
وزارت بهداشت اعالم کرد؛
شناسایی ۱۸۸ بیمار جدید کرونایی 

بنابر اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۸۸ بیمار جدید 
کرونایی در کشور شناسایی شد.به گزارش خبرنگار مهر، تا دیروز 
۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۸۸ 
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ در کشــور شناســایی و ۳۶ نفر 
از آنها بستری شــدند.مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ 

میلیون و ۲۳۳ هزار و ۱۱۷ نفر رسید.
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳ بیمار مبتال به کووید ۱۹ در کشور 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، 
به ۱۴۱ هزار و ۳۴۲ نفر رســید.تا کنون ۷ میلیون و ۵۷ هزار و 
۴۲۷ نفــر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص 
شــده اند.۴۱۴ نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون 
۵۲ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۵۲۳ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در 
کشور انجام شده اســت.در حال حاضر فقط ۱۴۷ شهرستان در 

وضعیت زرد و ۳۰۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

یک اپیدمیولوژیست با اشاره به وضعیت ابتال و 
نحوه پیشگیری از بیماری آبله میمونی و با بیان 
اینکه به نظر می رسد در مقابل آبله میمونی هم 
باید آماده و هوشیار بود، گفت: البته جای نگرانی 
به آن شــدت نیست و بعید به نظر می رسد که 
قابلیت تبدیل شــدن به پاندمی را داشته باشد.

دکتر حمید سوری در گفت وگو با ایسنا، درباره 
بیماری آبله میمونــی، گفت: آبله میمونی یک 
بیماری ویروســی اســت که در ســال ۱۹۵۸ 
شناســایی شــد. به این بیماری آبله جوندگان 
هم گفته می شــود، اما از آنجایی که اولین بار 
در میمون گزارش شده، نام آن را آبله میمونی 
گذاشتند، اما در جوندگان هم مانند خرگوش، 
خوکچه هندی و ... مشــاهده شــده است.وی 
افــزود: راه انتقــال آن هم از طریق ترشــحات 
تنفسی اســت. تاکنون بیش از ۵۰۰ مورد ابتال 
بــه آبله میمونــی تایید شــده در دنیا گزارش 
شده است. خوشبختانه تاکنون مرگی خارج از 
مناطق آفریقای مرکزی ناشــی از این بیماری 
گزارش نشــده اســت. کانون اصلــی و منطقه 
اپیدمیــک آن آفریقای مرکزی و کشــورهایی 

مانند نیجریه، کنگو، کامرون و ... است.ســوری 
گفــت: راش های پوســتی یکــی از عالئم آبله 
میمونی اســت و عالئمی مانند تب، سردرد و ... 
هم دارد. بیشتر هم در کودکان باید نگران ابتال 
به این ویروس بود.این اپیدمیولوژیســت افزود: 
احتمــال مرگ ومیر این بیمــاری در کودکان 
هم بیشتر اســت، اما تاکنون مرگی هم از این 
بیماری در خارج از آفریقا گزارش نشــده است. 
موارد مرگ در آفریقا هم عمدتا به دلیل پایین 
بودن کیفیت خدمات درمانی و عدم رسیدگی به 
موقع بوده است، اما خود بیماری ماهیتا چندان 
بیماری کشنده ای نیست.سوی همچنین درباره 

واکسیناســیون آبله و احتمال ایجاد مصونیت 
نسبت به آبله میمونی، گفت: در کشور افرادی 
که قبل از ۱۳۶۰ متولد شــدند، عمدتا واکسن 
آبله تزریق کرده اند و واکســن آبله تا ۸۰ درصد 
در برابر ابتال به آبله  میمونی مصونیت می دهد.

وی گفت: هــر از گاهی کانون های آلودگی این 
ویــروس به دالیل مختلف ایجاد می شــده، اما 
طی چند دهه گذشــته رو به گســترش بوده 
که به دالیلی مانند جابجایی جمعیت، افزایش 
مســافرت ها و... بوده است. سوری در عین حال 
گفت: به نظر می رسد در مقابل آبله میمونی هم 
باید آماده و هوشیار بود. البته جای نگرانی به آن 
شدت نیست و بعید به نظر می رسد که قابلیت 
تبدیل شدن به پاندمی را داشته باشد. تاکنون 
هم همه گیری از این ویروس به آن صورت دیده 
نشده و ممکن است بیشتر اپیدمی های پراکنده 
در کشورهای مختلف ایجاد کند.وی گفت: یکی 
از راه های پیشگیری از آبله میمونی هم استفاده 
از ماسک است و ادامه استفاده از ماسک، عالوه 
بر محافظت در برابر کرونا، در پیشگیری از آبله 

میمونی هم موثر است.
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سخنگوی دولت گفت: بنا بر پیشنهاد وزارت نیرو تصویب شد که از ۲۱ خرداد تا تاریخ ۳ شهریور ساعت کاری ادارات به ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ دقیقه تغییر کند.
به گزارش خبرنگار مهر علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت دیروز )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: سانحه قطار 
مسافر بری مشهد - یزد را که به کشته شدن برخی از هموطنان عزیز ما انجامید تسلیت عرض می کنم. امیدواریم شاهد تکرار چنین حوادث ناگوار و ناراحت 
کننده ای برای ملت نباشیم. با بررسی عوامل بروز این حادثه هرچه سریع تر باید هم علل این حادثه روشن گردد و هم از تکرار چنین حوادثی پیشگیری شود.

وی ضمن تبریک هفته محیط زیست در رابطه با مصوبات امروز هیئت وزیران عنوان کرد:....
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سخنگوی دولت خبر داد

ساعات کاری ادارات از 21 خرداد در کل کشور تغییر می کند
info@sobh-eqtesad.ir

سازمان انرژی اتمی اعالم کرد:
فعالیت تعدادی از دوربین های 

 فراپادمانی آژانس در ایران
 قطع می شود

تهران-ایرنا-ســازمان انرژی اتمی با صدور بیانیــه ای از قطع فعالیت  
OLEM دوربین های فراپادمانی دســتگاه اندازه گیری بر خط سطح غنا

و فلومتر آژانس در ایران خبر داد.به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، 
در بیانیه سازمان انرژی اتمی آمده است: جمهوری اسالمی ایران تاکنون 
همکاری های گسترده ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است 
که متأسفانه آژانس بدون اینکه در نظر داشته باشد که این همکاری ها 
ناشی از ُحســن نیت ایران است نه تنها قدردان این همکاری ها نبوده 
بلکه به نوعی آن را وظیفه ایران نیز تلقی کرده اســت؛ به همین دلیل 
تصمیم گرفته شد از امروز فعالیت  دوربین های فراپادمانی دستگاه اندازه 
گیری بر خط سطح غنا OLEM و فلومتر آژانس قطع شود که دستور آن 
به مسئولین مربوطه داده شده است.در ادامه این بیانیه آمده است: البته 
بیش از ۸۰ درصــد از دوربین های موجود آژانس دوربین های پادمانی 
هســتند که کمافی الســابق فعالیت این دوربین ها ادامه خواهد یافت.

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران امروز با حضور در یکی از مراکز 
هسته ای بر قطع فعالیت دو دوربین آژانس نظارت کرد.

کمالوندی:
  ایران اقدامات بیشتری 

را در نظر دارد

تهران - ایرنا - سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: برخی از همکاری ها 
که فراتر از پادمان بود و جزو تعهدات نبود و تنها بر مبنای حسن نیت 
این کارها را انجام می دادیم، متوقف شــد.بهروز کمالوندی، سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی دیروز چهارشــنبه در یک گفت وگوی تلویزیونی 
با اشاره به حذف دو دوربین از دوربین های نظارتی آژانس انرژی اتمی 
در ایران گفت: با توجه به همکاری گسترده ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی متاسفانه رفتار آژانس یک رفتار مناسب این همکاری نبوده 
و با تالش کشــورهای غربی به خصوص ســه کشــور اروپایی و غربی 
تحرکاتی را علیه کشــور ما آغاز کردند.کمالوندی اظهار داشت: بر این 
اســاس، تصمیم گرفتیم برخی از همکاری ها که فراتر از پادمان بود و 
جــزو تعهدات ما نبود و تنها بر مبنای حســن نیت این کارها را انجام 
می دادیم، مثل ضبط برخی از فعالیت ها توســط دوربین های آژانس، 
سنجش غنای برخط یا فلومتر، دستور داده شد که فعالیتشان متوقف 
شــود.وی یادآور شد: البته در گذشته هم قرار نبود که اطالعات این ها 
مگر در حالت پذیرش شــرایط ایران داده شود و مبنای آن هم قانون 
اقــدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانــت از منافع ملت ایران بود. 
مــا این اطالعــات را به آنها نمی دادیم و از امــروز این اطالعات ضبط 
هم نمی شود.سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: اقدامات دیگری هم 
در نظر هســت. امیدوار هستیم که آنها به خودشــان بیایند و جواب 
همکاری ایران را با همکاری بدهند. نمی شود که ایران همکاری داشته 
باشــد و آن طرف رفتار نامناســبی از خودشان نشان دهند.۸۰ درصد 
دوربین های آژانس پادمانی هستند. مامتعهد به پادمان هستیم. و آنها 
به فعالیت خود ادامه می دهند. دوربین هایی که قرار است فعالیت آنها 
متوقف شود و ما امروز از بعضی از سایت ها شروع کردیم، دوربین های 
فراپادمانی هســتند. اطالعاتی ضبط می شد که این اطالعات بعدا می 
توانســت برای آژانس قابل استفاده باشــد. ما دیگر این اطالعات را در 
اختیار آژانس نمی گذاریم. امیدواریم با اقداماتی که انجام می شود، آنها 
به خودشان بیایند.کمالوندی تاکید کرد: امیدواریم با اقداماتی که انجام 
می شود، اینها به خودشان بیایند و روش و منش خود را عوض کنند. با 
این رویکرد نمی توانند انتظار داشته باشند که جمهوری اسالمی ایران 
در قبال عدم همکاری آنها و ســوء نیتشــان همکاری گسترده داشته 
باشد. جلساتی با آژانس داشتیم اما متاسفانه گزارشی که مدیرکل داده 
اســت، منعکس کننده همکاری ها و حسن نیتها نبوده و امیدواریم که 

این رویکرد را تغییر دهند.

تهران- ایرنا- حضرت آیــت اهلل خامنه ای تاکید کردند: دولت های عربی و غیر 
عربی که بر خالف خواست ملت ها و برای خواست آمریکا، به سمت عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی رفته اند، بدانند این نشســت و برخاست ها هیچ 
نتیجه ای جز استثمار آنها به وسیله رژیم صهیونیستی نخواهد داشت.به گزارش 
گروه سیاسی ایرنا، حضرت آیت آهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
دیروز )چهارشنبه( در دیدار دست اندرکاران حج امسال، حج را ستون زندگی 
انسان و دربردارنده پیام ها و درس های مهمی برای ابعاد مختلف زندگی فردی 
و اجتماعی انســان دانســتند و بر لزوم تأمین امنیت همه زائران بویژه زائران 
ایرانی به عنوان مطالبه جدی جمهوری اسالمی از دولت میزبان تأکید کردند.

ایشــان حج را برنامه مدبرانه الهی با زوایا و ابعاد و گســتره ای متفاوت از سایر 
برنامه های دینی خواندند و گفتنــد: قرآن کریم حکمت حج را در یک جمله 
کوتاه »قیاماً للناس« یعنی ســتون زندگی بشر بیان می کند. حج در بردارنده 
تعالیم و تمرین هایی اســت که به بشر و نسل های پی در پی می آموزد چگونه 
ارکان زندگی خود را انتخاب کند.حضرت آیت اهلل خامنه ای »تعلیم همزیستی«، 
»ساده زیســتی« و »اجتناب از گناهان و امور در دسترس اما نیازمند مراقبت« 
را از جمله درس های مهم حج برشمردند و در بیان چند توصیه افزودند: همه 
حجاج و همچنین مسئوالن حج قدر این نعمت بزرگ را بدانند و قدردانی آن 
هم عبارت است از نیت قربت برای خداوند و انجام امور به صورت محکم، متقن 

و همراه با ابتکار.

حج مظهر اتحاد امت اســامی است؛ هیچ خللی به اتحاد مسلمانان 
نباید وارد شود

ایشــان حجاج را به ایجاد آمادگِی درونی برای این ســفر معنوی بسیار مهم و 
پرهیز از امور ناپســندی همچون بازارگردی ســفارش مؤکد کردند و گفتند: 
سوغاتی واقعی ســفر حج، قرائت قرآن، نماز و طواف در مسجدالحرام است و 
نباید وقت گرانبها را بــرای کارهای بیهوده هدر داد.حضرت آیت اهلل خامنه ای 

با اشــاره به اینکه حج مظهر اتحاد امت اسالمی است، گفتند: باید همه تالش 
به کار گرفته شود تا هیچ خللی به موضوع اتحاد مسلمانان وارد نشود زیرا ایجاد 

اختالف بخصوص اختالف میان شیعه و سنی از ترفندهای انگلیسی ها است.

 رژیم صهیونیستی دولت هایی را که به سمت عادی سازی روابط با آن 
رفتند استثمار می کند

رهبر انقالب اسالمی، تماس های خوب و روشنگرانه با زائران کشورهای دیگر 
و اســتفاده از قرآن و ُقّراء خوب را از جمله زمینه های افزایش اتحاد برشمردند 
و با تأکید بر اینکه صهیونیســت ها بالی فوری و نقد جهان اســالم هستند، 
افزودند: افشای توطئه و طراحی صهیونیست ها از کارهای ضروری در حج است 
و دولت های عربی و غیر عربی که بر خالف خواســت ملت ها و برای خواست 
امریکا، به سمت عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی رفته اند، بدانند این 
نشســت و برخاست ها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت جز استثمار آنها به وسیله 

رژیم صهیونیستی.

 وظیفه سنگین دولت میزبان تأمین امنیت زائران و جلوگیری از تکرار 
فجایع گذشته است

حضــرت آیت اهلل خامنه ای به وظایف ســنگین دولت میزبان و لزوم عمل این 
دولت بر اســاس مصالح دنیای اسالم نیز اشاره کردند و گفتند: تأمین امنیت 
همه زائران به ویژه زائران ایرانی و جلوگیری از تکرار فجایع گذشته و همچنین 
تجدید نظر در افزایش هزینه ها، از مطالبات جدی جمهوری اســالمی است.

ایشان در پایان از مسئوالن حج درخواست کردند موضوع کاهش ایام حج را در 
دستور کار خود قرار دهند و برای آن راه حلی بیابند.

در ابتدای این دیدار، حجت االسالم والمسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور 
حج و زیارت و آقای حسینی رئیس سازمان حج و زیارت گزارشی از تدارکات 

و برنامه های در نظر گرفته شده برای برگزاری مراسم حج امسال بیان کردند.

سخنگوی گمرک اعام کرد:

تجارت غیرنفتی ایران 38 درصد افزایش یافت
با دستور رییس جمهور:

 خاندوزی از طراحی بسته 
کنترل تورم خبر داد

ضرورت تقویت خط منظم کشتیرانی در شرق آفریقا؛

رونق استفاده از مکانیزم تهاتر میان ایران و آفریقا

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستور رئیس جمهور برای طراحی بسته کنترل تورم برای ۹ ماه پایانی سال ۱۴۰۱ 
خبر داد.به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه دیروز چهارشنبه هیات 
وزیران، در جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسشی درباره زمان اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی در کشور گفت: 
از ابتدا تصمیم ستاد اقتصادی دولت این بوده که تا زمانی که اجرای آزمایشی کاالبرگ قطعی و نتایج آن محرز 
نشــده ما تعمیم آن برای کل کشــور و اجرای رسمی آن را کلید نزنیم.وی افزود: االن در برخی استان ها سرعت 
پیشرفت کار است و ایراداتی وجود داشته که در برخی استان ها که ناچار شدیم به لحاظ فنی برخی از نقاط طرح 
را اصالح کنیم. هر زمان که اجرای آزمایشی طرح به خاتمه رسید ما می توانیم طرحی با کمترین ایراد و اشکال 

را برای کشور اجرا کنیم.وی همچنین....

دلیل اختاف 100 درصدی قیمت کارخانه تا بازار

عرضه قطره چکانی خودروسازان

خروج قطار طبس - یزد از ریل
ایســنا/تهران در ساعت ۵:۳۰ صبح دیروز قطار مسافربری طبس - یزد با ۴۳۰ خدمه و مسافر در حال 
حرکت در مسیر خود بود که در محدوده ایستگاه مزینو از ریل خارج شد. و باعث کشته و مصدوم شدن 

تعدادی از هموطنان در این حادثه شد.

افزایش مصدومان خروج قطار مشهد-یزد از ریل به 8۶ نفر
ســخنگوی سازمان اورژانس کشــور از افزایش مصدومان حادثه خروج قطار مسافربری مشهد - یزد از 
ریل به ۸۶ نفر خبر داد.مجتبی خالدی در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهارکرد:  حوالی ساعت ۵:۳۰ 
صبح دیروز  قطار مسافربری مشهد - یزد  در حال حرکت بود که در ۵۰ کیلومتری طبس، در محدوده 
ایستگاه مزینو از ریل خارج شد.وی ادامه داد:  ۲۰ دستگاه آمبوالنس زمینی و اتوبوس آمبوالنس و بالگرد 
اورژانس از شهرهای طبس، یزد، گناباد و بیرجند به محل اعزام شدند.   همچنین رئیس اورژانس بیرجند 
و یزد نیز به محل حادثه همراه با تیم های عملیاتی اعزام شدند و تمامی بیمارستان های منطقه درحال 
آماده باش کامل قرار دارند.خالدی با بیان اینکه بر اساس اخرین آماری که به اورژانس کشور اعالم شده 
اســت این حادثه تا کنون ۱۸ تن جان خود را از دســت دادند  اظهار کرد: تعداد مصدومان این حادثه 
نیز به ۸۶ نفر افزایش یافته است.  سخنگوی اورژانس کشور اسامی۸۶ نفر از مصدومان این حادثه را به 

شرح زیر اعالم کرد.

افزایش فوتی های حادثه واژگونی قطار مشهد - یزد
رئیس سازمان اورژانس استان یزد آخرین آمار تعداد فوتی های حادثه قطار مشهد - یزد را ۲۱ نفر اعالم 
کرد.دکتر »احمد دهقان« که در محل حادثه حضور دارد، ضمن اعالم این خبر، اضافه کرد: دو دستگاه 
خودروی ویژه ی حمل جســد توسط اداره کل مدیریت بحران استانداری یزد جهت انتقال متوفیان، به 
صحنه ی حادثه اعزام شــده.به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اورژانس یزد، این مسئول اعالم 
کرد: با توجه به هماهنگی صورت گرفته با دادستانی، اقدامات تشخیص هویت متوفیان در پزشک قانونی 
یزد پیگیری و انجام خواهد شد.گفتنی است؛ قطار مسافری مشهد به یزد صبح امروز به دلیل برخورد با 
یک دستگاه بیل مکانیکی از خط خارج شد که منجر به جانباختن و مصدومیت قریب به ۷۰ مسافر این 

قطار شد. مصدومان این حادثه جهت مداوا در بیمارستان طبس تحت درمان قرار دارند.

فوت قطعی 1۷  نفر از مسافران قطار مشهد- یزد / شناسایی اجساد ادامه دارد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از فوت قطعی ۱۷  نفر از مسافران قطار مشهد- یزد که در ایستگاه 
عباس آباد از ریل خارج شــده بود، خبر داد.محمد موســوی میرزایی اظهار کرد: از اولین لحظات وقوع 
این حادثه و با توجه به فوریتی که در این خصوص وجود داشــت و با پیگیری های استاندار، تیم های 
امدادی در قالب چهار دســتگاه بالگرد، دو دستگاه اتوبوس آمبوالنس و ۱۸ دستگاه آمبوالنس در محل 
حادثه حضور پیدا کردند.به گزارش ایسنا، وی افزود: تا این لحظه فوت ۱۷ نفر از مسافران قطعی شده اما 
قطعاتی از اجساد هنوز در محل حادثه وجود دارد که متعلق به اجساد دیگر و یا همین ۱۷ مسافر فوت 
شده است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: همه مصدومان به بیمارستان شهید مصطفی 
خمینی طبس منتقل شــده اند و اقدامات درمانی تخصصی درباره آنها انجام شده و هیچ  کمبودی در 
خصوص تجهیزات درمانی هم وجود ندارد.موسوی تصریح کرد: بیماران بد حال به طبس منتقل شده 
اند و کارهای تخصصی در باره آنها در حال انجام است و بقیه مسافران در وضعیت مناسبی قرار دارند و 

از خانواده های آنها درخواست می کنیم که دغدغه ای در این مورد نداشته باشند.

مسافران سانحه  دیده قطار به یزد منتقل می شوند
مدیر کل راه آهن یزد با اشاره به در حال بررسی بودن علت سانحه قطار مسافربری مشهد به یزد توسط 
کارشناســان، از تدارک قطاری برای انتقال مســافران از محل حادثه به طبس و از آنجا به شهر یزد از 
طریق اتوبوس خبر داد.»رحمت رحمت نژاد« ضمن عرض تســلیت به خانواده های جانباختگان حادثه 
قطار مسافر مشــهد - یزد، در مورد این حادثه گفت: متأسفانه ساعت ۵:۲۵ صبح امروز قطار مسافری 
مشهد مقدس به یزد در بالک عباس آباد - ریزو در اداره  کل راه آهن شرق دچار حادثه می شود که در 
در همان ســاعات اولیه صبح همکاران راه آهن کشور و راه آهن یزد طی جلسات ویژه ای، ستاد بحران را 
تشــکیل داده و مشغول به امدادرسانی در محل شدند.وی افزود: علت اولیه حادثه برخورد قطار با بیل 
مکانیکی که فاصله ایمن با خط راه اهن را رعایت نکرده بود، اعالم شده ولی با اعزام تیم کمیسیون عالی 
سوانح راه آهن به محل حادثه، بررسی دقیق تر این موضوع از تمامی ابعاد در حال انجام است.رحمت نژاد 
علت حضور بیل مکانیکی را در محل ظاهراً به منظور فعالیت در کارگاه بهسازی خط عنوان کرد و گفت: 
اعضای کمیسیون عالی سوانح که متشکل از خبرگان صنعت ریلی است باید ضمن بررسی تمامی ابعاد 

این مسئله، علت دقیق حادثه را اعالم کنند.

