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تهران- ایرنا- وزیرامورخارجه درباره گفت و گو برای لغو تحریم ها گفت: در حالی که تبادل پیام ها بین آمریکا و ایران از مسیر نماینده اتحادیه اروپا تداوم داشت 
به یک باره کاخ سفید ایده صدور قطعنامه را در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح کرد که هدف آمریکا از طرح آن، امتیاز گیری سیاسی در میز مذاکره 
است.به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی ایرنا، »حسین امیر عبداللهیان« وزیر امور خارجه و »فواد حسین« وزیر امور خارجه عراق روز- پنجشنبه طی 
مکالمه تلفنی درباره عالیق دو کشور در موضوعات دوجانبه، منطقه ای و همچنین لغو تحریم ها گفت و گو و تبادل نظر کردند.وزیر امور خارجه کشورمان با 
قدردانی از اقدامات دولت عراق در زمینه تسهیل گفت وگوها برای حضور حجاج ایرانی بیت اهلل الحرام در حج جاری ، ابراز امیدواری کرد با تالش مسئوالن 

حج عربستان سعودی، فریضه حج تمتع به خوبی و بدون هرگونه مشکلی برای حجاج تمامی کشورهای....

www.sobh-eqtesad.ir

امیر عبداللهیان در گفت و گوی تلفنی با همتای عراقی؛

هدف آمریکا از طرح قطعنامه در آژانس، امتیازگیری سیاسی در میز مذاکره است

info@sobh-eqtesad.ir

باقری:
برای موفق نشان دادن خود حاضر به 

عبور از خطوط قرمز نظام نیستیم

معاون سیاســی وزیر خارجه گفت: برای این که خود را مردان موفق 
در میدان دیپلماســی نشان دهیم، حاضر نیستیم تا در قبال خطوط 
قرمز نظام تســامح و تســاهل کنیم.به گزارش خبرنگار تشکل های 
دانشگاهی خبرگزاری فارس، علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه 
و رئیــس هیات مذاکره کننده هســته ای در مذاکرات وین صبح روز 
پنجشــنبه ٢۶ خرداد مــاه در هفتمین کنگره کانون دانشــگاهیان 
ایران اســالمی اظهار داشت: سرعت و شتاب قطار دیپلماسی در گرو 
هم افزایی ملی در موضوعات سیاست خارجی است، لذا دستاوردهای 
سیاســت خارجی طی ده ماه گذشــته بیش از آن که مرهون تالش 
انفرادی وزارت خارجه در میدان های منطقه ای و جهانی باشد، ناشی 
از رویکرد هوشمندانه دستگاه دیپلماسی در استفاده حداکثری از همه 
ظرفیت های ملی و فراملی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی است.

وی افزود: از ایــن  رو راهبرد مدیریتی وزارت خارجه در دوره کنونی 
مبتنی بر بازیابی جایگاه عملکردی وزارت خارجه در سامانه حکمرانی 
جمهوری اسالمی در ساحت خارجی است.معاون سیاسی وزیر خارجه 
بیان داشــت: باورمندی به اصول سیاســت خارجی مندرج در قانون 
اساســی و تعهد به عملی کردن آموزه های امامین انقالب اسالمی در 
عرصه سیاست خارجی از جمله رویکردهای راهبردی وزارت خارجه 
در دولت ســیزدهم اســت.وی تاکید کرد: اهتمام جدی برای پرهیز 
از هزینه کردن از گنجینه سیاســت خارجی برای موفق نشان دادن 
دیپلماسی از جمله ویژگی های راهبردی دستگاه سیاست خارجی در 
دولت سیزدهم است.وی ادامه داد: به عبارت دیگر برای این که خود 
را مردان موفق در میدان دیپلماسی نشان دهیم، حاضر نیستیم تا در 
قبال اصول و مبانی سیاســت خارجی و خطوط قرمز نظام تساهل و 
تسامح کنیم، بلکه هنر دیپلماسی آن است که مردان خود را فدا کند 
تا اهداف سیاســت خارجی محقق شود.باقری با بیان اینکه خسارت 
شــعورزدایی در سیاســت خارجی به اندازه شــعارزدایی از سیاست 
خارجی اســت، خاطر نشــان کرد: ما در وزارت امور خارجه به اصل 
کنشگری فعال در عرصه سیاست خارجی به شدت باورمند و پایبندیم 
و لــذا هرگونه رویکرد تعاملی را با پــاداش متقابل ترویج می کنیم و 
هرگونه رویکرد تقابلی را با هزینه مندسازی منزوی می کنیم.وی گفت: 
»تهدیدزدایی« و »فرصت ربایی« دو روی سکه نقش آفرینی دستگاه 
دیپلماسی در میدان تحوالت ســریع، متنوع و گسترده منطقه ای و 
جهانی اســت.باقری افزود: با اذعان بــه این حقیقت که موفقیت در 
سیاست خارجی در گرو اجماع ملی در حوزه های راهبردی سیاست 
خارجی اســت، وزارت خارجه خــود را موظف به ایجاد اقناع ملی در 
موضوعات اصلی سیاست خارجی دانسته و در این میان دست نیاز و 
همکاری به سوی نخبگان برای تبیین ابعاد فنی و تخصصی هر یک 
از موضوعات راهبردی سیاســت خارجی و نیز رســانه ها برای ترویج 
و نهادینه ســازی اقناع ملی دراز می کنیم.رئیس هیات مذاکره کننده 
هســته ای ایران در مذاکرات برجام تاکید کــرد: هر جای جهان که 
پای منافع، امنیت و رفاه ملی ایران در میان باشــد، بی درنگ عقاب 
دیپلماسی جمهوری اســالمی در آنجا حاضر است.وی با بیان اینکه 
مالک نزدیکی و دوری با دیگر کشــورها، شرقی یا غربی بودن آن ها 
نیست، افزود: بلکه مالک دســتگاه سیاست خارجی میزان دوری یا 
نزدیکی آن ها با تأمین منافع، امنیت و رفاه ملی است. بنابراین، هیچ 
یک از دو رویکرد تعامــل و تقابل نه اصالت دارند و نه قباحت.باقری 
ایجاد و تحکیم اعتماد متقابل سیاسی را الزمه پایداری روابط خارجی 
دانست و خاطر نشان کرد: از این رو، وزارت امور خارجه، اعتماد متقابل 
سیاسی را به اولویت نخست سیاست همسایگی تبدیل کرده است.وی 
گفت: تنوع در تعامالت اقتصادی، تنوع در طرف های تجاری، پایداری 
روابط اقتصادی و ابزارسازی از مناسبات اقتصادی از جمله مهم ترین 
ویژگی های دیپلماســی اقتصادی دستگاه سیاست خارجی است که 
طی چند ماه گذشــته موفق شده تا آن را در میدان روابط اقتصادی 
با دیگر کشــورها عینیت بخشد.معاون سیاسی وزیر خارجه افزود: بر 
این اســاس با انجام توافق های متعدد با کشورهای منطقه در زمینه 
ترانزیت و ســوآپ انرژی از جمله گاز و برق، تالش شــده تا استفاده 
بهینه از منابع و ظرفیت های سخت و نرم از جمله موقعیت ژئوپلیتیک 
و ژئواکونومیک کشــور، جایگاه ژئواستراتژیک منطقه ای و بین المللی 
ایران ارتقا پیدا کند.باقری تبیین، اســتخراج و اســتنباط مؤلفه های 
سیاســت خارجی در مکتب شــهید ســلیمانی را دغدغه حرفه ای 
دیپلمات تراز انقالب اسالمی دانست و تاکید کرد: لذا حرکت در این 
مســیر باید به کارویژه محوری وزارت امور خارجه تبدیل شود. یکی 
از مهم ترین کار ویژه های محوری سیاست خارجی در مکتب شهید 
سلیمانی که برگرفته از سیره حضرت امام در عرصه سیاست خارجی 
است، هنر تبدیل اصول و ارزش های انقالب اسالمی به شاخص ها و 
معیارهای منافع ملی است.وی ادامه داد: وزارت خارجه در طول چند 
ماه گذشته با ایفای نقش های متناسب ایجابی و سلبی درباره پدیده ها 
و تحوالتی که توأمان دربرگیرنده جنبه های تهدیدی و فرصتی برای 
کشور هستند، هوشمندی راهبردی، جسارت تصمیم گیری و قدرت 
اقدام جمهوری اسالمی ایران در عرصه های منطقه ای و بین المللی را 
به نمایش گذاشــت و عماًل دیپلماسی ایرانی را به الگویی موفق برای 
گــذر کم هزینه از باتالق تهدیدها و بهره برداری حداکثری و به هنگام 
از فرصت ها تبدیل کرد.باقری با اشاره به سفرهای دیپلماتیک مقامات 

خارجی به کشورمان در دولت سیزدهم خاطرنشان کرد:
ادامه در صفحه دوم

رشد ۴۰ درصدی صنعت گردشگری ایران در سال گذشته
 گردشگران خارجی ۲.۵ میلیارد دالر ارز به ایران آوردند

شــورای جهانی سفر و گردشگری از رشد ۴۰ درصدی صنعت گردشگری ایران در سال ٢۰٢۱ خبر 
داد و اعالم کرد گردشــگران خارجی در این ســال ٢.۵ میلیارد دالر ارز بــه ایران آوردند.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، شورای جهانی سفر و گردشگری از رشد ٢۱.7 درصدی صنعت گردشگری جهان 
در ســال ٢۰٢۱ خبر داده است. در سال ٢۰٢۰ و در اثر محدودیت های کرونایی، این صنعت با رشد 
منفی ۵۰.۴ درصدی مواجه شده بود و ۴9۰۰ میلیارد دالر از ارزش این صنعت کاسته شده بود. اما 
در ســال ٢۰٢۱ و با کاهش محدودیت های کرونایی، ۱۰۰۰ میلیارد دالر از طریق گردشــگری عاید 
اقتصادهای جهان شــده است.بر اســاس این گزارش، در ایران نیز با رنگ باختن کرونا شاهد احیای 
صنعت گردشــگری در ســال ٢۰٢۱ بوده ایم. در حالی که طی سال ٢۰٢۰ صنعت گردشگری ایران 
با رشــد منفی ۴۵ درصدی مواجه شده بود و ارزش آن به ۱۴۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود 
در سال ٢۰٢۱ این صنعت در ایران رشد مثبت ۴۰ درصدی را تجربه کرد و ارزش آن به ٢۰٢ هزار 
میلیارد تومان افزایش یافت.ســهم گردشگری از کل اقتصاد ایران در سال ٢۰٢۰ بالغ بر 3.۱ درصد 
بوده که این رقم در ســال ٢۰٢۱ به ۴.۱ درصد افزایش یافته اســت.بر اســاس این گزارش، با رونق 
گردشگری، میزان اشتغالزایی این صنعت در ایران نیز افزایش یافته است. در سال ٢۰٢۰، ۱.٢ میلیون 
نفر در صنعت گردشگری ایران فعال بودند اما در سال ٢۰٢۱ این رقم با رشد 7۰۰ هزار نفری معادل 
7.۶ درصد به ۱.9 میلیون نفر افزایش یافته است. در سال پیش از آن 3۴ درصد از اشتغال موجود در 
صنعت گردشگری ایران از بین رفته بود.با رونق گردشگری در ایران سهم این صنعت از کل بازار کار 
ایران نیز افزایش یافته و از ۴.8 درصد در سال ٢۰٢۰ به ۵.۱ درصد در سال ٢۰٢۱ افزایش یافته است.

آمارها نشــان می دهد گردشگران خارجی ٢.۵ میلیارد دالر در ایران طی سال ٢۰٢۱ هزینه کرده اند 
که این رقم نسبت به سال قبل از آن 3۱.3 درصد رشد داشته است. در سال ٢۰٢۰ کل هزینه کرد 
گردشــگران خارجی در ایران با افت 8۱.۶ درصدی مواجه شــده و به ۱.9 میلیارد دالر رسیده بود.

گردشگران داخلی ایران در سال ٢۰٢۰ بالغ بر 93 هزار و 89۴ میلیارد تومان هزینه کرده بودند که 
این رقم نســبت به سال قبل از آن با افت 39.7 درصدی مواجه شده بود.در سال ٢۰٢۱ هزینه کرد 
گردشگران داخلی ایران ۴8.9 درصد رشد داشته و به ۱39 هزار و 77٢ میلیارد تومان رسیده است.

