزود: باید اقدام متقابل صورت گیرد و نیابتی در بلژیک 
دادیم  و توقع داریم که این نیابت به تعویق نیفتد. ان شااهلل بزودی بعضی 
ها به خودشــان بیایند و موجب آزادی این برادر عزیز ما که دیپلمات در 

اتریش بوده فراهم آید.

دوم مرداد؛ دادگاه پرونده شرکت دارویی اکتورکو
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ســوالی در خصوص آخرین وضعیت 
پرونده شرکت دارویی اکتورکو گفت: پرونده مورد بحث در شعبه ۵ دادگاه 
کیفری یک استان تهران تحت رسیدگی است و فرآیندهای قضائی صورت 
گرفته و جلسه دادرسی پیش رو است. اگر دادگاه به نتیجه برسد که کسی 
تخلفی انجام داده حکمی در این رابطه صادر می شود.  دوم مرداد ماه جلسه 

دادگاه این پرونده برگزار می شود.

بیش از 47 هزار نفر از خانواده زندانیان در ســال گذشته تحت 
حمایت قرار گرفتند

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره این که با توجه به ۵ خرداد روز حمایت 
از خانواده زندانیات  اقدامات قوه قضاییه برای حمایت از خانواده زندانیان 
چیســت گفت:۲3۲ انجمن حمایت از زندانیان در سطح کشور  داریم که 
حدود 3۷۷ میلیارد در ســال گذشــته در حوزه حمایت از خانواده های 
مددجویان پشــتیبانی صورت گرفت و بیش از 4۷ هزار خانواده در ســال 

گذشته تحت حمایت قرار گرفتند.
ادامه در صفحه دوم

خطیب زاده:

بی تفاوتی جهان موجب افسارگسیختگی رژیم صهیونیستی شده است

نبض تولید در 1400؛ 

دولت کاهش تولید مواد اولیه را دریابد

تکلیف جاماندگان »وام بدون ضامن« چه شد؟

بررسی وضعیت تولید در سال ۱4۰۰ نشان می دهد که از 3۹ کاالی منتخب صنعتی و معدنی ۱۸ کاال روند 
منفی تولید طی کرده و ۲۱ کاال نیز افزایش تولید داشته اند.به گزارش خبرنگار مهر، مروری بر آمارهای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته، نشان می دهد که از ۲۸ کاالی صنعتی ۱۲ کاال و از ۱۱ کاالی معدنی 
۶ کاال نســبت به مدت مشابه پارســال روند نزولی را تجربه کرده و ۱۶ کاالی صنعتی و ۵ کاالی معدنی نیز 
افزایش تولید داشته اند که می تواند روند امیدوارکننده ای تلقی شود.بر این اساس تولید کامیون، کامیونت و 
کشنده، در صدر رشد تولیدات صنعتی و معدنی در سال ۱4۰۰ با ۱۰۱.۲ درصد رشد قرار گرفته و در ادامه نام 
صنایعی همچون روغن نباتی با ۲۵.3 درصد، چرم با 3۲.۱ درصد، شمش آلومینیوم با ۲۵.۱ درصد، اتوبوس، 
مینی بوس و ون با 44.۲ درصد، دوده با ۱۶.3 درصد، شیشه با ۱۷.3 درصد، کمباین با 3.۱ درصد، نخ فیالمنت 

پلی استر با ۱۱.۹ درصد و ظروف چینی....

افرادی که یارانه نگرفتند بخوانند؛

بازنشستگانی که مشمول یارانه نشدند، چه کنند؟

افزایش مصدومان و جانباختگان 
»متروپل« آبادان 

ملیات جســتجو و امدادرسانی در حادثه ریزش ســاختمان متروپل آبادان در حالی وارد دومین روز 
خود شد که به گفته مسئوالن امدادی سرعت عملیات افزایش یافته است و البته تعداد جانباختگان 
و مصدومان نیز افزایش یافت.به گزارش ایســنا، حوالی ساعت ۱۲:3۰ روز دوشنبه دوم خرداد بود که 
ساختمان ۱۰ طبقه معروف به متروپل در منطقه ته لنجی امیری آبادان فروریخت. حادثه ای که خیلی 
زود آنچه که در آخرین روز دی ماه سال  ۱3۹۵ در تهران و برای ساختمان پالسکو رخ داده بود را به 
اذهان متبادر کرد و احتماال به همین دلیل هم خیلی زود فراگیر شد و به تیتر یک رسانه ها آمد. البته 
تفاوت هایی میان دو حادثه وجود داشت که پس از پایان عملیات می توان آن را به طور دقیق ارزیابی 
کرد، اما در حال حاضر می توان گفت که حجم آوار ساختمان متروپل بسیار بیشتر از آوار پالسکو است 
و البته آتش سوزی در پالسکو عملیات در این ساختمان را با دشواری های بیشتری روبه رو کرده بود.

در پی این حادثه عالوه بر دستور رسیدگی رییس جمهور برای تسریع امدادرسانی، وزیر کشور، معاون 
اقتصادی رییس جمهور، رییس جمعیت هالل احمر و رییس ســازمان مدیریت بحران کشور  برای 
بررسی حادثه عازم آبادان شدند و جلسه اضطراری مدیریت بحران شبانه با حضور  وزیر کشور برگزار 
شد. پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هالل احمر درباره آخرین وضعیت از امدادرسانی در ساختمان 
متروپل آبادان که حوالی ۱۲:3۰ روز گذشته دچار ریزش شد، گفت: عملیات امدادرسانی با تمام توان 
در حال انجام اســت. پس از جلسه ای که با حضور وزیرکشور، رییس سازمان مدیریت بحران کشور، 
استاندار و ... برگزار شد، تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ کردیم و تقسیم بندی بهتری هم انجام 

شد و بنا شد تا گروه ها اقدامات تخصصی خود را انجام دهند.  

نجات 7 تن از سوی سگ های زنده یاب
وی افزود: وســعت حادثه ریزش ساختمان تجاری آبادان، سنگین است، سازه کامال فروریخته و 3۲ 
نفر مصدوم و ۱۰ جانباخته داشــتیم که مصدومان به بیمارستان منتقل شده اند و با تالش و حضور 
تیم های آنست سگ های زنده یاب و استفاده از دستگاه های زنده یاب هالل احمر، هفت نفر از زیر آوار 
نجات پیدا کرده اند.وی ادامه داد:  با تمام توان امدادرســانی ادامه خواهد داشــت و با برنامه ریزی که 
به تازگی صورت گرفت فکر می کنم ســرعت امدادرســانی افزایش پیدا خواهد کرد تا به امید خدا با 
استفاده از تمام امکانات بتوانیم اقدامات را انجام دهیم.  رییس جمعیت هالل احمر افزود: در جلسه 
با وزیرکشور راه کارهای افزایش سرعت امدادرسانی و دسترسی به زیرزمین ساختمان متروپل آبادان 

بررسی و نتایج خوبی حاصل شد.

افزایش سرعت عملیات در »متروپل« آبادان/ آتش نشانان تهران به محل رسیدند
همچنین ســید جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران که همراه با 
۵۰ آتش نشــان و تجهیزات امدادی به آبادان ســفر کرده از ورود اولین گروه از آتش نشانان به محل 
حادثه خبر داد و به ایســنا گفت:  گروه ارزیاب آتش نشانی به محض حضور در محل اقدامات خود را 
در هماهنگی با ســتاد بحران حادثه ریزش ســاختمان متروپل آغاز کرد. تا دقایقی دیگر تجهیزات و 
امکانات سنگین آتش نشانی نیز به محل می رسد و عملیات آغاز خواهد شد.ملکی با بیان اینکه تا هر 
زمانی که الزم باشد، عملیات آتش نشانی در این محل ادامه خواهد داشت، درباره اینکه آتش نشانان در 
آبادان چه کاری انجام خواهند داد، اظهارکرد:  اقدامات تیم اعزامی از سوی آتش نشانی تهران بر اساس 

دستورات فرمانده میدان خواهد بود.

افزایش جانباختگان متروپل به 11 نفر
 پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هالل احمر از افزایش شمار جانباختگان حادثه ریزش ساختمان 
متروپل آبادان به ۱۱ نفر خبر داد و گفت: تعداد مصدومان این حادثه به 3۹ نفر افزایش یافته اســت.

وی با بیان اینکه متاسفانه حجم آوار پایدار نیست و این وضعیت شرایط را برای امدادگران دشوار کرده 
است، تصریح کرد:  ساختمان مجاور متروپل تخلیه شده است و با توجه به شرایط موجود، امدادرسانی 
از چند جبهه در حال انجام اســت.کولیوند با اشــاره به اینکه تعداد زیادی از نیروهای جمعیت هالل 
احمر خوزستان در محل حادثه حاضر هستند، افزود: هدف نخست ما برداشتن آوار است تا به زیرزمین 

دسترسی پیدا کنیم تا اگر فردی زیر آوار مانده بیرون کشیده شود.

شرایط سخت امدادرسانی در متروپل
۱۲:3۰ - مجتبی خالدی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت محل ریزش ساختمان ۱۰ طبقه 
متروپل آبادان اظهار کرد: وضعیت حادثه بسیار پیچیده است و ساختمان نیز ناپایدار است و ممکن 
است تکه هایی از ساختمان دچار ریزش شوند.وی ادامه داد:  شاهدان عینی اظهار می کنند که تا ۵۰ 

نفر زیر آوار هستند. طی این حادثه ۱۰ طبقه روی یک دیگر پرس شدند.

سخنگوی جدید قوه قضاییه در اولین نشست خبری:

موضوع مبادله جاللی با نوری مطرح نیست
برخورد قاطعانه با مجرمان حادثه آبادان

5

6

3

2

2



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 4 خرداد 1401  23 شوال 1443  25 می 2022سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4913  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

رییس ستاد کل نیروهای مسلح :
ترور شهید پاسدار صیاد خدایی مطمئنا بی 

پاسخ نخواهد ماند
سرلشــکر باقری با صدور پیامی شهادت مظلومانه 
مدافع حرم سردار رشید اسالم »سرتیپ دوم پاسدار 
صیاد خدایی« را تبریک و تسلیت گفت و تاکید کرد: 
ترور شــهید پاسدار صیاد خدایی مطمئنا بی پاسخ 
نخواهد ماند.به گزارش ایســنا به نقل از سپاه نیوز: 
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستادکل 
نیروهای مســلح در پیامی به مناسبت شهادت سردار رشید اسالم سرتیپ 
صیاد خدایی گفت: ترور این شــهید واالمقام نشانه زبونی و خواری مدعیان 
دروغین حقوق بشــر و تالش مذبوحانه شــان در جهت سرپوش گذاشتن 
به شکســت های مفتضحانه برابر جبهه مقاومت است و مطمئناً بی پاسخ 

نخواهد ماند.

متن پیام بدین شرح است :   
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 شهادت مظلومانه و پرافتخار مدافع حرم سردار رشید اسالم »سرتیپ دوم 
پاسدار صیاد خدایی« را به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا) 
مدظله العالی ( ، پاسداران انقالب اسالمی و مجاهدان مومن مقاومت اسالمی 
و خانواده معظم تبریک و تســلیت عرض می نمایم .بی شک صیاد عزیز که 
عمر خود را با مجاهدت در مسیر نورانی والیت و عشق به اهل بیت عصمت 
و طهارت ) ع ( و دفاع از  آرمان های بلند انقالب و نظام اســالمی و امنیت، 
عزت و سربلندی ایران عزیز سپری کرد ، برای همیشه الگوی مهاجران الی 
اهلل و پاســداران فداکاری و سلحشور است که در اخالص، گمنامی و ساده 
زیســتی در سپهر شرافت و مردانگی اوج می گیرند.ترور این شهید واالمقام 
نشانه زبونی و خواری مدعیان دروغین حقوق بشر و تالش مذبوحانه شان در 
جهت سرپوش گذاشتن به شکست های مفتضحانه برابر جبهه مقاومت است 
و مطمئناً بی پاسخ نخواهد ماند.از درگاه خداوند منان برای آن سردار عالیقدر 
و شهید واال مقام رضوان الهی و همنشینی با حضرت اباعبداهلل الحسین علیه 
السالم و برای خانواده معظم و بازماندگان و همرزمان مکرم او ثبات قدم در 

تداوم راه شهیدان طلب می کنم .

در دیدار با خانواده شهید حسن صیاد خدایی
باقری: ترور هیچ تأثیری بر سیاست ایران در 

مبارزه با تروریسم در منطقه ندارد
معاون سیاســی وزارت امورخارجه، شب گذشته 
با حضور در منزل شــهید حسن صیاد خدایی و 
دیدار با همســر، فرزندان و خانواده این شــهید، 
اظهار داشت: »شــهادت، سعادتی است که فقط 
نصیب انسان هایی می شود که از پیش از این که از 
جان خود بگذرند، از همه چیز خود گذشته اند«.به 
گزارش ایسنا، علی باقری با اشاره به این که با هر قطره خون شهید که بر زمین 
ریخته می شود، بار مسؤلیت کارگزاران نظام افزایش می یابد، افزود: »ترور نه تنها 
موجب اخالل در مسیر پیشرفت انقالب اسالمی نمی شود، بلکه خون پاک شهدا، 
حرکت انقالب اسالمی در مسیر پیشرفت را شتاب می بخشد«.باقری با اشاره به 
دوگانگی سیاست برخی از دولت های غربی در قبال پدیده تروریسم، تصریح کرد: 
»همان اندازه که تروریسم محکوم است، سکوت در برابر ترور هم محکوم است«.

معاون سیاســی وزارت امور خارجه افزود: »سکوت برخی دولت ها در برابر ترور، 
پاداش به تروریست ها اســت و تا زمانی که تروریست ها امید به دریافت پاداش 
داشته باشند، تروریسم ریشه کن نخواهد شد«.باقری با اشاره به اراده راسخ ایران 
برای مقابله با تروریسم اظهار داشت: »این ترورها هیچ تأثیری بر سیاست ایران 
در مبارزه همه جانبه با تروریسم در منطقه نداشته و بدون تردید سیاست ثبات 

آفرین، امنیت ساز و ضدتروریسم ایران قوی تر از گذشته ادامه خواهد یافت«.

قالیباف در نطق پیش از دستور:
ترور شهید صیاد خدایی نمایانگر عمق 

عصبانیت دشمنان از سپاه است
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: ترور شهید صیاد خدایی بار دیگر عمق 
عصبانیت دشمنان ملت ایران از ســپاه پاسداران را نشان داد که مخلصانه 
امنیت را برای این مرز و بوم تامین کردند.به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر 
قالیباف در نطق پیش از دســتور جلسه علنی روز )سه شنبه سوم خرداد( 
مجلس شــورای اسالمی اظهار داشــت: در ابتدا شهادت مدافع حرم سردار 
پاسدار شهید حسن صیاد خدایی به دست عوامل تروریست استکبار جهانی 
را محضر ملت شــریف ایران، عموم پاسداران مدافع امنیت کشور و خانواده 
آن عزیز تبریک و تســلیت می گویم.وی بیان کرد: این ترور بار دیگر عمق 
عصبانیت دشمنان مردم ایران از سپاه پاسداران انقالب اسالمی را نشان داد 
که مخلصانه امنیت را برای این مرز و بوم تأمین کردند. تسریع در شناسایی 
و مجازات عامالن و آمران این جنایت خواسته آحاد ملت شریف ایران است 
و دســتگاه های مرتبط در ایــن خصوص اقدامــات الزم را انجام می دهند.

رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: همچنین جان باختن تعدادی از 
هموطنان مان در حادثه دلخراش ریزش ساختمان در حال احداث در شهر 
آبادان را به مردم شجاع و شریف آبادان و خانواده های آنان تسلیت می گویم.

خطیب زاده:

بی تفاوتی جهان موجب افسارگسیختگی رژیم صهیونیستی شده است
تهران-ایرنا-ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: متأســفانه بی 
تفاوتی جامعه جهانی در قبال تجاوزات مکرر رژیم اشغالگر قدس 
به جمهوری عربی سوریه و نقض آشکار تمامی قوانین و مقررات 
بین المللی باعث جری تر شدن و افسارگسیختگی سران این رژیم 
شده است.به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، سعید خطیب 
زاده، ســخنگوی وزارت امورخارجه با بزرگداشت سالروز حماسه 
آزادسازی خرمشــهر و تبریک و تسلیت شهادت پاسدار سرافراز 
شــهید صیاد خدایی به همرزمان شهید، سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی و آحاد مردم دشمن ســتیز ایران و تاکید بر پی گیری 
مجــازات آمران و عامالن این جنایت تروریســتی، به تعدادی از 
پرسش های مطرح شده از سوی رسانه ها در خصوص موضوعات 
سیاســت خارجی پاســخ داد.ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات وزارت امور خارجه در خصوص 
دســتور رئیس جمهوری مبنی بر حل بحران ریزگردها از طریق 
دیپلماسی و مجامع بین المللی و نیز تعامل با کشورهای همسایه، 
اظهار داشــت: در کمتر از دو ماه گذشته با وقوع و تشدید بحران 
ریزگردها در کشــور، وزارت امور خارجه همکاری با کشــورهای 
همسایه را به منظور بسط مشارکت منطقه ای و نهایتا پیاده کردن 
ترتیبات منطقه ای برای مقابله با گرد و غبار در دستورکار خود قرار 
داده اســت.وی افزود: ما این مسیر را با عراق شروع کرده ایم و در 
نظر داریم در گام بعدی سوریه و تدریجا سایر کشورهای منطقه 
را به تشریک مســاعی در این ترتیبات منطقه ای ترغیب کنیم. 
در این چارچوب به طرف عراقی پیشــنهاد شــده است در قالب 
همکاری های دوجانبه برای کنترل کانون های غبارخیز، میزبان 
هیئت ایران باشــد و یا اعزام هیات عراقی به کشورمان را داشته 
باشیم تا نقشــه راه همکاری های دو کشور در زمینه موضوعات 
زیســت محیطی، از جمله مقابله با گرد و غبــار مورد بحث دو 
کشــور قرار گیرد.خطیب زاده در ادامــه تصریح کرد: در صحنه 
بین المللی، وزارت امور خارجه از ســال های گذشــته، در مجمع 
 ،)UNEP( عمومی سازمان ملل، برنامه محیط زیست ملل متحد
ســازمان همکاری های اسالمی و سایر نهادهای بین المللی اقدام 
بــه طرح، تدوین و تصویب  قطعنامه هایی کرده که مشــخصا بر 
مقابله با ریزگردها و ضــرورت همکاریهای منطقه ای به منظور 
مقابله با معضالت زیست محیطی، از جمله گرد و غبار، متمرکز 
هستند. لذا ادبیات بین المللی این موضوع با تالش چندین ساله 

وزارت امور خارجه در سازمانهای بین المللی با اجماع شکل گرفته 
است.وی تاکید کرد: با ایجاد همگرایی در بین کشورهای منطقه، 
این امیدواری وجود دارد که در میان  مدت بتوان به یکســری از 
ترتیبات منطقه ای دست یافت تا مقابله با معضالت گرد و غبار در 
چارچوب همکاری و مشارکت کشورهای منطقه پیش برده شود.