رهبر معظم انقاب در دیدار دست اندرکاران حج:

رژیم صهیونیستی دولت هایی را که به سمت 
عادی سازی روابط با آن رفتند استثمار می کند
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آبله میمونی قابلیت تبدیل شدن به »پاندمی« را دارد؟
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گزیده خبر

سرپرست نمایندگی ایران نزد سازمان های بین المللی در وین:
تمام اقدامات جبرانی هسته ای ایران بر 

اساس NPT است

تهران-ایرنا- سرپرســت نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان های بین 
المللی در وین، ضمن سخنرانی در نشست شورای حکام با موضوع راستی 
آزمایــی و نظارت بــر اجرای برجام در جمهوری اســامی ایران، مواضع 
اصولی کشــورمان را خطاب به نمایندگان دولت های عضو مطرح کرد.به 
گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، محمدرضا غائبی سرپرست نمایندگی 
کشورمان در ابتدا با تأکید بر اینکه انتظار نتیجه متفاوت داشتن در حالی 
که کماکان علل و ریشــه های اصلی مشــکل موجود در ارتباط با برجام 
وجود دارد از نظر روش شــناختی نادرســت و از نظر منطقی بی تدبیری 
است، ضمن انتقاد از نادیده گرفتن تعهدات متقابل سایر شرکت کنندگان 
برجام افزود: اگر یک آژانس بین المللی برای نظارت بر اشاعه تحریم های 
غیرقانونی داشتیم، گزارش مربوط به نقض تعهدات توسط ایاالت متحده و 
اتحادیه اروپا/E3 در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت )2015( طوالنی 
بود.غائبی در ادامه ضمن دعوت از  هیات ها جهت مطالعه بخش های 3 و 7 
ضمیمه II از پیوست A ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که 
تصریح کننده تعهدات حقوقی طرفهای دیگر برجام است، افزود: معتقدم 
که مطالعه این بخش  برای داشــتن رویکردی متوازن تر و واقع بینانه تر 
نســبت به وضعیت فعلی برجام ارزشمند خواهد بود و در نهایت ارزیابی 
از گزارش فعلی مدیرکل را در چارچوب مناســب خود قرار می دهد.این 
دیپلمات کشورمان در ادامه با اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و 
همزمان اعمال مجدد تحریم های یکجانبه قهرآمیز، غیر انسانی و ظالمانه 
علیه کشورمان و بر شمردن مشکات ناشی از آن، افزود: این تحریم ها نه 
تنها بر فعالیت های افراد و شرکت های مستقل خصوصی در سراسر جهان 
فشــار می آورد، بلکه در انتخاب های سیاست خارجی حاکمیتی کشورها 
و ســازمان های بین المللی که حامی برجام و تجارت با ایران هستند نیز 
تاثیر منفی گذاشــته و اختال ایجاد می کند. اِعمال فراسرزمینی چنین 
تحریم های یکجانبه، به نوبه خود نقض قوانین بین المللی است، چه رسد 
به نقض تعهدات ایاالت متحده بر اســاس قطعنامه 2231 شورای امنیت 
که خود مقوله ای جداست.سرپرســت نمایندگی دائم کشورمان در ادامه 
با اشــاره به اینکه ایاالت متحده اساساً هر کاری را که ذیل برجام متعهد 
به عدم انجام آن شــده بود را مرتکب گردید و هر کاری را که ذیل توافق 
متعهد به انجام آن شده بود، انجام نداد، اظهار داشت: چنین تحریم هایی 
نه تنها هیچ مبنایی ذیل قطعنامه 2231 شــورای امنیت ســازمان ملل 
ندارند  بلکه به وضوح بر خاف آن قطعنامه، که دستور لغو آن تحریم ها 
را می دهد نیز می باشد. آنها همچنین به منزله تحمیل موازین اقتصادی 
غیرقانونی هستند که نقض اصل عدم مداخله مندرج در منشور ملل متحد 
می باشــند. وی افزود: با این تحریم ها، ایاالت متحده اشخاص حقیقی و 
حقوقی خارجی را از طریق اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی خود اجبار 
می کند که  با اختیارات نظارتی سایر بازیگران بین المللی نیز تداخل دارد،  
آمریکا  از این طریق قصد دارد بر انتخاب های سیاســی سایر کشورهای 
مستقل در راستای ترجیحات سیاست خارجی خود  تأثیر بگذارد.غائبی با 
تأکید بر صبر راهبردی ایران و اجرای کامل برجام تا یکسال پس از خروج 
آمریکا از آن و اعمال مجدد تحریم ها، ضمن اشــاره به قانونی بودن اقدام 
کشــورمان در اجرای تعهدات خود ذیل بندهای 26 و 36 برجام، افزود: 
اقــدام آمریکا را نمی توان تافی یــا اقدام متقابل قانونی تلقی کرد، بلکه 
آنها صرفاً »ســوء اســتفاده از قدرت« هستند که هنجارهای قوانین آمره 
حقوق بین الملل  را نقض می کنند و قطعاً منشــور ســازمان ملل را نیز 

تضعیف می کنند.
غائبی با اشاره به اثرات اقدامات غیرقانونی و غیر انسانی ایاالت متحده بر 
مردم عادی ایران از جمله در حوزه داروها و تجهیزات پزشکی که که ادعا 
میشــود  مشمول تحریم نیستند، افزود: دولت ها، به ویژه کشورهای عضو 
E3 و اتحادیه اروپا که بارها حمایت کامی خود را از برجام ابراز کرده اند، 
باید به این فکر کنند که تا چه حد عمًا حمایت خود را از جمله از طریق 
ابزارها و اقداماتی برای کاهش این اثرات منفی انجام داده اند؟ کسی نمی 
توانــد از برجام حمایت کند، در حالی کــه تحریم های غیرقانونی ایاالت 
متحــده را اجرا می کند یا دارایی های مردم ایران را در حوزه قلمرو خود 
مســدود می کند. آن حمایت شعاری بیش نیســت وتناقض آن در عمل 
روشن است  . نماینده کشورمان همچنین با تأکید بر اینکه تمام اقدامات 
جبرانی هســته ای انجام شده توســط ایران در راستای حقوق و تعهدات 
کشورمان بر اساس NPT اســت، با اشاره به دسترسی ها و بازرسی های 
گسترده شفاف ساز آژانس در ایران، افزود: جزئیات گزارش های مدیرکل، 
جلوه ای قوی از سطح بی سابقه شفافیت در برنامه و فعالیت های هسته ای 
ایران است که تا کنون ادامه داشته است.وی همچنین به مذاکرات احیای 
برجام اشاره کرد و افزود: این مذاکرات فرصتی منحصر به فرد برای طرف 
های برجام و ایاالت متحده فراهم کرد تا نیت واقعی خود را برای بازگشت 
به اجرای کامل تعهدات خود از طریق لغو تمامی تحریم های غیرانسانی و 
غیرقانونی به شیوه ای موثر و قابل راستی آزمایی ثابت کنند.وی افزود: بعد 
از مدت طوالنی طی شده هنوز مشخص نیست که آیا دولت کنونی ایاالت 
متحده آماده است تا سیاست رســوای فشار حداکثری و اعتیاد طوالنی 
مدت خود را برای اســتفاده از تحریم علیه کشــورمان را کنار بگذارد، به 
قوانین بین المللی احترام گذارد، تعهدات مربوط به لغو تحریم های خود را 
به طور کامل، مؤثر و قابل راستی آزمایی اجرا نماید، و تمام تصمیمات الزم 
اتخاذ کند.سرپرســت نمایندگی دائم کشورمان در پایان با اشاره به اینکه 
ایــاالت متحده باید دریابد که نیاز دارد به نگرانی های ناشــی از تخلفات 
قبلی خود رسیدگی کند، و حداقل آن این است که بتوان به اجرای آینده 
تعهداتشــان اعتماد کرد، افزود: جمهوری اسامی ایران نیز به نوبه خود 
به طور جدی و معنادار درگیر مذاکره با اعضای برجام برای رســیدگی به 
مسائل ناشی از خروج آمریکا شده است و مهم است که نتیجه این تاش ها 
اجرای معنادار، مؤثر و قابل راستی آزمایی تعهدات سایر شرکت کنندگان 

برجام را نیز تضمین کند.

رئیسی در گفت و گوی تلفنی با استانداران 
خراسان جنوبی، یزد و فرماندار طبس:
 همه امکانات برای 

امدادرسانی به مصدومان 
حادثه قطار بسیج شود

تهران - ایرنا - رئیس جمهور در گفت وگوی 
تلفنی با اســتانداران خراســان جنوبی، یزد 
و فرمانــدار طبس پیگیــر آخرین وضعیت 
مصدومان و بازمانــدگان حادثه ریلی طبس 
شد و دســتوراتی برای بررســی علل حادثه 
صادر کرد.به گزارش حوزه دولت ایرنا، »آیت 
اهلل سید ابراهیم رئیسی« پس از جلسه هیات 
دولت در تماس با اســتاندار خراسان جنوبی، 
یزد و فرماندار طبس بر بســیج همه امکانات 
برای امدادرســانی به مصدومان حادثه خروج 
قطار از ریل در طبس تاکید کرد.رئیســی با 
تســلیت به خانواده جان باختگان این حادثه 
تلخ، برای آنــان از درگاه خداوند صبر و اجر 
مســالت کرد.رئیس جمهور در جلسه امروز 
صبح هیــات دولت و پس از اطــاع از ابعاد 
مختلف این حادثه به وزیران کشــور و راه و 
شهرسازی ماموریت داد تا علل خروج قطار از 
ریل را بررسی و با عوامل بروز چنین حوادث 
تلخی برخورد شــود تا دیگر شــاهد چنین 
مسایلی نباشیم.قطار مسافربری طبس - یزد 
ســاعت 5:30 دقیقه بامداد امروز چهارشنبه 
در کیلومتر 50 محور طبس - یزد )ایســتگاه 
مزینو( به علت برخورد با یک دســتگاه بیل 
مکانیکــی از ریل خارج شــد؛ مصدومان این 

حادثه تا االن ۴7 نفر اعام شده است.

سخنگوی دولت خبر داد

ساعاتکاریاداراتاز۲۱خرداددرکلکشورتغییرمیکند
سخنگوی دولت گفت: بنا بر پیشنهاد وزارت نیرو تصویب شد 
که از 21 خرداد تا تاریخ 3 شــهریور ساعت کاری ادارات به 7 
صبح تا 13:30 دقیقه تغییر کند.به گزارش خبرنگار مهر علی 
بهادری جهرمی سخنگوی دولت دیروز )چهارشنبه( در حاشیه 
جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: سانحه 
قطار مسافر بری مشــهد - یزد را که به کشته شدن برخی از 
هموطنان عزیز ما انجامید تســلیت عرض می کنم. امیدواریم 
شاهد تکرار چنین حوادث ناگوار و ناراحت کننده ای برای ملت 
نباشیم. با بررسی عوامل بروز این حادثه هرچه سریع تر باید هم 
علــل این حادثه روشــن گردد و هم از تکــرار چنین حوادثی 
پیشگیری شود.وی ضمن تبریک هفته محیط زیست در رابطه 
بــا مصوبات امروز هیئــت وزیران عنوان کــرد: هیئت وزیران 
مصوبات متعددی در این جلســه و جلسه قبلی داشت. بنده به 
دو مصوبه که عموم مردم و جامعه سواالت بیشتری در خصوص 
آن دارند، اشــاره می کنم. امروز آئیــن نامه ناظر به قانون رتبه 
بنــدی معلمان در هیئت وزیران مطرح شد.ســخنگوی دولت 
اضافه کرد: پیش از این پیشــنهاد اولیه این آیین نامه از سوی 
وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان امور استخدامی و 
ســازمان برنامه و بودجه تقدیم دولت شــده بود. کمیســیون 
مربوطــه در دولت 7 جلســه در این زمینه تشــکیل داد و در 
کمیسیون های فرعی نیز این آئین نامه مورد بحث و بررسی قرار 
خواهد گرفت.بهادری جهرمی خاطرنشــان کــرد: با توجه به 
جایگاه معلمان و شان معلمان در میان آحاد مردم و توجه دولت 
به حفظ و ارتقاء شــان معلمان و جامعه فرهنگیان، موضوع با 
دقت مورد بررسی قرار گرفت تا آئین نامه منطبق بر قانون تهیه 
شــد تا هرچه بیشتر جایگاه این عزیزان رعایت شود.وی اضافه 
کرد: به تفصیل در جلسه دولت در خصوص بخش های مختلف 
آئین نامه این قانون بحث شد. کلیات این آئین نامه به تصویب 
هیات وزیران رســید. تــا وزارت آموزش و پــرورش بتواند در 
چارچــوب این آئین نامه به ســمت اجرای ایــن قانون هرچه 
ســریع تر و کیفی تر حرکت کند.ســخنگوی دولت با اشاره به 
مصوبه دیگر هیئت دولت، گفــت: مصوبه دیگری که امروز در 
هیئت وزیران به تصویب رســید و آثار آن نیز مهم است، بحث 
اصاح ســاعات کاری اداری به منظور مدیریت مصرف برق در 
ایام گرم تابســتان است. استانداری تهران و وزارت نیرو در این 
زمینه پیشنهادی ارائه کرده بودند. پیش از این هم ما مصوبه ای 
داشــتیم که برخی از اختیارات به اســتانداران برای مدیریت 
ســاعات کاری در جهت اصًا وضعیت مصرف برق به ویژه در 
محیط های اداری اعطا شــده بود.بهادری جهرمی اضافه کرد: 
امروز یک مصوبه عمومی برای کل کشور بنا به پیشنهاد وزارت 
نیرو به تصویب رسید که ساعات اداری از تاریخ 21 خرداد ماه 
تا تاریخ ســوم شهریور ماه از ساعت 7 صبح تا 13:30 در تمام 
ادارات کشور باشد. طبیعتاً در مورد بخشی از ساعت کاری که 
به واسطه این تغییر ساعت کاهش پیدا می کند، از سوی مقامات 
مربوطه در خال سایر ساعات هفته باید جبران صورت گیرد تا 
خللــی در ارائه خدمــات اداری پیــش نیایــد.وی ادامه داد: 
تصمیماتی در راســتای همان مصوبه قبلی در زمینه مدیریت 
مصرف برق در حوزه صنایع و کشاورزی هم داشتیم که این دو 
حوزه با هماهنگــی و همکاری متولیان خود این حوزه صورت 
می گیرد.ســخنگوی دولت تصریح کرد: توافقی با کشــاورزان 

محتــرم و وزارت صنعت معدن و تجارت با وزارت نیرو و وزارت 
نفت صورت می گیرد تا هرچه می شــود، خللی به حوزه تولید 
وارد نشود و برق مورد نیاز کشاورزی و صنعت تامین شود و در 
عین حال اولویت به بخش خانگی داده شــود تا شاهد قطعی 
برق های خانگی نباشــیم. اگر بتوانیم با همکاری همه مردم در 
مسیر مدیریت مصرف حرکت کنیم، شاهد قطعی دیگر نخواهیم 
بود.بهادری جهرمی اضافه کرد: بنده تاکید می کنم که این یک 
دســتاورد همگانی خواهد بود و یک وعده نیست. برنامه ریزی 
هایی می شــود و در صورتی که هم مــردم در مصرف خانگی 
مدیریت مصرف داشــته باشند و هم در بخش صنعت و هم در 
بخش کشاورزی همکاری الزم در مدیریت مصرف صورت گیرد، 
می توانیم جلوی تکرار خاموشی های سالیان گذشته را بگیریم. 
اگر هم این همکاری موثر صــورت نگیرد، نمی توان به نتیجه 
رسید.وی در پاســخ به ســوالی در خصوص واکنش ایران به 
تصویب احتمالی قطعنامه علیه کشورمان در شورای حکام، بیان 
کرد: رئیس سازمان انرژی اتمی توضیحات کافی را در این زمینه 
دادنــد. طبیعتاً در ادامه هم اگر الزم باشــد مجدداً به اصحاب 
رســانه توضیح می دهنــد. یکی از اولویت هــای دولت تمرکز 
سیاست خارجی به حوزه تجارت و تعامات اقتصادی و تجاری 
بین کشــورها است.ســخنگوی دولت ادامه داد: در این راستا 
سازمان توسعه تجارت خارجی که زیر مجموعه وزارت خارجه 
است فعالیت های گسترده ای را آغاز کرده است. یکی از جوامع 
هدف آن کشورهای آفریقا است. هم برای ترابری به قاره بزرگ 
آفریقا و هم شناسایی بازارهای هدف و تسهیل و فراهم سازی 
زیرساخت های الزم برای توسعه تجارت برنامه های متعددی در 
دستور کار است.بهادری جهرمی بیان کرد: یکی از الگوهایی که 
این ســازمان پیش رو دارد و در چند کشور هم این مسیر را با 
موفقیت طی کرده است، تشکیل مراکز تجاری در این کشورها 
به منظور خدمات رســانی به تجار است.وی در رابطه با برنامه 
دولت برای کنترل گرانی های بازار به دنبال اجرای طرح عادالنه 
سازی یارانه ها، تصریح کرد: یک گروه کاالهایی هستند که از ارز 

ترجیحی متاثر بودند و آن کاالها اعام شــد. مشخص بود که 
قیمت آن کاالها متاثر از ارز ترجیحی بود که به وارد کننده آنان 
تخصیص داده می شــد. شــیوه پرداخت این یارانه تغییر کرد.

ســخنگوی دولت تصریح کرد: بخش دیگــر گرانی ها ناظر بر 
تمامــی کاالها اســت. صرف نظر از اجرا یا عــدم اجرای طرح 
عادالنه ســازی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی را در 
سطح جهانی شاهد هستیم و افزایش قیمت های جهانی را در 
حوزه کاالهای اساسی در کل دنیا می بینیم.بهادری جهرمی با 
تاکید بر اینکه صرف نظر از موضوع اجرای طرح عادالنه سازی 
یارانه هــا یا برخی از تصمیمات قانونی که در مجلس شــورای 
اسامی اتخاذ شده است. این تورم جهانی رخ داده است، گفت: 
مثًا نحوه محاسبه عوارض ورودی تا پیش از این مطابق عدد ارز 
ترجیحی بوده است. هر کاالیی که وارد کشور می شود، در زمان 
محاســبه قیمت یک مبنایی دارد. تا پیش از امســال مبنای 
محاسبه این ۴,200 تومان بود. قانون گذار تکلیفی را در قانون 
بودجه برای دولت پیش بینی کرد. این نرخ دیگر باید بر مبنای 
ای. تی. اس محاسبه شود.وی افزود: دیگر حقوق ورودی و سود 
گمرکی مبتنی بر نرخ ای. تی. اس می گیریم یعنی حدود 5 تا 
6 برابر آن عدد قبلی باید محاســبه شود. معادل آن نیز پیش 
بینی درآمد از ســوی قانون گذار در نظر گرفته شــده است و 
هزینه هایی نیز در نظر گرفته شــده است. این موضوع افزایش 
قیمتی را در همه کاالها رقم می زند.سخنگوی دولت بیان کرد: 
مثال دیگر این اســت که در سه ماه پایانی سال گذشته شاهد 
اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بودیم. دامنه شمول 
قانــون افزایش پیدا کرد. حجم مالیات بر ارزش افزوده ای که از 
کاالهای مختلف اخذ می شــود، افزایش پیدا کرد. طبیعتاً این 
حجم مالیات که توسط قانون گذار مصوب شده است، بار تورمی 
را به جا خواهد گذاشــت و بر افزایش قیمت ها تاثیر می گذارد.

بهــادری جهرمی تاکید کرد: باید روشــن گــردد که افزایش 
قیمت های موجــود در بازار آثار عوامل متعددی همچون تورم 
جهانی، برخی از تصمیمات قانونی یا مقرراتی که آثار گرانی را 

در پی دارند اســت. ستاد تنظیم بازار نیز در این ایام به صورت 
روزانه تشکیل جلســه می دهد.وی افزود: ســتاد تنظیم بازار 
بررسی می کند که قیمت تمام شده این محصول امروز باید چه 
میزان باشد. وقتی دستمزد کارگر امروز با دستمزد کارگر سال 
گذشــته متفاوت می شود، قیمت تمام شــده کاال نیز متفاوت 
می شود. اگر باالتر از قیمت جنس عرضه شود سازمان تعزیرات 
با آن برخورد می کند.سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری 
در خصــوص روند مذاکرات ایران و عربســتان، بیان کرد: بهتر 
است این ســوال را از سخنگوی وزارت خارجه بپرسید. موضع 
ایران روشن است. تعامل با همسایگان در اولویت ایران قرار دارد 
و در چارچوب حفظ اســتقال داخلی مســیر تعامل را با همه 
همسایگان دنبال خواهد کرد.بهادری جهرمی در خصوص انتقاد 
نمایندگان از عدم مطابقت آئین نامه اجرایی قانون رتبه بندی 
معلمان با قانون مصوب مجلس، گفت: دولت در چار چوب قانون 
رتبه بندی و با هدف اجرای این قانون آئین نامه آن را به تصویب 
می رساند. نکته ای باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانون 
گذار مجلس شورای اسامی است که قواعدی را در قالب قوانین 
تصویب و جهت اجرا به دولــت ارجاع می کند.وی اضافه کرد: 
طبیعتــاً هنگام تصویب یــک قانون در مجلــس صد در صد 
نماینــدگان موافق تمام مواد آن قانون نیســتد. ما در حوزه ها 
مختلف شاهد هستیم. که بعضاً برداشت های شخصی نمایندگان 
مجلس که محترم نیز می باشد به میان می آید.سخنگوی دولت 
تاکید کرد: طبیعتاً دولت مکلف به اجرای قانونی اســت که به 
تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسیده است. مصوبات هیات 
وزیران پس از تصویب از ســوی هیــات تطبیق مجلس مورد 
بررسی قرار می گیرد، اگر سوء برداشتی یا اختافی وجود داشته 
باشد آن موارد منعکس می شود و دولت اقدام به اصاح مصوبه 
می کند.بهادری جهرمی در ادامه در خصوص حادثه خارج شدن 
قطار مشــهد_ یزد از ریل، خاطرنشان کرد: به محض وقوع این 
حادثــه دل خراش تمامی مقامات منطقه به محل حادثه اعزام 
شدند. در این حادثه پنج واگن مورد آسیب قرار گرفتند که سه 
واگن به نوعی از ریل خارج شــده و دچار ســانحه شده است. 
بخشی از هموطنان فوت کردند که هنوز آمار دقیق و رسمی به 
ما اعام نشده است.وی ادامه داد: وزیر کشور به صورت تلفنی 
به دولــت گزارش اجمالی را ارائه کردنــد. حوالی 5 صبح این 
حادثه به وقوع پیوســته و به محــض حادثه مقامات محلی به 
منطقه اعزام شــدند. مقامات ملی مرتبط هم به سمت منطقه 
حرکت کردند. وزیر کشــور هم امروز به جلســه هیئت دولت 
نیامدند به ســمت منطقه رفتند. اورژانس به منطقه اعزام شد. 
یک قطار دیگر برای حمل مسافران به منطقه اعزام شد. عموم 
حادثه دیدگان به شــهر یزد منتقل شدند.وی در پایان تصریح 
کرد: هلیکوپترهای امدادی هم به منطقه اعزام شده بود. رئیس 
جمهور نیز ضمن تســلیت این حادثه دلخراش به هم میهنان، 
دســتوراتی را بــه منظور تســریع در رســیدگی به وضعیت 
مصدومان، جان باختگان و آسیب دیدگان دادند. موارد اولیه ای 
در خصوص علت این حادثه اعام شــد، اما چون بررسی نهایی 
نشده قابل اعام نیســت. باید هم علت وقوع این حادثه مورد 
بررســی قرار گیرد و هــم از تکرار چنین حوادث دلخراشــی 
پیشــگیری شــود و اگر قصور و تقصیری در این زمینه بوده با 

متخلفان آن برخورد شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:طرح پیش نویس قطعنامه علیه 
ایران در شورای حکام یک حرکت سیاسی و در راستای سیاست 
فشــار حداکثری اســت و اهداف اصلی آن و همچنین پشتیبانی 
و راهبری آن با رژیم صهیونیســتی است.به گزارش خبرنگار مهر، 
محمد اسامی رئیس سازمان انرژی اتمی پیش از ظهر دیروز در 
حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی 
در خصوص قطعنامه پیشــنهادی سه کشــور اروپایی در شورای 
حکام علیه ایران گفت: این حرکت اخیر سه کشور اروپایی با طرح 
پیــش نویس قطعنامه علیه ایران در شــورای حکام یک حرکت 
سیاسی و در راستای سیاست فشار حداکثری است و اهداف اصلی 
آن و همچنین پشتیبانی و راهبری آن با رژیم صهیونیستی است.

اسامی تاکید کرد: موارد اتهامی و ادعایی مطرح را 20 سال است 
که به ایران نســبت می دهند. اساس شکل گیری برجام برای رفع 
این اتهامات بود. اگر جمهوری اســامی ایــران برجام را پذیرفت 
بــرای این بود تا این اتهامات را رد کرده و اعتمادســازی کند.وی 
خاطر نشــان کرد: تمامی موارد ادعایی در قالب pmd بسته شده 
اســت یعنی مذاکره، بازرسی، بازدید صورت گرفته و پرونده بسته 
شــده است. در این راستا تفاهمی صورت گرفته است که طرفین 
متعهد تکالیفی داشــتند. آنها باید تحریم هــا را لغو می کردند و 
همکاری ها و تســهیاتی را برای توســعه صنعتی کشــور انجام 
می دادند و جمهوری اســامی ایران هم پذیرفته محدودیتی در 
پیشبرد فعالیت های هسته ای خود داشته باشد تا این اعتماد سازی 
اتفاق بیفتد.اســامی گفت: ما امروز مجدداً به او خط بازگشتیم 
یعنی دوباره همان حرف ها و داستان ها مطرح می شود. ایران ماه ها 

مذاکره کرده و متن توافق به صورت فنی تمام شــده اســت. اما 
مجدداً رژیم صهیونیســتی با عملیات تروریستی و عملیات روانی 
و همچنین با دیپلماســی فعال و زیاده گویِی همراه با تهدیدهای 
مکرر، کشور را تهدید می کند که اگر دیپلماسی، برنامه هسته ای 
ایران را متوقف نکند ما خودمان آن را متوقف می کنیم. مگر قانون 
جنگل ها حاکم اســت؟ جمهوری اسامی ایران هیچ گونه فعالیت 
هســته ای پنهان و نانوشته نشــده و معرفی نشده ندارد. مردم ما 
بدانند که این موارد ادعایی القائات رسانه های صهیونیستی است.