بر اســاس این گزارش از کل سفرهای گردشگری در ایران 99 درصد با هدف تفریح انجام می شود و 
یک درصد سفرها نیز تجاری است.از گردشگران خارجی که طی سال ٢۰٢۱ وارد ایران شده اند بیش 
از همه عراقی بوده اند. به عبارت دیگر 3۴ درصد گردشــگران خارجی ورودی به ایران در این ســال 
عراقی بوده اند.درحالی که ترکیه یکی از مقاصد مهم گردشگری ایرانیان است در سال ٢۰٢۱ ترک ها 
نیز اقبال خوبی به ایران داشــته و گردشگران ترکیه ای پس از عراق در رتبه دوم گردشگران خارجی 
ورودی به ایران قرار داشــته اند. از کل گردشگران خارجی ورودی به ایران در سال ٢۰٢۱ بالغ بر ۱۵ 
درصد آن ها ترکیه ای بوده اند. در سال پیش از آن سهم گردشگران ترکیه ای از کل گردشگران ورودی 
به ایران 9 درصد بود.گردشگران پاکستانی با ۱۰ درصد، جمهوری آذربایجان با 9 درصد، و کویت با ٢ 
درصد به ترتیب در رتبه های سوم تا پنجم از این نظر قرار داشته اند. سایر کشورها سهم ٢9 درصدی 

از کل گردشگران ورودی به ایران در سال ٢۰٢۱ داشته اند.

تهران -ایرنا- رئیس جمهور با بیان اینکه دنیا باید به ما حق دهد که به آمریکا 
اعتماد نکنیم چون میثاق شــکن است، گفت: من از آمریکاهایی متعجبم که 
از ســویی پیغام مذاکره و توافق می فرســتند و از ســویی بر لیست تحریم ها 
می افزایند.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا؛ آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« 
در مراســم اجتماع مردمی هسته های جهاد و پیشرفت در حسینیه جماران با 
بیان اینکه زمان، مکان و شرکت کنندگان عزیز از سراسر کشور این جلسه را 
ممتاز کرده است، گفت: جهاد سازندگی به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی 
شجره طیبه ای است که ثمرات آن در جای جای کشور بر کسی پوشیده نیست.

رئیس جمهور افــزود: فضا هم فضای نورانی متاثر از رهنمودهای امام بزرگوار 
است که از همین مکان نه فقط برای ایران که برای جهان اسالم  و برای همه 
دغدغه مندان حیات انسان معاصر و و پاک ارائه کردند. آیت اهلل رئیسی با بیان 
اینکه باید یاد همه شــهدای جهادگر و سنگرسازان بی سنگر را گرامی بدارم، 
گفت: نقش جهاد سازندگی در دفاع مقدس ایجاد امید در دل های محرومان و 
مستضعفان و ناامید کردن دشمنان بود. این نهاد در خالقیت و ابتکار عمل در 
شهر و روستا نوآوری های بسیاری به نام انقالب و به نام ارزشهای انقالب ایجاد 
کرد. وی با یادآوری اینکه در مقطعی جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی وقت 
ادغام شد، گفت: ادغام به امید تسری روحیه جهاد در همه اجزاء دولت به ویژه 
در وزارت کشاورزی بود تا همه دارای روحیه جهادی شوند. چون تجربه نشان 
داد ایــن نگاه موفق بوده و این حرکت جــواب داده و جواب خواهد داد.رئیس 
جمهــور تصریح کرد: با این همه برخی از دلســوزان و دغدغه مندان در همان 
تاریخ این دغدغه جدی را داشــتند که مبادا این نهاد ارزشــمند در این ادغام 
از آن رســالت اصلی باز بماند و امیدی را که در دل ها ایجاد کرده بود به یاس 
تبدیل شــود، باالخره ادغام صورت گرفت اما حرکت جهادی در کشور هرگز 
تعطیل نشــد و تبدیل به گروه های جهادی و دانشجویی، طالب عزیز ما حتی 

مردم عادی که بهترین روزهای خود را کنار روستاییان و محرومان گذراندند.
آیت اهلل رئیســی با تاکید بر اینکه هرگز حرکت جهادی در کشــور به سردی 
نگراییــد، گفت: چون مقتدای بصیرت آفرین مــا رهبر معظم انقالب، همواره 
بــر حرکت جهادی تاکید کرده و جهادی ها در جای جای کشــور وظیفه خود 
دانســتند برای لبیک به پیام امام و مقتدای خود این حرکت سازنده را  ادامه 
دهند، لذا اگر جهاد ســازندگی ادغام شد اما حرکت جهادی هرگز تمام نشد. 
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه حرکت جهادی بسیار پر رونق و ادامه دارد، گفت: 
این گستره حرکت های جهادی در همه کشور نیاز به حمایت دارند و دولت به 
عنوان مسئول اصلی رفع محرومیت و ایجاد پیشرفت و عدالت این وظیفه مهم 
حمایت را در دستور کار قرار دارد و این مجموعه عظیم جهادی به عنوان بازوان 
پرتوان مورد حمایت قرار می دهد. در دولت احســاس شــد که باید برای این 
گروه ها جایگاه تعریف شده و جریان جهاد سازندگی احیا شود. رئیس جمهور 
با بیان اینکه برای تشکیل وزارت جهاد سازندگی مانند آنچه در گذشته وجود 
داشت، توافق حاصل نشد اما اینکه یک مجموعه به عنوان اتاق فکر و مسئول 
رصد و پیگیری که نقش مهم را بر عهده داشــته باشد، مورد تایید قرار گرفت 
گفت: دراین نهاد کار به عهده گروه های جهادی خواهد بود و دولت سه نقش 
عمده، هدایت، حمایت و نظارت را برعهده خواهد داشت. به منظور حمایت از 
گروه های جهادی، پشتیبانی های مالی و حقوقی شورای جهاد سازندگی بنیان 
گذاشته شد تا دست اندرکاران جهاد و پیشکسوتان و نیروهای با انگیزه  بتوانند 
کار را دنبال کنند. وی ادامه داد: چهل ســال از انقالب گذشــته و باید آنچه 
گذشته مورد بازبینی قرار گیرد. حوزه های موفقیت جاهایی است که به حرف 
امام و رهبری توجه شــد و جاهایی که کاستی و نقص وجود دارد؛ حوزه هایی 
اســت که برخی خواستند به نسخه های دیگران عمل کنند و چشم به دست 
دیگران داشــتند. آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه ما نسخه های دیگران را که 
متناسب با هویت و نظام اسالمی ما نیست، نمی توانیم اجرا کنیم، تصریح کرد: 
مطالعه اندوخته و تجربه تمام دنیا را انجام می دهیم اما نسبت به نسخه ها بسیار 
با احتیاط عمل می کنیم چون نســخه ای که در غرب نوشته شده متناسب با 

زیست بوم ما نیست و باید با فضا و فرهنگ ما بومی سازی شود. نسخه فرهنگی 
غرب می شــود سند ٢۰3۰ و اینکه برای اقتصاد و اجتماع ما نسخه ای نوشته 
شود باید متخصصان آن نسخه ها را مورد بررسی قرار دهند. رئیس جمهور در 
توضیح دســتور ساخت هواپیما هم گفت: کار شرکت هواپیماسازی به مراتب 
گســترده تر، دقیق تر و بهتر از صنایع هواپیماســازی بود که بنده پیش از این 
و در ســفر به تاتارســتان مشاهده کرده بودم. در این شــرکت تمام پرنده ها 
و با دقت ســاخته می شد و لوح هایی از سراســر جهان در تایید صنایع خود 
گرفته بودند، ده ها گواهینامه داشــتند و این موضوع ساخت هواپیما با توجه 
به ظرفیت های موجود در کشــور، نه به عنوان انتظار تحقق نایافتنی که اعالم 
کردم هواپیمایی با ظرفیت حمل 7٢ سرنشین را در کشور بسازید. وی گفت: 
در این صنایع عده ای جهادگر در تالش هستند که به گفته آنها پس از تاکید 
رهبر انقالب به گسترش صنایع دانش بنیان، خطوط تولید را افزایش دادند و 
درحوزه اشتغال هم پیشــرفت های قابل توجهی داشتند و نماد تولید، دانش 
بنیان و اشــتغال آفرین بودند که این حرکت جهادی است. آیت اهلل رئیسی با 
تاکید بر اینکه نیازمند یک حرکت تحولی در این دوره هستیم، گفت: تحول سه 
شرط عمده دارد؛ در تحول شناختی نگاه باید تحولی باشد. در همه شوراهای 
اســتانی تاکید کردم که هر نیرویی که آماده تحول نیست باید در حاشیه قرار 
گیرد و نباید در متن بماند. رئیس جمهور با بیان اینکه وقتی آمریکایی ها رسما 
اعالم می کنند مفتضحانه در فشار حداکثری علیه ایران شکست خوردیم، یعنی 
انقالب اســالمی راه پیروزی و پیشرفت را طی می کند، افزود: حاال می خواهند 
ما را با تحریم ها محدود کنند؛ مگر تحریم ها توانســته ما را محدود کند؟ وی 
گفت: تحریم ها را باید خنثی کرد و من از آمریکاهایی متعجبم که از ســویی 
پیغام مذاکره و توافق می فرســتند و از سویی بر لیست تحریم ها می افزایند 
این چه نحو عمل کردن اســت، دنیا باید به ما حق دهد که به آمریکا اعتماد 
نکنیم چون میثاق شکن است.آیت اهلل رئیسی ادامه داد: مهمترین ویژگی امام 
)ره( که از سوی رهبرانقالب تبیین شد، ویژگی تحول آفرینی ایشان در ایران 
و جهان اسالم بود. نیروی مسئول باید بداند که امروز با حرکت عادی کارها به 
ســرانجام نمی رسد و باید روحیه تحول داشته باشد. رئیس جمهور شرط دوم 
ایجاد تحول را تحول در فرآیندها و بازنگاه درهمه آنها دانســت و گفت: بعضی 
فرایندها موجب مشکالت جدی برای مردم شده، آنها را ناامید می کند و کارها 
را به تعویق می اندازد. برخی از کارشناسان معتقدند به میزان ۵۰ سال در کشور 
پروژه ناتمام وجود دارد که تنها یک حرکت و نگاه جهادی و نیروی تحول خواه 
می تواند آن را سامان دهد و یقین داریم این گره به دست نیروهای جهادی باز 
خواهد شــد. حرکت جهادی در ذات انقالب اسالمی است و از تعریف انقالب 
اســالمی نمی توان حرکت جهادی را حذف کرد.آیت اهلل رئیسی شرط سوم را 
تحول در ســاختارها دانست و گفت: ســاختارها باید جهادی شده و متناسب 
با اقتضای انقالبی باشــد که امروز دارای یک هدف مهم است. امت باید دارای 
هدف و مقصد باشد و در حرکت جهادی این هدف وجود دارد. یک روز ساقط 
کردن رژیم طاغوت، روز بعد ایجاد حکومت دینی، روز دیگر نبرد با دشمنی که 
زندگی را بر مردم سخت کردند و امروز بحث عدالت و پیشرفت. رئیس جمهور 
با بیان اینکه امروز هدف رسیدن به پیشرفت و تمدن اسالمی است، گفت: در 
ایــن میدان با توجه به راهبرد رهبری بایــد حرکت جهادی کرد. وی توضیح 
داد: رکن دوم امت حرکت و پویایی است، امت نه حق دارد توقف کند و نه به 
عقب بازگردد و سیر قهقرایی و ارتجاعی داشته باشد، بلکه باید پیش رود. رکن 
دیگر امت امام و مقتدا اســت که امت امام دارد تا به با حرکت در مســیر این 
مقتدا به اهداف دست یابد.آیت اهلل رئیسی در تبیین ویژگی های حرکت جهادی 
گفت: حرکتی جهادی است که دارای انگیزه، اندیشه، دیدن مقصود، دشمن و 
ابزارهای دشمن و اراده برای پیروزی بر خواست دشمن است. حرکت جهادی 
هم با جان، هم با مال و هم با لسان، ضرورت جدی برای جامعه است ورهبری 
از جهاد تبیین هم سخن گفتند که ترجمان جهاد با لسان است که همه باید 

آن را در برنامه کاری داشته باشند. 