خطیب زاده خاطر نشــان کرد: در صحنه داخلی نیز، وزارت امور 
خارجه در جلسات ستاد مقابله با گرد و غبار )به ریاست سازمان 
حفاظت محیط زیست( و سایر نهادهایی که در ارتباط با موضوع 
گرد و غبار هستند، به صورت فعال مشارکت می کند.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی پیرامون حمله هوایی اخیر 
رژیم صهیونیستی به مواضعی در سوریه اظهار داشت: متأسفانه 
بی تفاوتی جامعه جهانی در قبال تجاوزات مکرر رژیم اشــغالگر 
قدس به جمهوری عربی ســوریه و نقض آشکار تمامی قوانین و 
مقررات بین المللی باعث جری تر شدن و افسارگسیختگی سران 
این رژیم شده است.  شکی نیست که حمایت های آشکار و پنهانی 
رژیم حاکم بــر ایاالت متحده آمریکا، نقــش مهمی در افزایش 

جســارت و وقاحت های این رژیم اشغالگر دارد، به طوری که نه 
تنها به اشغال بلندی های جوالن ســوریه ادامه داده، بلکه بطور 
مکرر زیرساخت های دولت و ملت سوریه را مورد حمالت هوایی و 
موشکی خود قرار می دهد. خطیب زاده ادامه داد: بر اساس اخبار 
واصله، در حمله اخیر رژیم صهیونیستی، پارکینگ وسایل نقلیه 
عمومی در شــهرک زینبیه و نزدیکی حرم مطهر حضرت زینب 
علیها الســالم هدف حمله موشکی قرار گرفت که به موجب آن 
به جان و مال مردم خســاراتی وارد شد.وی افزود: نیروی هوایی 
رژیم صهیونیستی در ســال های اخیر و در طول بحران سوریه، 
معموالً نقش نیروی هوایی گروه های تروریســتی در ســوریه را 
ایفا کرده اســت و هر زمانی که ارتش سوریه و نیروهای متحد، 
شکستی بر این گروه ها وارد می کنند، بالفاصله هواپیماهای رژیم 
صهیونیستی وارد عمل شده و حمالت تجاوزکارانه ای را به عمل 
می آورند.وی تاکید کرد: جمهوری اســالمی ایران ضمن محکوم 
کردن این اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، بر لزوم پاسخ 
مناســب و قاطع به این تجاوزات، چه در میدان و چه در مجامع 

بین المللی تأکید دارد.

فدراســیون فوتبال کانادا به دور از هرگونه حاشیه های 
سیاسی میزبان تیم ملی ایران است

ســخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه به پرسشــی پیرامون 
اظهارات سیاســی برخــی از دولتمــردان کانادایی درخصوص 
دیدار تدارکاتی تیم های ملی ایران و کانادا پاســخ داد و گفت: 
هماهنگی این دیدار مستقال از سوی فدراسیون های فوتبال دو 
کشور، در چارچوب دیدارهای معمول تدارکاتی فوتبال صورت 
گرفته و فدراســیون فوتبال کانادا در این خصوص اعالم کرده 
که مصمم اســت با جلوگیری از هرگونه سوء استفاده سیاسی 
گروه های شناخته شــده ضد ایران، این رویداد صرفا ورزشی را 
میزبانی کند.خطیب زاده افزود: متاسفانه به نظر میرسد بر خالف 
ادعاهای نمایشی، ورزشی ترین امور هم بازیچه جهت گیری های 
حزبی و جبهه بندی های سیاســی در داخل کانادا شده است. 
موضع گیری ها و اظهارنظرهای منفی نخست وزیر کانادا و برخی 
افراد دیگر، حاکی از تفوق نگاه صرف سیاســی و حزبی بر همه 
وجوه حکمرانی در کانادا بوده و به همین دلیل رفتار مقامات این 
کشور در علن به راحتی بازیچه گروههای مخالف و ایران ستیز 
می شود.وی تصریح کرد: از دولت و فدراسیون کانادا انتظار می 
رود فارغ از جوســازی ها، در اساس منشــور حرفه ای ورزش و 
اصول شناخته شده فیفا، برگزاری این دیدار تدارکاتی و دوستانه 
را به دور از شــائبه  ها و انگیزه های سیاســی و نیز شانتاژهای 
تبلیغاتی مخالفین تعامالت غیرسیاســی میان مردم کشورها، 
تسهیل کند. فدراســیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران به ما 
اطمینان داده اســت کلیه توافقات الزم را با فدراسیون فوتبال 
کانادا در همین چارچوب انجام داده و در صورت نقض توافقات، 
مسئولیت تمامی عواقب آن بر دوش طرف کانادایی خواهد بود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان به پرسشی پیرامون برخی 
اخبار منتشــر شده در رسانه  ها درخصوص مفاد توافقنامه صلح 
میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنســتان پاســخ داد و 
اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران از حل و فصل این مناقشه 
براســاس اصول شناخته شده حقوق بین الملل از جمله احترام 
به تمامیت ارضی، حق حاکمیت و تامین حقوق همه ســاکنان 

منطقه حمایت می کند.

ادامه از صفحه اول
گزارش مبسوطی در حقانیت نظام 

ایران تدوین شد
ستاشی در پاسخ به سوالی در خصوص 
سفر گزارشگر ســازمان ملل به ایران 
گفت: بعد از مدت ها که گزارشــگران 
مختلفی آمدند و نکاتی را به ناحق و به 
دور از حقیقت اعالم کردند شاهد این 
بودیم که هیأتی به ایران اعزام و به این 
نکته رسیدند و نکاتی را در حوزه های 
مختلف و بهداشــتی اعــالم کردند و 
گــزارش مبســوطی در حقانیت نظام 

ایران تدوین کردند.

منا حیدری؛ اولیای دم فعال مطالبه 
قصاص نکردند

وی در پاســخ به سوالی درباره آخرین 
وضعیت پرونــده قتل منــا حیدری؛  
زن جوانی که در خوزســتان بدســت 
همسرش به قتل رسید، گفت: اولیای 
دم فعال مطالبه قصاص نکردند و پرونده 
در دادگاه کیفری دو در حال رسیدگی 
است و ان شــااهلل رای شرعی و قانونی 

صادر خواهد شد.

دستگاه قضائی تمام قد در جهت 
تحقق مردمی سازی یارانه ها اقدام 

کند
ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به 
برکناری متخلفان در  ســوالی درباره 

اجرای مردمی سازی یارانه ها و ایجاد 
مشــکالت اقتصادی گفت: صالحیت 
رســیدگی به مسائل مربوط به احتکار 
و ایــن موارد در اجرای قانون، به عهده 
ســازمان تعزیرات اســت. بر اســاس 
تأکیدات رئیس قوه قضائیه دســتگاه 
قضائی تمام قد در جهت تحقق مردمی 
سازی یارانه ها و تنظیم و توزیع عادالنه 

یارانه ها حضور خواهد داشت.

با تخلفات قضات قاطعانه برخورد 
می شود

ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به 
سوالی درباره تخلفات قضات گفت: در 
مجموع ۴۲ ســال خدمت خود آن چه 
دیدم و تجربه دارم، می توانم شــهادت 
دهم مجموعــه اقدامات قضائی مبین 
وارســتگی، شــرافت و آزادگی است و 
ما نیروهای متدیــن و آگاه و باتجربه 
داریم و اقداماتی که در مجموعه قضائی 
انجام می شــود برآیند تالش های همه 
همکاران قضائی اســت اما اگر کسی 
مرتکب خالف شــود همــه زحمات 
البتــه هرکس  مخدوش می شــود و 
کوچک ترین تخلفی داشــته باشد در 
مراجع قضائــی و انتظامی با قاطعیت 

کامل برخورد قانونی می شود.

پرونده کرسنت در حال رسیدگی 
است

ستایشی در پاســخ به سوالی درباره 
پرونده کرســنت و   آخرین وضعیت 
بیژن زنگنه وزیر سابق نفت  گفت: این 
پرونــده در دادگاه کیفری یک تحت 
رسیدگی اســت و فرد مورد نظر در 
دادگاه حضور یافته و پرونده در حال 

رسیدگی است.

در حوزه اراذل و اوباش و سارقین 
رأفتی نداریم

ستایشــی درباره برخــورد نیروی 
انتظامی بــا جرایم خشــن گفت: 
مــا از زحمات وخدمات ســربازان 
و خدمتگــزاران در حــوزه نیروی 
انتظامی و ضابطین تشکر می کنیم. 
خط قرمز ما در برخــورد با جرایم 
 خشــن  مشخص اســت و در حوزه 
اراذل و اوبــاش و ســارقین رأفتی 
نداریم. البته قوانینی است از جمله 
قانــون کاهش مجازات حبس که با 
گذشت شــاکی، نمی توان فرد را در 

زندان نگه داشت.

بــا حضور مــردم جایــی برای 
هنجارشکنان نیست

ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به 
ســوالی دربــاره ناآرامی هــای بعد از 
اصالح هدفمندســازی یارانه ها گفت:  
هر طرحی ممکن اســت اصالح و نیز 
اعتراض هایی در پی داشــته باشــد. با 
حضور مردم جایی برای هنجارشکنان 
نیست. هر آنچه بوده منطبق با قانون 
بوده و انتظار است که پیشگیری داشته 
باشــیم که بهترین پیشــگیری جهاد 
تبیین در این زمینه است، موضوعی که 

مقام معظم رهبری به آن تأکید دارند.

مرکز فناوری قوه قضاییه با سازمان 
ثبت همکاری دارد

ستایشــی در پاسخ به ســوالی درباره 
مزایــده اجرای احکام و اجراییات ثبت 
که باید در ســامانه دولت ثبت شــود، 
گفت: این قانون ســنواتی است و برای 
امســال اســت چون در قانون بودجه 
آمده اســت. آگهی های اجرای احکام 
و اجراییات ثبت از طریق ســامانه های 
دولت انجام می شــود اما ممکن است 
فرایند مزایده به صورت فیزیکی انجام 

شود.

سخنگوی جدید قوه قضاییه در اولین نشست خبری:

موضوع مبادله جاللی با نوری مطرح نیست

تهران- ایرنا- معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشــهر مولفه های قدرت ملی کشــورمان در جهان 
به اثبات رسید و دنیا متوجه قدرت ملی ایران شد.به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده 
ارتش جمهوری اسالمی ایران صبح امروز در مراسم شکرگزاری و تجدید میثاق با آرمان های بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر که با حضور 
فرماندهان، مســئوالن و کارکنان نیروهای مســلح در حرم امام خمینی)ره( برگزار شد، با تبریک و تسلیت شهادت سردار صیاد خدایی گفت: دشمن تصور می کند با اقدامات 
تروریستی می تواند در مسیر حرکت ملت ایران خللی وارد کند درحالی که ملت ایران بیدی نیست که با این بادها بلرزد.وی که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر سخنرانی 
می کرد در ادامه گفت: با افتخار اعالم می کنیم که سربازان والیت یکی از بزرگترین تدابیر امام راحل را به مرحله اجرا در آوردند و آن هم اینکه فرمودند پشتیبان والیت فقیه 
باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد، و ما نیز در این مسیر پر افتخار ادامه راه می دهیم.امیر سیاری با بیان اینکه نقشه دشمن در حماسه مقاومت خرمشهر شکسته شد و 
نتوانستند به هدف نهایی خود برسند، خاطرنشان کرد: دشمن زمانی که خرمشهر را اشغال کرد در مدت ۱۹ ماه آنچنان سنگر ساخت و تجهیز کرد که هیچکس در دنیا باور 

نمیکرد خرمشهر را ایران بتواند پس بگیرد.

گروه استان ها ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: همه امکانات ما در اختیار مردم آبادان است و امکانات سپاه متعلق به 
آن ها ســت.به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی  فرمانده کل سپاه پاسداران در سومین اجالسیه 

مجمع جهادگران کشور در خرمشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تمام امکانات سپاه متعلق به مردم آبادان است و فرمانده سپاه استان، شهرستان آبادان و همه عزیزان 
سپاهی و بسیجی در میدان حضور دارند و مشغول به خدمت رسانی هستند.سرلشکر سالمی در خصوص استفاده از ظرفیت  جهادگران برای کمک به حادثه ساختمان متروپل 
آبادان ابراز کرد: طبیعی است که کار جهادگران خدمت به مردم ایران است و قطعاً از ظرفیت این عزیزان در تمام حوادث استفاده خواهیم کرد.وی با اشاره به انتقام خون شهید 
صیاد خدایی بیان کرد: همه می دانند که ملت ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی انتقام خون همه عزیزان خودش را خواهد گرفت. سالمی ادامه داد: واکنش های ما سخت 
خواهد بود و قطعاً دشمن را پشیمان خواهیم کرد. فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به اجالس مجمع جهادگران گفت: هدف اساسی از این اجتماع بزرگ این است 
که یک عزم به هم پیوسته جهادی در امتداد آن مجاهدت های خستگی ناپذیر و مؤثر برای ساختن کشور مهیا شود.وی در پایان گفت: امروز این عزم بزرگ دوباره باید یک شکل 

جدید به خودش بگیرد و بسیجی ها در عرصه باید نسبت به گذشته خودشان هدف های بزرگ تر را دنبال کنند.

دریادار سیاری:

فتح خرمشهر مولفه های قدرت ملی ایران را در جهان 
ثابت کرد

فرمانده کل سپاه: 

انتقام خون شهید خدایی را »سخت« و 
»پشیمان کننده« از دشمن  خواهیم گرفت

شهادت خلبان و کمک خلبان در پی سقوط 
هواپیمای اف 7

در پی ســقوط یک فروند هواپیمای اف ۷ در نایین اصفهان، خلبان و کمک خلبان 
به شــهادت رسیدند.به گزارش ایســنا، صبح امروز یک فروند هواپیمای  اف ۷ در 

منطقه عمومی نایین اصفهان و در حین تمرینات تیراندازی آموزشی هوایی، به علت 
نقص فنی دچار سانحه شد و سقوط کرد.در این سانحه سرگرد خلبان قاسم زمانی 
و دانشــجوی خلبانی محمد جواد بای به شهادت رسیدند.علت سانحه توسط گروه 
تخصصی هوایی در دست بررسی است.بر اساس این گزارش سرهنگ معتمدی مدیر 
روابط عمومی ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری 

گفت: رأس ساعت ۸ صبح امروز )سه شنبه، ۳ خرداد( یک فروند هواپیمای آموزشی 
اف-۷ پایگاه هشتم شکاری اصفهان در اطراف انارک نائین دچار حادثه می شود که 
متأســفانه دو خلبان این هواپیما سرهنگ دوم زمانی و ستوان یکم بای به شهادت 
می رســند.وی افزود: علت این حادثه نقص فنی بوده است، اما تحقیقات بیشتر در 

این باره ادامه دارد.
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گزیده خبر

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه، عمومی 
عادی به طور فوق العاده و عمومی فوق العاده 

همراه اول
مجامع »عمومی عادی سالیانه«، »عمومی عادی به طور فوق العاده« و »عمومی 
فوق العاده« صاحبان سهام شرکت ارتباطات ســیار ایران از ساعت ۹ صبح روز 
یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱، در ساختمان ستاره ونک تهران برگزار می شود.استماع 
گزارش هیأت مدیره درباره عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰، استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰، اتخاذ تصمیم درباره میزان سود 
تقسیمی، تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکت و همچنین سایر مواردی که 
در صالحیت »مجمع عمومی عادی ســالیانه« باشد، از موارد دستور جلسه ذکر 
شده است.»مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده« همراه اول نیز از ساعت ۱۱ 
به تعیین اعضای حقوقی هیأت مدیره خواهد پرداخت.همچنین »مجمع عمومی 
فوق العاده« این شرکت بورسی نیز از ساعت ۱۱:۳۰ به اصالح ماده ۱۹ اساسنامه 
و ســایر مواردی که در صالحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده است، 
می پردازد.ســهامداران می توانند از طریق نشانی live.mci.ir این جلسه را آنالین 

مشاهده کنند.

دیدار شهردار و اعضای شورای شهر صدرا با 
آیت اهلل ملک حسینی همزمان با روز صدرا

به مناســبت روز صدرا دکتر پرنیان شــهردار و آقای 
فیروزمند رئیس شــورای اســالمی و آقایان عزیزی، 
محمدی، زارع و پارسایی اعضای شورای اسالمی شهر 
صدرا با حضــور در حوزه علمیــه حضرت حجت ابن 
الحسن عســکری  با آیت اهلل ملک حسینی مدیر این 

مدرســه دیدار و گفتگو نمودند.آیت اهلل ســید شرف الدین ملک حسینی مدیر 
حوزه علمیه حضرت حجت ابن الحســن عسکری و نماینده مردم کهگیلویه و 
بویراحمــد در مجلس خبرگان رهبری در این دیــدار در خصوص روز صدرا با 
بیان اینکه شــهری قابل سوگند و احترام هست که انســان در آن حضور دارد 
گفت: شــهر برای انسان اســت و باید در خدمت نیازهای انسان باشد.آیت اهلل 
ملک حسینی اظهار داشت شهری برای انسان شهر محسوب می شود که ابتدا 
نیازهای فکری و فرهنگی و عبادی در آن پیش بینی و حل گردد در مرحله بعد 
به نیازهای اجتماعی پرداخته شود و در مراحل بعدی نیازهای معطوف به اقتصاد 
و بازار و جلوه های زیبایی  مطرح گردد.اگر می بینید شهرهایی ساخته شده اند 
که کتابخانه و مســجد و حسینیه ندارند به دلیل این است که نیازهای انسان را 
به صورت معکوس انجام داده اند. وی گفت: شتاب رشد جمعیت و مهاجرت به 
شهر صدرا خیلی زیاد است. در صدرا باید رشد جمعیت و برآورده کردن نیاز ها 
به موازات هم صورت می پذیرفت ولی متاسفانه به دلیل ناپختگی های گذشته 

این چنین نبوده است.