وی خاطر نشــان کرد: مواردی که در قالب این اســناد کذایی و 
ادعــای وجود دارد در قالب چهار مکان مطرح اســت. آنها آمدند 
و چهار مکان را بازرســی کردند. یکی از این چهار مکان را بستند 
یعنی گفتند ما درباره آن هیچ سوالی نداریم. بیست سال است که 
آنها ادعا می کنند ایران در حال ســاختن بمب است؛ کدام بمب؟ 

یک روز می گفتند »شیان«، بعد گفتند »پارچین« سپس گفتند 
در جنوب غرب تهران. هرروز منافقین آدرسی را بیان می کردند تا 
کشور ما را متهم کنند و با اخبار و اسناد جعلی ایران را تحت فشار 
قرار دهند. همه این موارد بررسی شده است.رئیس سازمان انرژی 
اتمی گفــت: درباره یکی از این چهار مکان اعام کردند ســوالی 
درباره آن نداریم اما دوباره در پیش نویس قطعنامه اخیر درباره آن 
سوال می کنند. این مکان یک مکان آزمایشگاهی است که بر روی 
یک سری از موارد آزمایش می کند.اسامی گفت: کامًا مشخص 
اســت که طرح پیش نویس قطعنامه علیه ایران در شورای حکام 
یک حرکت سیاسی در راســتای همان سیاست فشار حداکثری 
اســت.وی تاکید کرد: جمهوری اسامی ایران همکاری کامل را با 
آژانس اتمی کرده است. ما دو تا سه درصد ظرفیت هسته ای دنیا 
را داریم و حدود 25 درصد بازرسی ها را از ما انجام می دهند. آژانس 
اتمی در ایران حدود 300 تا ۴00 بازرس دارد. این اتهامات نخ نما 
شده و مزاحمت های بی شمار آنها انتها ندارد.رئیس سازمان انرژی 
اتمی گفت: ما دقیقاً طبق ضوابط و مقررات آژانس کار می کنیم و 
هیچ گونه فعالیتی از ما وجود ندارد که تحت نظارت آژانس نباشد. 
ما این اتهامات را نمی پذیریم و نه از این عملیات روانی آنها عقب 
نشــینی می کنیم. ما یک باقی مانده ای از حســن نیت در برجام 
داریم که اگر نخواهند به تعهداتشــان پایبند باشند ما هم نسبت 
به باقی مانده حســن نیت خودمــان تجدید نظر می کنیم.وی در 
پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه واکنش احتمالی ایران به تصویب 
قطعنامه علیه ایران در شــورای حکام چــه خواهد بود؟ گفت: ما 
در چهارچــوب پادمان حرکت می کنیــم نه یک کلمه کمتر و نه 
یک کلمه اضافه تر. جریان صنعتی تولید ما برقرار اســت. ما طبق 
احساســات حرکت نمی کنیم. ما یک برنامــه داریم و قانون اقدام 
راهبردی مجلس شورای اسامی تکالیفی را برای ما تعریف کرده 
اســت که بر اساس آن حرکت می کنیم و این مسئله کامًا آشکار 

است و طبق نظارت انجام می شود.

اسالمی در حاشیه هیئت دولت:

رژیم صهیونیستی پشتیبان قطعنامه آژانس است

امیرعبداللهیان: به دنبال نقشه راه همکاری بلندمدت با هند هستیم
وزیر امور خارجه در بدو ورود به دهلی نو با بیان اینکه به دنبال ترسیم و نهایی کردن نقشه راه همکاری بلندمدت با هند هستیم، گفت: از بدو ورود به این کشور شاهد محکومیت اهانت به پیامبر اکرم)ص( بودیم.به 
گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران که به بنا به دعوت »سوبرامانیام جایشانکار« همتای هندی به دهلی نو سفر کرده بامداد دیروز 
)چهارشــنبه( 1۸ خرداد ماه در بدو ورود به هند در جمع خبرنگاران گفت: در شــرایطی ســفرم به هند انجام می شود که در روزهای اخیر اقدامی خودسرانه در این کشور توسط یکی از افراد حزبی صورت گرفته و به 
ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسام اسائه ادب شده است.وی با بیان این که از بدو ورود از زبان مقامات هند شاهد این گفتار هستیم که این اقدام خودسرانه از سوی دولت هند قویا محکوم و مردود اعام می شود، 
اظهار داشت: هند همواره در مسیر همزیستی مسالمت آمیز حرکت کرده و همه ادیان در صلح و آرامش زندگی کرده اند. مسلمانان نمی توانند به هیچ وجه اسائه ادب به ساحت پیامبر عظیم الشان اسام را تحمل کنند 
و در عین حال انتظار ما از رهبران هند شنیدن همین جمله بود که همزیستی مسالمت آمیز همه ادیان و فرق همانگونه که در طول تاریخ در هند شاهد بودیم در همه مقاطع مورد توجه مسؤوالن این کشور است و 

امیدواریم در گفت وهای امروز و همچنین در رایزنی هایی که خواهیم داشت، تکرار این جمات را از زبان مقامات هند شاهد باشیم.
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گزیده خبر

با دستور رییس جمهور:
 خاندوزی از طراحی بسته کنترل تورم

 خبر داد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از دســتور رئیس جمهور برای طراحی بسته کنترل 
تورم برای ۹ ماه پایانی ســال ۱۴۰۱ خبر داد.به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشــیه جلسه امروز چهارشنبه هیات وزیران، 
در جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسشــی درباره زمان اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیکی در کشور گفت: از ابتدا تصمیم ستاد اقتصادی دولت این بوده که تا 
زمانی که اجرای آزمایشی کاالبرگ قطعی و نتایج آن محرز نشده ما تعمیم آن 

برای کل کشور و اجرای رسمی آن را کلید نزنیم.
وی افزود: االن در برخی اســتان ها ســرعت پیشرفت کار است و ایراداتی وجود 
داشــته که در برخی استان ها که ناچار شدیم به لحاظ فنی برخی از نقاط طرح 
را اصالح کنیم. هر زمان که اجرای آزمایشی طرح به خاتمه رسید ما می توانیم 
طرحی با کمترین ایراد و اشــکال را برای کشور اجرا کنیم.وی همچنین درباره 
تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان از دریافت یارانه اظهار کرد: با دســتور رییس 
جمهور تمام کســانی که مشمول دریافت یارانه نشده بودند اما خود را مستحق 
دریافت یارانه می دانســتند و به سایت اعالم شده مراجعه کردند، یارانه بصورت 
علی الحســاب به حساب آنها واریز شده اســت؛ اگر گروهی هستند که  مرحله 
مراجعه به سایت را طی کردند اما هنوز واریزی به حساب آنها واریز نشده حتماً 
مراجعه کنند چراکه این اتفاق باید تا آخر اردیبهشت می افتاد.وزیر امور اقتصادی 
و دارایی ادامه داد: به جهت اینکه ما دچار درهم آمیختگی حساب های اقتصادی 
هستیم و بسیاری از کسانی که در حوزه های شغلی فعال هستند از حساب های 
شغلی خود برای کار استفاده می کنند و همچنین درباره صندوق های خانگی و 
واریزی های مربوط به شــارژ ساختمان، ممکن است اینگونه نشان داده شود که 
حساب های بانکی بیش از اندازه تعیین شده برای دریافت یارانه کارکرد داشته اند 
در حالی که این به معنای درآمد بیشتر نیست بنابراین اعتراض بسیاری از مردم 
ناشــی از همین موضوع است که استفاده درســتی از حساب های بانکی انجام 
نمی شــود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک ماه فرصت دارد تا بررسی های 
الزم را در این خصوص انجام دهد.خاندوزی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره 
استمرار فعالیت رییس بانک مسکن با وجود گذشت یک ماه از موعد بازنشستگی 
او، گفت: موضوع را حتما بررسی می کنم و ظرف یک هفته آتی نتیجه را به شما 
اعالم میکنم.وی همچنین درباره طرح وزارت اقتصاد برای متوقف کردن گرانی ها، 
گفت: با توجه به ابعاد فشار هزینه ای که بر اقتصاد ایران طی دو ماه نخست سال 
افزوده شــد، هم برخی از مصوبات که هزینه تولید را افزایش داد و هم افزایش 
قیمت های بین المللی که موجب شد بسیاری از کاالهای مورد نیاز مردم از خارج 
خریداری شود و مواد اولیه تولید گران شود و افزایش قیمت داشته باشیم. رییس 
جمهور به عنوان یک اولویت مطرح کردند که حتماً برای ۹ ماه باقی مانده سال 
یک بسته کنترل تورم ویژه داشته باشیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان 
کــرد: بانک مرکزی و وزارت خانه های صنعت و اقتصاد مکلف شــدند که کمک 
کنند که این بســته ضد تورمی ۹ ماهه باقی مانده ۱۴۰۱ تهیه شود. امروز این 
بسته آماده و یک بار  به رییس جمهور ارایه شد و در حال اصالح نهایی و اعمال 
نظر اعضای ســتاد اقتصادی دولت اســت که به محض اعمال اصالحات نهایی 
حتما به صورت رسمی از آن رونمایی می شود.خاندوزی همچنین در واکنش به 
پرسشی درباره فروش آرد توسط برخی نانوایی های دولتی به نانوایی های صنعتی، 
گفت: کنترل وضعیت عرضه آرد و نان در کشــور بر عهده وزارت خانه های جهاد 
کشاورزی و کشور است که این کار به صورت روزانه در حال انجام است. متأسفانه 
در این زمینه با یکسری تخلفات حداقلی مواجهیم که در حال تعمیم یافتن به 
جمع کثیری از فعاالن آرد و نان است. من همین جا از اکثریت نزدیک به اجماع 
تمام نانوایی های عزیزی که در حال کار صادقانه هستند اعاده حیثیت می کنم. 
گاهی در رسانه ها طوری دامن زده می شود که گویا همه نانوایی ها  در حال تخلف 
و سوء اســتفاده از آرد دولتی برای مصارف دیگرند.وی ادامه داد: تمام اطالعات 
دستگاه های کارت خوان نانوایی های کشور را از بانک مرکزی درخواست کردیم 
و در برخی از اســتان ها بررســی موردی انجام شد. در برخی  استان ها کمتر از 
یک  درصد از تراکنش های نانوایی ها دچار مشکل است اما آن افراد محدود، مبلغ 
باالیی را در جابجایی آرد انجام می دهند که در این زمینه ستادی مشغول رصد 
موضوع به شکل هوشمند است. مقابله با متخلفان از طریق بررسی شماره کارت 
یا شماره ملی  سوء استفاده کنندگان و همچنین بررسی حساب های نانوایی هایی 
که نان کمتری نسبت به آردی که دریافت کرده اند، عرضه کرده اند بطور رسمی 

از سوی وزارت کشور و نهادهای رسمی در حال انجام است.

مردم مراقب باشند! شیوه جدید 
کالهبرداری یارانه ای

وزارت تعــاون،کار و رفاه اجتماعی در اطالعیــه ای اعالم کرد: اطالع از وضعیت 
یارانه نیاز به نصب هیچ گونه نرم افزار موبایلی ندارد.به گزارش اقتصادآنالین، روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطالعیه ای به شرح 
ذیل منتشر کرد: هموطنان گرامی ، برای بررسی و اطالع از وضعیت یارانه نیاز به 
نصب هیچگونه نرم افزار و سامانه موبایلی نیست و صرفاً سایت وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی HEMAYAT.MCLS.GOV.IR مرجع پاســخگویی است. لذا برای 
جلوگیری از هرگونه ســوء  استفاده و کالهبرداری از اطالعات هویتی و بانکی به 
هیچ آدرس و یا سامانه دیگری مراجعه ننمائید.سامانه ۰۲۱۶۳۶۹ وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برای راهنمایی و پاسخگویی به مردمی که از دریافت یارانه ها 
در طرح جدید دولت جا مانده اند و ســایر ســواالت یارانه ای، در سه شیفت و با 
۱۲۰ اپراتور که از جامعه معلوالن کشور هستند و تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ 

نیز در اختیار آحاد ملت قرار دارد.

نحوه پرداخت خسارات مشتریان بانک ملی 
اعالم شد

بانک ملی ایران جزئیات تازه ای از جبران خســارات مالباختگان سرقت از 
صندوق های امانات شعبه دانشگاه اعالم کرد.به گزارش ایسنا، براساس اعالم 

بانک ملی، پرداخت خسارت به شرح ذیل انجام خواهد شد:
-میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در 
حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مســدودی حساب 

پرداخت می شود.
-این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود.

-پردظخت ۵۰ درصد باقی مانده خســارت با نظر مقام قضایی صورت می 
گیرد.

-مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل برداشت نخواهد 
بود.

-مالک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است.
-قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.

-نحــوه محاســبه طــال و جواهرات بدین صورت اســت که فــرد پس از 
خوداظهاری با دعوت بانک و مسئوالن ذیر ربط طی یک نشست حضور می 

یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند.
-مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه 

به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم مقام آنها خواهد بود.

تغییرات قیمت خانه در ۲۲ منطقه تهران
بــا توجه به اینکه تازه ترین آمار حاکــی از افزایش قیمت و تعداد معامالت 
مســکن در تهران طی اردیبهشت ماه سالجاری اســت، در این ماه قیمت 
خانه فقط در مناطق ۱ و ۲۲ با کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مواجه شده 
و باقی مناطق افزایش قیمت داشــته اند.به گزارش ایسنا، براساس آخرین 
آمارها متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران طی اردیبهشت 
ماه به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رســیده که نسبت به ماه قبل و مدت 
مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۱ و ۲۶.۲ درصد افزایش یافته است.همچنین، 
تعداد معامالت انجام شــده در این ماه حــدود ۱۰.۵ هزار فقره بوده که در 
مقایســه با ماه قبل ۲۰۶.۱ درصد زیاد شــده است که در این بین، بررسی 
جزئیات متوسط قیمت هر متر خانه و تعداد معامالت انجام شده در مناطق 
۲۲ گانه شــهر تهران نشــان می دهد که بیشترین قیمت هر متر خانه ۷۴ 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در منطقه ۱ و کمترین آن با ۱۸ میلیون و ۳۶۳ 
هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است. عالوه براین، در اردیبهشت ماه امسال 
در مناطــق ۱ و ۱۸ تهران به ترتیب معادل ۴۲۸ و ۲۵۳ فقره خانه معامله 
شده که نسبت به ماه قبل با افزایش قابل توجه مواجه شده است. از سوی 
دیگر، بررسی گزارش بانک مرکزی از نظر تفاوت متوسط قیمت مسکن در 
مناطق ۲۲ گانه تهران در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه سال جاری 
بیانگر این اســت که ۲۰ منطقه از تهران با افزایش قیمت مســکن در ماه 
موردنظر مواجه شده اند. عالوه براین، مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری 
فقط در دو منطقه از تهران نسبت به فروردین ماه کاهش قیمت داشته  که 
شــامل مناطق ۱ و ۲۲ می شــود. از سوی دیگر، تعداد معامالت مسکن در 
اردیبهشــت ماه سال جاری نســبت به فروردین ماه  در ۲۲ منطقه تهران 
افزایش قابل توجه داشته است که کم ترین تعداد معامله مسکن به منطقه 
۱۹ با ۷۳ معامله و بیشــترین تعداد معامله نیز به ترتیب به مناطق ۵، ۱۰، 
۲ و ۴ مربوط می شــود که هر یک به ترتیب  ۱۶۸۲، ۱۰۵۳، ۹۷۲ و ۸۱۲ 

معامله مسکن داشته اند.

سخنگوی گمرک اعالم کرد:

تجارت غیرنفتی ایران 38 درصد افزایش یافت
ســخنگوی گمرک گفت: تجارت غیرنفتی ایران به چهار کشور 
حاشــیه دریای خزر در دو ماه نخســت امســال، یک میلیون و 
۲۰۰هــزار و ۹۴۰تن کاال به ارزش ۸۹۷میلیــون و ۵۰۵هزار و 
۲۷۱دالر بود که با رشــد ۱۰ درصدی در وزن و ۳۸درصدی در 
ارزش همراه بوده اســت.به گزارش خبرگزاری فارس، سید روح 
اله لطیفی، ســخنگوی گمرک در تشریح تجارت غیرنفتی کشور 
به کشورهای حاشــیه دریای مازندران، اظهار داشت: از مجموع 
تجارت ۹۰۰میلیون دالری با چهار  کشــور حاشــیه خزر، سهم 
صادرات ۶۴۶هزار و ۳۶۴تن کاال به ارزش ۲۶۳میلیون و ۱۹هزار 
و ۴۴۰ دالر بوده اســت که با وجود کاهش ۱۴درصدی در وزن با  
افزایش ۱۷درصدی در ارزش کاالی صادراتی نســبت به دو ماهه 
۱۴۰۰ همراه بوده اســت.وی افزود: سهم واردات هم ۵۵۴هزار و 
۵۷۶تن کاال به ارزش ۶۳۴میلیــون  و ۴۸۵هزار و ۸۳۱دالر بود 
که  ۶۲درصد در وزن و ۴۹درصددر ارزش افزایش داشــته است.

سخنگوی گمرک در مورد میزان صادرات به چهار کشور حاشیه 
خزر توضیح داد: کشــور آذربایجان باخرید  ۱۲۱هزار و ۳۳۸تن 
کاالی ایرانی به ارزش ۱۱۴میلیون و ۹۷۷هزار و ۶۵۳دالر با وجود 
کاهش ۱۰درصدی در وزن، ۱۰۴درصد در ارزش رشــد داشته و 
اولین مقصد کاالی صادراتی ایران در حاشــیه کشورهای خزری 

بود، روســیه با ۱۹۸هزار و ۶۶۳تن کاال بــه ارزش ۶۸میلیون و 
۵۸۴هــزار و ۳۷۲دالر و با کاهش ۱۲ درصدی و ۲۹ درصدی در 

وزن و ارزش در جایگاه دوم ، ترکمنستان نیز با خرید  ۲۳۲هزار و 
۳۵۹تن کاال با ارزش ۵۸میلیون و ۶۰۲ هزار و ۷۸۲دالر با کاهش 

۲۰ درصدی در وزن و رشد ۳۳درصدی در ارزش در جایگاه سوم  
و قزاقســتان با خرید ۹۴هزار و سه تن  کاال از ایران در دو ماهه 
اول سال  به ارزش ۲۰میلیون و ۸۵۴هزار و ۶۳۳دالر و با کاهش 
۵درصــدی در وزن و ۲۴درصــدی در ارزش در جایــگاه چهارم 
صادرات ایران به کشــورهای خزری  قــرار دارد.لطیفی در مورد 
میزان واردات ایران از کشورهای حاشیه خزر گفت:در واردات هم 
روسیه با فروش ۴۴۳هزار و ۶۸۱تن کاال به ارزش ۳۱۹میلیون و 
۱۴۲هزار و ۹۱۱دالر با رشد ۴۵درصدی در وزن و ۷۳درصدی در 
ارزش نســبت به مدت مشابه، اولین مبدا فروش کاال به ایران در 
بین  همســایگان ایران در دریای مازندران بود.سخنگوی گمرک 
افزود: پس از روسیه، قزاقستان با فروش  ۹۳هزار و ۵۹۷تن کاال به 
ارزش ۳۹میلیون و ۷۶۴هزار و ۷۹۵دالر و  رشد ۲۵۳درصدی در 
وزن و ۲۸۵درصدی در ارزش قرار دارد وآذربایجان با فروش چهار 
هزار و ۸۶۴تن کاال به ارزش هفت میلیون و ۲۹۴هزار و  ۲۵دالر 
با رشد ۱۹۱درصدی در وزن و ارزش، نسبت به مدت مشابه قرار 
گرفته و نهایتا ترکمنســتان با فروش ۱۲هزار و ۴۳۳تن کاال به 
ارزش پنج میلیون و ۲۶۴هزار و ۶۶۰دالر و رشــد۸۰درصدی در 
وزن و ۲۱درصــدی در ارزش در جایگاه چهــارم واردات ایران از 

کشورهای حاشیه خزر قرار دارد.

رئیس جمهور با اشاره به برخی گالیه های مردمی نسبت به دهک بندی ها برای پرداخت یارانه، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست دهک بندی ها 
مورد بررسی قرار گیرند.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز )چهارشنبه( هیأت دولت با اشاره به برخی اعتراضات 
نسبت به دهک بندی ها در اجرای طرح مردمی سازی و عادالنه سازی یارانه ها، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد با تعیین یک تیم کاری به 
ســرعت دهک بندی ها بررسی شــوند و تاکید کرد که در پرداخت یارانه باید به عدالت عمل کرد.وی در ادامه »پیگیری مجدانه« را رمز موفقیت در انجام 
کارها دانست و تأکید کرد: اگر یک تصمیم یا مصوبه به طور جدی پیگیری نشود، هر قدر نیروی انسانی و بودجه به کار گرفته شود، باز هم کار پیش نمی رود و در حد یک صورت جلسه روی 
کاغذ می ماند.رئیس جمهور همچنین با اظهار تأســف از رخداد خارج شــدن قطار از ریل در مسیر مشهد به یزد، درگذشت تعدادی از هموطنان مان را در این حادثه تسلیت گفت و دستوراتی 
برای تسریع در رسیدگی به علل این واقعه و رسیدگی به مجروحان و بازماندگان درگذشتگان آن صادر کرد.رئیسی در آغاز سخنان خود با تبریک والدت با سعادت امام رضا )ع( و تبیین مفهوم 
حدیث مشــهور سلســله الذهب آن حضرت، تصریح کرد: والیت مهم ترین موضوع در جامعه اســالمی است و تمام پیشوایان دینی بر مسأله والیت حقه تأکید کرده اند.رئیس جمهور مهمترین 
عنصر در والیت حقه را عدالت عنوان کرد و اظهار داشت: حکومت و جامعه عادل تنها با وجود امام عادل در رأس جامعه شکل نمی گیرد و همه ارکان حاکمیت و کارگزاران نظام باید از عدالت 
برخوردار باشند تا مردم طعم شیرین عدالت را بچشند.وی بیان کرد: همه کسانی که در هر بخشی از دولت سیزدهم به عنوان دولت مردمی خدمت می کنند، باید با تأسی از امام عادل خودشان 

عدالت خواه بوده و به عدالت رفتار کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: به تمامی متقاضیان نهضت ملی مسکن شهرهای پاکدشت و رباط 
کریم که مدارکشان کامل بوده پیامک ارسال شده اما کسانی که به دلیل نقص مدارک پیامک را دریافت نکرده اند 
وارد سامانه نهضت ملی شوند، در غیر این صورت به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه کنند.خلیل محبت خواه در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به تمامی متقاضیان نهضت ملی مسکن در پاکدشت و رباط کریم برای ادامه کارهای 

تشکیل پرونده شان پیامک ارسال کرده ایم. مسئولیت شهرهای جدید مثل پرند، هشتگرد و ایوانکی نیز با شهرهای جدید است و شهرهای کمتر از 
۱۰۰ هزار نفر را بنیاد مسکن بر عهده دارد.وی افزود: اگر افرادی هنوز هستند که پیامکی دریافت نکرده اند به سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن 
به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند، ممکن است مدارکشان ناقص باشد. اگر امکان رفع نقص وجود داشت انجام دهند. در غیر این صورت متقاضیان 
پاکدشت و رباط کریم به اداره  کل راه و شهرسازی استان مراجعه کنند.مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: در شهر تهران برنامه ای 
برای ساخت واحدهای دولتی نداریم اما کسانی که به صورت خودمالک قصد ساخت و ساز دارند در صورت تمایل می توانند از مزایای طرح نهضت 
ملی مسکن از جمله تسهیالت تا سقف ۶۰۰ میلیون تومانی آن استفاده کنند.محبت خواه تاکید کرد: برای ساکنان شهر تهران که متقاضی واحدهای 

نهضت ملی مسکن شهرهای جدید پرند، هشتگرد، ایوانکی و همچنین پاکدشت و رباط کریم در نظر گرفته شده است

رئیسی در جلسه هیأت دولت:

پرداخت یارانه  باید مبتنی بر عدالت باشد
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:

اگر برایتان پیامک نیامده به سامانه مراجعه کنید
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بههمتجهادگرانقرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص(؛
نفتکش افراماکس۲ بعد از آزمایش دریایی تحویل مشتری خارجی می شود

باتکمیلعملیاتساختکشتینفتکشاقیانوسپیمایافراماکس۲،اینشناوربهمنظورانجامآزمایشهایدریاییبهآبهاینیلگونخلیجفارساعزامشد.بهگزارشایلنا،
کشــتی۱۱۳هزارتنیافراماکس۲،امروزچهارشــنبههجدهمخردادباحضورویدئوکنفرانسیسردارفدویجانشینفرماندهکلسپاهوسردارهوشالساداتفرماندهقرارگاه
ســازندگیخاتماالنبیاء)ص(،بهمنظورانجامآزمایشهایدریاییعازمآبهاینیلگونخلیجفارسشــدتاپسازانجامآزمونهایمختلفبهعنواندومینکشتیافراماکس
تولیدداخلعملیاتیوتحویلمشــتریخارجیشــود.اینکشتیبا۲۵۰مترطول،۴۴مترعرضو۲۱مترارتفاعتارویعرشه،۲۱هزارو۵۰۰تنوزندرمدتدوسالدر
شرکتصنعتیدریاییایران)صدرا(ساختهشدهاستوداراییکموتورپیشرانباقدرت۲۱هزاراسببخارمیباشد.علیزارعیمدیرعاملشرکتصنعتیدریاییایران)صدرا(
درمراسمبهآباندازینفتکشافراماکسدربوشهرگفت:دوقراردادجدیدکشتیسازیبرایمجموعهایرانشمالمنعقدشدهودوقرارداددیگرهمدرروزهایآیندهبهامضا
خواهدرسیدکهباامضایاینقراردادهادرمجموع۶کشتیتوسطشرکتصدراساختهخواهدشد.مدیرعاملشرکتصنعتیدریاییایران)صدرا(،اینشرکتراحلقهزنجیره

صنعتدریایینامیدوافزود:نفتکشافراماکسامروزباحمایتمجموعهقرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص(برایآزمایشهایدریاییبهآبانداختهشد.