جزئیات وصول طلب گازی ایران از عراق

بدهی گازی ۱.۶ میلیارد دالری عراق پرداخت شد
بر اساس اعالم بانک مرکزی؛

رشد اقتصادی 4.4 درصد شد

رستم قاسمی:  تیغ تیز اجاره بها را از گلوی قشر آسیب پذیر برمی داریم

بسته ویژه دولت برای خروج بازار  اجاره از بحران 

بانک مرکزی آمار مربوط به حسابهای ملی در سال ۱۴۰۰ را اعالم کرد.به گزارش اقتصاد آنالین، رشد اقتصادی 
کشــور )به قیمت های ثابت سال ۱39۵( در ســال ۱۴۰۰به عدد ۴.۴ درصد رسید. این در حالی است که رشد 
اقتصادی ســال ۱399 برابر ۴.۱ درصدی بوده است.رشــد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته نیز با رشد 3.9 
درصدی همراه بوده اســت. بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت های اقتصادی در سال ۱۴۰۰ 
نشــان می دهد، رشد ارزش افزوده گروه های »خدمات«، »نفت و گاز«، »صنایع و معادن« و »کشاورزی« در این 
سال به ترتیب معادل ۶.۵، ۱۰.۱، ۱.۱و ٢.۶    - درصد بود. »هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی« و »هزینه های 
مصرف نهایی بخش دولتی« به قیمت های ثابت سال ۱39۵به ترتیب از نرخ های رشد 3.9و 8.3 درصدی نسبت 
به سال قبل از آن برخوردار بوده اند. در این سال عملکرد »تشکیل سرمایه ثابت ناخالص« نسبت به سال ۱399 
بدون تغییر بوده اســت. این امر حاصل رشد عملکرد تشــکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش«ماشین آالت« و 

»ساختمان« به ترتیب معادل ۱٢.۵و 7.۱  - درصد بوده است.

سن بازنشستگی تغییر می کند؟
مهلت وزارت رفاه تمام شد؛

چه خبر از یارانه نقدی معترضان؟

آیت اهلل رئیسی در اجتماع مردمی هسته های جهاد و پیشرفت:

آمریکا هم پیغام می فرستد هم تحریم  می کند
حق داریم به آمریکا اعتماد نکنیم
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رئیس سازمان انرژی اتمی: 
برجامرادرصورتبازگشتطرفمقابلمیپذیریم

گروه استان ها ـ رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه دوربین های خاموش شده 
در سایت هسته ای مربوط به تعهدات برجام بود، گفت: همکاری با آژانس همچنان 
ادامه دارد.به گزارش خبرگزاری تســنیم از  نطنز؛ محمد اســامی بعدازظهر روز 
)پنج شنبه( در جمع خبرنگاران با اشاره به فلسفه وجودی برجام اظهار کرد: غرب 
در طول سال های گذشته اتهامات مختلفی را به ایران نسبت داده است.وی با بیان 
اینکه در  دو دهه گذشته گفت وگوهای زیادی صورت گرفته است، افزود: با بحث ها 

و گفت وگوهای صورت گرفته توافق در قالب برجام به نتیجه رســید و در برجام مقرر شــد تا اتهامات وارده به 
ایران به اتمام برســد و به ازای اجرای مفاد برجام مقرر شد تحریم ها لغو شود.رئیس سازمان انرژی اتمی ضمن 
اشــاره به محدودیت های مختلف آژانس نسبت به فعالیت هسته ای ایران ابراز داشت: نظارت های مختلفی نیز 
از ســوی آژانس در زمینه اقدامات هسته ای اعمال شد تا این اتهامات برای همیشه برداشته شود در حالی که 
طرف های مقابل به تعهدات خود پایبند نبودند.وی ضمن اشــاره به مذاکرات اخیر صورت گرفته برای بازگشت 
به برجام گفت: متأسفانه اتهامات گذشته با مدارک ادعایی اسرائیل در زمان حاضر مجدداً مطرح شده است و 
ازاین رو دلیلی ندارد وقتی در برجام سند دوجانبه داریم هر دو طرف باید به صورت دوجانبه  به تعهدات پایبند 
باشــند، از آنجا که طرف مقابل به تعهدات پایبند نبود، دوربین ها و وسایل اضافه تر که برای برجام نصب شده 
بود، خاموش و جمع آوری شد.اسامی با یادآوری اینکه »همکاری ما با آژانس همچنان ادامه دارد«، تصریح کرد: 
اگر ُحسن نیت وجود داشته باشد طبق مفاد برجام عمل می کنیم و عملیات روانی و تبلیغات همان طور که در 

گذشته نتیجه بخش نبوده است امروز نیز نخواهد بود.

حسینی:
رئیسیدرانتخاباتحرفدلمردمرازد

معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان اینکه مردم توانستند صفا، صمیمیت و اخاص رئیسی را حس کنند گفت: نکاتی که رئیسی 
به مردم گفت، مطالبه آن ها بود؛ چراکه ۸ سال مشکات و ضعف ها را تحمل کرده بودند.سید محمد حسینی معاون امور مجلس 
رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص علت اصلی انتخاب ســید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور در انتخابات 
سال گذشته گفت: رئیسی حرف دل مردم را زد، او از عدالت، مبارزه با فساد، لزوم سخت کوشی دولت، کاهش فاصله طبقاتی، حل 
مشکات طبقاتی، حل مسئله کرونا، با توجه با آرمان های امام و رهبری می گفت. رئیسی معتقد بود که نباید در وزارت خارجه از 
حوزه ضعف نگاه کرد، باید بتوانیم منافع ملی را با اقتدار تضمین کنیم.وی اضافه کرد: همه این نکاتی که او به مردم گفت، مطالبه 
آن ها بود؛ چراکه ۸ سال مشکات و ضعف ها را تحمل کرده بودند. ایجاد رکود و مشکات اقتصادی، توقف پروژه های عمرانی، تعطیلی 
کارخانه ها و مراکز تولیدی از جمله مسائلی بود که مردم در ۸ سال دولت قبل تحمل کردند و دیگر تاب ادامه این وضعیت را نداشتند. 
درواقع یک تغییر نیاز بود.معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم توانستند صفا، صمیمیت و اخاص رئیسی را حس 
کنند، تصریح کرد: مردم حتی در زمان تولیت آستان قدس رضوی و ریاست قوه قضائیه نیز به رئیسی گرایش پیدا کرده بودند، البته 
یک سری تبلیغات منفی هم علیه رئیسی وجود داشت اما با این حال، مردم باور نکردند و رأی گسترده ای در انتخابات ۱۴۰۰ به او 
دادند. امیدوارم که رئیسی بتواند به تمام اهداف بلند خود دست پیدا کند.حسینی درباره حضور و شرکت مردم در سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: انتظارات از مردم ایران بیش از این هاست. مشارکت مردم در کشورهای خارجی، در انتخاباتشان 
وقتی که نزدیک ۵۰ درصد باشد، عادی ست، اما در یک کشور انقابی کافی نیست. مسئوالن باید با خدمت بیشتر به مردم کاری 
کنند که سرمایه اجتماعی نظام روزبه روز افزایش پیدا کند و مردم اعتماد کنند. متأسفانه در ۸ ساِل دولت قبل، به وعده ها عمل نشد 
و تخلفات و مفاسد بسیاری وجود داشت که باعث شد اعتماد مردم آسیب ببیند. قطعاً در دولت کنونی، این اعتماد ترمیم می یابد، 

چراکه که دولت مردان کابینه سیزدهم افرادی ساده زیست، در خدمت مردم و تاشگر هستند.

گزیده خبر

تحریمهایجدیدآمریکاخللیدرصادرات
پتروشیمیایرانایجادنمیکند

معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور 
خارجه با اشاره به تحریم های جدید آمریکا 
بر ضد اشخاص مرتبط با صنایع پتروشیمی 
ایــران گفــت: تحریم های جدیــد آمریکا 
خللی در کار مــا ایجاد نمی کند.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، مهدی صفری در ارتباط 
تلفنی با بخش خبری 2۱ افزود: از گذشته صنایع و محصوالت پتروشیمی 
مــا تحریم بوده اما فروش این محصوالت از مســیر های مختلف انجام می 
شــده اســت و ادامه خواهد یافت .وی اضافه کرد : آمریکا هر روز به بهانه 
های مختلف افراد و اشــخاصی را در فهرست تحریمشان قرار می دهد اما 
این مســائل در روند فروش فرآورده های پتروشیمی مشکلی ایجاد نخواهد 
کرد و فروش این محصوالت انجام می شود.صفری درباره علت اضافه کردن 
اشخاص جدید در فهرست تحریم های آمریکا گفت : آنها میخواهند بگویند 
درحال کنترل ما هستند و بر فعالیت های ایران نظارت دارند اما جمهوری 
اســامی ایران سالهاســت راه های خاص خود را برای خودکفایی، فروش ، 

صادرات و واردات کاالها و خدمات دارد.

دستگیریمدیرانسهکانالتلگرامیبه
اتهامانتشاراسنادطبقهبندیشده

ادمین های ســه کانال تلگرامی به اتهام انتشــار اســناد طبقه بندی شده و 
تشــویش اذهان عمومی دستگیر شدند.به گزارش خبرگزاری فارس، پایگاه 
خبری گرداب از دستگیری ادمین های کانال های »نیمه محرمانه«، »سرائر« و 
»سایه نویس« به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده و تشویش اذهان عمومی 
خبر داد.این پایگاه خبری اعــام کرد با مجموعه اقدامات فنی و اطاعاتی 
چند ماهه پاســداران گمنام امام زمان )عج( در ســازمان اطاعات ســپاه، 
ادمین های کانال های نیمه محرمانه، سرائر و سایه نویس به اتهام انتشار اسناد 
طبقه بندی شده و تشویش اذهان عمومی دستگیر شدند.در ادامه تاکید شده 
که افراد بازداشت شده درصدد بودند از طریق انتشار اسناد طبقه بندی شده، 
اعتماد بخشی از مخاطبین را کسب کرده و سپس با انتشار اخبار گزینشی 
و کذب، در میان مسئولین کشور ایجاد اختاف نمایند.همچنین اعام شده 
دستگیرشدگان سه نفر هستند که در مدت فعالیت خود، با سوءاستفاده از 
خاء قانونی موجود در مدیریت فضای مجازی کشــور و از بستر پیام رسان 
تلگرام، اقدامات مذکور را صورت داده بودند.پایگاه اطاع رســانی ســازمان 
اطاعات ســپاه از اصحاب رسانه درخواست کرده از گمانه زنی درباره پرونده 
پرهیز کنند. همچنین تاکید شده اخبار تکمیلی متعاقباً از طریق وب سایت 

گرداب و رسانه های رسمی کشور اطاع رسانی خواهد شد.

اصرار به حضور دشمنان در منطقه توجیهی ندارد
قدرتهایبزرگدریاییدرکنارماتمرینات

مشترکانجاممیدهند
قدرت های بــزرگ دریایی  در کنار ما 
تمرینات مشترک انجام می دهند/اصرار 
به حضور دشمنان در منطقه توجیهی 
نداردبــه گزارش ایلنــا ،» امیر دریادار 
شهرام ایرانی « در بازدید از دوازدهمین 
نمایشــگاه صنایع دریایی و دریانوردی 
با بیان اینکه شــناورهای زیر سطحی 
باالترین ســطح تکنولوژی و فناوری را 
دارند ، اظهارداشت:امروز نیروی دریایی 
راهبری ارتش جمهوری اسامی افتخار این را دارد که باالترین تکنولوژی در 
حوزه زیر سطحی را در اختیار دارد و آنها را در صحنه عمل بکار می گیرد.
وی با اشــاره به اینکه فعالیت های نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری 
اســامی مبتنی بر دانش بنیان است، افزود: تجهیزات این نیرو کاما دانش 
بنیان بوده و صفر تا ۱۰۰ آنها توسط سربازان جمهوری اسامی ساخته می 
شــود که افتخار بزرگی اســت.امیر دریادار ایرانی افزود: حضور در باالترین 
ســطح فناوری های روز جهان از الزامات نیروی دریایی است و برای تحقق 
این هدف در کنار توانمندی نیروهای جان برکف این نیرو، از توان شــرکت 
های دانش بنیان در حوزه های مرتبط بدون هیچ محدودیتی اســتفاده می 
کنیم.وی با بیان اینکه نیروی دریایی همواره در ســاخت تجهیزات خود از 
توان کل کشور استفاده می کند، ادامه داد:امروز این نیرو به لحاظ آمادگی و 
توان رزمی در سطح باالیی قرار دارد و توان پایه دانش، آموزش و تجهیزات 
آن در حوزه زیر دریا، ســطح دریا و هوا به حدی رســیده اســت که قدرت 
های بزرگ دریایــی امروز در کنار ما تمرینات مشــترک انجام می دهند.
فرمانده نیروی دریایی یادآور شــد: حوزه دریا یک حوزه پیچیده ای اســت 
و اگر کشــوری در کنار کشــوری دیگر برای انجام تمریــن و رزمایش قرار 
می گیرد بدون شــک توانایی و توانمندی آن را قبول دارد.وی با بیان اینکه 
همیشه ایرانی ها دست دوستی به همه بشریت دراز کرده و همیشه حامی 
صلح و دوستی هستند و خواهند بود، افزود: دشمنان در منطقه جایی ندارند 
و به عنوان یک نیروی غیر موجه حضور دارند و اصرار به حضور آنها توجیهی 
ندارد.امیر دریادار ایرانی اظهارداشــت: بدون شک ما با همکاری و همراهی 
کشــورهای منطقه امنیت و ایمنی دریا را در باالترین سطح ممکن تامین 

خواهیم کرد.