افرادی که یارانه نگرفتند بخوانند؛

بازنشستگانی که مشمول یارانه نشدند، چه کنند؟
برخی بازنشستگان به خاطر حقوق فرزند خود، دهک دهمی 
محسوب شــدند؛ این افراد برای اینکه یارانه بگیرند باید چه 
کنند؟ سخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه ها به این پرسش 
پاسخ می دهد.اقتصاد آنالین – سیده زهرا محمودی؛ همزمان 
با واریز یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی، ســواالت بسیار زیادی 
برای افراد مطرح شــده اســت؛ بســیاری به دالیل مختلف 
مشمول دریافت یارانه نشده اند؛ در این گزارش به گفت و گو 
با سیده طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها 
پرداخته ایم.حســینی به اقتصاد آنالین گفت: کلیه افرادی که 
یارانــه نگرفتند، اعم از مجرد و متاهل می توانند برای دریافت 
یارانــه ثبت نام کننــد؛ متاهلین، اعضای خانــوار خود را در 
زیرمجموعه قید می کنند و برای آن ها نیز می توانند درخواست 
یارانه دهند. مجردها به تنهایی ثبت نام و درخواست دریافت 
یارانه خواهند داد.سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها ادامه 
داد: عده ای دیگر یارانه شــان حذف شده است؛ این افراد فعال 
باید به ســامانه حمایت وزارت تعاون مراجعه و درخواســت 
اعتراض خود را ثبت کنند؛ اقدامات آتی را نیز اطالع رســانی 
خواهیم کرد.ســیده طیبه حســینی افزود: افرادی که یارانه 
نمی گرفتند نیز باید به ســامانه  my.gov.irمراجعه کنند؛ این 

سامانه برای افرادی است که به هر علتی یارانه نمی گرفتند.
برخی بازنشســته ها نیز به دلیل فرزندان خود مشمول یارانه 
نشده اند؛ وی درباره این بازنشستگان به اقتصاد آنالین گفت: 
این افراد می توانند به سامانه اعتراضات مراجعه کرده و اعتراض 
خود را ثبت کنند. بهترین راهی که این افراد دارند و باید انجام 
دهند، همین اســت؛ در اینجا بررسی خواهد شد و نتیجه به 
آن ها اعالم خواهد شد.سخنگوی سازمان هدفمندی در مورد 
اعالم نتایج اعتراضات خاطر نشان کرد: اعالم نتایج مربوط به 
وزارت رفاه است؛ افرادی که مشمول شوند، یارانه برایشان واریز 
خواهد شــد؛ اما باقی افراد می توانند به همان سامانه مراجعه 
کنند و علت را ببینند.حسینی در پاسخ به این سوال که یارانه 
اتباع چه می شود، توضیح داد: فعال به افرادی که دارای کدملی 
باشــند یارانه خواهیم داد و هنوز دراین باره چیزی مشخص 
نشــده اســت.وی در پایان تاکید کرد: کلیه افرادی که یارانه 
my.gov. نگرفتند و جامانده از دریافت یارانه بودند به ســامانه

ir مراجعــه و ثبت نام کنند. اگر هم قبل مراجعه به ســامانه 
می خواهند وضعیت دریافت یارانه را سوال کنند، می توانند کد 
دستوری ستاره۴ ستاره ۴۳۸۵۷ ستاره کدملی مربع را بگیرند؛ 

در اینجا متوجه می شوند که یارانه بگیر هستند یا نه.

یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکــه اگر تخصیص ارز 
ترجیحی ادامه داشت، فساد و رانت ناشی از آن هم ادامه پیدا 
می کرد، گفت که بهتر بود ارز دولتی به تدریج حذف می شد 
و حاال هم برای تحقق اهداف این طرح باید سیاســت های 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی مشــخصی در نظر گرفته 
شود.حســین حقگو در گفت وگو با ایســنا، با اینکه اصالح 
نظام پرداخت یارانه ها و حــذف ارز ترجیحی یک ضرورت 
اقتصادی بود، اظهــار کرد: اگر تخصیص ارز ترجیحی ادامه 

داشت، فساد و رانت ناشــی از آن هم ادامه پیدا می کرد.به 
گفته وی، مسئله مهم نحوه و زمان اجرای طرح اصالح نظام 
یارانه ها اســت. در زمان اصالحات هم نــرخ ارز تقریبا تک 
نرخی شــد، اما اقدامات دیگری هم در کنار آن انجام شد. 
برای مثال روابط بین المللی با کشــورهای اروپایی و غربی 
بهتر، فضای سیاسی با طراوت و اطمینان به دولت باال بود. 
همچنین در حوزه های مختلف اصالحاتی انجام شــد. برای 
مثال در صنعت، عوارض مختلف تجمیع و مالیات ۲۵ درصد 
تعیین، صندوق ذخیره ارزی تشــکیل و اصالحاتی هم در 
حوزه تعرفه ها اعمال و جلوی اعمال سلیقه در تجارت گرفته 
شــد.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تک نرخی شدن 
ارز در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ با این روش تقریباً تورم یک تا 

دو درصدی برجاگذاشت، تصریح کرد: این وضعیت ماحصل 
یک سری سیاســت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود 
که نشــان می دهد باید به همان تجربه برگردیم، اما بیشتر 
آن حلقه هــا در حال حاضر مفقود اســت.وی افزود: یعنی 
دولت در شــرایطی به دنبال تک نرخی کردن ارز است که 
شرایط سیاست خارجی مناســب نیست و در لیست سیاه 
اف ای تی اف هستیم و در داخل هم سرمایه اجتماعی پایین 
است. از طرف دیگر سیاست های تعرفه ای نامشخص است؛ 
به طوری که یکی روز واردات خودرو آزاد می شود و روز بعد 
واردات موبایل آیفون ممنوع. در حوزه مالیات ها هم وضعیت 
مشابه است و فعاالن اقتصادی نسبت این سیاست هایی که 
عمدتا ضد تولید هستند معترض اند، چراکه سهم مالیات در 

بودجه دولت بیشتر بود اما نهادهایی که باید مالیات بدهند 
همچنان مالیــات پرداخت نمی کنند.حقگــو با بیان اینکه 
اصــالح نظام یارانه ها و تک نرخی کــردن ارز بدون در نظر 
گرفتن سیاست های دیگر، نمی تواند تاثیر مثبتی در اقتصاد 
داشته باشد، گفت: از طرف دیگه اثرات تورمی ناشی از حجم 
عظیم نقدینگی مانع از اجرای سیاســت های ارزی درست 
می شود.به گفته این کارشناس اقتصادی، راه حل این است 
که دولت یک برنامه یا سیاست منسجم ارائه کند که یکی از 
فاکتورهای آن تک نرخی شدن ارز باشد، اما در کنار آن باید 
سیاست خارجی و اف ای تی اف، سیاست های ضد تورمی، 
جبران کســری بودجه و ناترازی نظام بانکی در نظر گرفته 
شود. همچنین باید بر طبقات اجتماعی که تحت تاثیر تورم 
ناشی از سیاســت های اقتصادی دوره گذار قرار می گیرند، 
تمرکز شود و نظام یارانه ای در جهت حمایت از این گروه ها 
شکل داده شود؛ نه اینکه بدون هیچ منطقی یارانه های عظیم 

توزیع شود.

اگر نظام یارانه ای اصالح نمی شد چه اتفاقی می افتاد؟

حذف ارز ترجیحی یک ضرورت اقتصادی بود
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گزیده خبر

چگونه قبوض برق خانگی را رایگان کنیم؟
وزیر نیرو از اعمال پاداش  مشــترکان صرفه جــو از اول خردادماه و مکانیزم 
رایگان شــدن قبوض برق این مشــترکان خبر داد و با اشاره به وجود ۶۵۰ 
مشترک بد مصرف برق در کشور گفت: با همکاری و همراهی مشترکان در 
مدیریت مصرف، از چهار ماه گرم سال با موفقیت عبور خواهیم کرد.به گزارش 
ایسنا، علی اکبر محرابیان شب گذشته با حضور در برنامه زنده تلویزیونی با 
اشاره به میزان خاموشی ها در سال های اخیر گفت: در تابستان های متوالی 
و در ســه زمستان، کشور با مسئله ای به نام خاموشی مواجه بوده است.وی 
خاطرنشان کرد: در زمستان گذشته با خاموشی مواجه نشدیم و صنعت برق 
با تأمین سوخت از سوی وزارت نفت بدون هیچ مشکلی و به صورت پایدار 
برق را در زمســتان گذشــته برای تمام بخش ها تأمین کرد، به گونه ای که 
صنعت فوالد بیشترین رشد را میان کشورهای جهان به خود اختصاص داد 
و این حاکی از تأمین پایدار برق است. وزیر نیرو با بیان اینکه تابستان سال 
گذشته با ۱۵ هزار مگاوات ناترازی رو به رو بودیم، گفت: با فرض رشد ۴.۵ 
تا ۵ درصدی اوج مصرف برق، این عدد در ســال جاری با فرض شرط عدم 
فعالیت ما به ۱۹ هزار مگاوات ناترازی در سال جاری می رسید که معادل ۲۵ 

درصد تولید برق کشور است.

مصرف برق به 53 هزار مگاوات رسید
محرابیان در بیان برنامه های پوشش ناترازی صنعت برق گفت: از روز شروع 
به کار دولت برنامه ریزی برای تأمین پایدار برق شروع شد که یک بخش آن 
در حــوزه افزایش ظرفیت نیروگاه و بخش دیگر به حوزه مدیریت مصرف و 
کنترل تقاضا می پرداخت.وزیر نیرو در بیان اینکه ناترازی ســنواتی ما عدد 
باالیی اســت، گفت:  ما در حال حاضر وارد شــرایط تابستان شدیم و امروز 
مصرف به ۵۳ هزار مگاوات به مصرف رسید.محرابیان با اشاره به برنامه توسعه 
ظرفیت نیروگاهی کشور تاکید کرد: در ابتدای راه ما برنامه توسعه ۳۰هزار 
مگاواتی صنعت برق را داشتیم اما با توجه به روند روبه رشد تولید در  کشور 

دیدیم که  نمی توان پاسخ تقاضا را در سال های آتی داد. 

عبور از خاموشی به رفتار مشترکان بستگی دارد
وی یادآور شــد: در حوزه نیروگاه های برقابی بعد از هشــت سال تعمیرات 
همه واحدها به اتمام رســید، البته این مســئله که ما خاموشــی نداشته 
باشیم به رفتار مشــترکان بستگی دارد.وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در حوزه 
تجدیدپذیرها برنامه ما توســعه ۱۰ هزار مگاواتی بود که از شهریورماه سال 
گذشته تا شهریورماه سال جاری ۶۰۰ مگاوات به بهره برداری خواهد رسید، 
البته این یک اقدام کوتاه مدت اســت و ما با استفاده از ظرفیت قانون رفع 
موانع تولید از شــورای اقتصاد مجوز گرفتیم تا برای ۴ هزار مگاوات نیروگاه 
خورشیدی فراخوان برگزار کنیم. از سوی دیگر طی سه ماه آتی ساخت این 

۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی آغاز خواهد شد.

توسعه ۳ هزار مگاواتی نیروگاه بادی
محرابیان ادامه داد: در شورای اقتصاد طرح ۳هزار مگاوات نیروی بادی برای 
اخذ مجوز مطرح شــده که در برخی از نقاط کشــور از جمله منطقه شرق 
توســعه پیدا خواهد کرد. وزیر نیرو با اشاره به ۳ ویژگی مثبت نیروگاه های 
تجدیدپذیر گفت: عدم نیاز به سوخت، دوستدار محیط زیست و عدم نیاز به 
آب از جمله ویژگی مثبت نیروگاه تجدیدپذیر اســت.وی ادامه داد: ۱۰ هزار 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر عدد بسیاری باالیی است و برخی متخصصان در 
اوایل کار نسبت به تحقق آن ابراز نگرانی داشتند، اگر خاطرتان باشد ما این 
وضعیت را در توسعه صنایع سیمان و فوالد هم داشتیم اما  اگر یک فعالیت 
اقتصادی باشد، طبیعتاً جهشی در توسعه آن اتفاق خواهد افتاد و ما به تحقق 

برنامه بسیار خوش بین هستیم..

انتقال زمان فعالیت ادارات به ساعات صبح گاهی
محرابیــان پیش رو بــودن دولت در صرفه جویی را یادآور شــد و افزود: ما 
اعتقاد داریم دولت باید الگوی باشد، متأسفانه مصارف خارج از الگوی دولت 
زیاد اســت و بر این اســاس مطابق مصوبه هیأت وزیران که اخیراً اخذ شد، 
ادارات مکلف هستند که در ساعات اداری نسبت به صرفه جویی حداقل ۳۰ 
درصدی و در ســاعات غیر اداری نســبت به صرفه جویی ۶۰ درصدی اقدام 
کنند.عالوه بر این تغییر ساعت اداری و انتقال آن به ساعات صبح گاهی نیز 
در دستور کار قرار می گیرد. وزیر نیرو اظهار کرد: رفتار ادارات و دستگاه های 
دولتی با روش های روزآمدی نظیر استفاده از اینترنت اشیا پایش شده و به 
مردم گزارش خواهد شد.محرابیان اضافه کرد: امیدواریم که دستگاه ها این 
مصوبه قانونی را رعایت کنند، البته در ۲-۳ هفته ابتدایی لیست دستگاه هایی 
که اقدامی به کاهش مصرف نمی کنند، رســانه ای نمی شود اما در ادامه اگر 
دستگاهی به مصرف زیاد ادامه داد، مطابق مصوبه هیأت دولت برق آن قطع 
خواهد شــد، مردم هم محرم هستند و ما نام این دستگاه ها را به آنها اعالم 

خواهیم کرد.

۶50 هزار مشترک بدمصرف برق داریم
وزیر نیرو تاکید کرد: حدود ۶۵۰ هزار مشــترک بدمصرف داریم، اعتقاد ما 
به پاداش است و ما تا پنج برابر خرید قیمت برق به مشترکانی که اقدام به 
صرفه جویی  کنند پاداش خواهیم داد، الگوی مصرف در مناطق عادی ۳۰۰ 
کیلووات است که این عدد در مناطق گرم تا ۱۰ برابر افزایش پیدا می کند.

محرابیان در تشریح پاداش های کم مصرفی گفت: اگر مشترکی سال گذشته 
۳۰۰ کیلــووات مصرف می کرده و هم اکنون با کاهش ۵۰ کیلوواتی به عدد 
۲۵۰ کیلووات برســد به ازای هر کیلووات ساعت صرفه جویی ۵۰۰ تومان 
پاداش گرفته که معادل ۲۵ هزار تومان می شود.وی ادامه داد: هزینه قبض 
این مشترک برای مصرف ۲۵۰ کیلووات نیز ۲۵ هزار تومان است که معنای 
رایگان شدن قبض را می دهد. حال اگر این مشترک به جای ۲۵۰ کیلووات 
۲۰۰ کیلووات مصرف کنند ۳۰ هزار تومان پاداش خواهد گرفت و در قالب 

بستانکاری یا به صورت نقدی می تواند پاداش خود را دریافت کند.
 

پاداش  صرفه جوها از اول خرداد لحاظ می شود
وزیر نیرو تاکید کرد: این پاداش ها از اول خردادماه در سیستم دیسپاچینگ 
ما لحاظ شــده و اعمال می شود و مشترکان می توانند به ازای هر کیلووات 
ساعت کاهش مصرف ۵۰۰ تومان پاداش بگیرد.محرابیان با اشاره به اینکه 
پاداش برای ما معادل تأمین هزینه برق اســت، گفت: یعنی وزارت نیرو به 
جــای خرید برق با اعطای پاداش زمینه تأمین پایــدار را فراهم می کند، 
امیدواریم که کاهش مصرف با وجود این پاداش ها بســیار چشمگیر باشد. 
وزیر نیرو در پایان گفت: از مشــترکان پرمصــرف نیز خواهش می کنیم 
که نســبت به صرفه جویی و مصرف معــادل اکثریت مردم اقدام کنند. ما 
مشــترکی داریم که ۵۰ برابر یک خانــواده معمولی برق مصرف می کند، 
طبیعتاً تداوم این مصرف براســاس تقاضای همه مردم با استفاده از کنتور 

هوشمند محدود خواهد شد.