گزیده خبر

پایان عملیات بتن ریزی کندوهای سیلوی 
غالت ۱۰۰ هزار تنی بندر چابهار

سرپرســتادارهکلبنادرودریانوردیسیســتانو
بلوچستانازپایانعملیاتبتنریزیکندوهایسیلوی
غالت۱۰۰هزارتنیبندرشــهیدبهشتیچابهارخبر
داد.بــهگزارشپایگاهاطالعرســانیادارهکلبنادرو
دریانوردیسیستانوبلوچستان،ناصرروانبخشبابیان
اینکهبراساسبرنامه،عملیاتبتنریزیکندوهایسیلوی۱۰۰هزارتنیغالت
بندرشهیدبهشتیچابهاردرپایاناردیبهشتماهبهاتمامرسیداظهارکرد:این
پروژهبزرگترینسیلویغالتجنوبشرقکشوراستکهبابهرهبرداریازآن
عملیاتانتقالکاالیاساسیازبندرچابهاربهمقاصدمصرفباسرعتبیشتری
انجامخواهدشــدوکمکبهتامینکاالیاساسیکشورخواهدبود.ویافزود:
انتقالغالتازکشتیبهاسکلهتوسطدوخطکامالمکانیزهوباظرفیت۱۲۰۰
تنبرساعتانجامخواهدشدکهاینحجمازعملیات،باالترینمیزانعملیات
تخلیهازکشــتیمیباشد.گفتنیاستسیلویغالتصدهزارتنیبندرشهید
بهشــتیچابهارشامل۱۲کندومیباشدکهدرحالحاضرعملیاتبتنریزی

دیوارهکندوهابهاتمامرسیدهاست.

درنشستکمیتهراهبریبخشاکتشافایمیدرومطرحشد:
 رشد سرمایه گذاری اکتشاف و افزایش 

میزان حفاری مغزه گیری
رئیسهیاتعاملایمیدروبااشارهبهبرنامهتوسعهاکتشاف،برراهبریایمیدرو
وشرکتهایبزرگدرتربیتحفارتاکیدکرد.بهگزارشروابطعمومیایمیدرو،
وجیهالهجعفریکهدرنشستکمیتهراهبریاکتشافایمیدروسخنمیگفت،
افزود:تربیتنیرویماهرحوزهحفاریدرمناطقپتانسیلدارمعدنی،ازجمله
راهبردهایحوزهاکتشافباشد.ویبابیاناینکهکمیتهاکتشافایمیدرو،شرکت
هاراترغیببهتربیتحفارکند،گفت:دراینبرنامهریزیتوجهشودکهنیروی
حفاربهصورتتخصصیآموزشببیندودراینزمینهایمیدرووشــرکتهای
زیرمجموعــهوتابعه،بودجــهالزمرادرتحققاینمهماختصاصخواهندداد.
رئیسهیاتعاملایمیدروادامهداد:اینکمیتهازقوانینبرایقاعدهمندکردن
حوزهاکتشافوحفاریاستفادهوپیگیریامورتارسیدنبهحصولنتیجهحتی
درســطحکالنکشوررانیزدنبالکند.جعفریبابیاناینکهایمیدروبهعنوان
یکسازمانتوسعهای،پشتیبانیونقشنظارتیخودرادرحوزهاکتشافایفا
خواهدکرد،گفت:درحوزهاکتشــافوحفاریبهدنبالتسهیلگریهستیم.
جعفرییادآورشد:میزانســرمایهگذاریاکتشافیاینسازماندرسال۱۴۰۰
حدود۷۴درصدرشدیافت.همچنینحفاریاکتشافیطیسالگذشتهتا۳۰

درصدافزایشپیداکرد.

قدامات اولیه چادرملو برای کمک رسانی به 
مصدومان و مسافران قطار حادثه دیده در 

مسیر مشهد به یزد
درپیوقوعحادثهتصادفقطارمسافربریمشهدبه
یزد،ازنخستینلحظاتاطالعازاینسانحه،بادستور
مدیرعاملشــرکتمعدنیوصنعتــیچادرملو،این
شرکتباتمامتوانخودبهیاریحادثهدیدگانشتافت
ودراولیناقداماتخود۱۰دســتگاهاتوبوسجهت
انتقالمسافرانازطبسبهیزد،۳دستگاهآمبوالنسباتمامامکاناتوفوریتهای
پزشکی،۲دســتگاهجرثقیل۲۵و۵۰تنیبهمحلحادثهاعزامو۷۰۰بسته
غذایگرمواقالمخوراکیونوشــیدنی،وســایرنیازهایاولیهمسافرانقطار
مذکورونیزمســافرانقطاربندرعباسبهمشهدکهبدلیلمسدودشدنمسیر
حرکتمتوقفگردیدهاستارسالنمود،گفتنیاستاینحادثهدرفاصله۱۲۰

کیلومتریمجتمعمعدنیچادرملوحدفاصلطبسبهیزداتفاقافتاد.

مدیرعاملشرکتگازاستانگلستان:
 راه اندازی نرم افزار گفت وگوی برخط

 در بستر اینترنت
علیطالبیمدیرعاملشرکتگازاستانگلستاندراینخصوصگفت:درهر
سازمانی،ارتباطبامشتریازاهمیتزیادیبرخورداربودهویکیازکلیدیترین
وبهترینبخشارتباطمجازیبامشــتری،روشیاستکهدرسریعترینزمان
ممکنبتواندبهسؤاالتومشکالتموردنظرمشتریانپاسخدهد.ویبااشارهبه
اینکهامروزهانتظاراتمشتریاندرحالرشداستافزود:مشتریانانتظاردارند
باســادهترینوسریعترینروشممکنبهدرخواستهایشانرسیدگیشودکه
سرویسچتآنالینیاگفتگویبرخطدروبسایتهابرایایجادارتباطدوسویه
وبهعنوانیکیازســریعترینومؤثرترینابزار،زمینههایتسهیلدربرقراری
ارتباطبامشــتریهارابهبودبخشــیدهورضایتمندیآنهارابههمراهدارد.
طالبیاظهارداشت:اینشرکتدرراستایمسئولیتاجتماعیوبهبودخدمات
وبهرهمندیهرچهبیشترازظرفیتهایالکترونیکی،اینامکانرابرایمشتریان
بهوجودآوردهاســتکهبالفاصلهپسازروبهروشدنبامشکل،سؤالخودرا
ازطریــقگفتگویبرخطمطرحکردهودرفاصلهزمانیکوتاهیجوابخودرا
دریافتکنند.مدیرعاملشرکتگازاستانگلستانبهبیانبرخیازمزیتهای

راهاندازیچتآنالیندرسایتاینشرکتاشارهکرد.

محموله های نفت خام ونزوئال راهی اروپا 
می شوند

ایاالتمتحدهآمریکادراقدامیتازهبهشــرکتهایاروپاییاجازهدادبهمنظور
تســویهبدهیمحمولههاینفتخامونزوئالرابهاروپاارســالکنند.بهگزارش
خبرگــزاریایلنابهنقــلازرویترز،منابعخبریاعالمکردندکهشــرکتانی
ایتالیاورپسولاسپانیامیتوانندازماهآیندهمیالدیبرایجبرانکمبودعرضه
نفتخامروسیه،ارسالنفتونزوئالبهاروپاراآغازکنند،ازاینروفرآیندارسال
محمولههاینفتخامونزوئالبرایتسویهبدهیکهدوسالپیشباتحریمهای
واشــنگتنعلیهکاراکاسمتوقفشدهبود،ازســرگرفتهشد.یکیازاینمنابع
گفت:انتظارمیرودحجمنفتارسالیانیورپسولزیادنباشدوتأثیرچندانی
برقیمتجهانیاینکاالیراهبردینداشتهباشد،اماچراغسبزواشنگتنبرای
ازسرگیریصادراتنفتونزوئالبهاروپامیتواندپیشرفتینمادینبراینیکالس
مادورو،رئیسجمهوریونزوئالباشــد.بهگفتهاینمنابــع،وزارتامورخارجه
آمریکادرنامهایبهانیورپســولاعالمکردکهارســالمحمولههاینفتخام
راازســربگیرند.دولتجوبایدن،رئیسجمهورآمریکاامیدواراســتبهکمک
نفتخامونزوئالوابســتگیاروپابهنفتروسیهراکاهشدهدومسیربعضیاز
محمولههایونزوئالرابهمقصدچیــنتغییردهد.دوتنازاینمنابعبهرویترز
گفتند:ترغیبمادوروبرایازسرگیریمذاکراتسیاسیبامخالفانونزوئالهدف
دیگریاست.منابعاعالمکردندکهانیورپسولکهباشرکتدولتینفتونزوئال
)پدوسا(سرمایهگذاریمشترکدارند،میتوانندمحمولههاینفتخامرابهعنوان
بدهیهایپرداختنشــدهودیرکردسودحسابکنند.یکیازاینمنابعگفت:
شــرطکلیدیایناستکهنفتدریافتیبایدراهیاروپاشودونمیتوانآنرا

درجایدیگریدوبارهفروخت.

تب صعودی قیمت نفت مهارناپذیر ماند
قیمتنفتدرمعامالتروزچهارشنبهبازارجهانیدرآستانهانتشارآماررسمی
ذخایرنفتآمریــکا،تحتتاثیردورنمایمحدودیتعرضــهوتقاضایباالتر،
افزایشیافت.بهگزارشایســنا،بهایمعامالتنفتبرنتبرایتحویلدراوت
با۲۲ســنتمعادل۰.۲درصدافزایش،به۱۲۰دالرو۷۹ســنتدرهربشکه
رســید.نفتبرنتروزسهشنبهبا۰.۹درصدافزایشبستهشد.بهایمعامالت
وســتتگزاساینترمدیتآمریکابرایتحویلدرژوئیه،با۲۴سنتمعادل۰.۲
درصدافزایش،به۱۱۹دالرو۶۵سنتدرهربشکهرسید.شاخصنفتآمریکا
روزگذشتهبا۰.۸درصدافزایشبستهشدهبود.تحلیلگراندرنظرسنجیرویترز
پیشبینیکردندذخایرنفتآمریکاهفتهگذشــتهکاهشپیداکردهاستاما
ذخایربنزینوســوختهایدیگرافزایشداشتهاست.بااینحالآمارموسسه
امریکنپترولیومنشاندادذخایرنفتوفرآوردههاینفتیآمریکا،هفتهگذشته
رشدکردهاست.آماررسمیازسویادارهاطالعاتانرژیآمریکابعدازظهرروز
چهارشنبهمنتشرمیشود.عرضهجهانینفتوفرآوردههاینفتیمحدودمانده
وحاشــیهسودتولیددیزلبرایپاالیشگاههایآسیاییبهرکوردباالییرسیده
زیراتحریمهایغربی،صادراتازسویروسیهرامختلکردهاست.جرمیوایر،
مدیرعاملشــرکتبازرگانیترافیگوراپیشبینیکردقیمتنفتبهزودیبه
۱۵۰دالردرهربشــکهصعودکردهوامســالباالترخواهدبودواحتماالباعث
نابودیتقاضاتاپایانسالمیشود.گلدمنساکسهمبااشارهبهکمبوداساسی
عرضه،پیشبینیخودازقیمتنفتدرفاصلهنیمهدومســال۲۰۲۲تانیمه
اولسال۲۰۲۳رابهمیزان۱۰دالرباالبردو۱۳۵دالردرهربشکهاعالمکرد.
اکثرپاالیشگاههایجهانباحداکثرظرفیتکارمیکنندتاپاسخگویتقاضای
روبهرشــددردورانپساکروناوجایگزینکردنعرضهروسیهشوند.تحلیلگران
بانکجیپیمورگانبرآوردکردندصادراتفرآوردههاینفتیروســیهبادشوار
شدنفروشبرایاینکشور،حدود۵۰۰تا۷۰۰هزاربشکهدرروزکاهشپیدا
کردهاســت.تازمانیکهظرفیتجدیدیدرخاورمیانهواردفازتولیدنشودیا
چینتصمیمنگیردمحدودیتصــادراتفرآوردههاینفتیرالغوکند،کمبود
فرآوردههایپاکبدترخواهدشــدزیراتقاضابرایســوختهایحملونقلدر
تابستاننیمکرهشمالیافزایشپیداکردهاست.ادارهاطالعاتانرژیآمریکاپیش
بینیکردتولیدوتقاضابراینفتآمریکادرسال۲۰۲۲رشدخواهدکرد.عامل
دیگریکهازقیمتهاپشــتیبانیکردهاست،انتظاراتبرایاحیایتقاضابرای
سوختدرچینپسازخروجشانگهایوپکنازقرنطینهدوماههکوویداست.

 فقط در 2 سال

3.5 برابر شدن قیمت نفت در بازار جهانی
براســاسگزارشبانکجهانیقیمتنفتفقطدردوسال
گذشته۳۵۰درصدرشدکردهکهبیشترینافزایشدوساله
قیمتنفتدربازارجهانیدرحدود۵۰سالگذشتهاست.
بــهگزارشگروهاقتصادبینالمللخبرگزاریفارسبهنقل
ازتاس،بانکجهانیشبگذشتهگزارشچشماندازاقتصاد
جهانیبرایسال۲۰۲۲رامنتشرکرد.دراینگزارشآمده
استقیمتنفتدردوســالگذشته۳۵۰درصدافزایش
یافتهکهبیشــترینرشدقیمتنفتدریکبازهدوسالهاز
ســال۱۹۷۳تاکنونبهشــمارمیرود.بانکجهانیدراین
گزارشگفتهکهقیمتنفتخامنســبتبهآوریلســال
۲۰۲۰،درماهآوریلســالجاری۳۵۰درصدرشــدکرده
اســت.بهطورکلیقیمتتمامحاملهایانرژیدرســال

۲۰۲۲افزایشیافتهامابهنســبتنفت،قیمتگازوزغال
ســنگرشدبیشتریداشــتهوبهباالترینمیزاندرتاریخ
رسیدهاســت.بانکجهانیمیگوید:نسبتبهسال۲۰۲۱
قیمتنفتبهطورمتوســط۴۲درصدباالرفتهامادرعین
حالکارشناسانبانکجهانیپیشبینیکردهاندبرایسال
۲۰۲۳و۲۰۲۴شــاهدکاهشبهترتیب۸و۱۳درصدی
قیمتنفتخواهیــمبود.بانکجهانیمیگوید:متوســط
قیمتنفتبرایسال۲۰۲۲،صددالردرهربشکهمعامله
خواهدشدوقیمتگازدراروپاافزایشچشمگیریداشتهو
حتیازقیمتآندربحراناقتصادیسال۲۰۰۸همفراتر
رفتهاست.کارشناســانبانکجهانیپیشبینیکردهاندکه

قیمتنفتدرکوتاهمدتهمچنانباالبماند.

دولتــی گاز و نفــت شــرکت
»کازمونایگاز«قزاقســتانناچارشد
باتخفیــفبرایفــروشنفتخود
کهازطریقشــبکهخطلولهروسیه
حملمیشود،موافقتکند.بهگزارش
ایسنا،رشدهزینههاوتحریمهاعلیه
روســیه،ســودآوریصــادراتنفت
رابرایشــرکتنفــتوگازدولتی
»کازمونــایگاز«قزاقســتانکاهش
دادهوایــنشــرکتراناچــارکرده
اســتتخفیفبرایفروشنفتخود
کهازطریقشــبکهخطلولهروسیه
حملمیشودرابپذیرد.خطلولهسی
پیســی،نفتتولیدشدهدرمیدان
نفتیتنگیزقزاقستانرابهزیرساخت
صادراتدرکرانهدریایسیاهمنتقل
میکند.عمدهنفتیکهتوســطخط
لولهسیپیسیانتقالپیدامیکند،
متعلقبهروسیه،قزاقستانوغولهای
نفتیبینالمللینظیرشــوروناست.
اینخطلوله،یکشــریاننفتخام
حیاتیبرایقزاقستانماندهودوسوم

ازصادراتنفتاینکشــورازطریق
خطلولهسیپیسیانجاممیشود.

بااینحالبهگفتــهدارنکارابایف،
»کازمونایگاز«، شرکت رئیس نایب
پسازتحریمهایغربیعلیهروسیه

برســرحملــهنظامیبــهاوکراین،
قزاقستانناچارشــدهاستتخفیف
برایفروشنفتخــودراقبولکند
زیراخریدارانعموماتمایلیبهخرید
نفتیکهازروســیهصادرمیشــود،

درآمد رشــد ندارند.»کازمونایگاز«
وسودبرایســهماههنخستسال
۲۰۲۲راگــزارشکردهاســتامابا
وجودافزایشقیمتهاینفت،ســود
خالصاینشــرکتبرمبنایساالنه
تنها۹درصدافزایشپیداکردهاست
زیراهزینههایعملیاتیومالیاتهم
عالوهبرمالیاتبردرآمد،درسهماهه

نخستافزایشپیداکردند.
قزاقستانو»کازمونایگاز«همچنین
بااختاللیکماههدوپایانهازســه
پایانــهبارگیرینفــتازطریقخط
لولهکاســپیندرفاصلهاواخرمارس
تااواخرآوریلروبروشــدند.براساس
گــزارشاویلپرایس،قزاقســتانبه
تازگینامنفتصادراتیخودراتغییر
دادهاســتتاآنراازنفتروسیهکه
بنادراینکشورصادرمیشود،متمایز
کند.صادراتقزاقستانتحتتحریم
نیستاماخریداراندربارهمبدانفتی
کهازبنادرروسیهبارگیریمیشود،

محتاطهستند.

ترکش تحریم های روسیه به 
صادرات نفت قزاقستان خورد

مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانتهرانگفت:امسالبراینخستینباروبراساسقانونبامشترکانبدمصرفیعنیکسانی
کهبیشازدوبرابرالگو،آبمصرفمیکنندبرخوردخواهدشــد.بهگزارشایسنا،محمدرضابختیاریاظهارکرد:بهمشترکان
پرمصرفوبدمصرف،ازطریققبضیاپیامکاخطارهایمتواتردادهشدهاستوازابتدایتیرماهوبدوناخطارمجدد،آبشرب
ایندستهازمشترکانبهمدتدوتاپنجساعتدرزماناوجمصرف،قطعخواهدشد.بختیاریبااشارهبهاینکهبرایآندسته
ازمشترکانیکهبیشازالگو،آبمصرفکنندآببهابهصورتپلکانیافزایشخواهدیافت،تاکیدکرد:بااجرایاینطرحشاهدتفاوتمعناداردرتعرفهمشترکان
بدمصرفخواهیمبود.طبقاعالموزارتنیرو،ویبهافزایش۶۰درصدیتعرفهآبمشترکانبدمصرفاشارهکردوگفت:اگرتغییریدررفتارمشترکانبدمصرف
دیدهنشود،آبشربآنهابهدفعاتقطعخواهدشد،اماچنانچهشاهدتغییررفتاروکاهشمصرفآنانباشیمفقطیکباربامحدودیتروبروخواهندشد.بختیاری
بابیاناینکهالگویمصرفبرایهرخانوارتهرانی۱۴مترمکعبدرماهیا۱۴۰لیتربهازایهرنفردرشبانهروزاست،افزود:۴۰درصدمشترکانتهرانیمطابقالگوو
۲۰درصدکمیبیشازالگوآبمصرفمیکنندو۲۰درصدباقیماندهمشترکانپرمصرفوبدمصرفهستند.مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانتهرانتاکید
کرد:هماکنونبهطورمتوسطدرهرثانیه۴۰هزارلیترآبدرشهرتهرانمصرفمیشودوتنهاباصرفهجویی۱۰درصدیمشترکانیعنی۴۰۰۰لیتردرثانیه،

تهرانازتنشآبیتابستانامسالعبورخواهدکرد.

نخستینتفاهمنامهمرکزجهادآبرسانیوزارتنیروبامجمعخیرینآبرسانکشوربهمنظوراجرایعملیاتآبرسانیبهروستاها
ومناطقمســکونیمحرومامضاشــد.بهگزارشایلناازوزارتنیرو،صبحامروزدرنشســتیباحضور»میثمجعفرزاده«رئیس
مرکزجهادآبرسانیوزارتنیروو»علیرضاصمدی«ازخیرینمجمعخیرینآبرسانکشور،تفاهمنامهایباهدفتامینبخشی
ازمنابعموردنیازبهمنظوربهبودوارتقایوضعیتآبشــربروســتاهاومناطقمسکونیمحرومکهفاقدآبپایداروکیفیت

مناسبآشامیدنیهستندبهامضارسید.جعفرزادهدرگفتوگوباخبرنگارپایگاهاطالعرسانیوزارتنیرو)پاون(،دراینخصوصاظهارکرد:باتوجهبهاینکهیکیاز
ماموریتهایاصلیمرکزجهادآبرسانی،انسجامبخشیدرحوزهمجمعخیرینآبرساناست،خوشبختانهاینمجمعمدتیقبلتشکیلوامروزنخستینتفاهمنامهبا
یکیازخیریناینمجمعامضاشد.ویبابیاناینکهرقمتفاهمنامهامضاشدهحدود۳۰میلیاردریالاست،اضافهکرد:بنایکارمجمعخیرینآبرسانبرایانتخاب
محلآبرسانیبرعهدهخودخیراستکهدراینموردبهاحتمالزیادآبرسانیبهروستاهایاستاناردبیلانجامخواهدشد.جعفرزادهبااشارهبهظرفیتوپتانسیل
خوبخیریندرکشور،گفت:دراینزمینهباهمکاریخیرینآبرسانهدفگذاریآبرسانیبه۳۰۰۰روستاراطیسهسالدرنظرگرفتیمکهامکانافزایشاین
رقمنیزوجوددارد.بهگفتهرئیسمرکزجهادآبرسانیوزارتنیرو،گاهیاینپروژههایآبرسانیتمامادراختیارخیرینبودهوگاهینیزبهصورتمشارکتیصورت

میگیرد.اینگزارشمیافزاید،جهادآبرسانیباهدفارتقایشاخصهایدسترسیجمعیتروستاییبهآبپایدارشهریجزواولویتهایوزارتنیروقراردارد.