باقری:
برایموفقنشاندادنخودحاضربه

عبورازخطوطقرمزنظامنیستیم
ادامه از صفحه اول

 تبادل بیش از ۱۰۰ هیات  سیاسی و اقتصادی از جمله در سطح 
رئیس جمهور و وزیر خارجه میان ایران و کشورهای مختلف در 
۵ قاره طی چند هفته گذشته و حصول بیش از ۵۰ سند برای 
تدوین نقشــه راه توسعه و تحکیم مناسبات دوجانبه، حاکی از 
اراده جمهوری اســامی ایران برای تامین منافع ملی، تسهیل 
رفاه ملی و تثبیت امنیت ملی از بســتر روابط خارجی اســت.
وی افزود: این واقعیت که دولت همه تخم مرغ های سیاســت 
خارجی را در سبد مذاکرات نگذاشته است و هیچ خدشه ای به 
اراده جدی، اهتمام مستمر و تاش جدی دستگاه دیپلماسی 
برای به نتیجه رساندن مذاکرات وارد نکرده و نمی کند.معاون 
سیاسی وزیر خارجه با اشاره به شکست فشار حداکثری خطاب 
به دشمنان کشــورمان تاکید کرد: دشمنان ملت ایران بدانند 
ایرانی که توانست کارزار فشار حداکثری آمریکا را به شکست 
کشانده و ســردمداران کاخ ســفید را وادار به اعتراف به این 
شکســت مفتضحانه کند، اجازه نخواهد داد تا صهیونیست ها 
با بازی شانتاژ حداکثری ایران هراســی را ترویج کرده و ایران 
ستیزی خود را مشروعیت بخشند.وی افزود: ما سربازان میدان 
دیپلماســی به تبعیت از رئیس جمهور محترم، هیچ حریمی 
برای خود قائل نیســتیم و لذا گوش شــنوای ما پذیرای همه 
انتقادهای سازنده و سینه فراخ ما میزبان همه انتقادهای گزنده 
اســت.رئیس هیات مذاکره کننده هسته ای ایران در مذاکرات 
برجام در پایان تأکید کرد: هیچگاه کوچکترین خدشه به حریم 
ارزش هــای انقابی و کمترین صدمه به منافع ملی را در هیچ 

شرایطی برنمی تابیم.

امیر عبداللهیان در گفت و گوی تلفنی با همتای عراقی؛

هدف آمریکا از طرح قطعنامه در آژانس، امتیازگیری سیاسی در میز مذاکره است
تهــران- ایرنــا- وزیرامورخارجه درباره گفــت و گو برای لغو 
تحریم ها گفت: در حالی که تبادل پیام ها بین آمریکا و ایران 
از مســیر نماینده اتحادیه اروپا تداوم داشت به یک باره کاخ 
ســفید ایده صدور قطعنامه را در آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی مطرح کرد که هدف آمریــکا از طرح آن، امتیاز گیری 
سیاسی در میز مذاکره است.به گزارش خبرنگار حوزه سیاست 
خارجی ایرنا، »حســین امیر عبداللهیان« وزیر امور خارجه و 
»فواد حســین« وزیر امور خارجه عراق روز- پنجشــنبه طی 
مکالمه تلفنی درباره عایق دو کشور در موضوعات دوجانبه، 
منطقه ای و همچنین لغــو تحریم ها گفت و گو و تبادل نظر 
کردند.وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی از اقدامات دولت 
عراق در زمینه تسهیل گفت وگوها برای حضور حجاج ایرانی 
بیت اهلل الحرام در حج جــاری ، ابراز امیدواری کرد با تاش 
مسئوالن حج عربستان سعودی، فریضه حج تمتع به خوبی و 
بدون هرگونه مشکلی برای حجاج تمامی کشورهای اسامی 
و از جمله حجاج کشــورمان انجــام پذیرد.امیرعبدالهیان در 
خصوص مناسبات تهران و ریاض هم گفت: ارزیابی ما از دور 
اخیر مذاکرات در بغداد مثبت است و تهران از اجرایی کردن 
نتایج مذاکرات فیمابین اســتقبال می کند. وی  به سفر اخیر 
وزیر کشور عراق به تهران و توافق های انجام شده در خصوص 
تردد زمینی زائران در آینده نزدیک و از جمله اربعین اشــاره 

کــرد و آن را حائز اهمیت خواند.وزیر امور خارجه با قدردانی 
از میهمان نوازی مــردم و دولت عراق از زائران ایرانی در ایام 

اربعین حسینی )ع( ، ابراز امیدواری کرد در بازگشایی مرزهای 
زمینی، تسریع شود.امیرعبداللهیان تاکید کرد: ما همواره غرب 

را به مســیر دیپلماســی فراخواندیم و حتی به ابتکار ایران و 
چند روز قبل از نشســت اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
طرحی سیاسی برای تداوم گفت وگو تا رسیدن به توافق نهایی 
روی میز قرار گرفت. اما در مقابل رفتار غیرسازنده آمریکا در 
آژانس، اقدام متقابل ما نیز افزایش فعالیت هسته ای صلح آمیز 
ایران در چارچوب قانون مجلس شورای اسامی بود.او اضافه 
کرد: ما دیپلماسی را بهترین مسیر برای نیل به توافق خوب ، 
قوی و پایدار می دانیم اما در مقابل رفتار قلدرمآبانه ، واکنش 
ما بر مبنای اقتدار اســت.وزیر امــور خارجه عراق نیز در این 
تماس تلفنی با ابراز خرســندی از روند گفت وگوهای جاری 
بین جمهوری اســامی ایران و عربستان، بر اراده دولت عراق 
در زمینــه تداوم تســهیل گری در این خصــوص تا برقراری 
گفت وگوهای مستقیم بین وزرای خارجه دو کشور و بازگشت 
مناســبات به حالت طبیعی تاکید کرد.فواد حسین همچنین 
آمادگی عراق برای اجرای توافق های انجام شــده در ارتباط با 
بازگشایی مرزهای زمینی و تردد زائران از جمله در اربعین را 
مورد تاکید قرار داد.او همچنین دیدگاه کشورش در خصوص 
ضرورت نیل به نتایج نهایی در حوزه گفت وگوهای مربوط به 
برجــام را مورد تصریح قرار داد و افزود: عراق همواره آمریکا و 
طرف های غربی را به حل مشکات و برطرف کردن تحریم ها 

تشویق کرده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش 
با اشــاره به تــوان نیروهای 
مسلح اظهار داشت: امروز به 
سطحی از اقتدار و توانمندی 
دســت یافته ایم که بار ها در 
منطقه هیمنه آمریکایی ها را 
در هم شکسته ایم.به گزارش 
خبرگزاری  دفاعــی  گــروه 
تســنیم، اولین گردهمایــی فصلی روحانیون ارتــش مقیم مرکز و 
ارشد های مناطق با حضور حجت االسام عباس محمدحسنی، رئیس 
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، حجت االسام احمد جلیلی صفت، 
جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و رؤسای ادارات، به 
میزبانی اداره عقیدتی سیاســی نیروی زمینی در تهران و به صورت 
دورسخنی در سایر مناطق برگزار شد.امیر سرتیپ کیومرث حیدری، 
فرمانــده نیروی زمینی ارتش در این همایش طی ســخنانی گفت: 

توجه به معیشــت و خانه دار کردن کارکنــان ارتش به مثابه یکی 
از مطالبات فرماندهی معظم کل قوا )مدظله العالی( اســت، احداث 
و تحویل مســکن ســازمانی و شــخصی به عنوان تکلیفی مهم از 
دغدغه های نیروی زمینی ارتش اســت.حیدری با بیان اینکه والیت 
محوری، سرلوحه برنامه ها و ماموریت های نیروی زمینی ارتش قرار 
دارد، خاطر نشان کرد: امروز به سطحی از اقتدار و توانمندی دست 
یافته ایم که بار ها در منطقه هیمنه آمریکایی ها را در هم شکسته ایم.

وی افزود: در ارتش اسام، یک فرمانده باید در سه نقش ظاهر شود؛ 
اولین نقش، نقش فرمانده نظامی اســت که باید عزل و نصب کند، 
دستور جنگ صادر کند و برنامه نظامی داشته باشد. نقش دوم، نقش 
یک پدر در زیرمجموعه خود است و از روزی که فرمانده شد، باید به 

زیرمجوعه مانند فرزندانش نگاه کند. نقش سوم، نقش رهبری است 
و یــک فرمانده باید به فکر دنیا و آخرت کارکنانش باشــد. حیدری 
در پایان سخنانش به راهبردهای فرماندهی در نیروی زمینی اشاره 
و خاطرنشان کرد: والیت محوری، عدالت محوری، شایسته ساالری 
و طرح هــای 3۰ گانه لبیک به عنــوان راهبردها و برنامه های اصلی 
فرماندهی در نیروی زمینی ارتش هســتند.در ادامه، حجت االسام 
صالحی نسب، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش نیز  
با بیان اینکه شــناخت آسیب های پرتکرار منجر به ایجاد فرصت ها 
است گفت: عادت به کارهای آســان، عدم استمرار فعالّیت ها، عدم 
کنتــرل بیان های ارســالی، عدم اجرای همــه برنامه ها برای همه 
گروه های مخاطبین، عــدم اجرای کامل حلقه های معرفت، محبت 

و چهره به چهره، عدم اطاع از دستورالعمل ها و فعالّیت ها، مدیریت 
رودربایســتی و... بخشی از آســیب های پرتکرار است که بایستی با 
جدیّت نسبت به شــناخت آنها مبادرت ورزیده تا بتوانیم آنها را به 
فرصت ها تبدیل کنیم و به اهداف مدنظر دســت یابیم.رئیس اداره 
عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش با اشاره به راه کارهای موفقّیت 
در فعالیت هــای فرهنگی بیان کرد: مخاطب شناســی عصر حاضر، 
بهره مندی از روش های ترکیبی و تشــکیل اتاق های اندیشــه ورزی 
زمینه ســاز موفقّیت در فعالّیت های فرهنگی است که بایستی برای 

تحقق آنها اهتمام ورزید.

دشمن با بکار گیری جنگ ترکیبی، درصدد آسیب به نظام 
ایران اسالمی است

به گزارش تسنیم،حجت السام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان 
عقیدتی سیاسی ارتش نیز در این همایش طی سخنانی با بیان اینکه 
طرح های ۱6 گانه مصباح، گفتمان غالب یگان های ارتش هســتند، 

گفت: امروزه طرح های مصباح در دســتور کار همه یگان های ارتش 
قرار گرفته که این گفتمان ســازی، تحت تأثیر یک فرایند فرهنگی 
قوی رخ داده است.وی به موفقیت ها و تحوالت چشمگیر رخ داده در 
ســازمان عقیدتی سیاسی ارتش اشاره و اظهار کرد: این موفقیت ها، 
نتیجه اقدام صحیح اقدامات گروهی موفق این ســازمان در مقابله با 
چالش های پیش آمده اســت و توانســته ایم با مدیریت در رفع این 
چالش هــا، آن ها را تبدیل به فرصت کنیم.رئیس ســازمان عقیدتی 
سیاســی ارتش با بیان اینکه این سازمان در افزایش سطح بصیرت 
کارکنان موفق بوده است، افزود: در طرح های ۱6 گانه مصباح،۴۸۰ 
اقدام عملی وجود دارد که با نهایی شــدن اقدامات، شاهد پیشرفت 
چشمگیرتری در ســطح ارتش خواهیم بود. محمدحسنی به نقش 
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در بهبود وضعیت زیست و امکانات 
رفاهی کارکنان نیروی زمینی اشاره و تصریح کرد: با اجرای طرح های 
فرهنگی لبیک و مصباح، توانســته ایم تا حدود زیادی مشــکات و 

چالش های کارکنان این نیرو و خانواده های آن ها را برطرف کنیم.