هشدار آرامکو درباره کمبود جهانی 
نفت

رئیس آرامکوی سعودی هشــدار داد جهان با بحران بزرگ کمبود 
عرضه نفت روبروست زیرا اکثر شرکتها به دلیل فشارهای انرژی سبز، 
از ســرمایه گذاری در این بخش هراس دارند.به گزارش ایسنا، امین 
ناصر، مدیرعامل آرامکو که بزرگترین تولیدکننده نفت جهان است، 
اظهار کرد: با وجود درخواســتهایی که برای افزایش سریعتر تولید 
وجود دارد، وی همچنان به هدف توســعه ظرفیت تولید نفت از ۱۲ 
میلیون بشــکه در روز فعلی به ۱۳ میلیون بشــکه در روز تا ســال 
۲۰۲۷ پایبند مانده اســت.ناصر در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در 
داووس به رویتــرز گفت: جهان کمتــر از  دو درصد ظرفیت مازاد 
تولید نفت دارد. پیــش از دوران کووید ۱۹، صنعت هواپیمایی ۲.۵ 
میلیون بشکه در روز بیشــتر از اکنون سوخت مصرف می کرد، اگر 
احیای صنعت هواپیمایی سرعت بگیرد، مشکل بزرگی ایجاد خواهد 
شد.وی افزود: آنچه در روسیه و اوکراین روی داد، آنچه اتفاق افتاده 
اســت را پنهان کرد. ما به دلیل عدم سرمایه گذاری، در حال سپری 
کردن یک بحران انرژی هســتیم و این بحران پس از پاندمی، ضربه 
خواهد زد.ناصر اظهار کرد: محدودیتهای کرونا در چین مدت طوالنی 
ادامه پیدا نخواهد کرد و بنابراین رشــد تقاضای جهانی برای نفت از 
سرگرفته خواهد شد.عربستان سعودی در حال حاضر ۱۰.۵ میلیون 
بشکه در روز معادل یک دهم از نفت جهان را تولید می کند و احتماال 
تولیدش را تا آخر امسال که توافق جاری میان اوپک و متحدانش به 
پایان می رسد، به ۱۱ میلیون بشکه در روز افزایش می دهد.ریاض با 
درخواست غرب برای باال بردن سریعتر تولید نفت و توسعه سریعتر 
ظرفیت تولید برای مبارزه با بحران انرژی، روبرو شده است.مدیرعامل 
آرامکو گفت: اگر می توانستیم ظرفیت تولید را پیش از سال ۲۰۲۷ 
توســعه دهیم، این کار را انجام می دادیم. این چیزی است که ما به 
سیاســت گذاران می گوییم. این کار طول می کشد.ناصر همچنین 
گفــت: گفت و گو میان صنعت نفت و سیاســتگذاران در خصوص 
گذار از سوختهای فسیلی به سوی انرژی سبز دشوار بوده است.تصور 
نمی کنم گفت و گوی سازنده زیادی در جریان باشد. در برخی موارد 
ما از گفت و گوها غایب بودیم. ما به کنفرانس اقلیمی سازمان ملل در 
گالسکو دعوت نشدیم.وی همچنین گفت: پیام سال گذشته آژانس 
بیــن المللی انرژی که تقاضای جهانی بــرای نفت کاهش پیدا می 
کند و سرمایه گذاری جدید در سوخت فسیلی ضروری نیست، تاثیر 
عمیقی داشت.بر اساس گزارش رویترز، مدیرعامل آرامکو خاطرنشان 
کرد اشــتباهات در دوران گذار انرژی، تنها اســتفاده بیشتر از زغال 
سنگ توسط بسیاری از کشورهای آسیایی را تشویق می کند. برای 
سیاســتگذاران در این کشورها، اولویت تامین غذای مردم است. اگر 
زغال سنگ بتواند با نصف قیمت این کار را انجام دهد، در این صورت 

آنها از زغال سنگ استفاده می کنند.

استفاده از ظرفیت کشورهای آمریکایی در دستور کار قرار گرفت

آمریکای التین؛ یک موقعیت طالیی برای ایران
علی رغم وجود امکانات وســیع برای افزایش چشمگیر سطح 
همکاری های اقتصادی ایران با کشورهای آمریکای التین، این 
ضرورت همواره در دولت های بعد از پیروزی انقالب اســالمی 
ایران به درجات متفاوت مورد غفلت واقع شده اما گویا دولت 
فعلی ســعی دارد به این کوتاهی پایان دهد؛ موضوعی که به 

گفته کارشناسان می تواند یک نقطه طالیی برای ایران باشد.
به  گزارش ایسنا، از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم صادرات 
نفت ایران نسبت به قبل بهبود یافته است. تا به امروز پول نفت 
فروخته شده در سررسیدهای خود وصول شده است و آنطور 
که اعالم شده هم اکنون بیش از ۸۰ درصد پول نفت صادر شده 
به خارج از کشور به صورت ارزی و مابقی به صورت تهاتر با دارو 
و کاالی اساسی دریافت می شود.صنعت نفت از ابتدای شروع 
به کار دولت ســیزدهم هم زمان با افزایش دریافت پول نفت از 
مشــتریان خود، قراردادهای جدیدی برای فروش نفت خام با 
سایر کشورها منعقد کرده است. به تازگی سفر اخیر مسووالن 
ایرانــی به آمریکای التین و حمایت دولت و مجلس منجر به 
امضای تفاهم های خوبی شد. شروع همکاری با آمریکای التین 
با صدور نفت، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و محصوالت 
پتروشیمی و بعد در همین مسیر به موازات شناسایی ظرفیت 
پاالیشگاه های این کشــورها، توسعه میدان های نفت و گاز و 
صدور خدمات فنی و مهندسی در دستور کار قرار گرفت.جواد 
اوجی، وزیر نفت در تشــریح تنوع توافق های صورت گرفته با 
کشورهای آمریکای التین، به ساخت پاالیشگاه به عنوان یکی 
از برنامه های دیرین وزارت نفت اشاره کرد و گفت: در این سفر 
بخش های مختلف تیم های کارشناسی و فنی را اعزام کردیم و 
ظرفیت ها شناسایی شد. در وزارت نفت همواره یکی از بحث ها 
از ســال های دور این بود که پاالیشــگاه فراسرزمینی داشته 
باشیم و خوشبختانه در این سفر یکی از دستاوردهای خیلی 
خوب، عقد قرارداد در زمینه استفاده از ظرفیت پاالیشگاه های 
نفتی این کشورها بود.اوجی درباره وضع پاالیشگاه های مورد 
بحــث توضیح داد: خیلی از این پاالیشــگاه ها به دلیل تحریم 
دچار مشــکل بودند و کارشناســان خارجی این پاالیشگاه ها 

را تــرک کرده بودنــد و در بهره برداری، تعمیــرات و اورهال 
)نگهداری و تعمیرات( این پاالیشگاه ها مشکل ایجاد شده بود و 
آنها از آن زمان با ظرفیت اسمی کار نمی کنند.وی درباره اقدام 
وزارت نفت برای این پاالیشگاه ها با بیان اینکه ما از مجموعه 
توان وزارت نفت و شرکت های تابع و توانمندی پیمانکاران و 
سازندگان داخلی استفاده کردیم، افزود: در نمایشگاه اخیر نیز 
شاهد این استعداد بودیم. آمادگی برای صدور خدمات فنی و 
مهندسی به اروپا و آمریکای التین کاماًل مهیا است و در این 
ســفر نیز عیان بود که به قراردادهای برد - برد نیز در بحث 
توسعه میدان های نفت، گازی، بازسازی و اورهال پاالیشگاه ها 
منجر شــد.وزیر نفت درباره فعالیت در این پاالیشگاه ها بیان 
کرد: در این پاالیشــگاه ها، با صادرات نفت خام ســنگین که 
مشــتری کمتری دارد، نفت ما می تواند با نفت فوق سنگین 
آنها ترکیب شــود. صادرات فرآورده های نفتی، میعانات گازی 
و محصوالت پتروشیمی نیز در همین حین دنبال می شود. از 
طرفی با صادرات خدمات فنی و مهندسی پاالیشگاه آنها نیز 
می تواند با یک تغییر ســاده یا یک تعمیرات اولیه به ظرفیت 

اســمی بازگردد که برای این کار، مــا متخصصان و ادوات و 
تجهیزات مورد نیاز را نیز داریم؛ ضمن آنکه توسعه میدان های 
نفتی و گازی این کشــورها با ظرفیت پیمانکاران و سازندگان 
داخلی دنبال می شــود.اوجی درباره تأمین کاالهای اساســی 
مورد نیاز کشــور در تعامل با این کشــورها گفت: با صادرات 
فرآورده های نفتی، میعانات گازی یا محصوالت پتروشــیمی 
بخشــی از هزینه ها با کاالهای اساسی از جمله ذرت که جزو 
غالت است، روغن و شکر تهاتر شد و در واقع به تأمین کاالهای 
مورد نیاز کشــور با شناسایی همین بازارها کمک کردیم.وی 
این اقدام ها را ابتکاری ساده اما راهبردی برشمرد و افزود: در 
دولت ســیزدهم بازاری که در غرب به آن بها داده نمی شــد، 
مورد توجه قرار گرفت. البته بازارهای دیگری هم هست که به 
آنها اشاره نمی کنم و این ابتکار منجر به صادرات خوب نفت، 
فرآورده های نفتی، میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی شد 
و هیچ تولیدی روی زمین نماند.محمد خطیبی، نماینده سابق 
ایران در اوپک با اشــاره به پتانســیل ها و ظرفیت های تعامل 
ایران و آمریکای التین در صنعت نفت به ایسنا، گفت: برخی 

از کشورهای آمریکای التین مستقل هستند و تبعیت چندانی 
از آمریــکا ندارند و برخی حتــی مواضع ضد آمریکایی دارند؛ 
بنابر این می توان با آن ها همکاری داشــت. به نظر می رسد 
که این منطقه مستعد است و می توان در زمینه های محتلف 
با آن ها همکاری کرد.وی با بیان اینکه مانند سایر مناطقی که 
باید تالش کنیم با آن ها همکاری داشته باشیم - مانند آسیا و 
اروپا - کشورهای آمریکای التین نیز بسیار پر اهمیت هستند 
افزود: این کشــورها نیاز به انرژی دارند و بخشی از نیاز آنها را 
می توان برطرف کرد. می تــوان به این منطقه به عنوان بازار 
جدید نگاه کرد.این کارشــناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به 
پتانسیل های ایران برای رفع نیازهای آمریکای التین، گفت: 
کشورهای واردکننده می توانند از نفت، میعانات و فراورده های 
نفتی ایران اســتفاده کنند؛ با کشورهای تولید کننده نیز می 
توان تعامل کرد. به طور مثال آن ها نفت خام ســنگین تولید 
می کنند و ما می توانیم بــا دادن میعانات به آن ها نفت خام 
تولیدی را ســبکتر کنیم.به گفته خطیبی زمینه های مختلف 
همکاری وجود دارد؛ حتی در حوزه کشــاورزی، صادرات غیر 
نفتــی و خدمات فنی و مهندســی می توان با این کشــورها 
همکاری داشــت. حتی کشــورهای نفتی آمریکای التین به 
شدت نیاز دارند از کشورهای مستقل مثل ایران خدمات فنی 
و مهندســی در زمینه نفت دریافت کننــد. برخی از آن ها با 
کشــورهای آمریکایی و غربی دچار مشکل شدند و به دنبال 
فضای جدیدی هستند.وی ادامه داد: ما نیز به دنبال یک بازار 
جدید هســتیم. می توان کارهای بزرگی انجام داد اما نیازمند 
زمان و تحمل است. بازارهای بکری در آنجا وجود دارد که می 
 توانیم صــادرات نفت، میعانات و فراورده های نفتی و خدمات 
فنی و مهندسی داشته باشــیم.نماینده سابق ایران در اوپک 
با بیان اینکه می بایســت تیم های مختلف تخصصی به دنبال 
سفر وزیر نفت به این کشورها سفر کنند و با بازبینی پتانسیل 
ها در بخش های مختلف، شــرایط را بررسی و با متخصصان 
آن کشــورها توافقات را عملیاتی کنند افزود:  در این شرایط 

می توان انتظار اتفاقات خوب و نوید بخشی را داشت.

وزیر اقتصاد آلمــان اعالم کرد اتحادیــه اروپا احتماال تا 
چند روز آینده برای تحریم واردات نفت روســیه به توافق 
می رســد اما ضربه زدن به صندوق جنگ روســیه شاید 

مســتلزم کنترل قیمتهای جهانی نفت باشــد.به گزارش 
ایسنا، رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، در خصوص تحریم 
واردات نفت روســیه به اتحادیــه اروپا به تالفی جنگ در 
اوکراین، به شبکه زد دی اف گفت: ما تا چند روز آینده به 
پیشرفت در این باره خواهیم رسید.با این حال وی هشدار 
داد تحریــم به صورت خودکار، کرملین را ضعیف نخواهد 
کرد. افزایش قیمت های جهانی نفت پس از این که آمریکا 
تحریم واردات نفت روسیه را اعالم کرد، باعث شد مسکو 

درآمد نفت باالتری از فروش حجم کمتری نفت داشــته 
باشــد. بنابراین کمیسیون اروپا و آمریکا سرگرم کار روی 
پیشنهادی هستند تا دیگر هر قیمتی را برای نفت پرداخت 
نکنند و قیمتهای جهانی را کنترل کنند.وزیر اقتصاد آلمان 
گفت: روشن است که این اقدام غیرمعمولی است اما این 
اقدام تنها در صورتی موثر واقع می شــود که کشورهای 
زیــادی همراهی کنند و این نکته کلیدی اســت.وی روز 
گذشته در حاشــیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس، در 

مصاحبه با دویچ لند فانــک از این که اتحادیه اروپا هنوز 
برای تحریم نفت روســیه به توافق نرســیده است، ابراز 
ناامیدی کرده و اظهار کرده بود اگر رئیس کمیسیون اروپا 
بگوید ما این اقدام را در قالب ۲۶ کشور و بدون مجارستان 
انجام می دهیم، در این صورت این مسیری خواهد بود که 
مــن همواره حمایت خواهم کرد اما هنوز چنین چیزی را 
از سوی اتحادیه اروپا نشنیده ام.در میان ۲۷ عضو اتحادیه 
اروپا، مجارســتان اصلی ترین مخالف تحریم واردات نفت 
روسیه به این بلوک است.بر اساس گزارش رویترز، نخست 
وزیر هلند هم روز دوشــنبه گفته بود بر این باور است که 
اتحادیه اروپا می تواند تا یک هفته آینده برای ششــمین 
بسته تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه به توافق برسد.

وزیر اقتصاد آلمان:

تحریمنفتروسیهتاچندروزدیگرتصویبمیشود

 مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفت 
اصفهان گفت: این شــرکت در سالهاي 
گذشــته بیش از ۴/۱میلیارد دالر براي 
پروژه هاي بهینه ســازي که همگي در 
جهت حفظ محیط زیست است، هزینه 

کرده. در سال جاري نیز با برنامه ریزي 
هاي صورت گرفته با رویکرد ۵ ســال 
و  ۲۰ ســال آینده در حال حرکت در 
زنجیــره ارزش افزوده هســتیم. دکتر 
محســن قدیري افزود: با توسعه کسب 
و کار صنعت پتروپاالیش و دســتیابی 
به استانداردهای زیست محیطی، تولید 
محصوالت دوســتدار محیط زیست و 
مطابق اســتانداردهاي یورو ۴ و ۵، در 
جهت اقتصــاد پایدار و اعتــالي ایران 
اســالمي گام هاي بلنــدي برخواهیم 

داشــت.وي به موضوع مصــرف آب به 
عنوان تهدید جــدي صنایع از جمله  
شرکت پاالیش نفت اصفهان اشاره کرد 
و اظهار داشــت: در این زمینه با هدف 
تبدیــل تهدید به نقطه قــوت و حتي 
صادرات آب، پروژه هاي مختلفي انجام 
شــده و یا در حال انجام اســت.  براي 
نخستین  بار در ایران، پروژه ملي زیست 

محیطي  تصفیه و استفاده صنعتي از  
فاضالب شهري در شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با رویکرد کاهش مصرف منابع 

)آب شرب( با ظرفیت ۷۵۰ متر مکعب 
درساعت راه اندازي شد. این پروژه ظرف 
مــدت ۲۴ ماه و صــرف هزینه اي بالغ 
بر۱۰۰ میلیارد تومان در محل شرکت 

پاالیش نفت اصفهان انجام شده است.

پروژه هاي زیست 
محیطي پاالیشگاه 

اصفهان  و تبدیل شدن  
آن به صنعت سبز
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وزیر جهادکشــاورزی گفــت:۲۰ هزار میلیــارد تومان 
تســهیالت با نرخ بهــره ۱۰، ۱۲ و ۱۵ درصــد در فاز 
اول برای حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفته شــده 
اســت.به گزارش ایسنا، سید جواد ســاداتی نژاد با بیان 
اینکه یکی از مسائل مهمی که پیگیر آن هستیم تامین 
ســرمایه در گردش دامداران و مرغداران است، گفت: از 
روز گذشته معاونت اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در 
بانک کشــاورزی مستقر شده و تا پایان طرح نیز حضور 
خواهند داشت و در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰  متقاضی 

برای دریافت تســهیالت ثبت نام کرده اند.وی ادامه داد: 
بانک کشاورزی هم در شــعب منتخب خود به صورت 
ســه شــیفت فعالیت خواهند کرد تا با ســرعت بحث 
تامین ســرمایه در گردش تولیدکنندگان انجام شــود.

وزیر جهادکشــاورزی اضافه کرد: بر اســاس بخشنامه  
بانک مرکزی، مصوبه سران سه قوه و مجوز هیات دولت 
تصویب شده که این تسهیالت در سه بخش با بهره ۱۰، 
۱۲ و ۱۵ درصد تخصیص داده شود.به گفته وی ۲۰ هزار 
میلیارد تومان برای فاز اول در نظر گرفته شده است و در 
بخشنامه ای که بانک مرکزی ابالغ کرده تمام قواعدی که 
در مورد تسهیالت وجود داشته و محدودیت های دریافت 
تسهیالت اعم از بدهی های معوقه و چک برگشتی برای 
دامداران و مرغداران معلق شــده است تا کار با سرعت 
تمام انجام شود.ساداتی نژاد با بیان اینکه برای وثایق هم 
سهولت کامل در نظر گرفته شده، گفت: بر روی سامانه 
بازارگاه دامداران و مرغداران می توانند ۵۰ درصد هزینه 
مربوط به نهاده ها را از طریق تسهیالت دریافت کنند. ۵۰ 
درصد مابقی هم یا نقدی یا توافقی با فروشــنده خواهد 
بود. همچنین در ســامانه بازارگاه نهاده های نیمایی نیز 

بارگذاری شده و امکان 
خرید نیــز وجود دارد. 
این فرآیند استمرار دارد 
و در کنــار مرغداران و 
دامداران هســتیم.وزیر 
جهادکشاورزی در ادامه 
پشتیبانی  گفت:شرکت 
امــور دام روزانه ۱۰۰۰ 

تن خرید تضمینی در کشور انجام می دهد. خرید توافقی 
نیز از روز گذشته آغاز شده است. در مورد مرغ آرین با ۱۲ 
درصد باالی قیمت این خرید صورت می گیرد. مرغداران 
برای جوجه ریزی هیچ نگرانی ای نداشته باشند. کسانی 
که در دو هفته گذشته جوجه ریزی کرده اند نگران خرید 
نباشند، زیرا شرکت پشتیبانی امور دام قراردادی منعقد 
و در زمان تحویل خریداری می کند.وی افزود: در صورت 
مازاد تولید شیر، شــرکت های خصوصی لبنی خرید را 
انجام می دهند و سازمان تعاون روستایی نیز برای خرید 
تجهیز شــده است، بنابراین نگرانی ای از این بابت وجود 

ندارد.