از اول تیرماه

آغاز طرح برخورد با مشترکان بدمصرف 
 توسط خیرین

۳۰۰۰ روستای محروم کشور آبرسانی می شود

دولتپاکســتانتحتیکسلســلهتدابیرصرفهجویی
درمصرفانرژیبرایتســهیلکمبــودنیروومقابلهبا
خاموشــی،شــنبهرابهعنوانروزکاریبرایکارمندان
خودحذفکرد.بهگزارشایســنا،مریماورانگذیب،وزیر
اطالعرســانیپاکســتان،اعالمکرد:خریدخودروهای
جدیدبرایاســتفادهتوســطمقاماتودســتگاههایی
مانندتهویههوا،متوقفخواهدشــد.حجمسوختیکه
بــهدفاتردولتیاختصاصدادهشــدهبود،بهمیزان۴۰
درصدکاهشپیدامیکندوســفرهایخارجیمتوقف
خواهدشــد.اینکشورقصدداردمصرفانرژیدردفاتر
دولتیرابهمیزان۱۰درصدکاهشدهد.ناهار،شــامو
چایدیگردردفاترتوزیعنخواهدشدودولتدورکاری
اجباریکارمنداندولتیدرروزجمعهرابررسیخواهد
کــرد.مذاکراتیبامقاماتایالتیبــرایخاموشکردن
چراغهایخیاباندرروزهایمتناوبانجامشــدهاست.
پاکستانباکمبودانرژیجهانیهمزمانبابهبودتقاضا
دردورانپساکروناومحدودشدنتامینسوختدرپی

تحریمصادراتسوختروسیهازسویکشورهایمتعدد،
دســتوپنجهنرممیکند.ژاپن،کشوردیگریاستکه
بهوارداتانرژیبهشــدتمتکیاستوهفتهجاریاز
شهروندانوشرکتهایاینکشورخواستدرمصرفبرق،
صرفهجوییکنند.افزایشقیمتهایانرژیوخاموشیها،
آزمونیبرایدولتشــهبازشریفاســتکهدرآوریل
پسازیکدورهآشــفتگیسیاســی،قدرترابهدست

گرفت.شریفمدتکوتاهیپسازاینکهانتخابشد،
شنبهرابهعنوانروزکاریبرایکارمنداندولتیاعالم
کرد.هزینههایوارداتانرژیپاکســتاندرمدت۱۰ماه
منتهیبهآوریل،دوبرابرشدهوهمزمانعرضهبهبعضی
ازصنایعصادراتی،کاهشپیداکردهاست.محدودیتها
برایمصرفبرق،مخاطراتبیشتریبرایبخشهایمهم
اقتصاداینکشــورازجملهکارخانههایمنسوجاتکه
منبعنیمیازدرآمدهایصادراتیپاکستانهستند،ایجاد
میکند.وزیراطالعرسانیپاکستاندراسالمآبادگفت:
محدودیتهایپاکستاندرخصوصمصرفانرژیازسوی
بخشدولتی،برایخارجکردنکشــورازوضعیتفوق
العادهاست.اینکشور۲۱هزارمگاواتبرقتولیدکرده
ودرموجگرمایکشندهجدید،۲۸هزارو۴۰۰مگاوات
تقاضابرایبرقدارد.براســاسگزارشبلومبرگ،دولت
پاکستاننرخسوخترا۴۰درصدونرخبرقرا۵۰درصد
طبقخواســتهصندوقبینالمللیپولبرایازسرگیری

برنامهکمکمالیایننهادجهانی،افزایشدادهاست.

با کاهش هفته کاری

پاکستان به جنگ بحران کمبود نیرو رفت
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گزیده خبر

معاون وزیر صمت: 
قیمت برخی از محصوالت شوینده ۲۵ درصد 

افزایش یافت
معاون صنایع عمومــی وزارت صمت از افزایــش ۲۵ درصدی قیمت برخی از 
محصوالت شوینده با مجوز ســازمان حمایت خبر داد.محمدمهدی برادران در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به افزایش مواد اولیه 
واردتی برای واحدهای تولیدی گفت: براساس تعامالت صورت گرفته قرار شده 
بــرای آن دســته از کاالهایی که با افزایش مواد اولیه وارداتی روبه رو هســتند 
متوسط افزایش 10 تا ۲۵ درصدی اعمال شود. البته دیگر کاالها با همان قیمت 
ثابت در حال عرضه اســت.وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار مواد شــوینده 
رقابتی شده اســت، افزود: اگر واحدها افزایش قیمت نامتعارفی را اعمال کردند 
حتما از طریق ســامانه 1۲4 اطالعات الزم به مراجع مربوطه داده شــود.معاون 
صنایع عمومی وزارت صمت تصریح کرد: در حوزه های مختلف اولویت ما تأمین 
نیاز های بازار است البته در بخش شوینده ها در دو ماه نخست سال شاهد افزایش 
تولید نیز بوده ایم. اما یک مقدار عدم عرضه محصوالت به بازار مواجه شدیم که با 
برگزاری جلساتی با برخی از شرکت ها موضوع عدم عرضه به بازار رفع شده است.

وی افزود: در برخی از محصوالت صنایع شوینده، شاهد افزایش قیمت بودیم که 
با اخذ مجوز از ســازمان حمایت، قیمت ها در حد معمول اصالح و کاهش پیدا 
کرده است. معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد: مردم در مقابل بازار 
هیجانی مقاومت کنند چراکه به مقدار کافی کاال موجود است و دغدغه ای برای 
تأمین کاالی مورد نیاز خود نداشته باشند. حتی اگر خرید کاال را با زمان بندی 

انجام دهندتولیدکنندگان مجبور به کاهش قیمت بیشتر هم خواهند شد.

معاون وزیر صمت:
 ۱۲۰۰ سایت در حال فروش کاالی 

قاچاق هستند
معاون وزیر صمت گفت: هزار و ۲00 ســایت در کشــور در حال فروش کاالی 
قاچاق هســتند که به زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و 
آرامــش در بازار لوازم خانگی ایجاد خواهد شــد.محمدمهدی بــرادران در یک 
گفت وگوی تلویزیونی درباره طرح تشــدید مقابله با قاچاق کاال توضیح داد: در 
سال های گذشته شــبکه ای در سطح بنکداری و عمده فروشی شکل گرفته که 
برخالف منافع ملی و حمایت از حقوق مصرف کننده در حال توزیع کاالی قاچاق 
بی کیفیت اســت و طرح ما برخورد با توزیع کنندگان عمده ای است که برخالف 
قوانین کشــور در حال فعالیت هستند.معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: 
در مرحله نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و کولبرها و … نیست؛ برای مثال 
هزار و ۲00 ســایت در کشور در حال فروش کاالی قاچاق هستند که به زودی 
با هماهنگی دادســتانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم خانگی 
ایجاد خواهد شد؛ ضمن این که باید برای اطالع رسانی و فرهنگ سازی بین مردم 
نیز برای اصالح این شرایط تالش کنیم.وی گفت: در جلسه ای با تولیدکنندگان 
لوازم خانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شــدند تمامــی کاالهای خود را با کد 
رهگیری تولید کنند و اکنون نیز به طور یقین بیش از ۹۵ درصد کاالهای موجود 
در بازار رسمی دارای کد رهگیری هستند، اما باید متوجه بود که با وضع قانون 
و ایجاد سامانه به تمام اهداف خود نمی رسیم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم 
که به طور حتم زمان بر است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد.معاون 
وزیر صمت یادآور شد: بسترهای قانونی برای اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال 
ایجادشده است و این موضوع کمک می کند که ستاد مبارزه با قاچاق کاال بتواند 
تا با دست بازتری فعالیت های خود را انجام دهد؛ همچنین در بحث نرم افزاری و 
زیرساختی نیز در دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری درزمینه 
سامانه ها و کد رهگیری انجام شده است.برادران تصریح کرد: در بحث کد رهگیری 
لوازم خانگی تاکنون 14 میلیون قلم کاال با کد رهگیری ثبت شــده و از ابتدای 
امسال نیز ۲ میلیون و ۸00 هزار کاال با کد رهگیری ثبت شده که این رقم برای 
تولیدات داخلی یا در تعدادی محدود واردات لوازم خانگی بوده اســت.وی عنوان 
کرد: اراده ما در وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق کاال و ســامان دادن به بازار 

رهاشده قبلی بسیار جدی است.

شرط مصوبه واردات خودرو چیست؟
طبق اعالم قبلی بانک مرکزی، تأیید منشــأ ارز مــورد نیاز برای واردات خودرو 
از ســوی این بانک، مهمترین الزام پیش روی واردکنندگان خودرو خواهد بود.
به گــزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم،  قانون ســاماندهی صنعت 
خودرو درحالی از ســوی رئیس مجلس، ابالغ شده که قباًل بانک مرکزی اعالم 
کرده بود که   تأیید منشــأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از ســوی این بانک 
مرکزی، مهمترین الــزام واردکنندگان خودرو خواهد بود.قمری وفا مدیر روابط 
عمومــی بانک مرکزی نیز در این خصوص تأکید کرده بود: مصوبه آزادســازی 
 واردات_خودرو، در چارچوب ضوابط، سیاست های ارزی و سقف های تعیین شده 
از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا اجرایی خواهد شد. گفته می شود، به منظور جلوگیری 
از تکرار اتفاقات سال های قبل که منجر به دپوی غیرقانونی خودرو در بنادر کشور 
شده بود، از ورود خودرو به مرزهای جغرافیایی کشور قبل از طـی مراحل قانونی 
از جمله ثبت سفارش و تأئید منشـا ارز از سوی بانک مرکزی جلوگیری خواهد 
شد.قرار است سقف ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو در نظر گرفته 
شود، آنطور که وزیر صمت گفته: حداکثر نیاز ارزی برای واردات این کاال به کشور 
۵/ 1میلیارد دالر است.به گزارش تسنیم،  محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس طی 
روزهای گذشــته در نامه ای به رئیس جمهور، قانون ساماندهی صنعت خودرو را 
به دولت ابالغ کرد.طبق این قانون واردات خودرو برای پنج سال مجوز می گیرد.

قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صمت را موظف می کند آیین نامه واردات 
خودرو را تدوین و تصویب کند.

وزارت صمت عرضه خودرو در بورس کاال را 
غیرقانونی خواند 

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نامه ای به بورس کاال عرضه خودرو 
در بورس کاال را غیرقانونی خواند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نامه ای به ســلطانی نژاد مدیرعامل 
بورس کاالی ایران عرضه خودرو در بورس کاال را غیرقانونی خوانده است.در این 
نامه که منوچهر منطقی به ســلطانی نژاد مدیرعامل بورس کاالی ایران ارسال 
کرده نوشته شــده است: در شصت و سومین جلسه شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی در تایخ ۲۸ مهرماه  سال گذشته مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله 
تدوین و ابالغ راهنماها و دستورالعمل های تنظیم قیمت بر عهده وزارت صنعت 
معدن و تجارت و با هماهنگی ســتاد تنظیم بازار اســت.به موجب این مصوبه 
خودروهایی که بر مبنای مصوبه شــورای رقابت مستثنی از نظام قیمت گذاری 
بودند نیز شــامل مصوبه فوق الذکر می باشند. لذا عرضه خوردو در بورس کاال 

مغایر با این مصوبه است.

 افزایش 34 درصدی مبادالت تجاری
 ایران و قطر

مبادالت تجاری میان ایران و قطر در سال گذشته میالدی 34 درصد افزایش یافته 
اســت.به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از »خلیج آنالین«، شــیخ 
محمــد بن حمد آل ثانی، وزیر تجــارت و صنعت قطر اعالم کرد، مبادالت تجاری 
میان ایران و قطر در سال گذشته میالدی 34 درصد افزایش یافته است.این موضوع 
در پایان هشتمین نشست کمیته مشترک قطر و ایران در دوحه پایتخت این کشور 
به ریاست بن حمد و علی اکبر محرابیان وزیر انرژی ایران اعالم شد.در جریان این 
نشست دو روزه، دو طرف در مورد پیشرفت های پیشنهادات جلسه گذشته، پروژه 
های جاری و طرح های توســعه آنها و به عالوه راه های غلبه بر موانع پیش روی 
برخی پروژه ها، بحث و گفت و گو کردند.همچنین این کمیته مشــترک در مورد 
موضوعاتی مرتبط با تقویت همکاری میان دو کشور در زمینه های مختلف از جمله 
تجارت، صنعت، مناطق آزاد، سالمت، آموزش، اتاق های بازرگانی و سایر زمینه های 
مورد عالقه مشترک به تبادل اطالعات پرداختند.وزیر تجارت و صنعت قطر  تصریح 
کرد: »روابط قوی و رابطه میان دو کشور به شکل مثبتی بر سطح مبادالت تجاری 
منعکس شــده است  به طوری که شاهد افزایش 34 درصدی در سال ۲0۲1 بوده 
ایم.«بنا بر اعالم سازمان برنامه ریزی و آمار قطر، حجم مبادالت تجاری میان تهران 
و قطر در سال ۲0۲1 به حدود 7۸0 میلیون ریال )۲14 میلیون دالر( رسیده است.

این مقام قطری خاطرنشان کرد، بخش خصوصی ایران نقش مهمی در حمایت از 
روند توســعه و ساخت و ساز در کشور قطر ایفا می کند.وی همچنین افزود، توافق 
نامه ها و یادداشت تفاهمی که میان دو کشور منعقد شده به تقویت و تحکیم  روابط 

و همکاری  های تجاری و سرمایه  گذاری میان دو کشور کمک کرده است.

معاون وزیر صمت: 
قیمت برخی از محصوالت شوینده ۲۵ درصد 

افزایش یافت
معاون صنایع عمومی وزارت صمت از افزایش 
۲۵ درصدی قیمت برخی از محصوالت شوینده 
با مجوز سازمان حمایت خبر داد.محمدمهدی 
برادران در گفــت وگو با خبرنــگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم، با اشــاره به افزایش مواد 
اولیــه واردتی برای واحدهــای تولیدی گفت: 
براساس تعامالت صورت گرفته قرار شده برای 
آن دســته از کاالهایی که با افزایش مواد اولیه وارداتی روبه رو هســتند متوسط 
افزایش 10 تا ۲۵ درصدی اعمال شــود. البته دیگر کاالها با همان قیمت ثابت در 
حال عرضه اســت.وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار مواد شــوینده رقابتی شده 
اســت، افزود: اگر واحدها افزایش قیمت نامتعارفی را اعمال کردند حتما از طریق 
سامانه 1۲4 اطالعات الزم به مراجع مربوطه داده شود.معاون صنایع عمومی وزارت 
صمت تصریح کرد: در حوزه های مختلف اولویت ما تأمین نیاز های بازار است البته 
در بخش شــوینده ها در دو ماه نخست سال شاهد افزایش تولید نیز بوده ایم. اما 
یک مقدار عدم عرضه محصوالت به بازار مواجه شــدیم که با برگزاری جلساتی با 
برخی از شرکت ها موضوع عدم عرضه به بازار رفع شده است.وی افزود: در برخی از 
محصوالت صنایع شــوینده، شاهد افزایش قیمت بودیم که با اخذ مجوز از سازمان 
حمایت، قیمت ها در حد معمول اصالح و کاهش پیدا کرده اســت. معاون صنایع 
عمومی وزارت صمت تأکید کرد: مردم در مقابل بازار هیجانی مقاومت کنند چراکه 
به مقدار کافی کاال موجود اســت و دغدغه ای برای تأمیــن کاالی مورد نیاز خود 
نداشته باشند. حتی اگر خرید کاال را با زمان بندی انجام دهندتولیدکنندگان مجبور 

به کاهش قیمت بیشتر هم خواهند شد.

ضرورت تقویت خط منظم کشتیرانی در شرق آفریقا؛

رونق استفاده از مکانیزم تهاتر میان ایران و آفریقا
معاون ســازمان توسعه تجارت ایران از تجهیز زیرساخت های 
صادراتــی و تقویت حضــور رایزنان بازرگانــی در قاره آفریقا 
برای توسعه تجارت با این قاره خبرداد.به گزارش خبرگزاری 
فارس به نقل از ســازمان توسعه تجارت ایران، سیداحمدرضا 
عالئی طباطبایی با اشــاره به برنامه های این ســازمان برای 
بهره بــرداری از ظرفیت های تجاری قاره آفریقا در دوره جدید 
گفت: مهمترین چالش در ارتباط با قاره آفریقا، مغفول ماندن 
فرصت ها و عدم شناخت کافی است.وی با بیان اینکه تمرکز 
ما در سازمان توسعه تجارت تقویت تجارت و روابط اقتصادی 
با قاره آفریقاســت، افزود: یکی از اصلی ترین پیش نیازها در 
تجارت با آفریقا، تقویت زیرســاخت های لجســتیک به ویژه 
لجستیک دریایی اســت. معاون ارتقاء کسب و کارهای بین 
المللی ســازمان توســعه تجارت ایران بیان داشت : برقراری 
خطوط منظم کشــتیرانی که اخیرا در شــرق آفریقا شاهد 
آن هســتیم و نیاز به تقویت دارد، در غــرب آفریقا نیز باید 
پیاده ســازی و منظم شود. در گذشــته خطوط کشتیرانی به 
صورت نامنظم وجود داشته اســت. با تخصیص یارانه حمل 
ســعی بر این داریم که این خطوط را منظم کنیم؛ به نحوی 
که تجــار بتوانند روی این ظرفیــت برنامه ریزی کنند.وی با 
اشــاره به ظرفیت تهاتر کاالیی با قاره آفریقا گفت: با توجه به 
ایجاد زیرساخت و اجرایی کردن پلتفرم تهاتر توسط سازمان 
توسعه تجارت با چند کشور، امیدواریم بتوانیم این زیرساخت 
را در مورد آفریقا نیز داشــته باشیم.عالئی طباطبایی با اشاره 
به لیست مصوب 1100 قلم کاالیی تهاتر، گفت: این ساختار 

موجود است و امیدواریم در تجارت با آفریقا بتوانیم با استفاده 
از تهاتر، برخی از حوزه های کاالیی را تقویت کنیم.معاون ارتقاء 
کسب و کارهای بین المللی ســازمان توسعه تجارت ایران با 
اشاره به پتاسیل های کشور در زمینه خدمات فنی و  مهندسی 
گفت: کشورهایی که در قاره آفریقا وجود دارند، از مهمترین 
واردکنندگان خدمات فنی و مهندسی هستند و خوشبختانه 
در سال های اخیر این ظرفیت در کشور تقویت شده است. وی 
افزود: در این خصوص نیز چالش هایی از جمله موضوع صدور 

ضمانت  نامه و مطالبات معوق وجــود دارد که مورد پیگیری 
قرار می گیرد.معاون ارتقاء کسب و کارهای بین المللی سازمان 
توســعه تجارت ایران با بیان اینکه از دیگر برنامه ها در ارتباط 
با قاره آفریقا، افزایش شناخت تجار از این قاره و اعزام رایزنان 
بازرگانی است، گفت: برای اعزام رایزنان بازرگانی، قاره آفریقا را 
به چهار قسمت غرب، شرق، شمال و جنوب تقسیم کردیم؛ در 
شرق با محوریت کنیا، در غرب با محوریت نیجریه، در شمال 
بــا محوریت الجزایر و در جنوب با محوریت آفریقای جنوبی، 

اعزام رایزنان به این مناطق را در دستور کار داریم و به زودی 
شــاهد اعزام رایزنان بازرگانی کنیا و تا پایان سال شاهد اعزام 
رایزنان به ســه نقطه دیگر خواهیم بود.وی با اشاره به افزایش 
4۵ درصدی صادرات به آفریقا، گفت: در حال حاضر غنا رتبه 
اول صادرات جمهوری اسالمی ایران به آفریقا را دارد و بعد از 
آن کشــورهای آفریقای جنوبی و نیجریه در رتبه دوم و سوم 
قرار دارند. معاون ارتقاء کســب و کارهای بین المللی سازمان 
توسعه تجارت ایران افزود: بیشترین حجم تجارت قاره آفریقا 
به سایر کشورها در حوزه صادرات مواد و مشتقات نفتی، نفت 
و گاز و  سنگ های قیمتی است. واردات این کشور نیز در حوزه 
مواد خام و مواد نفتی ســبک اســت که یکی از ظرفیت های 
ما نیز در همین حوزه اســت.عالیی طباطبایی با بیان اینکه 
تقریبا در تمام حوزه های کاالیی اشاره شده برنامه های مدونی 
برای تجــارت با آفریقا داریم، اظهار امیدواری کرد با توجه به 
ظرفیت های قانون بودجه 1401 و  با تقویت حوزه لجستیک و  
حمل و نقل بتوانیم آمار صادرات به آفریقا را ارتقا دهیم.معاون 
ارتقاء کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران 
با بیان اینکه حجم تجارت ما با قاره آفریقا در حال حاضر باال 
نیســت و جای کار بسیار دارد، گفت: امیدوارم طبق برنامه 4 
ســاله بتوانیم به جایگاه در شــان جمهوری اسالمی ایران در 
تجارت با آفریقا برســیم.وی افزود: چشم اندازه روشنی برای 
تجارت با آفریقا متصور هستیم و با اولویت بندی صورت گرفته 
و طبق چشم انداز 1401، رقم 1.۲ میلیارد دالری فعلی تجارت 

با آفریقا دو برابر خواهد شد.

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو با اشاره به اختالف قیمت 100 درصدی 
خودرو از کارخانه تا بازار گفت: این اختالف قیمت ناشی از عرضه کم و عدم توانایی خودروسازان 
در تامین بازار خودروست.ســعید موتمنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس 
درباره آخرین وضعیت بازار خودرو، گفت: بازار خودرو تقریبا در شرایط آرامی قرار دارد و در دو 
هفته اخیر تغییرات قیمت محسوسی مشاهده نشده است. بطورکلی قیمت اغلب خودروها ثابت و قیمت برخی خودروها نیز تا حدودی 
کاهش یافته است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، افزود: اما با توجه به اینکه عرضه خودرو همچنان متناسب 
با تقاضای بازار نیست، اختالف قیمت خودرو در بازار و کارخانه همچنان حدود 100 درصد است. وی با اشاره به لزوم واردات خودرو 

برای تنظیم بازار خودرو اظهار داشت: برای تنظیم بازار خودرو باید خودروهای اقتصادی و با کیفیت وارد شود، زیرا واردات خودروهای 
گران قیمت تاثیری در تنظیم بازار نخواهد داشت. مؤتمنی با بیان اینکه واردات خودرو باید از شرکت های معتبر و خوشنام دنیا باشد، 
گفت: در این شــرکت ها تمامی خودروهای تولیدی با هر قیمتی دارای کیفیت الزم اســت، ضمن اینکه در هیچ کشوری خودرو یک 
کاالی سرمایه ای نیست، بلکه کاالی مصرفی محسوب می شود. وی با بیان اینکه به علت افزایش قیمت ارز قیمت فروش خودرو توسط 
عرضه کنندگان کمی افزایش یافته است، گفت: اما خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمی شود و خریداران تمایل کمتری نسبت 
به خریدا دارند و به نظر می رسد، برخی در انتظار اعالم جزئیات واردات خودرو هستند. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو بیان داشت: اگرچه قیمت خودرو در دو هفته اخیر تقریبا ثابت بوده است، اما نسبت به شب عید حدود 1۵ درصد افزایش را 
نشان می دهد.وی با بیان اینکه قیمت اغلب خودرو تقریبا طی دو هفته اخیر ثابت بوده است، اظهار داشت: اما قیمت برخی خودرو ها 
کاهش جزئی داشته، به عنوان مثال  قیمت خودرو ۲07 دنده ای در روزهای اخیر از 40۸ میلیون تومان به 40۲ میلیون تومان کاهش 
یافته و ۲06 تیپ دو نیز با  ۵ میلیون تومان کاهش از 30۹ میلیون تومان به 304 میلیون تومان رسیده است. موتمنی گفت: پژو پارس 

نیز با ۵ میلیون تومان کاهش از 31۵ میلیون تومان به 310 میلیون تومان رسیده است. 