امیر حیدری: 

بارهاهیمنهآمریکارادرمنطقهشکستهایم
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گزیده خبر

خاندوزی توضیح داد؛
دلیل افزایش قیمت های یکی دو ماه اخیر 

 وزیر امــور اقتصاد و دارایی گفت: تالش دولت 
این است که از طریق انضباط بخشی و نظارت 
صحیح بر بازار قیمت ها کنترل شــود و انتظار 
داریــم در ماه ها و فصول آینده تورم و فشــار 
قیمتــی کاهش یابد.به گزارش ایســنا، ســید 
احسان خاندوزی، روز)پنجشنبه، ۲۶ خرداد( با 

حضور در جلسه شــورای اداری شهرستان گلپایگان در بیست و پنجمین سفر 
اســتانی رییس جمهور به استان اصفهان، اظهار کرد: طبق تأکید رییس جمهور 
سفرهای استانی نباید حالت تشریفاتی پیدا کند و در همین راستا بارها طرح های 
متعددی برای افتتاح در اســتان ها مطرح شده، اما رییس جمهور آن را از دستور 
ســفر حذف کردند چراکه هدف این است که بتوانیم در هر شهرستان و استان 
که حضور پیدا می کنیم چند چالش شناسایی شود و با اولویت بندی و تخصیص 
اعتبارات بانکی و بودجه شــاهد این باشــیم که در دو ســال آینده چالش های 
اولویت دار منطقه حل شده باشــد.وی افزود: با توجه به شرایط عمومی اقتصاد 
ایران در تابســتان سال گذشــته نرخ باالی تورم را تجربه کردیم و تالش دولت 
این بود که در شــش ماهه اول سال بر ایجاد ثبات اقتصاد کالن متمرکز شود و 
تورم را مهار کند که تا پایان اسفندماه سال گذشته هم اتفاقات بسیار خوبی در 
زمینه تورم نقطه به نقطه کشــور رخ داد.وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: 
همچنان فشــارهای تحریمی بر اقتصاد ایران وجود دارد و مسائلی که اخیراً در 
حوزه نوسانات بازارهای بین المللی به ویژه در جنگ حوزه اوراسیا رخ داد نه تنها 
تالطم قیمتی برای دنیا، بلکه حتی سهمیه بندی در برخی از کاالهای اساسی در 
کشورهای منطقه و اطراف ما رخ داد. به این مشکالت فشار تورمی خارجی هم 
اضافه شد و سیاست هایی که سال های پیش باید در مورد حذف وابستگی مردم 
به ارز وارداتی رخ می داد در سال جدید این مهم را محقق کردیم.خاندوزی ادامه 
داد: در سیاســت گذشته از تولید کننده به شکل درستی حمایت نمی کردیم و 
از کشــاورز با قیمت تضمینی باالتری محصول او را می خریدیم و به وارد کننده 
یارانه می دادیم. مجموعه این سیاست ها تا حد زیادی توجیه کننده این است که 
اگر ما در یکی دو ماه اخیر مجدداً شاهد افزایش قیمت ها در اقتصاد ایران هستیم 
معلول دست به دست هم دادن این چند متغیری است که از قبل وجود داشته 
است.وی گفت: در سه ماه اخیر مشکالت اقتصادی تشدید شده است و بسیاری 
از کشورهای منطقه اساساً سیاست تعرفه ای و تجاری خود را یک باره تغییر دادند 
تا بتوانند تأمین کاالی خود را از طریق کشــورهای همسایه انجام دهند و برای 

صادرات خود ممنوعیت ایجاد کردند.

رستم قاسمی:  تیغ تیز اجاره بها را از گلوی قشر آسیب پذیر برمی داریم
 بسته ویژه دولت برای خروج بازار

 اجاره از بحران 
وزیــر راه و شهرســازی از ارائه بســته جدید خروج بازار اجاره بهــا از بحران به 
رئیس جمهور خبر داد و گفت: با تایید سران قوا این بسته حرکتی اساسی به جای 
ُمسکن های زودگذر است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رستم 
قاســمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتر نوشت:»تیغ تیز اجاره بها بر روی گردن 
قشر آسیب پذیر اســت و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بزرگ و اقدامی 
فرا وزارتخانه ای است.بسته جدید خروج از این بحران با همکاری صاحبنظران به 
رئیس جمهور تقدیم کردیم که انشاهلل با تایید سران قوا حرکتی اساسی به جای 

مسکن های زودگذر است.«

 تیغ تیز بی سروسامانی اجاره مسکن را از گلوی مردم بر می داریم 
اواخر مردادماه ســال گذشته رســتم قاسمی به عنوان وزیر پیشــنهادی راه و 
شهرسازی اولین اقدام خود در بخش مسکن را ساماندهی بازار اجاره اعالم کرده 
و گفته بود: مســکن دغدغه دولت سیزدهم است.وی افزود: اولین گام در حوزه 
مسکن برداشتن تیغ تیز بی سروسامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر 
اســت. وضع موجود باعث شده مسکن که باید جایگاه ُسکنی و آسایش باشد به 
بزرگ ترین دغدغه و گرفتاری مردم تبدیل شده است.وی تاکید کرد: امروز بعد 

از مشکل کرونا مهم ترین دغدغه دولت سیزدهم معیشت و مسکن مردم است.

سازمان حمایت: 
 افزایش بلیط پروازهای داخلی

 غیرقانونی است
ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان اعالم کرد: شــرکتهای 
هواپیمایــی باید مراحــل قانونی قیمت ها را طی کنند.بــه گزارش خبرگزاری 
تســنیم ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعالم کرد: باتوجه 
به گزارشــات واصله مبنی بر افزایش نرخ بلیط هواپیما در چند روز اخیر توسط 
تعدادی از شــرکتهای هواپیمایی در برخی از مســیرهای پروازی داخلی ، طی 
بررســی های انجام شده مشخص گردید تغییرات ایجاد شده در نرخهای بلیط 
توســط دو شــرکت هواپیمایی و بدون هماهنگی با ســتاد تنظیم بازار صورت 
پذیرفته است. لذا ضمن جلب توجه  کلیه شرکتهای هواپیمایی به رعایت ضوابط 
، تاکید می گردد با هرگونه افزایش قیمت که مراحل قانونی را طی ننموده و به 

تایید ستاد تنظیم بازار نرسیده باشد، مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.

شهردار:
تبریز پایتخت فرهنگی و معنوی ایران است

آذربایجان شرقی – شیعه نواز: شهردار تبریز پنج 
شــاخص مهم تبریز را که شامل تاریخ، فرهنگ، 
صنعت، علم و جغرافیا اســت را تشریح کرد.این 
مقام مسوول شهری در دیدار سفیر اتریش اظهار 
کرد: تبریز دارای تاریخی باقدمت در عرصه های 
بین المللی تاثیر گذار اســت.وی با بیان اینکه تبریز سومین شهر بزرگ ایران با 
دو میلیون نفر جمعیت است، تصریح کرد: خوشبختانه نرخ بیکاری در این شهر 
پایین اســت. وی یادآور شد: تبریز در چند مقطع تاریخی پایتخت و در عرصه 
های سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار بوده است.شهردار تبریز با بیان اینکه دومین 
شاخص تبریز فرهنگ آن است، گفت: تبریز پایتخت فرهنگی و معنوی شهرهای 
ایران است. مشاهیر تبریز زبانزد خاص و عام هستند؛ برای نمونه در مقبره الشعرا 
۴۰۰ شــاعر و عارف مدفون اســت.وی ادامه داد: عرفا و دانشمندان بزرگی در 
تبریز زندگی کرده اند؛ عالمه جعفری از جمله آن هاست که زبانزد جهانیان است. 
شعرای معاصر مثل شهریار نیز چهره بین المللی دارند.وی سومین شاخص تبریز 
را مراکز علمی و دانشگاهی آن عنوان کرد و افزود: ۲۰ هزار دانشجوی دولتی در 
این شهر مشغول به تحصیل هستند  و تعداد کل دانشجویان دانشگاه های تبریز 
۱۰۰ هزار نفر اســت.وی همچنین تصریح کرد: چهارمین شاخص تبریز، شهر 

صنعتی بودن آن است.

 جزئیاتی از افزایش هزینه واردات
 در سال ١٤٠٠

افزایش هزینه واردات در سال قبل به ۴۷۱.۸ درصد 
رسیده اســت. این گرانی که تا حدودی تحت تاثیر 
افزایش قیمت در بازارهای جهانی نیز قرار دارد، در 
گزارش های تجارت خارجی نیز مشــهود است. این 
روند می تواند در ســال جاری با توجه به حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی از واردات برخی اقالم و البته تغییر 
مبنای حقوق ورودی افزایش داشــته باشد.به گزارش ایسنا، گرانی اقالم وارداتی 
در بازارهای جهانی از سال ۱۴۰۰  بیشتر خود را نشان داد و هزینه واردات را باال 
برد؛ به طوری که تجارت خارجی ایران درپایان ســال گذشته به ۱۶۳.۹ میلیون 
تــن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دالر رســید که گرچه واردات از نظر وزنی ســهم 
کمتری داشــت ولی از نظر ارزش باالتر از صادرات قرار گرفت.این در حالی است 
کــه از مجموع تجارت خارجی پارســال ۱۲۲.۷ میلیون تن مربوط به صادرات و 
۴۱.۱ میلیــون تن مربوط به واردات بود ولی از نظر ارزش، صادرات، ۴۸.۶ درصد 
و واردات بیش از ۵۳ میلیارد دالر  آن را به خود اختصاص داده بود. در این بین 
وزن واردات ۲۲ درصد ولی ارزش آن ۳۶ درصد رشــد کرده بود. البته اینکه چرا 
صادرات با وجود حجم باالتر نسبت به وارات ارزان است، قابل بررسی خواهد بود.

امــا مراجعه به گزارش تازه مرکز آمار ایــران درباره تورم کاالهای وارداتی از این 
حکایت دارد که با وجود کاهش ســرعت، تورم کاالهای وارداتی همچنان تا حد 
قابل توجهی باال است.طبق این گزارش، تغییر قیمت کاالهای وارداتی مبتنی بر 
ریال در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل از آن به ۴۷۱.۸  درصد رسیده است. 
این نرخ در ســال ۱۳۹۹ حدود ۵۳۴ درصد گزارش شده بود. همچنین تورم در 
واردات کاال بر اساس دالر، افزایش ۷.۳ درصدی داشته و به ۵۴.۷ درصد رسیده 
اســت. این افزایش هزینه در واردات، برای کاالهای اساسی در سال گذشته نیز 
قابل توجه اســت؛ به گونه ای که گزارش گمرک ایران نشــان داده بود از ابتدا تا 
انتهای سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰.۹ میلیون تن کاالی اساسی در ۲۵ گروه کاالیی با 
ارزش ۱۹.۶ میلیارد دالر وارد ایران شــده که نسبت به سال ۱۳۹۹ در وزن ۳۲ 
درصد و ارزش ۶۰ درصد افزایش داشته است.از این میزان واردات، ۲۶.۹ میلیون 
تن به ارزش ۱۵.۱ میلیارد دالر مربوط به واردات کاالی اساســی با ارز ترجیحی 
بود که ۳۵ درصد در وزن افزایش داشت ولی ۷۵ درصد در ارزش گران شده بود 
کــه در برخی اقالم مانند گندم با ۱۹۷ درصد یا روغن با ۱۳۸ درصد قابل توجه 
بوده و تاکید بر گرانی کاال در بازارهای جهانی داشــت. این روند برای امسال نیز 
ادامه داشــته است و گزارش اخیر تجارت خارجی بیانگر این بود که گرچه حجم 
واردات نسبت به پارسال کم شده ولی هزینه آن رو به رشد بوده است.در دو ماه 
اول ســال جاری بیش از ۲۲.۱ میلیون تن بــه ارزش بالغ بر ۱۶.۶ میلیارد دالر 
تبادل تجاری صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 
۳۱ درصــد افزایش دارد اما از نظر وزنی تقریبا ثابت اســت. از این میزان بالغ بر 
۵.۱ میلیون تن به ارزش ۸.۱ میلیارد دالر مربوط به واردات بوده که نســبت به 
همین دوره در ســال ۱۴۰۰ گرچه از نظر وزنــی ۳.۳ درصد کاهش دارد ولی با 
افزایش ۲۴.۳ درصدی در ارزش مواجه بوده اســت.تورم کاالهای وارداتی دالیل 
مختلفی دارد ولی بنابر اظهارات مسئوالن مرکز آمار ایران، عواملی مانند سیاست 
های بازرگانی و گمرکی، نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت کاالهای خارجی در بازار 
جهانی و هزینه مبادالت کاال به دلیل شرایط خاص می تواند در افزایش این تورم 
اثرگذار باشد.این تغییرات تورمی و افزایش قیمت کاالهای وارداتی  برای امسال 
احتماال افزایش بیشتری خواهد داشت؛ چرا که دولت  طبق قانون بودجه  دست 
به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کاالی اساسی زد و از سوی دیگر نرخ ۴۲۰۰ 
را از محاسبات حقوق ورودی کاال حذف و نرخ سامانه معامالت الکترونیک که در 

حال حاضر به حدود ۲۵ هزار تومان می رسد را جایگزین کرده است.