گزیده خبر

خودروهای خارجی که با ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون 
تومان می توان خرید

تهران - ایرنا - بررسی قیمتی خودروها در بازه قیمتی کمتر از ۲۰ هزار دالر )بین 
۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان( نشــان می دهد برندهای مطرحی همچون نیسان، 
کیا، هیوندایی، رنو، ام.جی، میتسوبیشــی و سوزوکی خودروهای مناسبی برای 
عرضه دارند که ورود آنها به کشــور می تواند بخشی از التهابات آشفته بازار فعلی 
را التیام بخشد.به گزارش ایرنا، با قوت یافتن موضوع آزادسازی واردات خودرو به 
کشور، هر چند هنوز از نحوه و شرایط واردات و خودروهایی که می توان وارد کرد 
اطالع دقیقی در دست نیست و هر روز گمانه زنی های متنوعی در این خصوص 
انجام می شــود، اما بررسی قیمت های جهانی خودروها در بازه کمتر از ۲۰ هزار 
دالر گویای آن اســت که خودروهای متنوعی حتی توسط شرکت ها و برندهای 
صاحب نام جهانی در این محدوده قیمتی وجود دارد که بررســی آنها می تواند 
جالب توجه باشــد.۳۱ اردیبهشت ماه بازه زمانی اجرای مصوبه سران قوا در سال 
۹۷ درباره ممنوعیت واردات خودرو به پایان رســید و به گفته مســووالن امر با 
منقضی شدن این مصوبه شرایط برای واردات خودرو تسهیل شده و دست دولت 
برای واردات مدیریت شده باز می شود.در این زمینه آیین نامه واردات خودرو در 
حال تدوین بوده و هنوز نهایی نشده است. آیین نامه ای که در آن شرایط و نحوه 
واردات خودرو، قیمت ها، حجم موتور، همچنین عوارض تعیین شده برای واردات 
مشخص خواهد شد.هرچند مســووالن بر جلوگیری از ورود خودروهای لوکس 
و گران قیمــت و مقابل واردات خودروهای اقتصادی نظر دارند که عموم جامعه 
بتوانند از آن بهره مند ســوند، هنوز اطالع دقیق از قیمت خودروهایی که اجازه 
ورود خواهند یافت در دســترس نیست، اما پیش بینی می شود عمده خودروها 
در بازه قیمتی هشــت تا ۲۰ هزار دالر )بیــن ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان( وارد 
شــوند که در کالس اکونومی و اقتصادی و خودروهای با قیمت متوسط و ارزان 

دسته بندی می شوند.

دکتر قالیباف در غرفه ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:
مجلس شورای اسالمی در حوزه قانونگذاری، 

یاریگر صنعت فوالد است
اولین و بزرگترین رویداد بین المللی با موضوع خصوصی 
ســازی در اقتصاد ایران با حضور آیت ا... سید ابراهیم 
رییســی، رییس جمهور، محمدباقــر قالیباف رییس 
مجلس شورای اسالمی، سید احسان خاندوزی، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، حســین قربان زاده، رییس سازمان 

خصوصی ســازی و همچنین جمعی از مدیران ارشد اقتصادی و صنعتی کشور 
در محل سالن اجالس سران برگزار شد.ذوب آهن اصفهان نیز به عنوان یکی از 
شرکت های واگذار شده اصل ۴۴ به صورت کارشناسی در این رویداد و همچنین 
 در پایون متمرکز معدن و صنایع معدنی در حاشــیه این رویداد حضور داشت.

در روز سوم این رویداد محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی ضمن 
ســخنرانی در این رویداد از غرفه ذوب آهــن اصفهان در پایون معدن و صنایع 
معدنی بازدید کرد و از نزدیک با مدیران و کارشناســان شــرکت گفتگو نمود. 
در این بازدید کارشناســان به مزیت های صنعت فوالد ایران در تولید ناخالص 
ملی، اشتغال زایی و ارزآوری برای کشور به ویژه در تحریم های ظالمانه استکبار 
 جهانی اشــاره کردند و مســائل و موانع پیش روی این صنعت را یادآور شدند.

مدیرعامل بهمن موتور: 
با طراحی خط بدنه و رنگ جدید تولید ساالنه 

۶۰هزار خودرو محقق می شود
در دومین روز از چهارمین دوره نمایشگاه خودرو، نشست خبری شرکت بهمن 
موتــور برگزار گردید. مدیران بهمن موتور در این نشســت خبری از برنامه های 
سال جاری در خصوص تولید خودروهای دیگنیتی پرستیژ، فیدلیتی پرستیژ و 
ریسپکت خبر دادند.محمدضرابیان مدیرعامل بهمن موتور، علی پورابراهیم رئیس 
هیات مدیره بهمن موتور، امیر میرمنصف رئیس سازمان فروش و خدمات پس از 
فروش و پارسا نوری معاون مهندسی بهمن موتور به سواالت پاسخ گفتند،محمد 
ضرابیــان، مدیرعامل بهمن موتور با تاکید بر اهمیت وضعیت فعلی بازار جهانی 
خودرو گفت: چیپست و بردهای الکترونیکی مساله مهم خودروسازی های دنیا 
شده اســت. به نظر می رسد این بحران تا سال ۲۰۲۳ ادامه داشته باشد. دنیای 
خودرو در سال های اتی با مسایل اساسی روبرو خواهد شد. ضرابیان در پاسخ به 
سوالی درباره طرح واردات خودرو گفت: ما نه تنها مخالف نیستیم بلکه استقبال 
هم می کنیم. ما از شــرایط رقابتی استقبال می کنیم و اعتقاد داریم این مساله 

تاثیری روی قیمت خودرو ندارد. 

مدیر مجتمع معدنی سرب نخلک خبر داد:
آغاز رسمی بهره برداری و استخراج به شیوه 

روباز
به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، عارف باقری 
با بیان این مطلب گفت: در ســال ۱۴۰۰ و با انجام اکتشافات تکمیلی موفق به 
کشــف ذخیره ای بالغ بر ۷۸ هزار متر مکعب و باطله بــرداری ۲۹۴ هزار متر 
مکعب به صورت روباز در معدن ســرب نخلک شــدیم.وی در ادامه افزود: پس 
از اخذ مجوزهای الزم از ســوی  شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و نیز از 
سوی سازمان صمت اســتان اصفهان فعالیت و استخراج ماده معدنی از ابتدای 
سال ۱۴۰۱ رسما کلید خورد.باقری خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود میزان 
تولید کنسانتره سرب مجتمع معدنی سرب نخلک با این خوراک جدید نزدیک 
به ۱۰ درصد در ســال ۱۴۰۱ افزایش  داشته باشد.مدیر مجتمع معدنی سرب 
نخلک در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر و با ادامه فعالیت های اکتشافی چند 
محدوده امید بخش جدید بابت اســتخراج روباز شناسایی شده، که مطالعات و 
اقدامات جهت تکمیل نتایج در دســت اقدام است.گفتنی است مجتمع معدنی 
سرب نخلک از قدیمی ترین معادن فلزی زیر زمینی کشور است که استخراج آن 

از ابتدا تاکنون به شیوه ه زیرزمینی انجام شده است.

افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی نرخ نهاده آبزیان
 قیمت ماهی به کیلویی ۱۰۰ هزار 

تومان رسید
سرپرســت معاونت توسعه آبزی پروری سازمان شیالت گفت: حدود 
۳۰ تا ۳۵ درصد نرخ خوراک آبزیان افزایش پیدا کرده و این مسئله بر 
قیمت تمام شده محصول تاثیر خواهد گذاشت و با باال رفتن نرخ ماهی 
قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش پیدا می کند.مرتضی افراسیابی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه سهم آبزیان از دریافت 
نهاده های یارانه دار ناچیز بود، افزود: سهم سازمان شیالت در برداشت 
و استفاده از نهاده های یارانه دار وزارت کشاورزی ماهانه حدود ۱ تا ۲ 
درصــد بود به عنوان مثال اگر حدود ۵۰۰ هزار تن نهاده  یارانه دار در 
فرآیند دام، طیور و آبزیان توزیع می شــد حدود ۵ هزار تن از کنجاله 
سویا به آبزی پروران تزریق می شد.به گفته این مقام مسئول؛ تخصیص 
نهاده از ســوی وزارت کشــاورزی به کارخانــه داران خوراک کمک 
بزرگی محســوب می شــد و از لحاظ روانی جو تولید را آرام می کرد. 
همین مســئله باعث می شد که سازمان شــیالت قدرت چانه زنی با 
تولیدکنندگان درباره نرخ گذاری روی محصول نهایی را داشته باشد؛ 
اما با حذف این یارانه ســازمان شیالت نمی تواند بر نرخ گذاری آبزیان 
تاثیــری بگذارد.وی با بیان اینکه نرخ ماهــی بنا به مکانیزم عرضه و 
تقاضا تعیین می شــد، افزود: مشکل اصلی این بود که عرضه کنجاله 
سویا و سایر نهاده های دامی خارج از چرخه فرآیند تولید در وزارتخانه  
کشاورزی کاالی قاچاق محسوب می شد و با آن برخورد می کردند از 
این رو تولیدکنندگان نمی توانست نیاز خود را در بازار آزاد تامین کنند.

افراسیابی با اشاره به تاثیر اصالح نظام یارانه ای بر میزان تولید آبزیان 
در کشــور، گفت: حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد نرخ خوراک آبزیان افزایش 
پیدا کرده است و این مسئله بر قیمت تمام شده محصول تاثیر خواهد 
گذاشت و با باال رفتن نرخ ماهی قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش 
پیدا می کند؛ به خصوص در بخش ماهیان ســردآبی که حدود ۹۰ تا 
۹۵ درصد آن در بازار داخلی مصرف می شد.سرپرست معاونت توسعه 
آبزی پروری سازمان شیالت ادامه داد: سال گذشته نرخ ماهی حدود 
6۰ تا ۷۰ هزار تومان بود اما در ســال جاری با احتساب حداقل سود، 
آبزی پــروران باید ماهی را کیلویی ۱۰۰ تــا ۱۱۰ هزار تومان عرضه 
کند. برآوردهای ما این اســت که حذف نهــاده یارانه دار در تولید اثر 
خود را خواهد گذاشــت اما امیدواریم در روزهــای آینده آرامش در 
بازار بازگردد.وی برنامه ۵ ســاله تولید آبزیــان و برنامه تحولی وزیر 
کشاورزی را جزو مهمترین نقشه های راه توسعه آبزی پروری در کشور 
معرفی کرد و افزود: سازمان شــیالت و وزارت کشاورزی تالش دارد 
جایگزین هایی را برای جبران حذف نهاده  دولتی برای شیالت کاران 
تعریف کند که آسیب ها با این بخش به حداقل برسد. افراسیابی ادامه 
داد: شیالت کارت با توجه به ظرفیت تولید آبزی پروران شارژ می شود 
و آنها می توانند با این کارت نهاده ها مورد نیاز خود را خریداری کند. 
همچنین برنامه های برای افزایش سرمایه در گردش شیالت کاران در 
دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم که بتوانیم تسهیالت ارزانی در 
اختیار آبزی پروران قرار بدهیم و فضای التهابی در بازار و تولید آبزیان 
کنترل کنیم.این مقام مسئول پیش بینی تولید آبزیان در سال جاری 
را حدود ۷۰۸ هزار تن دانســت و افزود: این حجم از تولید مشــمول 
ماهیان سردآبی، گرم آبی، میگو و ماهیان در قفس می شود. در مجموع 
سازمان شیالت بر توسعه تولید متمرکز شده است اما افزایشی شدن 
قیمت نهاده ها و تنش های آبی در کشور به خصوص پرورش ماهی در 

آب های شیرین را با چالش های جدی مواجه کرده است.

نبض تولید در 1400؛ 

دولت کاهش تولید مواد اولیه را دریابد
بررسی وضعیت تولید در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که از ۳۹ 
کاالی منتخب صنعتی و معدنی ۱۸ کاال روند منفی تولید طی 
کرده و ۲۱ کاال نیز افزایش تولید داشته اند.به گزارش خبرنگار 
مهر، مروری بر آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 
گذشته، نشــان می دهد که از ۲۸ کاالی صنعتی ۱۲ کاال و از 
۱۱ کاالی معدنی 6 کاال نســبت به مدت مشابه پارسال روند 
نزولی را تجربه کــرده و ۱6 کاالی صنعتی و ۵ کاالی معدنی 
نیز افزایش تولید داشــته اند که می تواند روند امیدوارکننده ای 
تلقی شود.بر این اساس تولید کامیون، کامیونت و کشنده، در 
صدر رشد تولیدات صنعتی و معدنی در سال ۱۴۰۰ با ۱۰۱.۲ 
درصد رشــد قرار گرفته و در ادامه نام صنایعی همچون روغن 
نباتی با ۲۵.۳ درصد، چرم با ۳۲.۱ درصد، شمش آلومینیوم با 
۲۵.۱ درصد، اتوبوس، مینی بــوس و ون با ۴۴.۲ درصد، دوده 
با ۱6.۳ درصد، شیشــه با ۱۷.۳ درصد، کمباین با ۳.۱ درصد، 
نخ فیالمنت پلی اســتر بــا ۱۱.۹ درصد و ظروف چینی با ۷.۹ 
درصد به چشم می خورد.هچنین تولید ماشین لباسشویی ۲۰ 
درصد، یخچال و فریزر ۸.۳ درصد، نئوپان ۱۱ درصد، کاتد مس 
۲.۸ درصــد، روغن صنعتی و موتور ۳.۳ درصد، انواع کاغذ ۵.۱ 
درصد، تراکتور ۲.۸ درصد، الیاف پلی استر ۴.۲ درصد، تلویزیون 
۳.6 درصد، پتروشیمی ۲.۱ درصد و آلومینا ۰.۷ درصد افزایش 

یافته است.
چه محصوالتی کاهش تولید داشتند؟

امــا در طرف دیگر ترازو، فوالد خــام با ۲.۱ درصد، محصوالت 

فوالدی بــا ۵ درصد، ظــروف شیشــه ای ۲.۳ درصد، چینی 
بهداشــتی با ۱6.۴ درصد، ســیمان با ۹.۱ درصد، کنســانتره 
ذغال ســنگ ۱۲.۸ درصد که مواد اولیه سایر صنایع محسوب 

می شوند، قرار دارند که با کاهش تولید مواجه شده اند.همچنین 
در بخش تولیدات صنعتی نیز الکتروموتور با ۱۸.6 درصد، کولر 
آبی با ۱.6 درصد، انواع پاپوش و کفش با ۴.۴ درصد، نخ سیستم 
پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی با ۹.6 درصد، الیاف اکریلیک با 
۷6 درصد، سموم دفع آفات نباتی با ۲۹.۱ درصد، فیبر با ۱۵.۲ 
درصد، کارتن با ۱.۹ درصد، الستیک خودرو با ۵.6 درصد، پودر 
شــوینده با ۱۹.۳ درصد، انواع سواری ۴.۴ درصد و وانت با ۱.۵ 

درصد قرار دارند که کاهش تولید داشته اند.

دولت مواد اولیه را دریابد
نکته قابل توجــه آنکه در بین محصوالتــی که کاهش تولید 
را تجربه کرده اند، نام مواد اولیه ســایر صنایع بیشــتر از سایر 
محصوالت به چشــم می خــورد، آن هم در شــرایطی اغلب 
تولیدکنندگان محصول نهایی از قیمت باالی مواد اولیه گالیه 
دارند؛ به عنوان نمونه در حوزه هایی همچون سیمان، فوالد، نخ، 
الیاف و فیبر که مواد اولیه صنایع دیگر محسوب می شوند تولید 
کاهش یافته که همین امر می تواند توازن بازار و قیمت کاالها 
را بر هم بزند.بنابراین الزم است که دولت سیزدهم با سیاست 
گذاری دقیقی، ضمن آســیب شناسی شرایط، سطح تولیداتی 
که منفی شــده است را بهبود بخشد و به وضعیت آنها در سال 

جاری رسیدگی کند.

مدیــرکل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت 
صمــت در واکنــش به 
اخیر  روزهــای  اخبــار 
مبنی بر ممنوعیت واردات موبایل های برند آیفون، گفت: ثبت 
ســفارش موبایل برای کلیه نشــان های تجاری )برندها( هیچ 
محدودیتــی ندارد.به گزارش ایلنا، طبق اطالعیه وزارت صمت 
سعید عباســپور گفته که پیرو به روزرســانی برخی گروه های 
کاالیی و برخی اولویت بندی ها برای تامین کاالهای اساســی، 
برخی اولویت بندی های کاالیــی مقطعی  یا برخی اختالالت 

پیش مــی آید که امری طبیعی اســت. بنابرایــن با رفع این 
اختالالت و تعیین اولویت بندی های جدید، از روز آینده ثبت 
ســفارش این کاال از سرگرفته می شــود. وی همچنین تاکید 
کرده که ســازمان توســعه تجارت هیچ ابالغیه و مقرراتی دال 
بــر ممنوعیت ثبت ســفارش واردات موبایل با برندهای خاص 
به بانک مرکزی و گمرک ابالغ نکرده اســت.به گفته این مقام 
مســئول تنها در دو ماه ابتدایی امسال بیش از 6 میلیارد دالر 
ثبت سفارش واردات گوشــی تلفن همراه صورت گرفته که از 
نظر ارزش دالری، سهم باالئی در ثبت سفارش های سال جاری 
دارد. امسال هم با توجه به افزایش میزان ثبت سفارش گوشی 

تلفن همراه، کماکان اولویت بندی گروه های کاالیی برای واردات 
کاال برقــرار بوده و رویه های تخصیص و تامین ارز بر اســاس 
مقــررات و اولویت بندی های کاالیی صــورت می پذیرد.این 
اظهارات در حالی اســت که روزهای گذشته در سامانه جامع 
تجارت عنوان شــده بود موبایل با برند اپل به گروه ۲۷ منتقل 
شده و امکان ثبت ســفارش آن وجود ندارد. همچنین ساعتی 
پیش اعالم شــد ممنوعیت واردات موبایل های آیفون بازار این 
تلفن همراه را ملتهب کــرده و منجر به افزایش چند میلیونی 
قیمت موبایل با برند اپل شده است.هفته گذشته واردکنندگان 
در ســامانه جامع تجارت با این پیام مواجه می شدند که ثبت 

سفارش برند اپل تا روز شنبه ۳۱ اردیبهشت محدود شده است. 
اما امروز این پیام تغییر کرده و در سامانه اعالم شده که با توجه 
به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کاالیی ۲۷ امکان 
ثبت سفارش آن وجود ندارد. گروه ۲۷، گروه کاالهای لوکس و 
غیرضروری است که امکان تأمین ارز برای آنها وجود ندارد. البته 
هنوز ابالغیه رسمی از سوی سازمان های متولی از جمله وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( در این رابطه منتشــر نشده و 
این وزارتخانه در هفته گذشــته هم پاسخ روشنی به پیگیری 

ایسنا درباره ممنوعیت ورود موبایل های لوکس نداده است.
گفتنی اســت ممنوعیت موبایل های لوکس و مشخصا آیفون 
تاکنون چندین بار، به ویژه در مجلس شــورای اسالمی مطرح 
شده است؛ تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات 

آیفون ممنوع شود. 