دلیل اختالف 100 درصدی قیمت کارخانه تا بازار

عرضه قطره چکانی خودروسازان
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گزیده خبر

اهمیت سامانه هوشمند پایش تراکنش در 
عرصه خدمات غیرحضوری بانکی

توسعه فناوری های نوین در عملیات بانکی غیرحضوری از قبیل اینترنت بانک 
و موبایل بانک، اهمیت استقرار سامانه های هوشمند برای پایش تراکنش ها را 
افزایش داده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، ایجاد 
شرایط ارائه خدمات پایه غیرحضوری به مشتریان از یک سو و افزایش تراکنش 
های بانکی از سوی دیگر، بانکها را بر آن داشته است تا با هدف شناسایی عملیات 
مشکوک به پولشویی استقرار سامانه های هوشمند را جدی بگیرند.از آنجایی که 
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی جبران ناپذیری بر توسعه اقتصادی 
کشورها به جای می گذارد ، همکاری مردم با بانکها در زمینه مقابله با پولشویی 
ضرورت می یابد.براســاس این گزارش، همراهی مشتریان در ارائه مستندات و 
اطالعات صحیح و تکمیل دقیق فــرم های بانکی گرچه مدت زمان کوتاهی از 
وقت افــراد را به خود اختصاص می دهد اما این امر در راســتای بهبود فضای 
کسب وکار و سالمت مراودات مالی ، حفظ و صیانت از سپرده های مشتریان و 

در نهایت منافع کشور خواهد بود.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران:
 خسارت اموال مسروقه از صندوق های 

اجاره ای بانک پرداخت خواهد شد
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که بانک ملی ایران متعهد اســت 
و خــود را موظف می داند تمامی خســارت های وارد شــده به مال باختگان و 
صاحبان صندوق های اجاره ای یکی از شعب این بانک در تهران را جبران نماید، 
اظهارداشت: طی هماهنگی های الزم با مقامات قضایی در اسرع وقت نسبت به 
جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملی ایران، حســن مونسان در ادامه گفت: در پی سرقت تعدادی از صندوق های 
اجاره ای یکی از شعب بانک ملی در تهران، بالفاصله مراجع ذیربط، نیروهای های 
امنیتی و انتظامی برای شناســایی هر چه سریعتر سارقان با توجه به آثار جرم 
باقی مانده وارد عمل شدند و کنترل های تخصصی انجام شد و تا به همین لحظه 
شناســایی ســارقان و علل بروز این حادثه در چارچوب مقررات قانونی در حال 
پیگیری است که پلیس در این زمینه نظر خواهد داد.وی افزود: با توجه به رسالت 
بانک، در جهت حفظ حقوق مشتریان و شناسایی اموال مسروقه از مال باختگان 
دعوت شــد تا با تشــریح و صورت برداری از اموال در جهت رسیدگی قضایی و 
جبران خسارات، اقدامات الزم صورت گیرد.مونسان در پاسخ به این پرسش که 

چگونه این سرقت صورت گرفته است.

در دیدار روسای کل دیوان محاسبات و بیمه مرکزی مطرح شد:
شناسایی راهکارهای توسعه صنعت بیمه

شناسایی راهکارهای توسعه صنعت بیمه با هدف تقویت امنیت اقتصادی و رفاه 
اجتماعی،بهره گیری از ظرفیت های الکترونیکی عالوه بر شــفافیت اطالعاتی، 
زمینه ساز کاهش فساد اقتصادی خواهد شد.به گزارش اداره کل روابط عمومی 
و امور بین الملل بیمه مرکزی، در نشست دو جانبه روسای کل دیوان محاسبات 
و نهاد ناظر صنعت بیمه، طرفین با تشریح وظایف و ماموریت های مرتبط نسبت 
به افزایش سطح تعامالت فی مابین تاکید کردند.بر اساس این گزارش، مهندس 
مجید بهزادپور_ رئیس کل بیمه مرکزی_ با برشمردن تالش های نهاد نظارتی 
صنعت بیمه در راستای شفافیت و فسادستیزی بر ادامه این راهبرد تاکید کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور نیز در این دیدار بر ضرورت تعامل و همکاری 
بیشتر در راستای شفافیت در تمامی بخش های صنعت بیمه تاکید کرد.گفتنی 
است این دیدار در راستای نشست های بین دستگاهی رئیس کل بیمه مرکزی 

با مسئوالن عالیرتبه سه قوه صورت گرفته است.

همزمان با میالد با سعادت امام رضا ) ع(؛
 آیین تجلیل از روسای شعب موفق پست 

بانک ایران
طی مراســمی، همزمان با سالروز میالد امام هشــتم شیعیان در روز شنبه 21 
خردادماه و با حضور مدیرعامل بانک، از روســای شــعبی که ســال گذشته در 
دوازدهمین دوره گردهمایی روســای موفق شعب بانک ها و موسسات اعتباری 
از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران انتخات شدند، تجلیل و قدردانی 
می شــود.به گزارش اداره کل روابط عمومی پســت بانک ایران، در این مراسم 
از 15 نفر از روســای موفق بانک، که بهمن ماه ســال گذشــته در دوازدهمین 
دوره گردهمایی روســای موفق شــعب بانک ها و موسســات اعتباری کشور با 
عنوان »آموزش و توســعه منابع انسانی شعب« معرفی شــدند، تقدیر خواهد 
شــد.»گردهمایی روسای موفق بانک ها و موسسات اعتباری کشور«، با توجه به 
نقش مهم روسای موفق شعب در موفقیت و پیشبرد استراتژی ها، اهداف عملیاتی 
بانک ها و موسسات در نیل به اهداف نهایی سیاستگذار پولی و بانکی، همه ساله 
توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با هدف انتقال تجربیات و مهارت های 
علمی روســای شــعب و همچنین با هدف قدردانی و تکریم از مدیریت شعب 

بانک ها و مؤسسات اعتباری به عنوان ارزشمندترین دارایی آنها برگزار می شود.

ثبت تراز مثبت ۹۶ درصدی "وتعاون"
“وتعــاون« از فــروش حق بیمه در مقایســه بــا فروردین ماه بــا افزایش 
2۷ درصدی روبه رو شــد که بیشــترین درآمد آن به بخش بیمه »ثالث 
– اجبــاری« با 25 میلیارد و ۳۹۴ میلیــون تومان تعلق گرفت.به گزارش 
روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از بورس نیوز، درآمدی که شــرکت بیمه 
تعــاون در گزارش فعالیت اردیبهشــت ماه 1۴۰1 از فروش حق بیمه برای 
بیمه شدگان تحت پوشــش خود شناسایی کرد، برابر با ۸۹ میلیارد تومان 
بود. همچنین طی 2 ماه سپری شده از ابتدای سال مالی مجموع درآمد های 
حاصل از فروش حق بیمه نیز 15۹ میلیارد تومان در کدال به ثبت رسید.

از ســوی دیگر، میزان خسارت پرداخت شده به مشتریان مبلغی در حدود 
۴5 میلیارد تومان اعالم شد و از ابتدای سال مالی نیز این شرکت توانست 
مجموع خســارت پرداخت شــده خود را تقریباً ۷۶ میلیارد تومان به ثبت 
برســاند. همچنین الزم به ذکر بوده که طبق گزارش ارائه شده، »وتعاون« 
تراز مثبت ۹۶ درصدی را از خود بر جای گذاشته است.بر پایه این گزارش، 
درآمد ماهانه شرکت »وتعاون« از فروش حق بیمه در مقایسه با فروردین ماه 
با افزایش 2۷ درصدی روبه رو شــد که بیشترین درآمد آن به بخش بیمه 
»ثالــث – اجباری« با 25 میلیارد و ۳۹۴ میلیون تومان تعلق گرفت.طبق 
گزارش صورت گرفته، این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه 
بیشــترین درآمد را از رشــته بیمه »ثالث – اجباری« با مبلغ تقریباً ۴۹ 
میلیارد تومان کسب کرد و توانست طی عملکرد تجمیعی خود تراز مثبت 

11۰ درصدی را برای سهامداران خود به ثبت برساند.

افزایش ارزش بیت کوین سراب است؟
قیمت بیت کویــن به ۳1 هــزار و 5۰۰ دالر بهبود یافت امــا معامله گران 

می گویند که این افزایش قیمت با نزولی بیشتری همراه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، قیمت بیت کوین به سطح مقاومت قوی در ۳1هزار و 5۰۰ 
دالر بازگشــت اما معامله گران هشدار می دهند که محتمل ترین نتیجه آن 
نوسانات دیگر است.قیمت کوتاه مدت بیت کوین )BTC( تحت تسلط نوسانات 
زیاد در محدوده ۳1هزار دالر تا ۳2هزار دالر است و معکوس شدن ۶ ژوئن در 
این مرحله باعث فروش سریع شد که قیمت را به 2۹هزار و 2۰۰ دالر کاهش 
داد.با کمال تعجب، در ۷ ژوئن، قیمت بیت کوین به سرعت معکوس شد زیرا 
بیت کوین به ۳1هزار و 5۰۰ دالر بازگشت اما با توجه به عدم پذیرش فعلی 
در این سطح، معامله گران احتماال محتاطانه عمل می کنند نه اینکه انتظار 
افزایش سریع تا ۳5هزار دالر را داشته باشند.تجارت محدود دامنه ای که در 
حال حاضر بر بیت کوین تاثیر می گذارد توسط تحلیلگر رمزارز مورد بررسی 
قرار گرفت و نموداری منتشر کرد که »محدوده پاکی« بیت کوین را مشخص 
می کند، محدوده ای که حدود یک ماه بیت کوین در آن گیر کرده است.این 
تحلیلگــر گفت: آنچه در داخل محدوده رخ می دهد و آنچه در محدوده باال 
اتفاق افتاده بیانگر محدوده توزیع مجدد واضح است. البته معامله گر کریپتو 
و کاربر مستعار توییتر فینیکس، نتیجه کمی متفاوت نسبت به کاهش فعلی 
بازار پیشــنهاد و اشاره کرد که شاهد موارد مشــابه بیشتری خواهیم بود.

کویــن گزارش کرد، برای معامله گرانی که تالش می کنند تا حدی بفهمند 
پایین ترین سطح ممکن است کجا باشد، تحلیلگر بازار و کاربر مستعار توییتر 
نموداری منتشــر کرد که میانگین متحرک نمایــی-EMA-2۰۰( 2۰۰( را 
به عنوان یک شاخص کلیدی نشان می دهد. به گفته Rekt Capital، تاریخچه 
قیمت بیت کوین نشان می دهد، هنگامی که به باالی میانگین متحرک نمایی 
آبی 5۰ هفته ای می شکند، تمایل به تایید روند صعودی دارد، از سوی دیگر، 
EMA ســیاه 2۰۰ هفته ای تمایل به تایید حداکثر فرصت مالی زمانی که به 

آن می رســد و ریزش می کند را تایید کرده است.مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1.2۶ تریلیون دالر برآورد می شود که این 
رقم نسبت به روز قبل ۴.۳2 درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۶.۸2 
درصــد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 
۰.5۰ درصد کاهش داشــته اســت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 2۴ 
ســاعت گذشته ۸۴.۰1 میلیارد دالر اســت که ۳.51 درصد افزایش داشته 
است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۸.5۷ میلیارد دالر 
است که 1۰.2۰ درصد از کل حجم 2۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. 
حجم تمام ســکه های پایدار اکنون ۷۴.۰2 میلیارد دالر اســت که ۸۸.11 

درصد از کل حجم 2۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

بانک جهانی:

 رکود اقتصادی فعلی دو برابر بدتر از دهه ۷۰ میالدی است
تهران-ایرنا- بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد کشورهای جهان در شش ماه گذشته، اعالم کرد 
که رکود و تورم فعلی جهان دوبرابر بدتر از ســال های دهه هفتاد میالدی اســت.به گزارش ایرنا به نقل از گاردین، بانک 
جهانی در آخرین گزارش خود از بازگشت اقتصاد جهان به وضعیت رکود اقتصادی جهان در سال های دهه ۷۰ میالدی 
هشدار داد و اعالم کرد جنگ اوکراین و شیوع ویروس کرونا موجب تشدید این رکود شده است.بانک جهانی در گزارش 
وضعیت اقتصاد جهان در شش ماه گذشته اعالم کرد رکود اقتصادی و تورم در اکثر کشورهای جهان به رقمی تا ۴درصد 
هم می رســد.دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی گفت: جنگ در اوکراین، قرنطینه چین، اختالل در زنجیره تامین مواد 
غذایی همگی موجب شده بسیاری از کشورهای جهان امسال با رکود اقتصادی و تورم شدید روبرو باشند.وی گفت: رکود 
اقتصادی فعلی جهان با رکود ســال های دهه ۷۰ میالدی قابل مقایســه است و پیش بینی می شود در بعضی از کشورها 
وضعیت به مراتب ســخت تر باشد.بانک جهانی در گزارش خود رکود اقتصادی جهان در بازه زمانی سال 2۰21 تا 2۰2۴ 
را نسبت به بازه زمانی 1۹۷۶ تا 1۹۷۹ دوبرابر پیش بینی کرد و افزود: همه کشورهای غنی و فقیر از این رکود اقتصادی 
بی بهره نخواهند بود.به گفته بانک جهانی سطح درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه در سال 2۰22، 5 درصد کمتر 
از روند پیش بینی شــده قبل از شیوع ویروس کرونا خواهد بود.بانک جهانی ماه گذشته 12 میلیارد دالر برای حمایت از 
کشــورهای در حال توسعه به خاطر قطحی ناشی از جنگ اوکراین اختصاص داد.جنگ در اوکراین موجب افزایش تورم 
و باال رفتن قیمت ســوخت و مواد غذایی در بیشتر کشورهای جهان شده است. بانک جهانی انتظار دارد رکود اقتصادی 

همچنان در سال های آینده ادامه داشته باشد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
اعالم کرد: در مــورد »رمزریال« بانک 
مرکزی ایران اساســا هدف گذاری بر 
مبنای حذف بانک ها در مسیر تعامالت 
مالی و تراکنشــی نبوده است ، چرا که 
بانک ها جزء جدایی ناپذیر تراکنشــها 
هســتند.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم، همزمــان با داغ 
شدن بازار رمزارزها در دنیا، بسیاری از 
بانک های مرکزی نسبت به معرفی رمز 
ارز اختصاصــی خود، اقدام کردند.  این 
مهم در کشور ما نیز طی چند سال اخیر 
در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته 
است.قبالً  اعالم شده بود که رمز ارز ریال 
بانک مرکزی، بناســت در سال 1۴۰1 
عرضه شود؛ به تازگی علی صالح آبادی 
رئیــس کل بانک مرکــزی البته اعالم 
کرد: طبق قولی که همکارانم در بانک 
مرکزی داده اند، رمز ریال از شــهریور 
ماه به اجرا می رســد.محرمیان معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی، هدف 
از طراحــی رمزریــال در بانک مرکزی 
را تبدیل اســکناس به یک موجودیت 
 open( قابل برنامه ریزی و برنامه نویسی
money( دانسته و تأکید کرده بود: با این 

فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند 
خواهد شد. به عنوان مثال هنگامی که 
فرد تســهیالتی را به صورت رمزریال 
دریافت کند، این امــکان برای بانک و 
تسهیالت دهنده فراهم می کند که مبلغ 
موردنظر دقیقاً در جایی سرمایه گذاری 
شــود که هدف گذاری شده است. این 
در حالی اســت که در مورد اسکناس و 
سایر روش های انتقال وجوه امکان این 
ردیابی هوشمند برای تسهیالت دهنده 
و سیاستگذار وجود ندارد. به بیان بهتر 
رمز پولها فضــای نوآورانه ای در عرصه 
پولــی ایجاد خواهد کــرد و بانک های 
مرکزی دنیا به سمت استفاده از ظرفیت 

های آن در حال حرکت هستند.

 کارکرد اصلی پول دیجیتال بانک 
مرکــزی؛ اصل و فرع را اشــتباه 

نگرفته ایم؟
مهران محرمیــان؛ معاون فناوری های 
نوین بانک مرکزی در یادداشــتی که 
قرار  اختیــار خبرگزاری تســنیم،  در 
داده، ضمن تشــریح کارکرد اصلی پول 
دیجیتــال بانک مرکزی، نوشــت:  پول 
 central bank(دیجیتال بانک مرکــزی
digital currency(  برخالف برداشتی که 
در ابتدا در ذهن شــنونده از آن ایجاد 

می شود، مقوله تازه ای به حساب نمی آید 
و جالب اســت بدانیم سالهاســت در 
موارد متنوعی مانند سپرده حسابهایی 
که بــرای بانک ها نــزد بانک مرکزی 
افتتــاح می شــود از »پــول دیجیتال 
بانک مرکزی« استفاده می شود.اما بعد 
از ظهور رمزارزها و توسعه انواع توکن-

ها؛ حوزه پــول دیجیتال بانک مرکزی 
در ادبیات تخصصی این موضوع بسیار 
توســعه یافت؛ به نحوی که براســاس 
دسته بندی بانک تسویه جهانی در حال 
حاضر حداقل چهار دسته پول دیجیتال 
بانــک مرکزی )CBDC( قابل تفکیک و 
بررسی اســت. نقطه قابل مالحظه در 
انواع این شکل از پول، انتشار انحصاری 
آن از سوی بانک های مرکزی است که 
نقطه تمایز اصلی آنها با سایر توکن های 
دارای انواع پشتوانه ای است که از سوی 

ناشرین خصوصی منتشر می شود.
 بر این اســاس بســته بــه اینکه پول 
دیجیتال منتشــر شــده از سوی بانک 
مرکزی، در قالب توکن های دیجیتال 
منتشر شــود یا بر اســاس حسابهایی 
که نزد بانک مرکزی افتتاح می گردد؛ 
همچنین بســته به آنکه پول دیجیتال 
منتشر شده قرار است بصورت عمومی 
در اختیــار کلیه کاربــران قرار گیرد یا 
مقرر اســت صرفاً برای تسهیل تسویه 
وجوه کالن در اختیار بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری باشــد، یکــی از چهار 
گونــه متفــاوت پول دیجیتــال بانک 
اساس؛  این  مرکزی خلق خواهدشد.بر 
در کشورهایی که مهمترین نیازمندی 
تسهیل پرداخت های خرد و تنوع بخشی 
به این بخش از پرداخت ها می باشد انتشار 
پول دیجیتال از ســوی بانک مرکزی 
بصورت توکنایز شــده و عرضه عمومی 
آن برای بکارگیری توســط کلیه اقشار 
جامعه می باشد که به این شکل از پول 
دیجیتال بانــک مرکزی؛ رمزپول بانک 
مرکزی یا CBCC اتالق میشــود. نکته 
قابــل توجه در خصوص این شــکل از 

پول دیجیتال، قابلیــت برنامه پذیری 
آن است؛

و  رمزارزهــا  رواج  از  بعــد  واقــع  در 
کریپتوکارنســی ها ، با توجه به توکن 
بــودن این دارایی ها )عــالوه بر اینکه 
دیجیتال هســتند به صورت رمزشده 
در قالــب توکن هــای دیجیتال صادر 
می شوند(، ظرفیت بســیار مهمی در 
این حوزه فعال شــد که می توان از آن 
به عنوان ظرفیت »پول برنامه پذیر« یا 
»دارای ظرفیت قراردادهای هوشمند« 
تعبیــر کرد گرچه این امــکان در پول 
دیجیتــال عادی نیز وجــود دارد اما با 
توجه به هزینه بسیار باالی پیاده سازی 
و اجرا، عمال تحقــق آن با چالش روبه 
رواست.از این رو یکی از اهداف اصلی که 
بانکهای مرکزی در انتشار پول دیجیتال 
دنبال می کنند، ایجاد و دسترســی به 
 central(پول توکنایز شــده یا همــان
bank crypto currency( اســت تا امکان 
استفاده از ظرفیت قراردادهای هوشمند 
که قابلیت برنامه پذیری پول را فراهم 
می کنند، میســر شــود. بدیهی است 
هزینــه اجــرای این مدل، بــه مراتب 
پایینتر از زمانی است که  بخواهیم این 
امــکان را در پول دیجیتــال عادی که 
امروز هم از آن استفاده می شود، فعال 
کنیم. از این واقعیت اما نباید غافل بود 
که این پول برنامه پذیر، خود شمشیری 
دولبه اســت اما به هرحال تصور فضای 
فناوری های مالــی آینده بدون امکان 
برنامه پذیری پــول تقریبا غیر ممکن 
اســت خصوصا اینکه امروزه مفاهیمی 
در    Decentralized financeهمچــون
حال تولد اســت که اساســا مبتنی بر 
تمرکززدایی اســت و قطعا الزمه بقا در 
این فضا دراختیار داشتن پول توکنایز 
شــده برای پاســخگویی بــه نیازهای 
چنین محیطی است.بدیهی است بانک 
های مرکزی باید بتوانند بعد از توسعه 
ظرفیت قراردادهای هوشمند در فضای 
کسب و کار، راهکار و  پاسخ مناسب به 

نیاز فعاالن در این عرصه ارائه دهند چرا 
که در غیر این صورت به اعتقاد عده ای، 
همان طور که در حال حاضر نیز شاهد 
آن هستیم، شبکه های رمزدارایی های 
جهان روا نظیر »اتریوم« این نیاز کاربران 
مالی را پاسخ می دهند، از همین رهگذر 
تدریج حاکمیت  بــه  بانکهای مرکزی 

پولی را از دست خواهند داد.
 البته در پاسخ به این احتمال باید تدابیر 
بانک های مرکزی را خاطر نشــان کرد 
چرا که با اقداماتی که بانکهای مرکزی 
دنیــا در حال انجام آن هســتند،آنچه 
متصور اســت این اســت که به نقطه 
تعادلــی خواهیم رســید و اصوال رمز 
پولهای بانک های مرکزی نقش مهمی 
در ایجاد چنیــن نقطه تعادلی خواهند 
داشــت.از ســوی دیگر، اگرچه قابلیت 
هــای فراوان دیگری نیز در مفهوم پول 
بانک مرکزی مســتتر است  دیجیتال 
اما دســتیابی به این قابلیتها هیچگاه 
هدف اصلی نبــوده اند؛ به عنوان مثال 
اینکه با انتشار پول دیجیتال، پرداخت 
یارانه  هدفمندتر صورت پذیرد اگرچه 
دســتاورد جذابی است اما  هدف اصلی 
برای  بانکهای مرکــزی ریل گــذاری 
اقتصاد دیجیتال و فعال کردن ظرفیت 
قراردادهای هوشمند از این مسیر است.