سن بازنشستگی تغییر می کند؟
رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت که تغییر سن بازنشستگی 
در مجلس بررسی شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، بابک 
نگاهــداری گفت: طــرح جامعی برای ســاماندهی صندوق های 
بازنشستگی ارائه کرده ایم تا بار مالیشان از بودجه عمومی کشور 
برداشــته شود؛ یکی از آنها مربوط به ســن بازنشستگی است و 
تغییرش در مجلس بررســی شده اســت.دولت در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ سن بازنشستگی را ۲ ســال افزایش داده بود اما مجلس 
با آن موافقت نکرد.رییس ســازمان برنامــه و بودجه درباره علت 
این تصمیم دولت گفت بیــش از ۹۵ درصد بودجه صندوق های 
بازنشستگی را دولت پرداخت می کند.آقای میرکاظمی اضافه کرد 
بسیاری از بازنشستگان با احتساب سوابق سربازی و دانشگاه، فقط 
۲۴ سال خدمت می کنند و با سن ۵۰ سالگی بازنشست می شوند.

با این حال نمایندگان با افزایش ســن بازنشستگی در قانون یک 
ســاله بودجه مخالفت کردند؛ آقای زارع عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس دی ماه پارســال در گفتگو با خبرگزاری تسنیم 
گفت که افزایش ســن بازنشستگی تنها برای یک سال دردی از 
دولت دوا نمی کند.او گفت »باید یک قانون دائمی تدوین شــود 
و یا این موضوع را در برنامه ۵ ســاله هفتم توســعه مطرح کنند 
تا قانون از جامعیت و شــفافیت الزم برخوردار باشــد.«به گفته 
نمایندگان، فراهم کردن فرصت بیشــتر برای اشتغال جوانان و 
بر هم نخوردن برنامه ریزی کارکنان برای بازنشســتگی در سال 

۱۴۰۱ از علت های این مخالفت بوده است.

4 صندوق بازنشستگی توان پرداخت حقوق و مستمری 

ندارند
ایــران ۱۸ صندوق بازنشســتگی دارد که بیــش از ۲۳ میلیون 
مشــترک و مســتمری بگیر را تحت پوشــش قرار داده است.
بر اســاس گزارش مرکز پژوهش ها ۴ مــورد از این صندوق ها 
توان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان را از منابع داخلیشان 
ندارند و در بودجه ساالنه کشور برایشان مبلغی در نظر گرفته می 
شود.»صندوق های بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی 

نیروهای مســلح، کارکنان فوالد و صندوق وزارت اطالعات« این 
گروه از صندوق ها هستند.

افزایش ۷ برابری بودجه کمکی صندوق های بازنشستگی 
در 8 سال گذشته

این مرکز گــزارش داده به علت تصمیم های هزینه ســاز برای 
صندوق ها و رســیدن تعداد قابل توجهی از شــاغالن به ســن 
بازنشســتگی، بودجه های کمکی به آنها رشد فزاینده ای داشته 

اســت.آمارها در جداول بودجه نشان می دهد دریافتی صندوق 
های بازنشستگی در سال ۹۳، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده 

اما در سال ۱۴۰۱ به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی اســت که اعتبار کمکی به صندوق های دستگاهی 
ورشکســته مانند صندوق بازنشســتگی کارکنان صداوســیما، 
کارکنان هما و مانند آنها در این آمار محاســبه نشــده اســت.
این مرکز اعالم کرده بیشــتر صندوق های دســتگاه ها کمبود 
درآمدشــان را از دستگاه مادر)مانند صداوسیما، هواپیمایی ملی 
ایران و...( تأمین می کنند و ارقام اعتباراتشــان شفاف در بودجه 
عمومی کشور گفته نمی شود.بر اساس آماری که مرکز پژوهش 
ها داده، پارســال حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه های 
صندوق بازنشســتگی کارکنان صداوســیما از محل بودجه این 
سازمان پرداخت شده اســت.در گزارش این مرکز آمده با وجود 
افزایش پیوسته امید به زندگی در ایران، سن بازنشستگی افزایش 
نیافته و به طور متوسط نزدیک ۵ سال کاهش داشته است.مرکز 
پژوهش های مجلس »بازنشستگی های پیش از موعد« بر اساس 
قوانین مختلف را اصلی ترین علت این اتفاق اعالم کرده اســت.
در این گزارش آمده ورود زودهنگام برخی گروه های شــغلی به 
صندوق های بازنشستگی و خروج زودهنگامشان موجب افزایش 
ســال های دریافت مســتمری می شــود و بار مالی بسیاری به 
صندوق های بازنشستگی تحمیل می کند.رییس مرکز پژوهش 
ها که از ارائه نظرهای مشــورتی این مرکز به نمایندگان مجلس 
برای تصویب برنامه هفتم توسعه خبر داده، گفت که ناترازی در 

صندوق های بازنشستگی از عوامل تورم در اقتصاد ایران است.

روز گذشته فرصت یک ماهه ای که رییس جمهوری به وزارت رفاه داده بود، پایان یافت و طبیعتا امروز معترضان باید یارانه خود را دریافت می کردند؛ اما چرا یارانه هنوز قابل برداشت نیست؟به گزارش اقتصاد آنالین، بیش 
از یک ماه است که یارانه نقدی رییسی به حساب سرپرستان خانوارهای ۹دهک اول واریز شده است؛ یارانه ای که در دو مبلغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شد؛ دهک یک تا سه نفری ۴۰۰ هزار تومان و دهک ۴ تا ۹ 
نفری ۳۰۰ هزار تومان یارانه گرفتند.در این بین عده ای دهک دهمی شناخته شده و مشمول یارانه نشدند؛ دهک دهمی ها افرادی بودند که اگر جامعه را به ده قسمت تقسیم کنیم، نسبت به ۹دهک قبلی وضعیت درآمدی 
بهتری داشتند؛ اما عده ای در این بین اعتقاد داشتند دهک دهمی نیستند و یارانه آن ها به اشتباه واریز نشده است.افرادی که به عدم دریافت یارانه و دهک بندی خود اعتراض داشتند، این فرصت برایشان مهیا شد که 
اعتراض خود را در سامانه hemayat.mcls.gov.ir ثبت کنند و بعد از دو مرحله اعالم لیست از سوی وزارت رفاه، برای تمامی این افراد، یک مرحله یارانه، واریز شده است؛ اما نکته مهم آن است که این یارانه هنور قابل برداشت نیست و این سوال مطرح است که 
یارانه معترضان باالخره کی قابل برداشت می شود؟رییس جمهوری ۲۵ اردیبهشت ماه اعالم کرده بود که وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک ماه، این درخواست ها را بررسی و نتیجه نهایی را به سرپرستان خانوار اعالم نماید.

بنابراین دیروز، این فرصت یک ماهه پایان یافت؛ اما همچنان یارانه ای به حساب معترضان واریز نشد؛ در پی پگیری های اقتصاد آنالین از وزارت رفاه مشخص شد که وزارت رفاه کارهایی که باید را انجام داده و تنها منتظر دریافت برخی اطالعات از سوی 
نهادهای دیگر است؛ البته امروز وزارت رفاه به اقتصاد آنالین گفت: باتوجه به استعفای وزیر باید کمی صبر کرد و هفته دیگر موضوع را پیگیری کنیم.سازمان هدفمندی یارانه ها نیز دقیقا صحبت وزارت رفاه را تکرار کرد و گفت: به محض اعالم نتایج از 

سوی وزارت رفاه یارانه ها قابل برداشت خواهد بود.

مهلت وزارت رفاه تمام شد؛

چه خبر از یارانه نقدی معترضان؟
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روند افزایشی قیمت نفت معکوس شد
قیمت نفت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر نگرانی ها نسبت به متاثر شدن تقاضا از افزایش نرخ های بهره آمریکا، کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۴۷ سنت 
معادل ۰.۴ درصد کاهش، به ۱۱۹ دالر و ۳۴ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵۷ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش به ۱۱۷ دالر و دو سنت در هر 
بشکه رسید. معامالت نفت برنت روز گذشته با ۱.۱ درصد افزایش و شاخص نفت آمریکا با دو درصد افزایش بسته شده بود.اگر روند کاهشی قیمتها تا پایان روز ادامه پیدا کند، نفت برنت با 
نخستین کاهش هفتگی در پنج هفته گذشته روبرو خواهد شد. بهای معامالت نفت آمریکا هم برای نخستین بار در هشت هفته گذشته کاهش پیدا می کند.به گفته تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت 
»سی ام سی مارکتس«، با وجود محدودیت عرضه، افزایش نرخهای بهره بانک مرکزی، قیمتهای نفت را تحت فشار کاهشی قرار داده است.بانکهای مرکزی در سراسر اروپا، روز پنجشنبه 
نرخهای بهره را افزایش دادند؛ بعضی از این افزایش نرخ ها به میزانی بودند که بازارها را شوکه کرد و حتی به هزینه های استقراض باالتر اشاره می کند که هدف آنها مهار تورم رو به رشد است. 
بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه نرخ بهره خود را به بیشترین میزان در سه سال گذشته افزایش داد. نرخ تورم این کشور آمریکای جنوبی به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. بانک مرکزی 
آمریکا چهارشنبه هفته جاری نرخهای بهره را به میزان ۷۵ واحد افزایش داد که باالترین میزان از سال ۱۹۹۴ بود.با این حال، سرمایه گذاران پس از اعالم تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران، 

به محدودیت عرضه متمرکز ماندند. آمریکا روز پنج شرکتهای چینی و اماراتی و شبکه ای از شرکتهای ایرانی که در صادرات پتروشیمی ایران مشارکت داشتند.

گزیده خبر
تشکیل قرارگاه پایش تامین و توزیع آب در هرمزگان؛

مدیرعامل آبفا: تمامی امکانات برای تامین آب 
و رفع اتفاقات باید بسیج شود

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان از تشکیل 
قــرارگاه پایش تامین و توزیع آب در هرمزگان با هدف 
تامین نیاز آبی مــردم و گذر از تابســتان خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب 
و فاضالب هرمــزگان، عبدالحمید حمزه پور در اولین 
جلسه تشکیل این کارگروه از تاکید ویژه مقام عالی وزارت و مدیرعامل شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشــور برای تامین نیازهای آبی مــردم بویژه گذر از 
تابستان خبر داد و افزود: در راستای تحقق اهداف این قرارگاه سه کمیته تامین، 
توزیع و مصرف تشکیل تا روند تامین نیاز آبی استان هرمزگان با بهترین روش 
صورت گیرد.به گفته وی، با تشکیل این قرارگاه، مسائل و چالش های حوزه آب 
احصاء و بر اساس نوع حوادث در قالب تیم های واکنش سریع اصالح و بازسازی 
خواهد شــد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان با تاکید بر رفع هر گونه 
مشــکل در تامین آب مورد نیاز مردم تصریح کرد، با گذر حتی یک روســتا از 

کمبود آب، کار بزرگ و حیاتی صورت گرفته است.