وزارت صمت:

ثبت سفارش موبایل برای کلیه برندها هیچ محدودیتی ندارد

وزیر جهادکشاورزی مطرح کرد

تخصیص ۲۰ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت 
به تولیدکنندگان
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گزیده خبر

امضای تفاهمنامه همکاری هتل  فرودگاهی با 
 انجمن بهبود و توسعه سطح سالمت

 روانی کشور 
با امضای تفاهمنامه ای بین شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات )هتل های 
فرودگاهی( و انجمن بهبود و توسعه ســطح سالمت روانی کشور)NA(، مقرر 
شــد از این پس گردهمایی های انجمن مذکور در هتل فرودگاهی برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشــگری، مدیرعامل شــرکت شرکت 
توسعه گردشــگری آریا زیگورات در خصوص امضای تفاهمنامه مذکور گفت: 
این تفاهمنامه همکاری به منظور توسعه سطح سالمت کشور امضا شده  که بر 
اســاس آن، جلسات انجمن “ NA “  به همراه اقامت های آخر هفته با برگزاری 
همایش های شــاد در هتل های فرودگاهی برگزار می شود.سمانه یوسفی افزود: 
از آنجا که شــرکت آریا زیگورات خود را  عضو کوچکی از خانواده بزرگ ایران 
می داند، این رســالت را بر اساس سیاست های کالن گروه مالی گردشگری در 

راستای مسئولیت های اجتماعی خود آغاز کرده است.

با حکم سرپرست بانک سینا:
امیر لعلی مدیر روابط عمومی بانک سینا شد

به گزارش روابط عمومی بانک ســینا؛ امیر لعلی با حکم دکتر صفایی مزید به 
عنوان مدیر روابط عمومی این بانک معرفی شــد. در بخشی از این حکم آمده 
اســت: " نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنــاب عالی، به موجب این حکم، به 
ســمت مدیریت روابط عمومی بانک سینا منصوب می شوید؛ تا با بهره مندی 
از دانش و تجربه خود، این بانک را در دســتیابی به اهداف ترســیم شده یاری 
رســانید.”امیر لعلی مدیر جدید روابط عمومی بانک ســینا با ســابقه طوالنی 
مطبوعاتی و مدیریت فرهنگی در رســانه های کشور، سابقه فعالیت به عنوان 
مدیریت روابط عمومی بانک صادرات ایران، مدیریت روابط عمومی بیمه تعاون 
و مدیر امور روابط عمومی و ارتباط با مشــتریان بانک دی را در کارنامه کاری 

خود دارد.

آمادگی بانک توسعه صادرات برای اعطای 
تسهیالت به صنایع پلیمری دانش بنیان

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران گفت: این بانک به عنوان حامی اقتصاد 
دانش بنیان، آماده است از صنعت پلیمری کشوربه عنوان صنعتی دانش بنیان، 
بالغ و توسعه یافته حمایت کند.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، دکتر سیدعلی حسینی در سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پالستیک 
در ایران، افزود: اواخر ســال گذشــته طی قرارداد مشــترکی که بانک توسعه 
صــادرات ایران با صندوق پژوهش و نوآوری نفت امضا کرد، مقرر شــد بالغ بر 
20 هزار میلیارد ریال تسهیالت به شرکت های دانش بنیان و نوآور حوزه نفت 
اختصاص یابد که این امر فرصت مناسبی برای بهره مندی شرکت های پلیمری 
اســت.وی بر لزوم توســعه دانش و فناوری در حوزه پلیمرتاکید کرد و اظهار 
داشــت: کماکان برای ارتقا صنعت پلیمر، نیازمند دانش فنی خارجی هستیم 
اما این ظرفیت وجود دارد که تمرکز حمایت و تامین مالی صنایع دانش بنیان 
در راستای شکوفایی شرکت هایی باشد که در این حوزه فعالیت می کنند.وی، 
کیفیت باال، تنوع و حجم تولید محصوالت پلیمری کشور را از امتیازات صادراتی 
مهــم صنعت پلیمر خواند و گفت: بی تردید پس از ایجاد گشــایش های بین 

المللی شاهد جهش صادراتی چشمگیر در این صنعت خواهیم بود.

اعتبار کارت های نقدی بانک پاسارگاد )با تاریخ 
انقضای خرداد ماه1401( تمدید شد

 در راســتای رفاه حال مشــتریان و کاهــش مراجعه حضوری به شــعبه ها، 
کارت های نقدی بانک پاسارگاد که تاریخ انقضای آن ها از ابتدا تا انتهای خرداد 
ماه ســال 1401 است، به مدت یک سال تمدید شــد.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، از این پس مشتریان هنگام استفاده از درگاه های پرداخت، باید 
در بخش ســاِل تاریخ انقضای کارت، به جــای عدد 01، عدد 02 را وارد کنند. 
همچنین مشــتریانی که از سامانه های بانکداری مجازی یا همراه بانک استفاده 
می کنند باید نســبت به ویرایش اطالعات کارت های خود بر این اساس اقدام 
فرمایند.الزم به ذکر اســت هم میهنان عزیــز می توانند اکثر امور بانکی خود را 
با بهره مندی از انواع خدمات بانکداری الکترونیک بانک پاســارگاد انجام داده و 
از مراجعه غیرضروری به شعبه ها خودداری کنند. مرکز مشاوره و اطالع رسانی 
بانک پاســارگاد به شماره  تماس82890 و ســامانۀ CRM در سایت این بانک 

به آدرس www.bpi.ir/crm آماده ی پاسخگویی به سؤاالت مشتریان است.

ممنوعیت دریافت وثیقه نقدی هنگام 
پرداخت تسهیالت در بانک دی

بانک دی در جریان اعطای وام، وثیقه نقدی از مشــتریان دریافت نمی کند.به 
گزارش روابط عمومی بانــک دی، بنا بر الزام بانک مرکزی و رویه های داخلی 
و تاکید مدیران بانک به تمامی واحدها، این بانک در زمان پرداخت تسهیالت، 
وثیقه نقدی در قالب واریز اولیه و یا اشــکال مشــابه آن دریافت نخواهد کرد. 
همچنین مســدود کردن بخشی از تســهیالت در بانک دی ممنوعیت دارد و 
متقاضی می تواند تسهیالت خود را به طور کامل دریافت کند.نظارت بر اجرای 

این موضوع با دقت کامل در حال اجرا می باشد.

حضور بانک تجارت در سومین همایش 
اقتصاد صنایع پالستیک ایران

بانک تجارت با حضور در سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پالستیک 
در ایران خدمات خود را به فعاالن اصلی این صنعت کشور معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، ســومین همایش ملی اقتصاد 
صنایع پالســتیک در ایران با حضور بانک تجارت، طی روزهای دوم و 
سوم خردادماه در محل هتل المپیک در حال برگزاری است.مرعشی 
رئیس اداره بانکداری تجاری به همراه جمعی از کارشناسان این اداره 
روز دوشنبه دوم خردادماه با حضور در این همایش به معرفی خدمات 
و محصوالت قابل ارائه بانک تجارت به فعاالن کلیدی صنعت پالستیک 
پرداختند.بانک تجارت به عنوان بانک نخست صنعت پتروشیمی کشور 
با هدف ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تولید با مغتنم دانستن حضور 
در این همایش در نظر دارد از طریق برقراری ارتباط مستحکم با صنایع 
پایین دستی پتروشیمی ازجمله فعاالن صنعت پالستیک ایران طرح 
تامین مالی زنجیره تولید SCF را برای این حوزه اقتصاد کشور عملیاتی 
سازد.سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پالستیک در ایران با سخنرانی 
دکتر عبده تبریزی اقتصاددان و استاد دانشگاه، دکتر پویا جبل عاملی 
مشــاور رئیس کل بانک مرکزی و دبیر علمی همایش و آزرمند مدیر 

اداره تامین مالی زنجیره تولید برگزار می شود.

بانک قرض الحسنه مهر ایران 19 
دستگاه اکسیژن ساز اهدا کرد

بانک قرض الحســنه مهر ایران 19 دســتگاه اکسیژن ساز را به مراکز 
درمانی استان های محروم کشور اهدا کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، این بانک به تازگی 19 دستگاه اکسیژن ساز را 
در سطح مراکز بهداشتی و درمانی و خیریه های 6 استان محروم کشور 
توزیع کرده است.از 19 دستگاه اکسیژن ساز اهدا شده، به استان های 
آذربایجان غربی، خراسان شمالی، گلستان، لرستان و هرمزگان هر کدام 
3 دستگاه و به سیستان و بلوچستان نیز 4 دستگاه اهدا شده است.این 
بانک در راستای برنامه های مسئولیت اجتماعی خود، برای نخستین بار 
در کشور با اختصاص بودجه ای بالغ بر 300 میلیارد ریال از محل وجه 
التزام )جریمه دیرکرد( و از طریق انعقاد تفاهم نامه با وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، به خرید اقالم مورد نیاز در زمینه پیشگیری، 
درمان و کنترل بیماری کووید-19 در طرح شهید سلیمانی اقدام کرده 
است.در طرح مذکور در مجموع حدود 25هزار قلم تجهیزات پزشکی 
شامل دستگاه کپسول اکسیژن و متعلقات، دستگاه ضدعفونی کننده 
UV ، دستگاه تب سنج لیزری و دستگاه پالس اکسی متر بین مراکز 

منتخب و پایگاه های سالمت در سراسر کشور توزیع شد.

تکلیف جاماندگان »وام بدون ضامن« چه شد؟
وزارت اقتصاد در سال گذشته بانک های دولتی را مکلف کرد 
که به متقاضیان وام های خرد با اعتبارســنجی بدون دریافت 
ضامن، تســهیالت بدهنــد و در مرحله اول مشــموالن آن، 
حقوق بگیران دولتی و خصوصی اعالم شد که براساس آخرین 
آمــار، بیش از 255 هزار نفر بــدون ضامن وام گرفتند اما در 
این بین، اینکه چه زمانی تمامی افراد جامعه بتوانند از طریق 
اعتبارســنجی وام بدون ضامن دریافت کنند، هنوز مشخص 
نیســت.به گزارش ایســنا، بانک های دولتی در سال گذشته 
مکلف شدند تا وام های خرد )تاسقف 100 میلیون تومان( را 
بدون دریافت ضامن پرداخت کنند که این موضوع در راستای 
دستور رئیس جمهوری به بانک های دولتی مبنی بر تسهیل 
پرداخت وام های خرد صــورت گرفت.البته، این طرح به این 
معنی نبود که هر فردی می توانســت با مراجعه به بانک، وام 
بدون ضامــن دریافت کند بلکه جامعه هدف طرح در مرحله 
اول، کارکنان، بازنشســتگان و مســتمری بگیران بخش های 
عمومــی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هســتند.

ضوابط پرداخت تســهیالت به مشمولین طرح اینگونه است 
که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی دولتی، 
نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت های معتبر بخش 
خصوصی، )صرفاً از همان شــعبه بانکی کــه حقوق خود را 
دریافت می کنند(، تا ســقف 50 میلیون تومان، بدون ضامن 
با نامه کسر از حقوق و تا سقف 100 میلیون تومان، باز بدون 
نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک 
یا سفته خواهد بود.کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی 
از کارگاه ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کوچک گرفته تا 
متوســط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، 
)به تشــخیص بانک( دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای 
دریافــت وام 50 میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه 
نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می توانند اقدام 
کنند. همین افراد برای گرفتن وام 100 میلیون تومانی عالوه 

بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.
 البته، براساس اعالم وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد 

مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام 
50 و چه 100 میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته 
یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.از سوی دیگر، در این 
زمینه مقرر شد که بانک مرکزی تا پایان سال گذشته نسبت 
به تدوین و ابالغ بسته ای از تسهیالت خرد با تضامین سهل تر 
و با رتبه اعتباری مناســب اقدام کنــد که طبق آخرین آمار، 
بیش از  ۷000 میلیارد تومان تسهیالت بدون ضامن پرداخت 
شده و بیش از 255 هزار نفر این تسهیالت را دریافت کرده اند.

خاندوزی: مشمولیت همه مردم برای وام بدون ضامن 
مصوبه جدید می خواهد

در این بین، اینکه چه زمانی تمامی مشتریان بانک ها مشمول 
پرداخت وام بدون ضامن می شوند، مورد سوال است که توضیح 

وزیر اقتصاد به این سوال ایسنا درباره آخرین تصمیمات برای 
امکان ســایر گروه های مردمی از استفاده کردن وام های خرد 
بدون ضامن حاکی از آن اســت که برای اضافه کردن ســایر 
گروه ها نیاز به مصوبه جدیدی است.خاندوزی همچنین بیان 
کرد که در راســتای پرداخت وام بدون ضامن، تالش وزارت 
اقتصاد این اســت که قدم اول محکم برداشته شود و پس از 
اجرای درست مرحله اول، تمام مردم شامل پرداخت وام خرد 

بدون ضامن شوند.

معاون خاندوزی: مردم می توانند با ضمانت های متنوعی 
وام خرد بگیرند

امــا توضیح عباس حســینی، معــاون امور بانکــی، بیمه و 
شــرکت های دولتی خاندوزی به ایسنا نکته دیگری را در این 

زمینه اعالم می کند.
معاون وزیر اقتصاد درباره زمان مشمولیت تمامی افراد جامعه 
در دریافت وام بدون ضامن از طریق اعتبارســنجی، می گوید 
که طبق راهبردهای ابالغی وزارت اقتصاد و بخشــنامه بانک 
مرکزی، امکان دریافت تســهیالت تا سقف دویست میلیون 
تومان با تضامین مختلف فراهم شــده است که این تضامین 

به شرح زیر است:
• اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛

• اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر 
آن؛

• سهام شــرکت های پذیرفته شــده در بورس ازجمله سهام 
عدالت؛

• واحدهای ســرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله در بورس؛

• چک یا سفته توسط ضامن؛
• امــوال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مســکوکات یا 

مصنوعات طال؛
• حساب یارانه اشخاص؛

• گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
• ضمانت یک نفر کاســب دارای پروانه کســب که در زمان 

اعطای تسهیالت دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛
• در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت 
و صالحیت وی توسط شورای اسالمی روستا مورد تأیید واقع 

گردد، ممهور به مهر شورای اسالمی روستا؛
• سیم کارت دائمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛

این اظهارات در حالی اســت که براســاس طرح »وام بدون 
ضامن«، باید شــرایطی فراهم می شد تا به جز حقوق بگیران 
دولتی و خصوصی سایر مردم نیز با اعتبارسنجی و بدون اخذ 
ضامن، تسهیالت خرد دریافت کنند اما اینگونه که مسئوالن 
وزارت اقتصاد می گویند، فعال قرار نیست باقی مردم وام بدون 
ضامن بگیرند و آن ها برای دریافت وام های خرد با متنوع سازی 

ضمانت به همراه اعتبارسنجی مواجه هستند..

به گفته مدیر روابط عمومی بانک مرکزی 
بانک ها موظف هستند چک موردی را به 
عنوان محصول جدید بانکی به مشتریان 
ارائه کنند.مصطفی قمری وفا مدیر روابط 
عمومی بانــک مرکزی اعالم کرد: امکان 
صدور چک موردی از طریق سامانه صیاد 
از دی ماه 1400 فراهم و بانک ها موظف 
شدند چک موردی را به عنوان محصول 

جدید بانکی طبق اصالحیه  قانون صدور 
چک و دســتورالعمل صدور چک موردی 
ابالغی بانک مرکزی به مشــتریان ارائه 
نمایند.تاکنون برخی بانک ها این خدمت 
را به مشــتریان خود عرضه داشته اند  و 
مابقی بانک ها نیز با دستور بانک مرکزی 
مکلف شدند با قید تسریع، خدمت اشاره 
شــده را به مشــتریان خود ارائه کنند.

ابزار  چک موردی کارکــرد محدودتری 
نسبت به چک عادی دارد و قابل انتقال 
به اشــخاص ثالــث و ارائه جهــت امور 
وثیقه گذاری نیست و مختص اشخاصی 
اســت که تمایل به دریافت دسته چک 
ندارند اما  ممکن است به صورت محدود 
و ندرتا مایل به پرداخت تعهدات خود از 

طریق چک باشند.

بانک ها استفاده از 
ابزار چک موردی 
را در دستور کار 
قرار دهند

مدیــرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، کل مطالبات 
غیرجاری )معوق( شــبکه بانکی را 2۷0 هــزار میلیارد تومان 
اعــالم کرد.به گــزارش خبرگزاری مهر قربان اســکندری در 
نشست بررسی انتشــار اســامی بدهکاران بانکی؛ چالش ها و 
فرصت ها اظهار کرد: کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی 2۷0 
هزار میلیــارد تومان و کل دارایی شــبکه بانکی ۷,600 هزار 
میلیارد تومان اســت که نتیجه تقسیم این دو عدد 3.5 درصد 
می شــود.وی ادامه داد: تســهیالت غیردولتی بانک ها 3,400 
هزار میلیارد تومان )45 درصد دارایی شــبکه بانکی( است و 
تســهیالت غیرجاری 2۷0 هزار میلیارد تومان و سایر دارایی 
شــبکه بانکی 1,800 هزار میلیارد تومان است که 23 درصد، 

بدهــی بخش دولتی به نظام بانکی 430 هزار میلیارد تومان و 
5.5 درصد کل دارایی بانک ها اســت.مدیرکل دفتر امور بانکی 
و بیمــه وزارت اقتصاد گفت: مجموع رقم های ذکرشــده ۷4 
درصد کل دارایی بانک ها اســت، در حالــی که کل نقدینگی 
4600 تا 4,۷00 هزار میلیارد تومان اســت.این مقام مسؤول 
با طرح این ســوال کــه بنگاه زیان ده چگونــه خلق نقدینگی 
می کند، افزود: چرخه امحای نظام بانکی خراب اســت و علت 
این خلق نقدینگی در شــرایط فعلی و ساختار موجود به این 
صورت اســت که 11 تا 13 درصد رشد نقدینگی نتیجه وضع 
موجود اســت و باید بررســی کرد که 30 تا 33 درصد مابقی 
چگونه ایجاد می شــود.وی تاکید کرد: باید به این سوال پاسخ 

دهیــم که برای رشــد اقتصادی 1 تا 2 درصد که در کشــور 
داریــم، چنانچه 10 درصد نقدینگی نیــاز داریم؟ و چرا اقدام 
الزم بــرای ایجاد این مقــدار از نقدینگی انجــام نمی دهیم؟.