نکته مهم دیگر اینکــه پول دیجیتال 
توکنایزشــده با توجه بــه هزینه های 
کمتری که دارد، ابزار بســیار مناسبی 
برای مدیریت نقدینگی توســط بانکها 
و البتــه ابزار کاربردی بســیار مطلوبی 
برای پرداخت های خرد است بنابراین 
باید توجه داشــته باشــیم که در مورد 
»رمزریــال« بانک مرکــزی ایران نیز 
اساســا هدف گذاری بــر مبنای حذف 
بانک ها در مســیر تعامــالت مالی و 
تراکنشــی نبوده است چرا که بانک ها 
جزء جدایی ناپذیر تراکنشــها هستند 
.در واقع نقش اصلی بانکها در رمزریال 
عالوه بر اینکه در فضای توزیع شدگی 
تائید تراکنش ها مشارکت دارند، توسعه 
قراردادهای هوشمند است که متاسفانه 
این مهمترین ویژگی ناآگاهانه یا تعمدا 
از سوی منتقدان مورد غفلت واقع شده 
در حالی که این بزرگترین و مهمترین 
ظرفیتی اســت که در این فرآیند برای 
بانکهــا دیده شــده تا از ایــن طریق،  
خدمتی ارزنده را در اختیار فضای کسب 
و کار قرار دهند و به نوعی قراردادهای 
هوشــمند را در فضای اقتصاد توسعه 

بخشند..

معاون بانک مرکزی: 

هدف »رمزریال« بانک مرکزی ایران حذف بانک ها نیست

تقویت نیم بند حجم ارزش معامالت با عبور ابرهای شایعه 
بازار سهام در آخرین روز کاری این هفته خود با راحت شدن 
خیال معامله گران از برخی اخبار حوزه سیاســت خارجی و 
اقتصاد داخلی، شــاهد تقویت نسبی حجم ارزش معامالت 
بود.به گزارش خبرنگار مهر، دیروز )چهارشــنبه 1۸ خرداد 
1۴۰1( شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران، با 
افزایش ۴۹11 واحدی به عدد یک میلیون و 52۰ هزار واحد 
رسید.شــاخص کل هم وزن نیز با افزایش 2۳۳5 واحدی به 
رقم ۴21 هزار و ۴۰1 واحد دســت یافت.شاخص بازار اول 
نیز در حالی با افزایــش 2۹۳۶ واحد به رقم یک میلیون و 
155 هزار واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با 11 هزار 

و ۹۴۰ واحد افزایش، بــه رقم 2 میلیون و ۹۳۰ هزار واحد 
دست یافت.شاخص کل فرابورس ایران نیز در پایان معامالت 
امروز با 1۰۸ واحد افزایش، عدد 2۰ هزار و ۹۴۶ واحد را به 
ثبت رســاند.اصلی ترین نمادهای تأثیرگذار بر رشد شاخص 
کل بورس تهران امروز شامل نمادهای معامالتی »حکشتی« 
با ۳۶۴ واحد، »شستا« با ۳2۹ واحد و »فملی« با ۳۰2 واحد 

افزایش، بیشترین تأثیر مثبت را به نام خود ثبت کردند.
در مقابــل »ومعادن« با ۴۸ واحد، »های وب« با ۴5 واحد و 
»البرز« با ۴۳ واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی 
این نماگر به نام خود ثبت کردند.به گزارش مهر، معامله گران 
بورس تهران امروز در حالی با خیال راحت تری نســبت به 

روزهای گذشــته شاهد سبزپوش شدن نماگرهای منتخب 
بازار بودند که همچنان موضوع تقویت نقدینگی در گردش 
برای بازار امری حیاتی اســت.لحن مالیم گزارش آژانس و 
بیانیه کشــورهای غربی در خصوص فعالیت های هسته ای 
ایران و تالش ها برای تداوم گفتگوها از یک طرف و از سوی 
دیگر، منتفی شــدن عوارض گمرکی برخی کاالها در کنار 
تکذیب شایعه بی اساس افزایش نرخ بهره بانکی باعث شده 
تــا در کنار حمایت نیم بند حقوقی های حامی بازار، فرصتی 
برای تکاپوی بازیگران بازار در شــکار بازده نوسانی در کف 
بازار فراهم شــود.این در حالی است که همچنان نقدینگی 
در گــردش برای بازار حرف اول و آخــر را می زند و در این 

بین برخی اقدام ها و تصمیم های لحظه ای از جمله ممانعت 
از عرضه خودرو در بورس کاال می تواند به تداوم شوک زدگی 

حاکم بر فضای کلی معامالت بینجامد.

گزارش از نبش خیابان سیزدهم؛

تقویت نیم بند حجم ارزش معامالت با عبور ابرهای شایعه

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش 
زمین با کاربری کارگاهی واقع در منطقه صنعتی شــهر 

دولت آباد از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری روز 
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گزیده خبر

زلنسکی آمادگی خود را برای گفتگوهای 
صلح با پوتین اعالم کرد

زلنســکی گفت که »پیروزی باید در میدان 
نبرد به دســت آید«، اما او آماده گفتگوهای 
صلح با پوتین اســت. او همچنین تاکید کرد 
که بن بست در مناقشه با روسیه »یک گزینه 
نیست«.به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، 
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به 
فایننشال تایمز گفت که »هر جنگی باید در 

میز مذاکره خاتمه یابد. رئیس جمهور اوکراین گفت که تالش های کشورهای 
غربی را برای اطالع از شرایط آتش بس بدون مشارکت اوکراین دیده است. 
ما به عالقه مستمر غرب و حمایت غرب از حاکمیت اوکراین نیاز داریم.«او 
بار دیگر با فراخوانی برای افزایش عرضه تسلیحات به کی یف به کشورهای 
غربی روی آورد.والدیمیر زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت 
که تجهیزات نظامی روســیه از کیفیت خوبی نســبت به تجهیزات نظامی 
اوکراین برخوردار است.زلنســکی معتقد است که اوکراین از نظر »فناوری« 
نسبت به روسیه پایین تر است و به همین لحاظ قادر به حمله به این کشور 
نیست.ولودیمیر زلنسکی می گوید، پایان جنگ روسیه علیه اوکراین تنها در 
»میدان نبرد« امکان پذیر است. او خواستار حمایت و ارسال تجهیزات نظامی 
بیش تر غرب شد و گفت، کی یف تسلیم روسیه نخواهد شد.رئیس جمهور ۴۴ 
ســاله اوکراین با گریزی به کمبودهای فنی اوکراین در جنگ علیه روسیه 
تأکید کرد که بدون ارسال تجهیزات اضافی و کمک های غرب جبران لطمات 
برای کی یف دشوار است.او با تأکید بر این که مردم برای او اولویت دارند از 
غرب خواست، از حق حاکمیت اوکراین دفاع کند.زلنسکی تصریح کرد که 
اوکراین به دلیل کمبود پول و سوخت یا زیرساخت های ویران شده اش تمایل 
بیش تری به مذاکرات نشان نخواهد داد. چرا که به گفته او، این کشور »بیش 
از آن قربانی داده که بتواند به سادگی خاکش را تسلیم کند.«رئیس جمهور 
اوکراین با تشکر از تحریم هایی که بر روسیه اعمال شده گفت، این تحریم ها 
طبق انتظارهای حال حاضر بر روســیه تأثیــر نمی گذارند »چرا که از ابعاد 
کاملی برخوردار نیستند.«زلنسکی از اتحادیه اروپا خواست که از تحریم نفت 
و گاز روســیه نترســد و همزمان اقرار کرد که مسکو در دور زدن تحریم ها 

موفقیت هایی داشته است.

گینگریچ: 
بایدن در رتبه دوم بدترین روسای جمهور 

تاریخ آمریکاست
رئیس پیشــین مجلس نمایندگان آمریکا 
مدعی شــده »جو بایــدن« رئیس جمهور 
ایــاالت متحــده در رتبــه »دوم« بدترین 
روســای جمهور تاریخ آمریکا قرار دارد.به 
گزارش گــروه بین الملل خبرگزاری فارس، 
»نیوت گینگریچ« رئیس پیشــین مجلس 
نمایندگان آمریکا و از جمهوریخواهان این 

کشور سه شنبه شــب به وقت تهران »جو بایدن« رئیس جمهور ایاالت 
متحــده را در رتبه »دوم« بدترین رئیس جمهــور تاریخ آمریکا قرار داد.

گینگریچ  در گفت وگو با شبکه خبری »فاکس نیوز« اظهار داشت: »فکر 
می کنم منصفانه نیست که بگوییم او )یایدن( بدترین رئیس جمهور است. 
فکر می کنم »بوکنن«، که ما را وارد جنگ داخلی کرد، هنوز هم آن عنوان 
را دارد. اما منصفانه است که بگوییم بایدن شاید در رتبه دوم بدترین رئیس 
جمهور تاریخ آمریکا باشــد، حداقل از نظر تأثیر مخرب او.«وی با انتقاد از 
وضعیــت حاکم بر اقتصاد آمریکا و سیاســت خارجی دولت بایدن اظهار 
داشت: »اول از همه، این خنده دار نیست که شما نمی توانید شیر خشک 
نــوزاد پیدا کنید، نمی توانید پول بنزین  بپردازید و نمی توانید غذا بخرید 
و جنایت در شــهر شــما افزایش می یابد. اما دوم، این دنیای واقعی است 
که کاخ سفید آن را درک نمی کند. دنیا بسیار پرهزینه و بسیار خطرناک 
شــده  و به نظر می رسد بایدن هیچ درکی از آنچه در اطرافش می گذرد، 
ندارد.«نظرسنجی های تازه در آمریکا نیز حکایت از آن دارد  که تنها حدود 
یــک چهارم از رای دهندگان آمریکایــی می گویند که مدیریت بایدن در 
موضوع تورم را تایید می کنند، مسئله ای که محبوبیت پایین رئیس جمهور 
آمریکا را تشدید می کند.در نظرسنجی جدید »ای بی سی نیوز/ایپسوس« 
که یکشنبه منتشر شد، تنها ۲۸ درصد از رای دهندگان آمریکایی گفتند 
کــه عملکرد بایدن در موضوع تــورم را قبول دارند و ۲۷ درصد هم نحوه 
مدیریت او در موضوع افزایش قیمت بنزین را تایید کردند. وضع بایدن در 
درون حزب خود بسیار بهتر بود و ۵۶ درصد از دموکرات ها مدیریت تورم 
او را تایید کردند و ۵۱ درصد نیز در موضوع قیمت بنزین همین را گفتند.

در همین نظرســنجی ۳۷ درصد از شرکت کنندگان عملکرد بایدن برای 
بهبود اقتصادی را تایید کردند، رقمی که در چند ماه گذشته نسبتا ثابت 
مانده، اگرچه نشان دهنده کاهش ۱۶ درصدی نسبت به یک سال گذشته 
است. در ژوئیه ۲۰۲۱، ۵۳ درصد عملکرد بایدن در زمینه بهبود اقتصادی 
را تاییــد کردند.میزان محبوبیت بایدن از ماه اوت پس از خروج بی نظم و 
غیرمســئوالنه نظامیان آمریکایی از افغانستان به طور مداوم پایین مانده 
است. در اواخر ماه مه )ماه گذشته(، بایدن کمترین میزان محبوبیت خود 
را با ۳۶ درصد ثبت کرد. نتایج جدید به دســت آمده از میزان محبوبیت 
بایدن، تاثیر مستقیم اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی 

بر مصرف کننده آمریکایی را منعکس می کند.

نگرانی مجدد آمریکا درباره عملیات احتمالی ترکیه در سوریه
آکار: هرچه الزم باشد انجام می دهیم

همزمــان با ابراز نگرانــی آمریکا درباره 
عملیات قریب الوقوع ترکیه در شــمال 
سوریه، وزیر دفاع ترکیه گفت کشورش 
در زمان مناســب، آنچه الزم باشــد را 
علیه تروریســت ها در شــمال سوریه 
انجــام خواهــد داد.به گزارش ایســنا، 
به نقــل از صــدی البلد، نــد پرایس، 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا سه شــنبه گفت که موضع واشنگتن در 
قبال تهدید ترکیه مبنی بر آغاز عملیات نظامی در شــمال شــرق سوریه 
ثابت است.پرایس گفت: »ما همواره تأکید کرده ایم که عمیقاً نگران بحث ها 
در مورد تشــدید فعالیت های نظامی در شمال ســوریه و به ویژه تأثیر آن 
بر غیرنظامیان هســتیم«.وی افزود: ما همواره خواهان حفظ خطوط آتش 
بس موجود هســتیم و هرگونه تشــدید تنش را که از این خطوط تجاوز 
کند محکوم می کنیم.سخنگوی وزرات خارجه آمریکا ادامه داد: احترام همه 
طرف ها به مناطق آتش بس برای ارتقای ثبات در سوریه و تالش در جهت 
حل سیاســی درگیری ها از اهمیت باالیی برخوردار است. هرگونه تشدید 
جدیدی فراتر از خطوط آتــش بس فعلی، نه تنها برای تالش های جمعی 
در مقابله با داعش، بلکه برای تالش جهت تقویت ثبات سیاســی در داخل 
سوریه، شکســت پرهزینه ای خواهد بود.در مقابل خلوصی آکار، وزیر دفاع 
ترکیه پس از نشســت هیئت دولت به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهور ترکیه توضیح داد که عملیات نظامی ترکیه، با شفافیت و مطابق با 
قوانین بین المللی انجام می شــود.آکار افزود که ترکیه به دنبال حفاظت از 
شهروندان خود و مرزهایش اســت.وزیر دفاع ترکیه مجددا تاکید کرد که 
آنکارا اجازه نخواهد داد گذرگاهی تروریستی در نزدیکی مرزهای جنوبی اش 
باشــد و گفت که عملیات نظامی سابق نیروهای ترکیه در شمال سوریه با 
هدف از بین بردن گذرگاه های تروریســتی انجام شدند.وی در ادامه گفت: 
»مبارزه با تروریســم را با قاطعیت تمام ادامه می دهیم و به تمامیت ارضی 
کشورهای همسایه به ویژه سوریه و عراق احترام می گذاریم و چشم طمع 
به اراضی هیچ کشــوری نداریم.«وی تاکید کــرد که ترکیه فقط به دنبال 
مبارزه با تروریسم است و کردها و عرب ها برادران ملت ترکیه هستند.رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اواخر ماه مه گفته بود که کشورش به 
دنبال ایجاد منطقه »امن« در عمق ۳۰ کیلومتری شمال سوریه و پاکسازی 

مناطق تل رفعت و منبج از تروریست ها است.

بیانیه اتحادیه اروپا درباره ایران در جلسه شورای حکام آژانس اتمی؛

از پیشروی هسته ای ایران عمیقا نگران هستیم
۳ کشــور اروپایی بیانیه مشــترکی را در جلســه شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه جامع اقدام مشترک 
منتشــر کردند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، سه 
کشــور اروپایی انگلیس، فرانســه و آلمان روز سه شــنبه بیانیه 
مشترکی را برای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
باره برنامه جامع اقدام مشــترک منتشر کردند.در این بیانیه سه 
کشــور اروپایی به اجرای تعهدات ایران تحت برنامه جامع اقدام 
مشــترک پرداختند.در این بیانیه آمده اســت: »فرانسه، آلمان و 
انگلیس مایل هستند تا از گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیر کل 
و معاونش در خصوص مســائل فنی قدردانی کنند. ما از آژانس 
بــرای گزارش دهی های خود درباره تعهــدات ایران تحت برنامه 
جامع اقدام مشــترک، با وجود محدودیت هایی که برای راستی 
آزمایی و فعالیت های نظارتی اش در ایران ایجاد شــده، قدردانی 
می کنیم«.تروئیکای اروپایی در ادامه بیانیه خود نوشــتند: »ما از 
ادامه پیشروی هسته ای که مدیر کل در این گزارش مستند کرده، 
عمیقا نگران هســتیم. در نتیجه فعالیت های هسته ای ایران که 
برای ســه سال است که در تضاد با برجام بوده، هم اکنون برنامه 
هســته ایش بیش از هر زمان دیگری در گذشته پیشروی داشته 
اســت.این موضوع در حال تهدید امنیت بین المللی بوده و خطر 
تضعیف رژیم عدم اشــاعه جهانی را به همراه دارد«.در این بیانیه 
آمده اســت: »انباشته شدن هشدار آمیز مواد غنی سازی شده به 
خصوص اورانیوم بســیار غنی شده تا غنای ۶۰ درصد و اورانیوم 
غنی شده تا ۲۰ درصد، دلیلی برای نگرانی زیاد است. این موضوع 
زمان گریزی که ایران برای نخستین سالح هسته ای نیاز دارد را 
کاهش داده و عدم اعتماد درباره مقاصد ایران را تشدید می بخشد. 
بخشی از این ذخایر به اهداف غنی شده و تحت تابش قرار گرفته 
تبدیل شده که این موضوع، بازگشت به برجام را پیچیده تر کرده 
اســت. هیچکدام از این فعالیت ها، توجیه غیرنظامی معتبری در 
ایران ندارد«.در این بیانیه ادعا شده است: »پیشروی های هسته ای 
ایران نه تنها خطرناک و غیرقانونی بوده بلکه این فعالیت ها خطر 
از هم پاشــیدن توافقی را به همراه دارند که ما با یکدیگر با دقت 
برای احیای برجام تنظیم کردیم. ادامه تحقیق و توسعه و استفاده 
گسترده از ســانتریفیوژهای پیشرفته به طور مداوم، قابلیت های 
غنی سازی ایران را بهبود می بخشد. ایران در حال حاضر با بیش 
از ۲ هزار ســانتریفیوژ قدرتمند پیشرفته غنی سازی می کند که 

چند بار ســریعتر از مدلی که تحت برجام مجــاز بوده می توان 
غنی ســازی کند. هر اندازه ایران به پیشــبرد و انباشت دانش با 
پیامدهای غیرقابل بازگشت بپردازد، بازگشت به برجام مشکل تر 
خواهد شد«.در بیانیه تروئیکای اروپایی آمده است: »این موضوع 
برای فعالیت های تحقیق و توســعه در خصــوص تولید اورانیوم 
فلزی نیز صحت دارد که گامی کلیدی در توســعه یک ســالح 
هسته ای است. عدم از سرگیری چنین فعالیتی یا شروع هرگونه 
کاربیشــتری ضروی است. این موضوع به خصوص درباره تبدیل 
هگزا فلوراید اورانیوم به تترا فلوراید اورانیوم )to UF۴ UF۶( است 
که هیچ توجیه معتبر غیرنظامی در ایران ندارد. پیشروی در این 
زمینه بسیار سریع تعادل معامله ای که ما در وین نهایی کردیم را 
به هم می ریزد«.سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس در این بیانیه 
نوشتند: »آژانس بین المللی انرژی اتمی یک سال و نیم است که 
دسترســی حیاتی به اطالعات مربوط به سانتریفیوژها و قطعات 
آن نداشــته که این عدم دسترسی از زمان توقف اجرای اقدامات 

بازرســی مرتبط با برجام و تعلیق اجرای پروتکل الحاقی توسط 
ایران ایجاد شده است. این بدان معناست که نه آژانس و نه جامعه 
بین الملل می داند که ایران چه تعداد ســانتریفیوژ در فهرســت 
موجودی خود دارد و چه تعدادی ساخته و کجا ممکن است که 
جانمایی شوند. آژانس بسیار شفاف ساخته که فعالیت های نظارتی 
و راســتی آزمایی اش در خصوص برجام در پی تصمیم ایران برای 
توقف اجرای تعهداتش، به شدت تحت تاثیر قرار گرفت است. این 
موضوع تردیدها در این باره را افزایش داد که آیا آژانس در آینده 
قــادر خواهد بود به بازیابی ادامه اطالعات بپردازد«.در این بیانیه 
آمده است: »در خصوص راستی آزمایی، ما یادآوری می کنیم که 
دوباره در گزارش ایــن دوره ، ایران کد اصالحی ۳.۱ موافقتنامه 
پادمانی را اجرا نکرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی شفاف 
ســاخته که کد اصالحی ۳.۱ ضرورت قانونی توافق پادمان های 
ایران بوده و ایران نمی تواند به صورت یکجانبه به اصالح یا خروج 
از آن بپردازد. مــا قویا از ایران می خواهیم که به تعهدات قانونی 

خود و اجرای این کد بازگردد«.در این بیانیه افزوده شده است: » 
سه کشور اروپایی، اتحادیه اروپا و سه کشور دیگر از آوریل ۲۰۲۱ 
درگیر مذاکرات فشرده با ایران با هدف احیای برجام بوده است. 
تروئیکای اروپایی زمانی که ســه ماه پیش وین را ترک کردند از 
هیچ تالشی فروگذار نکردند و ما یک توافق قابل اجرا بر روی میز 
داشتیم که به بازگشت ایران به پایبندی به تعهدات خود در برجام 
و آمریکا به توافق منتهی می شــود. ما متاسف هستیم که ایران 
از فرصت دیپلماتیک برای انعقاد توافق استفاده نکرده است«.در 
بیانیه تروئیکای اروپایی آمده است: »ما همواره شفاف ساخته ایم 
که اولویت ما احیای برجام بوده اســت. به طور مشابه ما شفاف 
ساخته ایم به دلیل ادامه ایران در پیشروی قابلیت های هسته ای، 
تضعیف مزایای عدم اشاعه توافق و در نتیجه امکان دستیابی به 
توافق، این توافق نمی تواند تا ابد بر روی میز باقی بماند «.از سوی 
دیگر نماینده آمریکا در بیانیه ای در جلســه شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گفت: »چیزی که ما به آن نیاز داریم یک 
شریک مشــتاق در ایران اســت. به طور خاص، الزم است ایران 
درخواســت ها برای رفع تحریم های فراتر از برجام را که در حال 
حاضر مانع از رسیدن به توافق است را کنار بگذارد.«مذاکرات رفع 
تحریم ها در وین از چند ماه پیش دچار وقفه شد. دولت آمریکا از 
زمان آغاز این مذاکرات به جای پیشنهاد دادن ابتکارهای عملی 
برای پیشرفت گفت وگوها بارها تالش کرده طرف های مختلف را 
به کند کردن روند مذاکرات و ایجاد مانع بر سر راه آن متهم کند.

کشورهای غربی و به ویژه آمریکا در ادامه عملیات های رسانه ای 
و روانی خود بعد از وقفــه مذاکرات وین به توجیه های متفاوتی 
برای مقصرنمایی ایران به جای عمل به تعهداتشان جهت احیای 
برجام متوســل شده اند.این کشورها ابتدا با متصل کردن موضوع 
مذاکرات به جنگ اوکراین ادعا کردند که روسیه مانع از پیشبرد 
گفت وگوها شــده است.بعد از آنکه »سرگئی الوروف«، وزیر امور 
خارجه روسیه در جریان سفر »حسین امیرعبداللهیان«، وزیر امور 
خارجه ایران تصریح کرد که موضوع درخواســت ضمانت مسکو 
برای همکاری  با ایران پس از اجرای کامل برجام مانعی برای ادامه 
گفت وگوها نیست، کشورهای غربی به برجسته سازی یک موضوع 
ایران پرداخته و مدعی شــدند درخواست تهران برای حذف نام 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از فهرست سازمان های اصطالحاً 

تروریستی مذاکرات را به بن بست کشانده است.

نماینــده آمریکا در آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی در بیانیه ای در جلســه 
شورای حکام این نهاد بین المللی بار 
دیگر تــالش کرد ایران را مقصر وقفه 
در مذاکرات وین نشان دهد.به گزارش 
گــروه بین الملل خبرگــزاری فارس، 
آمریکا باز هم به سیاق گذشته تالش 
کرد مسئولیت وقفه در مذاکرات رفع 
تحریم ها در وین را متوجه ایران کند.