مدیرعامل آبفا در سفر استاندار هرمزگان به بشاگرد:
 پیش بینی افزایش بهره مندی روستاهای 

بشاگرد از خط انتقال آب سد جگین و سهران
مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب هرمزگان اتصال 
روســتاهای واقع در مســیر خط انتقال آب جگین - 
سردشــت و ســهران - گوهران به این منبع را باعث 
افزایش بهره مندی جمعیت  بشــاگرد از آب شــرب 
پایــدار عنــوان کرد.عبدالحمید حمزه پور در ســفر 
استاندار هرمزگان به بشاگرد و بررسی وضعیت آب بخش های مرکزی، گوهران 
و گافر و پارامون با بیان اینکه ۹۵ درصد جمعیت این شهرســتان روســتایی و 
باالترین پراکندگی در استان را دارند، افزود: عمده روستاهای بشاگرد در مناطق 
صعب العبور واقع شده اند که به دلیل عدم زیرساخت مناسب از جمله راه، هم 
ســرعت اجرای پروژه ها را کاهش داده اســت و هم هزینه های بیشتری برای 
اجرای طرح های آبرســانی طلب می کند.وی با اشــاره به پیش بینی آبفا برای 
بهره مندی روستاهای بشاگرد از آب پایدار و توجه ویژه استاندار هرمزگان نسبت 
بــه افزایش بهره مندی مناطق محروم از آب پایدار تصریح کرد، ســد جگین و 
سهران دو منبع پایدار آبی این شهرستان به شمار می روند که اتصال روستاهای 
مسیر به این خطوط نگرانی تامین آب عمده جمعیت بشاگرد را مرتفع می کند.
به گفته مدیرعامل آبفا، در حال حاضر ۸ روســتا و یک شــهر  با جمعیتی بالغ 
بر شــش هزار نفر از خط انتقال جگین به سردشــت و  ۱۳ روستا و یک شهر با 
جمعیتی بالغ بر ۸ هزار نفر از خط انتقال ســد سهران به گوهران از نعمت آب 

شرب بهره مند شده اند .

راه اندازی سایت همراه اول درروستای 
وحدت شهرستان آق قال

گرگان - ســایت همراه اول در روســتای وحدت از توابع شهرستان آق قال راه 
اندازی شد .دکتر غالمعلی شــهمرادی با اعالم این خبر افزود: تامین ارتباطات 
مخابراتی در روســتاها از جمله برنامه های است که در مخابرات استان همواره 
دارای اولویت بوده و در این راســتا چه در بخش تلفن ثابت و اینترنت و چه در 
بخش تلفن همراه برنامه ریزی و اقدامات خوبی انجام شــده است .وی با اشاره 
به راه اندازی ســایت همراه اول در روستای وحدت ، عملیات توسعه ارتباطات 
ســیار در این روستا را از درخواستهای مردم این روستا دانست و گفت : رضایت 
مشتریان واستفاده حداکثری از خدمات وسرویسهای مخابراتی هدف از اجرای 

این پروژه بوده است .

با صادرات برق تجدیدپذیرها موافقت 
شد؟

سخنگوی صنعت برق گفت: با موافقت نمایندگان، وزارت نیرو مکلف 
است پس از اطمینان تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعالمی 
ساالنه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی بویژه برق 
تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند.مصطفی رجبی مشــهدی در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قانون برای تصویب و ابالغ می بایست 
مراحلی را طی کند و نیازمند تاییدیه شورای نگهبان است، اظهار کرد: 
پس از تایید می بایســت به دولت و وزارت نیرو ابالغ شــود و مراحل 
کار از ایــن طریق پیش برود.وی با بیان اینکه در حال حاضر شــبکه 
سراسری برق پایدار است، تاکید کرد: اولویت تامین برق داخل است 
و در صورتــی که قانون طرح مانع زدایی تصویب و اجرا شــود مجوز 
صادرات برق با اولویت تجدیدپذیرها اســت و در آنجا قید شده پس 
از اطمینان از تامین برق داخل کشــور، وزارت نیرو می تواند اقدام به 
صادرات کند.ماده ۱۹ این طرح بدین شــرح است: وزارت نیرو مکلف 
اســت پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیــاز داخلی طبق برنامه 
اعالمی ســاالنه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی 
بویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند .مشــروط بر آنکه با 
سیاست های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.سوخت مورد نیاز 
برای تولید برق صادراتی نیروگاه های حرارتی با نرخ صادراتی محاسبه 
می شود و هزینه انتقال آن برای صادرات )به استثنای برق تولیدی از 
منابع تجدیدپذیر( مطابق تعرفه اعالمی توسط شرکت مادر تخصصی 
توانیر تعیین می شــود.ماده ۲۰ این طرح پس از بررســی در صحن 
علنی برای تحقیق بیشتر  به کمیسیون انرژی ارسال شد در این ماده 
مقرر شــده بود  که وزرات نیرو برای مشترکین پرمصرف برق، کنتور 
هوشمند نصب کند و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکین 
دریافت کند که رییس مجلس با این موضوع مخالفت کرد و این ماده 

به کمیسیون ارجاع شد. 

با وخامت بحران انرژی
خاموشی ها در پاکستان گسترش یافت

با عمیق شدن بحران کمبود انرژی، خاموشی ها در پاکستان گسترش 
یافته و دولت این کشور را به اتخاذ تدابیر مختلف برای محدود کردن 
تقاضا برای برق واداشــته است.به گزارش ایسنا، دولت پاکستان برای 
کاهش مصرف برق، به محدود کردن ساعت فعالیت نهادهای تجاری 
بزرگ و اجرای هفته کاری پنج روزه متوســل شده است تا همزمان 
با افزایش قیمت های انرژی، مانع تشــدید کمبود ســوختهای مورد 
اســتفاده برای تولید نیرو و فرآورده های نفتی شود.بحران انرژی که 
همســو با کمبودهای مشابه در شــبه قاره جنوب آسیا شکل گرفته 
اســت، دولتهای این منطقه  را با چالش جــدی مواجه کرده و آنها را 
واداشته که به استفاده از سوخت های به شدت آالینده مانند نفت کوره 
و زغال سنگ روی بیاورند و کشورهایی مانند سریالنکا را با آشفتگی 
اجتماعی اقتصادی روبرو کرده است.موج گرمای کشنده تابستانی این 
وضعیت را دشــوارتر کرده اســت به طوری که در بعضی از ایالتهای 
پاکســتان، دمای هوا پیش از فرا رسیدن اوج گرمای تابستانی، از ۴۵ 
درجه عبور کرده اســت. متعاقبا، تولید نیروی برق آبی پاکستان در 
ایالت های شــمالی این کشور، افت چشمگیری پیدا کرده است.طبق 
آمار ماه مه سازمان رگوالتوری ملی نیروی برقی پاکستان، در آوریل 
سال میالدی جاری برق تولید شده از LNG تبدیل شده به گاز، با دو 
درصد کاهش، به ۲۵۱۷ گیگاوات ساعت، تولید برق آبی با هفت درصد 
کاهش، به ۲۴۰۴ گیگاوات ســاعت و تولید برق با اســتفاده از زغال 
ســنگ با ۱۰ درصد کاهش، به ۲۱۸۹ گیگاوات ساعت رسید. نیروی 
هسته ای دو برابر شد و به ۲۲۵۱ گیگاوات ساعت و برق تولید شده با 

نفت کوره، به ۱۵۶۴ گیگاوات ساعت رسید. 

جزئیات وصول طلب گازی ایران از عراق

بدهی گازی ۱.۶ میلیارد دالری عراق پرداخت شد
وزیر نفت گفت: پس از چند ماه مذاکره یک میلیارد و ششصد 
میلیون دالر طلب معوقه سال های گذشته بابت صادرات گاز 
به عراق وصول شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد اوجی 
در گفتگو با خبر ۱۴ سیما درباره جزییات دریافت طلب معوق 
ایران از عراق بابت صــادرات گاز افزود: این رقم ۱.۶ میلیارد 
دالر مربوط به دولت قبل اســت که به ایران پرداخت نشــده 
بود، اما در دولت ســیزدهم بابت صادرات گاز به عراق هر ماه 
پول را دریافت کرده ایم.اوجی همکاری وزرای برق و نفت عراق 
برای پرداخت این بدهی عراق به ایران را مطلوب ارزیابی کرد 
و گفت: طی تفاهــم با طرف عراقی اعالم می کنیم که تامین 
گاز مردم عراق را به صورت پایدار انجام می دهیم، تامین انرژی 
مردم عراق اولویت کاری ما بوده است و اجازه نمی دهیم مردم 
عراق نگرانی بابت تامین گاز داشــته باشــند.وزیر نفت افزود: 
کشور عراق همه حساب های خود را پرداخت کرده است، اما 
این رقم ۱.۶ میلیارد دالر در بودجه ســال ۲۰۲۲ آن ها دیده 

نشده بود، اما در مجلس خودشان مصوبه گرفتند و این رقم را 
به حساب شرکت ملی گاز ایران پرداخت کردند.اوجی افزود: 
در سه ماهه امسال کل صادرات گاز ما به کشور های همسایه 
۴۳ درصد رشــد حجمی داشته اســت و در وصول مطالبات 
حاصل از صادرات گاز به کشــور های همسایه نیز ۹۰ درصد 
رشد داشــته ایم.وزیر نفت اظهار داشت: این وصول های ارزی 
حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، محصوالت پتروشیمی 
و گاز کمک شایانی به مدیریت ارزی در داخل کشور و تامین 
اقالم اساسی می کند و گفت: هم اکنون ایران هیچ گونه طلب 
گازی قدیمی از کشور عراق ندارد.اوجی تأکید کرد: در این ۱۱ 
ماه که صادرات گاز به عراق داشتیم، هر ماه پول آن را وصول 
کرده ایم.وزیر نفــت افزود: اعالم می کنیم در تامین پایدار گاز 
شریک قابل اعتماد برای عراق هستیم و اجازه نمی دهیم مردم 
عراق دل نگران تامین گاز باشند، ضمن اینکه صادرات گاز به 

عراق در برنامه های آتی افزایش می یابد.

آژانــس بین المللــی انــرژی )IEA( بــا 
پیش بینی بهبود مصرف نفت به ســطح 
پیش از شیوع کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۳، 
هشــدار داد قیمتهای باالتر نفت و تنزل 
پیش بینی های اقتصادی، روی رشد تقاضا 
برای نفت تاثیر منفی خواهند گذاشت.به 
گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی در 
جدیدترین گزارش ماهانه خود اعالم کرد 
نگرانیهای اقتصادی استمرار پیدا کرده و 
این وضعیت در دورنماهای بدبینانه تری 
که موسســات بین المللی اخیرا از رشد 
ارائــه کرده اند، منعکس  اقتصاد جهانی 
شده است. همچنین، تحکیم سیاستهای 
پولی بانکهای مرکزی، تاثیر رشد ارزش 
دالر آمریکا و افزایش نرخهای بهره روی 
قدرت خرید اقتصادهای نوظهور، به منزله 
ریسکهای نزولی برای پیش بینی های این 
سازمان هســتند.افزایش قیمت نفت و 
سوختها تا حدودی تحت تاثیر تحریمها 
علیه صادرات نفت روســیه پس از حمله 
نظامی مســکو به اوکرایــن روی داده و 
باعث شده است نرخ تورم در اقتصادهای 

توســعه یافته، به باالترین حد ۴۰ سال 
گذشــته صعود کند.آژانــس بین المللی 
انــرژی انتظــار دارد عرضــه و تقاضا به 
زودی متوازن شــود و اعالم کرد پس از 
هفت سه ماهه متوالی برداشت سنگین 
از ذخایــر نفــت، کندی رشــد تقاضا و 

رشد عرضه نفت جهان تا پایان سال، به 
متعادل کردن بازارهای نفت جهان کمک 
خواهد کرد. با این حال تشدید تحریمها 
علیه روسیه، احیای قوی تر تقاضای چین 
برای ســوخت، اختالل تولید در لیبی و 
ظرفیــت مــازاد تولید محــدود اعضای 

اوپک پالس، ممکن اســت توازن عرضه 
و تقاضــا را برهــم بزند.طبق پیش بینی 
آژانس بین المللی انرژی، تقاضا برای نفت 
در ســال ۲۰۲۳ بیش از دو درصد رشد 
کرده و به رکورد ۱۰۱.۶ میلیون بشــکه 
در روز می رسد. اقتصادهای توسعه یافته 
عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، 
در عمده رشــد تقاضا برای نفت در سال 
۲۰۲۲ سهیم هستند اما چین با خروج از 
قرنطینه های کووید، پرچمدار رشد تقاضا 
در سال ۲۰۲۳ خواهد بود. قرنطینه های 
اخیر کووید ۱۹ چین، این کشــور را در 
مسیر نخستین کاهش ساالنه تقاضا برای 
نفــت در قرن جاری قرار داده اســت.بر 
اساس گزارش رویترز، آژانس بین المللی 
انرژی پیش بینی کرد تولید اوپک پالس 
با تســهیل محدودیتهای عرضه، امسال 
۲.۶ میلیون بشــکه در روز رشد می کند 
اما ممکن است در سال ۲۰۲۳ با اجرایی 
شــدن کامل همه تحریمها علیه روسیه، 
به میزان ۵۲۰ هزار بشکه در روز کاهش 

پیدا کند.