اســکندری ادامه داد: در این شــرایط چرا مطالبات غیرجاری 
ایجاد می شــود و برخی مدیران نظام بانکی حاضر به پرداخت 
مطالباتی می شوند که می دانند، بازگشتی ندارد.مدیرکل دفتر 
امــور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد دربــاره دلیل ایجاد بدهکار 
بانکی گفت: استمهال بدهی تســهیالت گیرندگان مهم ترین 
دلیل ایجاد بدهکاران بانکی اســت.وی اظهار داشت: چنانچه 
نرخ سود بانکی افزایش یابد تولید ضرر نمی کند، زیرا با افزایش 
نرخ ســود بین بانکی تقاضا برای تســهیالت کم خواهد شد و 
درنتیجه فشــار بر منابع بانکی کم می شــود و با کم فشار بر 
منابــع بانکی نقدینگــی ایجاد نمی شــود و درنتیجه تورم نیز 
رشد نخواهد داشت.به گفته اســکندی، دلیل به وجود آمدن 
بدهکاران بانکی تشــویق مردم به عدم بازپرداخت تســهیالت 

است به این صورت که به جای مجازات بدهکاران بارها به آنها 
فرصت داده می شود تا بدهی خود را بپردازند.اسکندری تاکید 
کرد: باید تســهیالت گیرندگان اعتبارسنجی شوند تا مشکلی 
در بازپرداخت تسهیالت از سوی وام گیرندگان نباشد.وی دلیل 
دیگــر ایجاد بدهــکاران بانکی را شــوک ارزی و اقتصادی در 
بازار را بیان کرد و گفت: تولیدکننده تســهیالت ارزی دریافت 
می کند در حالی که درآمد ریالی دارد و با نوسانات ارزی دیگر 
توان بازپرداخت ندارد.این مقام مســؤول گفت: ســال گذشته 
یک هزار هزار میلیارد تومان افزایش تســهیالت را داشتیم که 
در مقابل آن یک هزار هزار میلیارد تومان افزایش ســپرده رخ 
داد، بنابراین خلق پول انجام نشــد.مدیرکل دفتر امور بانکی و 
بیمه وزارت اقتصاد دو راهکار برای عدم ایجاد بدهکاران بانکی 
بیان کرد و گفت: اصالح بودجه و خروج نفت از بودجه سالیانه 
و شناســایی تضاد منافع در نظام بانکــی را در مقابله با ایجاد 

بدهکاران بانکی مؤثر دانست.

مدیرکل دفتر امور بانکی وزارت اقتصاد اعالم کرد؛

۲۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق نظام بانکی



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 4 خرداد 1401  23 شوال 1443  25 می 2022بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4913  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

حمله روسیه به اوکراین ۹۰ روزه شد
حمله روســیه به اوکراین که مسکو از آن به 
عنوان »عملیات ویژه نظامــی« یاد می کند، 
امروز ۲۴ می، ســه ماه شده است.به گزارش 
ایسنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی از 
۹۰ روزه شدن جنگ در اوکراین آورده است: 
به نظر می رسد جنگ اوکراین با سرازیر شدن 

تسلیحات غربی به اوکراین برای تقویت ارتش این کشور، تبدیل به باتالق شده 
اســت؛ هویتزرها و پهپادها، تانک های لهستان و سایر تجهیزات سنگین که 
بالفاصله به نبرد فرستاده می شوند. یک کارشناس می گوید، طرح اوکراین ساده 
و واضح اســت - برای دریافت تسلیحات غربی و آموزش نحوه استفاده از آنها 
زمان به دست آورید و سپس یک حمله متقابل در جنوب شرقی انجام دهید. 
اوکراین امیدوار است سالح های غربی قوی تری مانند پرتاب کننده های متعدد 
موشک HIMARS، موشــک های ضد کشتی و سالح های دفاع هوایی قوی تر 
دریافت کند.در همین حال، روسیه ظاهراً قصد دارد با ضربه زدن روشمند به 
ذخایر ســوخت و زیرساخت ها، در حالی که دستاوردهای نظامی چشمگیری 
در شرق به دست می آورد، اوکراین را به زانو در آورد. کرملین همچنین ممکن 
است امیدوار باشد که منافع غرب در این مناقشه سرانجام در میان چالش های 
اقتصادی و سایر مشکالت محو شود.نیروهای روسی محموله های تسلیحات، 
انبارهای مهمات و سوخت و زیرســاخت های حیاتی غربی را با موشک های 
کروز و حمالت هوایی هدف قرار می دهند به نظر می رســد کرملین همچنان 
هدف بلندپروازانه تری برای قطع کردن اوکراین از ســواحل دریای ســیاه تا 
مــرز رومانی دارد، اقدامی که به مســکو اجازه می دهد تا یک کریدور زمینی 
به منطقه جدایی طلب ترانس نیســتریا مولداوی بسازد، اما به نظر می رسد 
مسکو می داند که این هدف در حال حاضر با نیروهای محدودی که دارد قابل 
دســتیابی نیست. روسیه این جنگ را کمپینی برای »هویت زدایی« اوکراین 
نامیده اســت - کشوری با رئیس جمهور یهودی خواهان روابط با غرب است.

بســیاری در غرب انتظار داشتند پوتین بسیج گســترده ای را برای پر کردن 
صفوف روسیه اعالم کند. اما یک بسیج گسترده احتماالً نارضایتی گسترده ای 
را در روســیه دامن می زند، احساســات ضد جنگ را دامن می زند و خطرات 
سیاسی گسترده ای را به همراه خواهد داشت. روسیه توانسته است راه اوکراین 
را به طور کامل از دریای آزوف قطع کند و در نهایت کنترل کامل بندر کلیدی 

ماریوپل را پس از محاصره ای نسبتا طوالنی به دست آورد.

ژنرال میلی: 
 خیلی مانده تا آمریکا نیرو به اوکراین

 اعزام کند
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تاکید کرد 
که ایاالت متحده »فاصله زیادی« با تصمیم 
احتمالی مبنی بر اعــزام نیروهای آمریکایی 
بــه اوکراین دارد و در عیــن حال اعالم کرد 
که تعــداد نظامیان ایاالت متحــده در اروپا 
افزایش یافته اســت.به گزارش ایسنا، به نقل 

از خبرگزاری رویترز، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا پیش از حمله روسیه 
بــه اوکراین )۲۴ فوریه( تصمیم گرفت که ســربازان آمریکایی را از کی یف 
خارج کند تا بدین ترتیب بتواند مانع درگیری مســتقیم بین نیروها شود. 
اما بازگشایی سفارت آمریکا در کی یف سواالتی را در این زمینه ایجاد کرده 
است که آیا نیروهای آمریکایی برای تضمین امنیت دیپلمات ها به اوکراین 
بازخواهند گشــت یا خیر.ژنرال مارک میلی، رئیس ســتاد مشترک ارتش 
آمریکا در یک کنفرانس خبری اذعان داشــت کــه تا حدودی درخصوص 
چنین برنامه ها و تصمیم های بالقوه ای مبنی بر بازگشت نیروهای آمریکایی 
به اوکراین گفت وگو شــده است. اما وی خاطرنشان کرد که این تصمیمات 
هنوز به دست وزیر دفاع آمریکا جهت بررسی و تصدیق نرسیده است.مارک 
میلی در این راســتا افزود: »هرگونه تصمیمی مبنی بر بازگشــت نیروهای 
آمریکایی به اوکراین ملزم به تصدیق رئیس جمهوری آمریکاست؛ در نتیجه 
ما با چنین اقدامی فاصله زیادی داریم. ما همچنان در حال بررسی اقدامات 
الزم هستیم و هیچکدام از آن ها هنوز به دست لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا 
نرسیده است.«در حال حاضر پنتاگون از طریق به اشتراک گذاری اطالعات 
و ارســال تســلیحات به اوکراین کمک می کند تا در مقابل روسیه بجنگد.

مارک میلی همچنیــن اعالم کرد که تعداد نظامیان ایاالت متحده در اروپا 
افزایش یافته و از ٧٨ هزار نفر در پاییز گذشــته، به ١۰۲ هزار نفر در حال 
حاضر افزایش یافته است. به گفته او، ١٥ هزار نیروی نظامی و ١۲ اسکادران 
جنگنده هوایی در منطقه حضور دارند.در نشســت مجازی که برای بررسی 
وضعیت اوکراین تشــکیل شده بود، پنج کشور اتریش، بوسنی و هرزگوین، 
کلمبیا، ایرلند، و کوزوو حضور داشتند و به فهرست »حامیان اوکراین« اضافه 
شدند.هم زمان لوید آستین نیز از کشورهایی که به تعهدات خود در حمایت 
از اوکراین پایبندند و برای این کشور بسته های تسلیحاتی ارسال می کنند، 
قدردانی کرد. او دانمارک را به دلیل ارسال »موشک هارپون« که امکان دفاع 
از ســواحل اوکراین را فراهم می کند، ستود.او همچنین گفت که جمهوری 
چک به اوکراین بالگردهای تهاجمی، تانک و سیســتم های راکتی می دهد.

وزیر دفاع ایاالت متحده در جریان نشســت مجازی با متحدان خود در روز 
دوشنبه، اعالم کرد که حدود ۲۰ کشور بسته های کمک امنیتی جدید برای 
اوکراین ارســال کرده اند. آســتین پس از این نشست، به خبرنگاران گفت: 
»کشــورهایی که بســته های جدید را اعالم کردند، شامل ایتالیا، دانمارک، 

یونان، نروژ و لهستان می شوند.«

انتقاد بی سابقه دوترته از پوتین

دوترته به شدت از پوتین بابت »کشتار غیرنظامیان بیگناه« در 
اوکراین انتقاد کرد و گفت: درحالیکه به هر دوی ما برچسب 
»قاتــل« می زنند، اما من مجرمان را می کشــم نه کودکان 
و ســالخوردگان را!به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس، رودریگو دوترته، رئیس جمهوری در حال 
کناره گیری فیلیپین که والدیمیر پوتین، همتای روس خود 
را علنی دوســت و معبود خود می داند، برای نخستین بار به 
اظهارنظر درباره حمله روسیه به اوکراین پرداخت و به شدت 
در ســخنرانی روز )سه شنبه( خود از پوتین انتقاد کرد و او 
را مقصر این جنگ سه ماهه دانست که باعث افزایش قیمت 
نفت شده که بسیاری از کشورها از جمله فیلیپین نیز با آن 
مشــکل دارند.دوترته ضمن تاکید بر اینکه رئیس جمهوری 
روسیه را محکوم نمی کند، با برچسب زدن پوتین به حمله 
به عنوان »عملیــات نظامی ویژه« مخالفــت کرد و گفت، 
این واقعا یک جنگ تمام عیار علیه »یک کشــور مستقل« 
است.رئیس جمهوری فیلیپین در نشست تلویزیونی خود با 
مقام های کابینه گفت: بسیار می گویند که پوتین و من هر دو 
قاتل هستیم. من مدت هاست که گفته ام افرادی را می کشم. 
اما این افراد،  مجرمان هستند نه کودکان و افراد سالخورده. 
ما در دو جهت متفاوت هســتیم.دوترته که ۳۰ ژوئن سال 
جاری میالدی از سمتش کناره گیری می کند بابت سرکوب 
وحشــیانه علیه مواد مخدر در کشور که باعث مرگ ۶۰۰۰ 
مظنون شد، در مظان اتهام قرار دارد.گروه های حقوق بشری 
می گویند این تعداد خیلی بیشــتر است که شامل کودکان 
نیز می شــود و در جریان کارزار مقابله با مواد مخدر در این 
سال های ریاست جمهوری دوترته، کشته شدند.کارزار کشتار 
گســترده غیرمنتظره قاچاقچیان مواد مخدر در فیلیپین به 
دســتور دوترته با هجمه گسترده ای از سوی دادگاه کیفری 
بین الملل و مطرح شــدن ارتکاب جرایم علیه بشریت روبرو 
شده است.بیش از یک هفته پس از محاصره اوکراین توسط 
نیروهای روسیه، فیلیپین به قطعنامه مجمع عمومی سازمان 
ملل در محکومیت حمله روســیه رای مثبــت داد.دوترته 
همچنین با »دوســت« خواندن پوتین به روسیه تاکید کرد 
تا بمباران اوکراین و مناطق مســکونی این کشور را متوقف 
کــرده و به غیرنظامیان بیگناه اجازه دهد تا به صورت ایمن 
از اوکراین خارج شوند.وی هم چنین گفت که اگر جنگ در 
اوکراین ادامه یابد و باعث بی ثباتی جهانی شــود، به شدت 

بابت ثبات تامین نفت برای فیلیپین نگران است.

اجالس داووس؛ 

هشدار رهبران دولتی و تجاری نسبت به دورنمایی تیره و تار
تهدیدات بی شمار در عرصه اقتصاد جهانی، در صدر نگرانی های 
ثروتمندان جهان در نشســت ســاالنه داووس قــرار گرفته و 
برخی نســبت به خطر رکود در سراسر جهان هشدار دادند.به 
گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، رهبران سیاسی و 
تجاری جهان دوشــنبه اجالس »مجمع جهانی اقتصاد« را در 
شــرایطی آغاز کردند که تورم در اقتصادهای مهم مثل ایاالت 
متحده، انگلیس و اروپا در باالترین سطح قرار دارد.این افزایش 
قیمت ها، اعتماد مصرف کننــدگان را تضعیف کرده و بازارهای 
مالی جهان را متزلزل ســاخته و بانک های مرکزی از جمله در 
آمریکا را وادار به افزایش نرخ بهره کرده اســت.در همین حال، 
عواقب حمله روســیه به اوکراین در ماه فوریه بر بازارهای نفت 
و موادغذایی و قرنطینه های مرتبــط با کووید در چین، بدون 
آنکه پایان مشــخصی را بتوان برای آنها متصور شد، این یاس 
و ناامیدی را تشدید کرده است.رابرت هابک، معاون صدراعظم 
آلمان گفــت: ما حداقل چهار بحران داریــم که در هم تنیده 
شــده اند. ما تورم باال داریم... بحــران انرژی داریم... فقر غذایی 
داریم و بحــران آب و هوایی. و اگر ما فقــط روی یکی از این 
بحران ها تمرکز کنیم، نمی توانیم مشکالت را حل کنیم. اما اگر 
هیچ یک از مشکالت حل نشوند، واقعاً می ترسم که با یک رکود 
جهانی مواجه شویم که تأثیر فوق العاده ای بر ثبات جهانی داشته 

باشد.صندوق بین المللی پول )آی ام اف( ماه گذشته چشم انداز 
رشــد جهانی خود را برای دومین بار در ســال جاری میالدی 
کاهش داد و به جنگ اوکراین و تورم به عنوان »خطری واضح و 
فعلی« برای بسیاری از کشورها اشاره کرد.کریستالینا جورجیوا، 
مدیر عامل صندوق بین المللی پول دوشــنبه در داووس گفت 
که جنگ، شرایط ســخت تر مالی و شوک های قیمتی به  ویژه 
برای موادغذایی، به وضوح چشــم انداز را تیره  و تار کرده است. 
با این حال او رکود را پیش بینی نکرد.در جریان این نشست، از 
جورجیوا پرسیده شد که آیا او انتظار رکود را دارد یا خیر. این 
مقام آی ام اف پاســخ داد: نه در این مرحله. البته این بدین معنا 
نیســت که چنین چیزی بعید باشد.  کریستین الگارد، رئیس 
بانک مرکزی اروپا که قرار اســت روز )سه شــنبه( در داووس 
سخنرانی کند، هشدار داده است که رشد و تورم در مسیرهای 
متضادی قرار دارند، زیرا فشارهای فزاینده قیمت ها فعالیت های 
اقتصادی را محدود می کنــد و قدرت خرید خانوارها را از بین 
می برد.او دوشــنبه در وبالگ خود نوشت: ممکن است جنگ 
روسیه و اوکراین به خوبی ثابت کرده باشد که نوک قله جهانی 
شــدن بیش از حد باشد. این امر می تواند برای مدتی منجر به 
کاهش کارایی زنجیره های تأمین شــود و در طول دوره گذار، 

فشارهای هزینه ای بیشتری بر اقتصاد ایجاد کند.

دادگاهی در اوکراین به صورت غیابی دســتور بازداشــت رئیس جمهوری سابق این کشــور به اتهام خیانت را صادر کرد. ویکتور 
یانوکوویچ با تمدید اجاره تاسیســات دریایی به روســیه در کریمه در ســال ۲۰١۰ موافقت کرده بود.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، قرارداد مذکور که با »معاهده خارکیف« شــناخته می شــود و در ســال ۲۰١۰ به دست »ویکتور یانوکوویچ« 
رئیس جمهوری وقت اوکراین امضا شد، به روسیه اجازه داد تا ناوگان دریای سیاه خود را در بندر سواستوپول در شبه جزیره کریمه 
نگه دارد.یانوکوویچ که در پی اعتراضات گسترده ۲۰١۴ اوکراین به روسیه گریخت، تا به همینجا به جرم خیانت، به صورت غیابی به ١۳ سال حبس محکوم شده است. 
این حکم ١۳ ساله به دلیل درخواست اعزام ارتش و نیروی پلیس از روسیه برای برقراری نظم در اوکراین در سال ۲۰١۴ صادر شد.یانوکوویچ که تاکنون همه اتهامات 
علیه خود را تکذیب کرده، هنوز به این دستور بازداشت واکنشی نشان نداده است.دفتر دادستان کل اوکراین اعالم کرد که یک دادگاه در کی یف در روز دوشنبه دستور 
بازداشت یانوکوویچ را صادر کرده است، چرا که پیمان خارکیف با تسهیل افزایش تعداد نیروهای روسیه در اوکراین، زمینه ساز الحاق کریمه در ۲۰١۴ شد.در بیانیه این 
دفتر آمده است، اقدامات یانوکوویچ قانون اساسی اوکراین را نقض کرده و با »کمک به یک کشور خارجی« موجب آسیب رسیدن به »حق حاکمیت، تمامیت ارضی، 
مصونیت قوای دفاعی و امنیت کشوری و اقتصادی اوکراین« شده است.به گزارش رویترز، روسیه که از ۲۴ فوریه )پنجم اسفند ١۴۰۰( به اوکراین حمله کرده، از ناوگان 

دریای سیاه خود در هدف گرفتن اهداف اوکراینی بهره برده است. مسکو اقدامات خود را با عبارت »عملیات ویژه نظامی« توصیف می کند.