نماینده آمریکا در بیانیه ای در جلسه 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گفت: »چیزی که ما به آن نیاز 
داریم یک شریک مشــتاق در ایران 
است. به طور خاص، الزم است ایران 
تحریم های  رفع  برای  درخواســت ها 
فراتر از برجام را کــه در حال حاضر 
مانع از رسیدن به توافق است را کنار 

بگذارد.«مذاکرات رفع تحریم ها در وین 
از چند ماه پیش دچار وقفه شد. دولت 
آمریکا از زمــان آغاز این مذاکرات به 
جای پیشنهاد دادن ابتکارهای عملی 
برای پیشرفت گفت وگوها بارها تالش 
کــرده طرف های مختلــف را به کند 
کــردن روند مذاکرات و ایجاد مانع بر 

سر راه آن متهم کند.کشورهای غربی 
و به ویژه آمریکا در ادامه عملیات های 
رســانه ای و روانی خــود بعد از وقفه 
مذاکرات وین به توجیه های متفاوتی 
برای مقصرنمایی ایران به جای عمل 
برجام  احیای  به تعهداتشــان جهت 
متوسل شــده اند.این کشورها ابتدا با 

متصل کــردن موضــوع مذاکرات به 
جنگ اوکراین ادعا کردند که روسیه 
مانع از پیشــبرد گفت وگوها شــده 
اســت.عد از آنکه »سرگئی الوروف«، 
وزیر امور خارجه روســیه در جریان 
ســفر »حســین امیرعبداللهیــان«، 
وزیر امور خارجه ایــران تصریح کرد 
کــه موضــوع درخواســت ضمانت 
مســکو برای همکاری  با ایران پس از 
اجرای کامل برجام مانعی برای ادامه 
گفت وگوها نیســت، کشورهای غربی 
به برجسته ســازی یک موضوع ایران 
پرداخته و مدعی شــدند درخواست 
تهران برای حذف نام سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از فهرست سازمان های 
اصطالحاً تروریســتی مذاکرات را به 

بن بست کشانده است.

آمریکا باز هم مسئولیت وقفه در مذاکرات وین را به گردن ایران انداخت

پارلمان روســیه لوایحی را به تصویب رســاند که به 
صالحیــت قضایی دادگاه حقوق بشــر اروپــا در این 
کشــور پایان می دهد؛ عامل این جدایی جنگ روسیه 
در اوکراین است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
رویتــرز، بــا این جدایــی، یک مســیر حقوقی برای 
روس هایی از جمله الکســی ناوالنی، منتقد محبوس 
کرملین بسته می شود که در گذشته از آن برای طرح 
پرونده هــای جدی که در دادگاه های ملی رد شــدند، 
اســتفاده کرده بود.  مجلس ســلفی پارلمان روسیه 
)دوما( این دو الیحه را به تایید رساند؛ یکی از آنها این 
کشور را از صالحیت قضایی این دادگاه خارج می کند و 
دومین مورد، تاریخ ۱۵ مارس را به عنوان زمان جدایی 

تعیین کرده اســت و احکامی که بعد از آن تاریخ علیه 
روســیه صادر شــوند، اجرایی نخواهند شد.این لوایح 
تقریبا به اتفاق آراء به امضا رسید و تنها یک قانونگذار 
از حزب اپوزیســیون کمونیست علیه آن رای داد. این 
لوایح اکنون برای تبدیل شــدن بــه قانون به امضای 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه نیاز دارند.در 
ســال ۲۰۱۷، این دادگاه مسکو را به پرداخت غرامت 
به بازماندگان یک بحران گروگان گیری محکوم کرد و 
به ناکامی هایی از طرف سرویس های امنیتی روسیه در 
جریان حمله ســال ۲۰۰۴ به مدرسه ای که به دست 
شــبه نظامیان افراطی محاصره شده بود، اشاره داشت. 
این محاصره در شــهر بسالن با یک تیراندازی مرگبار 

پایــان یافت؛ نبردی کــه در آن بیش از ۳۳۰ گروگان 
از جمله حداقل ۱۸۰ کودک کشــته شــدند.در فوریه 
۲۰۲۱، دادگاه حقوق بشــر اروپا حکم داد که ناوالنی، 
چهره اصلی اپوزیسیون روسیه، پس از زندانی شدن به 
اتهاماتی که او آنها را با انگیزه سیاسی توصیف کرد، باید 
از زندان آزاد شود. روسیه حکم دادگاه حقوق بشر اروپا 
را »غیر قانونی« توصیف کرد.روســیه در سال ۱۹۹۶ 
تحت ریاســت جمهوری بوریس یلتسین، در شورای 
اروپــا که پس از جنگ جهانی دوم برای ارتقای حقوق 
بشر و دموکراســی در اروپا تأسیس شد، پذیرفته شد. 
پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، روسیه از حق رای 

خود در مجمع پارلمانی این شورا محروم شد.

رای دومای روسیه به جدایی از دادگاه حقوق بشر اروپا

تهران - ایرنا- نخست وزیر عراق از پیشرفت در مذاکرات جمهوری اسالمی ایران و عربستان خبر داد.به گزارش ایرنا به نقل از شبکه المیادین، »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر 
عراق در سخنانی تصریح کرد: عراق نقش مهمی در نزدیک کردن دیدگاههای کشورهای منطقه با میزبانی گفت وگو بین عربستان و ایران بازی کرده است.وی افزود: مذاکرات 
ایران و عربستان که در بغداد برگزار شد، »به مراحل پیشرفته ای رسید«.پیشتر »فواد حسین« وزیر امور خارجه عراق نیز گفته بود که مذاکرات بین عربستان و ایران »مثبت« 
بوده است.وزیر امور خارجه عربستان سوم خردادماه جاری با ایراد سخنانی در نشست مجمع جهانی اقتصاد اعالم کرده بود که پیشرفت هایی در مذاکرات با ایران حاصل شده 
است.»فیصل بن فرحان« با این حال مدعی شده بود که پیشرفت های حاصل شده از نگاه او کافی نیست.مذاکرات ایران و عربستان از چند ماه پیش در عراق آغاز شد و بر اساس اظهارات قبلی مقامات دو کشور، 
دو طرف تاکنون ۵ دور مذاکره انجام داده اند.»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیست و هفتم اردیبهشت ماه گذشته درباره آخرین دور مذاکرات با عربستان به خبرنگاران گفته بود: دور پنجم 
گفت وگوهای ایران و عربستان سعودی در بغداد با تالش هایی که دولت عراق انجام داده بود و تمهیدات و مساعدت های دولت عمان در روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد و گفت وگوها رو به جلو و مثبت بود.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد اینکه آیا خبر جدیدی در خصوص مذاکرات ایران و عربستان سعودی مطرح شده است، تاکید کرده بود: تحول جدیدی از زمان آخرین دور مذاکرات 
تاکنون رخ نداده است. خطیب زاده بدون اظهارنظر در خصوص ادعای مطرح شده در مورد دیدار احتمالی وزیران امور خارجه ایران و عربستان در بغداد گفته بود: همانند همه مذاکراتی از این دست، موضوعات چندی 
از جمله در خصوص شیوه ادامه گفت وگوها و سطح پیگیری آن ها در آن نشست مطرح شده که در دستور کار دو طرف برای آینده قرار دارد.در همین حال، خبرگزاری رویترز روز ششم خردادماه جاری به نقل از 

یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی بدون ذکر نام گزارش داده بود که دیداری بین وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه ایران در آینده نزدیک مقرر نشده است.

چندین قانونگذار ارشــد آمریکا با امضای نامه ای، از جو بایدن خواســتند تا روابط واشــنگتن با 
عربستان ســعودی را اصالح کند. آنها همچنین از او خواستند تا به عربستان سعودی نسبت به 
دنبال کردن همکاری اســتراتژیک بیشتر با چین در زمینه موشک های بالستیک هشدار دهد.به 
گزارش ایســنا،  به نقل از میدل ایست آی، این نامه که توســط »آدام شیف« نماینده دموکرات 

مجلس نمایندگان آمریکا تنظیم شد، توسط پنج عضو دیگر کنگره از جمله گرگوری میکس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان 
و آدام اسمیت، رئیس کمیته سرویس های مسلح مجلس نمایندگان آمریکا امضا شد.در این نامه که خطاب به جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا نوشته شده، آمده است: »عربستان سعودی باید نشانه هایی از ترسیم مسیری متفاوت را نشان دهد، و با توجه به سفر احتمالی شما 
و دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و دیگر سران کشورهای منطقه، ما شما را تشویق می کنیم که تالش های خود را درخصوص 
روابط ایاالت متحده- عربستان سعودی مضاعف کنید.«همچنین این قانونگذاران تاکید کردند که باید اطمینان حاصل شود که روابط با 

ریاض »منافع ملی ایاالت متحده« را به دنبال خواهد داشت. 

الکاظمی: 

خط و نشان دموکرات های ارشد مذاکرات ایران و عربستان پیشرفت داشته است
آمریکایی برای بایدن درباره عربستان
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محققان از یک رویکرد هدایت شده ctDNA)دی ان ای تومور در گردش( 
برای کمک به بیماران مبتال به سرطان روده بزرگ استفاده می کنند که 
ممکن است کلید تشخیص میکرومتاستازها باشد.به گزارش ایسنا و به 
نقل از آی ای، شیمی درمانی یک درمان مرتبط با دارو است که از مواد 
شــیمیایی قوی برای از بین بردن سلول های سرطانی در بدن استفاده 
می کند. این روش اگرچه یک روش بسیار قوی در درمان سرطان است، 
اما دارای عوارض جانبی بسیار شدیدی است که می تواند زندگی بیمار 
را تغییر دهد. نمی توان گفت شــیمی درمانی الزمه ی درمان ســرطان 
است، اما تعیین ضرورت آن موضوع چالش برانگیز دیگری است.اکنون 
یک مطالعه جدید به رهبری دانشمندان مرکز سرطان »جانز هاپکینز 
کیمل« یک رویکرد هدایت شده DNA تومور در گردش)ctDNA( را برای 
شناسایی پاسخ های درمانی در بیماران مرحله دوم سرطان روده بزرگ 
ارائــه کرده اند.»دی ان ای تومور در گردش«)ctDNA( تکه تکه هایی جدا 
شــده از تومور در جریان خون اســت که با سلول های سرطانی مرتبط 
نیســت. ctDNA را نباید با دی ان اِی عاری از ســلول)cfDNA( اشــتباه 
گرفــت، چرا که cfDNA یک اصطالح گســترده تر اســت که DNA را 
توصیف می کند که آزادانه در جریان خون در گردش اســت، اما لزوما 
منشاء توموری ندارد. از آنجایی که ctDNA ممکن است کل ژنوم تومور 
را منعکس کند، به دلیل کاربرد بالینی بالقوه خود، جذابیت بیشــتری 
پیدا کرده اســت و بیوپسی مایع به شــکل خونگیری ممکن است در 
مقاطــع زمانی مختلف برای نظارت بر پیشــرفت تومور در طول برنامه 

درمانی انجام شود.

بررســی جدید پژوهشگران »دانشــگاه آریزونا« نشان می دهد که 
کم تحرک بودن، افزایش خروپف را به همراه دارد.به گزارش ایسنا و 
به نقل از نوروساینس نیوز، پژوهش جدیدی نشان می دهد افرادی 
که به صورت مکرر خروپف می کنند و افرادی که بیشتر در معرض 
خطر آپنه خواب هســتند، نسبت به افرادی که خروپف نمی کنند، 
فعالیت کمتری دارند.پژوهشگران »دانشگاه آریزونا«)UArizona( در 
این پروژه، رابطه بین دفعات خروپف و کم تحرک بودن را طی ســه 
سال بررسی کردند. شــرکت کنندگان این پروژه، فراوانی خروپف و 
کم تحــرک بودن را گزارش کردند و پژوهشــگران، امتیازی را برای 
شناســایی افراد در معرض خطر آپنه خــواب در نظر گرفتند.پس 
از تطبیق جنســیت، سن، نژاد، ســطح تحصیالت و وضعیت تاهل 
مشخص شد افرادی که خروپف مکرر دارند، در مقایسه با افرادی که 
هرگز خروپف نمی کنند، حدود ۳۶ دقیقه بیشتر در روز بی تحرکی 
داشــته اند. همچنین، افرادی که بیشتر در معرض خطر آپنه خواب 
قرار داشــتند، حدود ۴۴ دقیقه بیشتر در روز کم تحرک بودند.دکتر 
»مایــکل گراندنر«)Michael Grandner(، از پژوهشــگران این پروژه 
گفت: مشکالت تنفسی مرتبط با خواب مانند خروپف و آپنه خواب، 
در این افراد بسیار رایج هستند اما این مشکالت فقط بر شب تاثیر 
نمی گذارند. آنها می توانند به خســتگی بیشتر و انرژی کمتر منجر 
شوند که همه چیز را از خلق و خو گرفته تا استرس تحت تاثیر قرار 
می دهد. به همین دلیل است که حتی خروپف کردن نیز می تواند بر 
 SLEEP« سالمتی و تندرستی تأثیر بگذارد.این پژوهش، در نشست

2022« به چاپ رسید.

ابداع روش جدیدی برای درمان 
سرطان روده 

کم تحرکی به افزایش خروپف 
منجر می شود

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

در دست گرفتن یک سالح ضدتانک از سوی رییس جمهوری تایوان در 
بازدید از یک پایگاه نظامی/ خبرگزاری فرانسه

فراری تستاروسا احیا شده با قدرت 492 اسبی
کمپانی Officine Fioravanti ســرانجام از فراری تستاروســا بازسازی شــده خود رونمایی کرد. این شرکت سال قبل تیزرهایی از نسخه 
اســتتار شــده این خودروی مشهور را منتشر کرده بود. اگرچه طراحی ظاهری این خودرو نسبت به نمونه اصلی تفاوت زیادی ندارد اما 
تغییرات فنی باعث شــده اند سوپرکار سال های نه چندان دور فراری ۱0۷ اسب بخار قدرت بیشتر و ۱۳0 کیلوگرم وزن کمتری داشته 
باشــد. پیشرانه ۱2 سیلندر تستاروسا همچنان حجم ۴۹۴۳ سی سی دارد اما به لطف تغییر پیستون ها و میل لنگ و همچنین تعویض 
انژکتور سوخت قدیمی با نمونه الکترونیکی جدید قدرت بیشتری تولید می کند. همچنین ردالین پیشرانه نیز بجای ۶۷00 دور قبلی از 
۹ هزار شروع می شود.اگر راننده بخواهد تفاوت بین نسخه استاندارد را با این مدل ارتقا یافته متوجه شود فقط کافی است یک سوئیچ 
در کنسول مرکزی را بچرخاند. در یک حالت این پیشرانه قدرت معمولی ۳۸۵ اسبی را برای تستاروسای بازارهای اروپایی تولید می کند. 
وقتی سوئیچ را بچرخانید قدرت کامل ۴۹2 اسب بخاری در دسترس خواهد بود. Officine Fioravanti می گوید حداکثر سرعت تستاروسا 
به ۳20 کیلومتر در ســاعت می رسد که بهبود قابل توجهی را نسبت به سقف ســرعت 2۹۱ کیلومتر در ساعت نسخه استاندارد نشان 
می دهد.این مدل احیا شده از قطعاتی برای مطمئن شدن از عملکرد مشابه سوپرکارهای مدرن سود می برد. از جمله این موارد می توان 
به جذب کننده های شوک قابل تنظیم اولینز با چهار حالت و آنتی رول بارهای جدید با شش حالت اشاره کرد. فرمان خودرو نیز برای 
قفل شــدن به دو بار چرخش نیاز دارد. ترمزهای برمبو با کالیپرهای شــش پیستونه در جلو و چهار پیستونه در عقب قدرت توقف الزم 
را فراهم می کنند. به منظور تضمین هندلینگ خودرو در شرایط متنوع، دو اهرم در کنسول مرکزی وجود دارند که حالت های خیس، 

نرمال، اسپرت و ریس را برای ترمزهای ضد قفل و کنترل کشش انتخاب می کنند.

خرید 116 میلیون یورویی رئال مادرید
رئال مادرید و موناکو بر سر انتقال اورلین شوامنی به توافق نهایی دست پیدا کردند.به گزارش ایسنا و به نقل از مونت کارلو، اورلین 

شوامنی استعداد جدید فوتبال فرانسه است که بعد از درخشش در موناکو مورد توجه تیم های بزرگ فوتبال جهان قرار گرفت.
رئال مادرید در نهایت توانست این بازیکن را جذب کند چرا که خود او له حضور در این تیم اسپانیایی عالقه زیادی داشت.طبق 
اعالم مونت کارلو رئال مادرید برای جذب شوامنی ۱۱۶ میلیون یورو هزینه خواهد کرد تا به یکی از سه بازیکن گران قیمت تاریخ 
باشگاه رئال تبدیل شود.در گزارش مونت کارلو آمده است: رئال برای جذب شوامنی پیشنهاد ۸0+20 میلیون یورویی را داد و عالوه 
بر این باید ۱۶ میلیون یورو هم مالیات پرداخت کند تا جمعا این بازیکن ۱۱۶ میلیون یورو برای کهکشانی ها هزینه داشته باشد.

جهد بکن ات هک هب جایی رسی
ردد بکش، ات هب دوایی رسی

رب رس آن کوهچ بسی ربگهاست
خیز و ربو، ات هب نوایی رسی

ریپهنی چاک نکردی هب عشق
کی ز رب او هب قبایی رسی؟

ات نشوی افرغ و یکتا، کجا
از رس آن زلف بتایی رسی؟

بس هک هب بوسی تو زمینش ز دور
ات هک هب بوسیدن اپیی رسی

پیشنهاد

چهره روز

رمان تأدیب
رمان تأدیــب با عنوان فرعــی »روایت یک تحقیر« 
داســتان تکان دهنده ای در دوران پادشاهی »سلطان 
حســن دوم« در مراکش اســت. دورانــی که در آن 
مخالفان حکومت و افرادی را که خواهان دموکراسی 
هستند، دستگیر و به طرز شگفت آوری ادب می کنند 
تــا دیگر حال و هوای اعتراض به سرشــان نزند. این 
کتاب برگی از تاریخ کشــور مراکش اســت که شاید 
عنوان فرعی کتاب بهترین توصیف برای آن باشــد. 
داســتان این رمان کوتاه در ســال ۱۹۶۵ در کشور 
مراکش آغاز می شــود و بخشــی از زندگی نویسنده 
است که زمانی دستگیر و تأدیب شد. طاهر بن جلون 
در ابتدای کتاب می نویســد: »برای خواســتن کمی 
دموکراســی، تأدیب شدم.«راوی – خود نویسنده – به همراه جمعی دیگر از دانشجویان در مارس 
۱۹۶۵ در تظاهراتی مســالمت آمیز شــرکت می کنند تا علیه بی عدالتی و فقدان آزادی اعتراض 
کنند. بیشتر آن ها عضو هیچ حزبی نبودند و فقط می خواستند چیزهایی را تغییر بدهند چرا که از 
نظرشان این کار شرافتمندانه است. تظاهرات درنهایت با خشونت و خون ریزی سرکوب و پس از 
آن برای همه حکمی صادر می شود. ماموران مخفی هنگامی که به خانه راوی مراجعه می کنند به 
پدرش می گویند:بچه ات باید خودش را فردا به اردوگاه الحاجب معرفی کند، دستور ژنرال است، این 
هم از بلیت قطار؛ درجه سه. به نفع اش است فرار نکند. )رمان تأدیب اثر طاهر بن جلون – صفحه ۹(

راوی که دانشــجوی فلسفه است، تحصیل را رها می کند و سوار بر قطار به سمت پادگان حرکت 
می کند. جایی که هیچ تصویری از آن ندارد و ابداً نمی داند قرار است چه بالیی به سرش بیاید. با 
این حال می داند که چیز خوبی در انتظارش نیست. پدرش همواره درباره فعالیت های سیاسی به 
او هشدار می داد و می گفت:حواستان خیلی جمع باشد؛ سیاست بی سیاست! اینجا دانمارک نیست. 
دانمارک هم ســلطنت دارد، اما اینجا پلیس ها رئیس اند. به فکر حال من و مادرتان باشید، مرض 

قندش ممکن است بدتر شود. تجمع بی تجمع! سیاست بی سیاست! 

امامعلی حبیبی
امامعلی حبیبی )زادهٔ ۵ خرداد ۱۳۱0( کشتی گیر کشتی 
آزاد بازنشستهٔ ایرانی اســت. وی نخستین نشان طالی 
بازی های المپیک را برای ایران کسب کرد و دارندهٔ نشان 
طالی بازی های المپیک تابســتانی ۱۹۵۶ در دستهٔ ۶۷ 
کیلوگرم، ســه عنوان قهرمانــی در رقابت های قهرمانی 
جهان، نشان طالی بازی های آسیایی ۱۹۵۸ و هم چنین 
پنج عنوان قهرمانی ایران می باشد.حبیبی از سریع ترین و 
فنی ترین کشتی گیران دوران فعالیت خود بود و مهارت 
خاصی در اجرای فنون مختلف کشــتی، از جمله »یک 
دســت و یک پا« و همچنین »ســر و ته یکی« داشت.
حبیبی پس از کناره گیری از دنیای کشتی، در حوزه های 
سیاست و ســینما نیز به فعالیت پرداخت. وی در سال 
۱۳۴2، کاندیدای مجلس شورای ملی شد و از حوزهٔ بابل برای نشستن روی یکی از 200 کرسی مجلس 
انتخاب شد. او پس از پایان دورهٔ چهار سالهٔ مجلس، در چهار فیلم سینمایی بازی کرد. وی در فیلم ببر 
مازندران به کارگردانی ساموئل خاچیکیان، نقش یک کشتی گیر را ایفا کرد. امامعلی حبیبی ۵ خرداد 
۱۳۱0 در روستای درزی کالی بابل در استان مازندران به دنیا آمد. در ۶ سالگی به مکتب خانه فرستاده 
شد. ننه بیگم مالباجی معلم او در مکتب خانه، از عالقه مندان به کشتی بود که فنون لوچو، کشتی سنتی 
مازندرانی ها را به خوبی بلد بود و پس از اتمام کالس فنون کشــتی را به شــاگردانش آموزش می داد. 
حبیبی همواره از تأثیر او در یادگیری فنون کشــتی یاد کرده اســت.در ۱2 سالگی پدر خود را از دست 
داد و به همراه مادر و برادرانش به شهر قائمشهر مهاجرت کرد تا در خانهٔ خواهرش ساکن شود. در آن 
شــهر در مغازه آهنگری با روزی ۵ ریال اجرت مشــغول به کار شد و پس از مدتی در کارخانهٔ نساجی 
قائمشهر استخدام شد و در باشگاه همان کارخانه زیر نظر اسکندر متولی، تمرین کشتی را شروع کرد.

سینما

فیلمبرداری فیلم سینمایی »اوپنهایمر« درباره زندگی 
دانشــمند و فیزیکردان آمریکایی ملقب به پدر بمب 
اتمی، به پایان رســید.به گزارش ایسنا به نقل از ورلد 
آو ریل، تولید فیلم »اوپنهایمر« ســاخته »کریستوفر 
نــوالن« از ماه فوریه آغاز شــده بــود و به تازگی در 
کالیفرنیا و پس از پنج ماه فیلمبرداری به پایان رسید.
این فیلم ســینمایی برای اکران در تاریخ 2۱ جوالی 
202۳ از سوی کمپانی یوینورسال برنامه ریزی شده و 
حاال »نوالن« یک سال برای تدوین و تکمیل مراحل 
فنی این فیلم فرصت دارد.گفته می شود این فیلم که 
در آن »کیلین مورفی« در نقش »رابر اوپنهایمر« بازی 
کرده با بوجه ای بالغ بر ۱00 میلیون دالری ســاخته 
شده و کمپانی یونیورســال نیز پس از قطع همکاری »نوالن« با برادران وارنر، پخش این فیلم را 
برعهده دارد.ســاخته جدید »نوالن« که از فضای فیلم های علمی تخیلی او فاصله گرفته و شبیه 
فیلم »دانکرک« یک روایت تاریخی اســت، به صورت ترکیبــی از فرمت های IMAX و ۶0 و ۶۵ 
میلیمتری فیلمبرداری شــده و بر اساس اعالم کمپانی یونیورسال نخستین پروژه سینمایی است 
که در آن از فیلمبرداری آنالوگ سیاه و سفید IMAX استفاده می شود. فیلم نامه این فیلم بر اساس 
کتاب »پرومته آمریکایی، پیروزی و تراژدی جی رابرت اوپنهایمر« نوشته شده و عالوه بر »کیلین 
مورفــی« در نقش اصلی؛ »امیلی بالنت«، »رابرت داونی جونیور«  »مت دیمون«، »کنت برانا« و 

»کیسی افلک« بازیگران اصلی این فیلم هستند.

پایان فیلمبرداری فیلم جدید »نوالن«
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