معاون نخست وزیر استرالیا، وز )سه شنبه( بیان کرد که روابط این کشور با چین همچنان چالش برانگیز خواهد بود.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری رویترز، ریچارد مارلز، معاون نخست وزیر جدید استرالیا - که دوشنبه در کنار نخست وزیر و چند وزیر کابینه 
دولت جدید این کشور سوگند یاد کرد - در حالی این اظهارات را مطرح کرد که گفته می شود دولت پکن به حزب حاکم استرالیا 
برای پیروزی در انتخابات پارلمانی جدید این کشور تبریک گفته است.روابط میان استرالیا و چین - که شریک اصلی تجاری کانبرا 

است - تیره وتار شده است و از دالیل آن می توان به اختالف نظر در مسائلی مانند تجارت، منشا ویروس کرونا و متهم کردن پکن به دخالت سیاسی اشاره کرد.ریچارد 
مارلز به تلویزیون ای بی سی گفت: از نقطه نظر استرالیا، ما متوجه پیچیدگی روابط می شویم، اما چین دارد سعی می کند دنیا را طوری حول محور خود تنظیم کند که 
تاکنون ندیده ایم...فکر می کنم که این مسائل راه پیش رو را چالش برانگیز خواهد کرد.آنتونی آلبانیز، نخست وزیر جدید استرالیا هم در نخستین سخنرانی خود در این 
جایگاه گفت، روابط دوجانبه با چین همچنان »دشوار« باقی خواهد ماند.به گزارش خبرگزاری شینهوا، لی کچیانگ، نخست وزیر چین روز دوشنبه در پیامی به آنتونی 
آلبانیز پیروزی حزب کارگر در انتخابات پارلمانی استرالیا را تبریک گفته و به انسداد دیپلماتیک دو ساله استرالیا در پکن پایان داد.این در حالیست که ریچارد مارلز 
مدعی شد که هیچ اطالعی از تماس چین ندارد.حزب کارگر استرالیا که تقریبا یک دهه به عنوان اپوزیسیون این کشور فعالیت می کرد، با حمایتی بی سابقه از »سبزها« 

و نمایندگان مستقل حامی محیط زیست، خصوصا کاندیداهای زن، توانست در انتخابات روز شنبه، حزب محافظه کار حاکم را شکست دهد.

اوکراین

بازداشت »ویکتور یانوکوویچ« 
دولت جدید استرالیا:

 روابط با چین همچنان »چالش برانگیز« خواهد بود
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یــک مطالعه جدید نشــان می دهد که گوجــه فرنگی های اصالح 
ژنتیکی شــده می توانند منبع جدیدی از ویتامین D باشــند و به 
کاهش کمبود این ویتامین در سراسر جهان کمک کنند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از ایندیپندنت، محققــان دریافتند که این میوه را 
می توان طوری مهندســی کرد که پیش ساز ویتامین D۳ بیشتری 
تولیــد کند در حالی که مولکول خاصــی که به طور معمول باعث 
تبدیل این ویتامین به کلسترول می شود، مسدود می شود.هنگامی 
که این پیش ســاز کــه پروویتامین D۳  نام دارد در معرض اشــعه 
ماورابنفش قرار می گیرد، می توانــد به ویتامین D۳ یا ویتامین نور 
خورشید تبدیل شود که بسیاری از مردم در سراسر جهان به اندازه 
کافــی از آن برخــوردار نیستند.دانشــمندان می گویند این گوجه 
فرنگی ها که ظاهر و طعمی شبیه گوجه فرنگی های معمولی دارند 
می توانند منبع غذایی جدیدی از ویتامین D باشــند.میزان مصرف 
روزانه توصیه شده ویتامین D برای بزرگساالن ۱۰ میکروگرم است.

محققان می گویند که خوردن تنها دو عدد از این گوجه فرنگی های 
جدید می تواند شــکاف بیــن میزان مصرف ویتامیــن D و میزان 
نیاز مــردم بریتانیا را پر کند.آن ها همچنیــن دریافتند که مقادیر 
پروویتامین D۳ در یک گوجه فرنگی اگر به ویتامین D۳ تبدیل شود 
به اندازه میزان ویتامین D موجود در دو تخم مرغ متوسط  یا ۲۸ گرم 
ماهی تن خواهد بود.داده ها نشــان می دهد که از هر پنج بزرگسال 
و از هر شــش کودک یک نفر ویتامین D کافی ندارد.بدن، ویتامین 

D را پس از قرار گرفتن پوست در معرض نور UVB تولید می کند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند 
افراد مسنی که به طور منظم ورزش می کنند مغز قوی تر و بهتری دارند.

به گزارش ایسنا و به نقل از اس اف، ورزش فقط برای داشتن بدن سالم 
نیســت. برای داشــتن ذهن قوی تر نیز ورزش کار مفیدی است. نتایج 
مطالعه اخیر محققان دانشکده پزشــکی دانشگاه کالیفرنیا-سن دیگو 
نشــان می دهد که ورزش به بهبود وظایف شناختی مربوط به عملکرد 
اجرایی منجر می شود.»زینکا زالتار«)Zvinka Zlatar( نویسنده اصلی این 
مطالعه گفت: ما هنوز نمی دانیم که آیا این فعالیت کم روزانه در شناخت 
اثــر بلندمدتی دارد یا خیر. ما طی این مطالعه به بررســی این موضوع 
پرداختیــم تا دریابیم آیا انجام فعالیت بدنی با شــدت های مختلف در 
طول زمان، در محیط های بــدون نظارت می تواند باعث بهبود طوالنی 
مدت در ســالمت مغز و تغییر رفتار پایدار شود یا خیر.در این مطالعه 
۹۰ فرد بین ۵۰ تا ۷۴ سال انتخاب شدند و محققان از آنها خواستند تا 
در حین ورزش از شــتاب سنج استفاده کنند و چندین تست شناختی 
را از خانه انجام دهند. یافته ها نشان دهنده ارتباط مستقیم بین ورزش 
و عملکرد شــناختی بود.محققان دریافتند در روزهایی که افراد ورزش 
می کردند، عملکرد شناختی شان تقویت می شد اما در روزهایی که افراد 
ورزش نمی کردند، عملکرد شناختی شرکت کنندگان کاهش می یافت.
ارتباط بین ورزش و عملکرد شناختی حتی زمانی که محققان عواملی 
مانند وضعیت اچ آی وی، ســن، جنسیت، تحصیالت و نژاد/قومیت را 
تنظیم کردند، باقی ماند. این ارتباط برای افرادی که برای انجام کارهای 
روزانه مانند تمیز کردن خانه یا پرداخت قبوض به دیگران متکی بودند 

نیز برقرار است.

گوجه فرنگی به منبعی غنی برای 
ویتامین د تبدیل می شود

ورزش، مغز سالمندان را قوی 
می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

راننده "ریکشا" ) سه چرخه مسافرِکش( در شهر کلمبو سریالنکا در صف 
طوالنی و چند ساعته بنزین/ رویترز

 اولین شناور هیدروفویل جهان با قابلیت سرعت باال
 و غوطه وری در عمق 50 متر

استارت آپ ایتالیایی iSpace۲o اعالم کرد که تولید نخستین بدنه هیدروفویل شناور خود با نام deepseaker DS۱ را آغاز کرده است. 
این وسیله قادر است تا روی آب با سرعت ۴۳ کیلومتر بر ساعت حرکت کند و در عین حال تا عمق ۵۰ متری به زیر آب برود.

بنا به ادعای این شرکت، این اولین و تنها نمونه ترکیبی از قایق سریع با قابلیت غواصی است. نیرو بخش آن هم کاماًل الکتریکی 
است که جت های کاماًل بی صدای Deepspeed ساخته شده توسط شرکت sealence جلوبرنده آن هستند.قایق های الکتریکی معموالً 
از محدودیت شدید برد و شعاع حرکتی رنج می برند. اما با باال رفتن سرعت، بدنه این قایق از آب خارج شده و تنها روی آب به 
شکل اسکی حرکت می کند که باعث کاهش شدید کشش شده و برد مؤثر را افزایش می دهد. iSpace۲o هنوز اندازه باتری را اعالم 
نکرده اما در حال بررسی یک پیشرانه هیدروژنی به عنوان جایگزین برای مدل های برد بلندتر است.یکی دیگر از نوآوری های کلیدی 
در این قایق-زیردریایی، فناوری تأمین اکسیژن تقریباً نامحدود Like-A-Fish برای کابین چهارنفره آن است. فناوری سانتریفیوژ 
الکتریکی برای قرار دادن آب دریا در شرایط کم فشار و خارج ساختن اکسیژن محلول دران توسط یک سیستم الکتریکی ۱۵۰ 
واتی به ازای هر نفر است.عالوه بر این، این وسیله مجهز به ناوبری هوش مصنوعی به سبک تسال، کیسه های بادشونده برای خارج 
کردن این وسیله از عمق آب در شرایط اضطراری، نمایشگر هداپ یا سرباال با قابلیت واقعیت افزوده، هیدروفون برای صدای زیر 
آب، دوربین های گو پرو داخلی و ســاختار دوالیه بدنه برای حفاظت بیشــتر است.همه چیز برای پر کردن گاراژ آدم های پولدار 

مهیاست و سفرهای تفریحی کوتاه و ساحلی برای آن ها هیجان انگیزتر خواهد شد.

پاری سن ژرمن به دنبال فروش نیمار
باشگاه پاری سن ژرمن بعد از تمدید قرارداد کیلیان ام باپه به دنبال فروش نیمار است.به گزارش ایسنا و به نقل از لو پاریزین، پاری 
سن ژرمن توانست قرارداد کیلیان ام باپه را تمدید کند که این موفقیت بزرگ برای سران باشگاه به شمار می آید.باقی ماندن ام باپه 
در پاری سن ژرمن با هزینه زیادی برای سران باشگاه همراه شد.طبق اعالم روزنامه لو پاریزین سران پاری سن ژرمن بعد از تمدید 
قرارداد با ام باپه عالقمند به فروش نیمار هستند.نیمار از سال ۲۰۱۷ در پاری سن ژرمن بازی می کند. او نتوانسته انتظارت را در 

این تیم پاریسی برآورده کند و با وجود تمدید قرارداد با او احتمال جدایی اش در تابستان زیاد است.

قمر حسن رتا کمتر معیدیزهی! زلف و رخت قدری و عیدی
همه خوبان عالم را بدیدم

رد کس مزیدی رب آن طوبی ندا مراد چرخ ازرق جاهم آنست
هک باشد آستانت را مریدی هب کوی شاهدی گور شهیدیربآن ردهگ بمیرم، بس عجب نیست ز کنجی رب نیاید من زییدیهب گنجی می خرم وصل رتا، گر شبی رد گردنت گویی بدیدم
دو دست خویش چون حبل الوریدی

پیشنهاد

چهره روز

فقط یک داستان
 The Only Story کتاب فقط یک داســتان با عنوان اصلی
رمانی از جولین بارنز، نویسنده انگلیسی است که در سال 
۲۰۱۸ منتشر شد. این نویسنده در سال ۲۰۱۱ توانست 
برنده جایزه بوکر شــود. رمان حاضر به طور مشــخص 
درباره »عشــق« اســت، موضوعی که بارنز با آن غریبه 
نیســت و می توان گفت او در زندگی اش عشق و غم از 
دست دادن معشوق را به خوبی تجربه کرده است. از این 
رو می توان آسوده خاطر بود که نویسنده می داند چطور 
درباره عشق بنویسد. داستان کتاب از سه بخش تشکیل 
شــده اســت. در بخش اول ما با پُل آشنا می شویم که 
پســری ۱۹ ساله از طبقه متوسط است که در سال های 
دهه شــصت میالدی در پی احساســات و شور و شوق 
جوانی حضوری ناخواســته در زندگی زنی میانسال پیدا می کند و وارد یک رابطه عاشقانه می شود. این 
زن میانسال که سوزان نام دارد متاهل و صاحب دو فرزند است که البته چندان هم از زیستن در کنار 
شوهر ثروتمندش راضی نیست. بنابراین او هم بهانه ای در ذهن خود برای وارد شدن رابطه با پُل دارد اما 
می توان گفت این داستان به طور کلی درباره پل است.این دو در باشگاه تنیسی مختص قشر خاصی از 
جامعه آن زمان انگلستان با هم آشنا می شوند اما به مرور رابطه این دو رنگ و بویی دیگر پیدا می کند، 
از طرف پُل، به تعبیر خودش، عشــق. از طرف سوزان، در اوایل، فقط برطرف کردن خوی مردانگِی پُل. 
این رابطه در خانواده های هر دو نفر که تحت تأثیر آداب و رسوم خاص انگلیسی خود بودند عواقبی در 
پی دارد و نویســنده در بخش ابتدایی کتاب به صورت ویژه به موضوع تاثیر این نوع روابط بر جامعه و 
خانواده و خود افراد می پردازد.جمالت ابتدایی رمان نیز قابل توجه است که در همان ابتدا سوال کلیدی 

را پیش روی خواننده قرار می دهد. سوالی که در ابتدا مطرح می شود....

جلیل شهناز
جلیــل شــهناز )زادهٔ ۱ خــرداد ۱۳۰۰ در اصفهــان – 
درگذشــتهٔ ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ در تهران( موسیقی دان و 
نوازندهٔ تار اهل اصفهان بود.جلیل شهناز، در سال ۱۳۰۰ 
در اصفهــان به دنیا آمد. تقریباً همه اعضای خانواده وی 
با موسیقی آشنایی داشتند و در رشته های مختلف هنر 
از جمله تار، سه تار، ســنتور و کمانچه به مقام استادی 
رسیدند. پدرش »شعبان خان« عالقه وافری به موسیقی 
اصیل ایرانی داشــت و عالوه بر تار که ساز اختصاصی او 
بود، سه تار و ســنتور هم می نواخت. عموی او غالمرضا 
ســارنگ )ســارنج( هم از نوازندگان کمانچه بود.جلیل 
شهناز، از کودکی به موسیقی عالقه مند شد و نواختن تار 
را در نزد برادر بزرگ خود حسین شهناز که به خوبی ساز 
می نواخت، آغاز کرد. پشتکار زیاد و استعداد شگرف جلیل به حدی بود که در سنین جوانی از نوازندگان 
خوب اصفهان شد.در کتاب »موسیقی دانان ایرانی« نوشته پژمان اکبرزاده آمده است: »شهناز نوازندگی 
در رادیو اصفهان را از سال ۱۳۲۸ آغاز کرد و در سال ۱۳۳۶ به دعوت سازمان رادیو به تهران آمدوی در 
دههٔ ۱۳۶۰ همراه با فرامرز پایور )سنتور(، علی اصغر بهاری )کمانچه(، محمد اسماعیلی )تنبک( و سید 
محمد موسوی )نی( »گروه اساتید موسیقی ایران« را تشکیل داد و با این گروه، مسافرت های متعددی 
به کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا داشت. آلبوم کنسرت اساتید موسیقی ایران با آواز شهرام ناظری 
یکی از حاصل های این همکاری است.وی در سال ۱۳۸۳ به عنوان چهره ماندگار هنر و موسیقی برگزیده 
شد.همچنین در ۲۷ تیر سال ۱۳۸۳، مدرک درجه یک هنری )معادل دکترا( برای تجلیل از یک عمر 
فعالیت هنری به جلیل شهناز اهدا شد. در سال ۱۳۸۷، محمدرضا شجریان، گروهی که با آن کار می کرد 

را به افتخار جلیل شهناز، گروه شهناز نام گذاشت.

سینما

فیلم »تصور« ســاخته اولین ســاخته بلند علی بهراد 
نخســتین نمایش خــود را در بخش هفتــه منتقدان 
جشــنواره کــن تجربه کرد.بــه گزارش ایســنا، »تیم 
گریرسون« منتقد نشریه اسکرین در بخشی از یادداشت 
درباره فیلم »تصور« پس از نخســتین نمایش در بخش 
هفته منتقدان جشنواره کن می نویسد:»این فیلم روایت 
مرموز دو شــخصیت است که زندگی شان تنها در طول 
تاکسی سواری  شبانه شان در تهران تالقی پیدا می کند، 
»تصور« بیننده را تشــویق می کند تا هوای اســرارآمیز 
داســتان را در آغوش بگیرد و به طرز بازیگوشــانه ای از 
افشــای دقیق آنچــه در حال روی دادن اســت،امتناع 
می کند.علی بهراد، نویســنده و کارگردان، یک زن )لیال 
حاتمی( و یک راننده تاکســی )مهرداد صدیقیان( را به مخاطب معرفی می کند که هیچ نامی ندارند و 
سپس آنها را در طول چندین تصویر دنبال می کند، که ظاهراً هر مواجهه آنها با یکدیگر به عنوان یک 
شــروع مجدد بین آنها عمل می کند. در واقع، عنوان فیلم دعوتی اســت از مخاطب برای خلق معنای 
شخصی خود از روایت داستان و به این ترتیب »تصور« چیزی فراتر از یک مراقبه زودگذر در مورد عشق 
و اشتیاق نیست.چیزی که به خصوص در مورد این فیلم جذاب است، فرصتی است که برای پر کردن 
جاهای خالی به مخاطب داده شــده اســت.این درام به عنوان بخش مستقل هفته منتقدان در کن به 
نمایش گذاشته شد و لیال حاتمی )بازیگر فیلم برنده اسکار جدایی( در نقش زن ناشناسی ایفای نقش 
کرده که راننده تاکســی با بازی مهرداد صدیقیان را مجذوب خود می کند. مطالعه نقدهای این فیلم 
میتواند به ایجاد آگاهی درباره این فیلم کمک کند، اما فیلم »تصور« ممکن است برای جذب مخاطب 

گسترده در اکران عمومی با چالش هایی رو به رو باشد.

بازتاب نمایش فیلمی با بازی لیال حاتمی
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