صادرات گاز روزانه روسیه به مشتریان خارجی بزرگ، با تصمیم 
گازپروم برای توقف عرضه به خریداران متعدد، از ابتدای ژوئن 

تاکنون به پایینترین میزان از سال ۲۰۱۴ رسیده است.
به گزارش ایسنا، شــرکت دولتی گازپروم در ۱۵ روز نخست 
ژوئن، به طور میانگین ۳۰۷ میلیــون متر مکعب در روز گاز 
به کشورهای خارج از اتحاد جماهیر شوروی سابق، صادر کرد 
کــه ۱۳ درصد کمتر از ماه مه بود.این غــول گازی از ابتدای 
ســال میالدی جاری تاکنــون، ۶۵.۵ میلیارد متر مکعب گاز 
به مشــتریان خارجی اصلی صادر کرده اســت که ۲۹ درصد 
کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال میالدی گذشته داشته 
است. گازپروم تاکید کرده اســت که مطابق با درخواستهای 
تایید شده مشتریان، گاز عرضه می کند.این شرکت سه شنبه 

هفته جاری اعالم کرد جریان گاز در خط لوله نورد اســتریم 
که مســیر مهمی برای تامین گاز اروپا به شمار می رود را به 
میزان ۴۰ درصد در مقایسه با برنامه اولیه، کاهش خواهد داد 
زیرا شرکت »زیمنس انرژی«، بعضی از تجهیزات پمپینگ را 
پس از کارهای تعمیراتی به محل مربوطه برنگردانده است. این 
شرکت آلمانی مشکل مذکور را تایید و اعالم کرد تجهیزات به 
دلیل تحریمهای وضع شــده علیه روسیه، نمی تواند از کانادا 

برگردانده شود.

کاهش صادرات گاز روسیه به مشتری بزرگ آلمانی
غــول انرژی آلمانی یونی پر از زمان محدود شــدن عرضه گاز 
روســیه از طریق خط لوله نورد اســتریم به اروپا، ۲۵ درصد 

گاز کمتری دریافت کرده اســت. سخنگوی یونی پر اعالم کرد 
این شرکت تاکنون موفق شــده است این کاهش عرضه را با 
گاز طبیعی منابع دیگر، جبران کند. یونی پر بزرگترین خریدار 
آلمانی گاز روسیه است.رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان اظهار 
کرده که اقدام روســیه در کاهش عرضــه گاز به اروپا، تالش 
برای برهم زدن بازار و باال بردن قیمتهاســت. دولت آلمان به 
دقت تحوالت را زیر نظــر دارد و در صورت لزوم، آماده اقدام 
اســت. هابک اظهار کرد: امنیت تامین، تضمین شــده است. 
روشن است که این استراتژی برای برهم زدن بازار و باال بردن 
قیمتهاســت. اما ما به دقت اوضاع را زیر نظر داریم و با عوامل 

مربوط درباره ساختارهای بحران، در تماس نزدیک هستیم.

توقف عرضه گاز به مشتریان اروپایی متعدد
شرکت اِنی ایتالیا روز چهارشــنبه اعالم کرد گازپروم، عرضه 
به ایتالیا را کاهش داده اســت که به حدود ۱۵ درصد از کل 

واردات گاز از روســیه بالغ می شــود.گازپروم تحویل گاز به 
مشتریانش در لهستان، بلغارستان، فنالند، هلند و دانمارک و 
همچنین عرضه به آلمان تحت قرارداد با شرکت »شل انرژی 
اروپا« را پس از این که حاضر نشــدند به دســتور والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای پرداخت پول گاز به روبل 
عمل کنند، قطع کرد. کرملین پیشــتر اعالم کرده بود انتظار 
ندارد عرضه بیشــتری قطع شود زیرا سایر مشتریان، به الزام 
پرداخت به روبل عمل کرده اند.بر اســاس گزارش بلومبرگ، 
اروپا و ترکیه بزرگترین بازارهای گاز روســیه هســتند که از 
طریق خط لوله گاز این کشور را وارد می کنند و سال گذشته 
گازپروم ۳۰ درصــد از نیازهای این منطقه برای گاز را تامین 
کرده بود. اتحادیه اروپا بدنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین، 
در تالش برای کاهش وابســتگی به واردات انرژی از روســیه 
است و درخواست مسکو برای پرداخت پول به روبل، این روند 

را سرعت بخشیده است.

سقوط صادرات گاز روسیه به اروپا رکورد زد

آژانس بین المللی انرژی:
موانع اقتصادی سد راه تقاضا برای 

نفت می شود



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 28 خرداد 1401  18 ذی القعده 1443  18 ژوئن 2022صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4930  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر
در سه ماهه ابتدایی سال جاری رقم خورد:

اجرای ۸ هزار میلیارد پروژه ی زیرساختی 
در منطقه ویژه اقتصادی المرد 

مدیرعامل منطقــه ویژه اقتصادی المرد از عملیاتی 
شدن ۶ پروژه زیرساختی در منطقه ویژه اقتصادی 
المرد با اعتباری بالغ بر ۸ هزار میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، 
احسان انصاری با اعالم این مطلب افزود: این مهم در 

راستای تحقق چشم انداز توسعه و گسترش زیر ساخت ها در دستور کار قرار 
گرفت.مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد با بیان آن که با عملیاتی شدن 
و گسترش پروژه های زیر ساختی، شاهد حضور پر رنگ تر سرمایه گذاران در 
این کانون اقتصادی و صنعتی خواهیم بود در تشریح اقدامات صورت گرفته 
گفت: با اعالم برندگان مناقصات برگزار شــده در سال جاری، پروژه هایی در 
این منطقه انجام شد که از جمله آن ها می توان به پروژه های احداث خط 
۱۳۲ کیلو ولت منطقه ویژه، تامین تجهیزات و احداث شبکه توزیع و تغذیه 
چهار واحد ایســتگاه تقلیل فشار گاز در منطقه ویژه اقتصادی المرد، انجام 
عملیات احداث پســت ۲۰/۱۳۲ کیلو ولت به روش طرح و ساخت، احداث 
خط انتقال آب از آب شــیرین کن به کارخانــه آلومینیوم جنوب، احداث 
ساختمان ذخیره اسید سولفوریک و احداث جاده ها و کانال های آب های 

سطحی بخش شمالی رودخانه مهران شور اشاره کرد. 

مهندس ناصر تقی زاده در جلسه بررسی روند اجرایی طرح های توسعه 
چادرملو 

اجرای 24 طرح معدنی و صنعتی چادرملو 
مهنــدس ناصر تقی زاده در جلســه بررســی روند 
اجرایی طرح های توســعه چادرملــو که با حضور 
مدیران و مجریان طر ح های توســعه برگزار شد با 
اشــاره به اهمیت اجرای ۲4 طرح معدنی و صنعتی 
چادرملو گفــت : برای اجرای این طرح ها بالغ بر 4 

میلیارد یورو ســرمایه گذاری پیش بینی شده اســت که فروش حاصل از 
محصوالت تولیدی طرح های جدید، ساالنه بیش از 5 میلیارد دالر خواهد 
بود .وی ضمن تقدیر از مدیران و مسئوالن اجرای استان یزد به ویژه استاندار، 
نمایندگان محترم استان و ائمه جمعه که با حمایت های خود بر تسریع در 
اجرای طرح های توسعه  طبق برنامه زمانبندی تاکید دارند، از برخی موانع 
موجود ناشی از بروکراسی اداری انتقاد کرد وافزود:  در شرایط فعلی اقتصادی 
کشور، تکلیف ما کار و تالش مضاعف برای جبران مشکالت ناشی از تحریم 
ها، ایجاد اشــتغال و رونق تولید  در جهت رشد اقتصادی است . ما در برابر 
مردم مسئول هستیم و باید هر آنچه در توان داریم در جهت آبادانی و توسعه 
کشور صرف کنیم .در ادامه این جلسه هر یک از مجریان طرح ها گزارشی 

از روند اجرای پروژه ها ارائه کردند. 

 هیچ بهانه ای برای »عدم برخورد« وجود ندارد

قاچاق کاال تا کی؟
با وجود وعده نهایی مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق و فراهم بودن 
مقدمات الزم برای جمع آوری لوازم خانگی فاقد شناســه کاال و 
کــد رهگیری، دیگر هیچ بهانه ای برای تعلل در برخورد با قاچاق 
کاال نخواهدبود.به گزارش خبرنــگار مهر، حمیدرضا دهقانی نیا، 
ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از برخورد قاطع با 
اجنــاس قاچاق حوزه لوازم خانگــی و دیگر کاالهای هدف خبر 
داده اســت. برخورد با قاچاق تا به امروز همواره به شکل مقطعی 
و با رویکرد مصلحت محور همراه بوده اســت و متأسفانه تاکنون 
بهانه هایی همچون عدم توانایی شناســایی کاالی قاچاق توسط 
مقام قضائی، توجیهی در جهت کم کاری در کشف و ضبط کاالی 
قاچاق در بازار بوده اســت.این در حالی است عمده عوائد فروش 
لوازم خانگی قاچاق در جیب قاچاقچیان دانه درشت و نیز اندکی 
از آن هم به فروشــندگان و توزیع کننــدگان کاالی قاچاق تعلق 
خواهد گرفت. اما در مقابل ضربه قاچاق به تولید داخل به گونه ای 
اســت که در شرایط تورم کنونی اشتغال بسیاری از جوانان را در 
خطر تهدید قرار داده است.طبق آماری که ستاد مبارزه با قاچاق 
در سال ۹۷ منعکس کرده است، حجم قاچاق لوازم خانگی فراتر 
از ۲/۲ میلیارد دالر در ســال برآورد شــده است که حداقل ۸۰ 
هزار فرصت شغلی را از بین برده است. گردش مالی در این بازار 
بیش از 4۰ هزار میلیارد تومان است و بر اساس مستندات وزارت 
صنعت برای ایجاد یک شغل در حوزه لوازم خانگی ۱۱۹ میلیون 

تومان بودجه الزم است.

عدم توجه مسئوالن به ظرفیت شناسه کاال
به گفته مقامات ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز پس ســال ها 
تمدید و تعویق، باالخره شــهریور ســال ۹۹ آخرین موعد برای 
فراهم آوردن مقدمــات الزم برای برخورد با لوازم خانگی قاچاق 
بوده اســت. در این تاریخ می بایست تمامی لوازم خانگی ماشین 
لباسشویی، یخچال، یخچال فریزر، کولر و غیره در کشور شناسه 
کاال و کد رهگیــری اخذ می کردند.الزام به اخذ شناســه کاال و 
کد رهگیری مربوط به ابتدای ســال ۹۶ بود اما تا ســال ۹۹ این 
طرح به علت کاســتی ها و کم کاری ها به تعویق افتاده و بارها به 
واردکنندگان، عرضه کننــدگان، تولیدکنندگان، خدمات پس از 

فروش، حمل کنندگان و انبارکنندگان برای شناسه دار کردن لوازم 
خانگی داخلی مهلت داده شده است.

هیچ بهانه ای برای »عدم برخورد« وجود ندارد
در حــال حاضر اتحادیه های لــوازم خانگی داخلــی صراحتاً از 
شناسه دار شدن تمامی لوازم خانگی موجود در ایران خبر داده اند.

عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ضمن اعالم 
آمادگی بــرای انجام هرگونه برخورد در حــوزه لوازم خانگی در 

کشــور، گفت: در حاضر حاضر می توانــم با افتخار اعالم کنم که 
تمامی تولیدکنندگان لــوازم خانگی کاماًل به تعهدات خود بابت 
اخذ شناسه و کدرهگیری برای اجناس خود اقدام کرده اند و ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز آمادگی کامل برای برای برخورد با لوازم 
خانگی قاچاق در سطح عرضه دارد.بنابراین با وجود فراهم بودن 
کامل برای جمع آوری اجناس فاقد شناســه کاال و کد رهگیری 
دیگر هیچ بهانه ای از سمت نهادهای انتظامی و قضائی برای تعلل 

در برخورد با قاچاق مسموع نیست.

فراجا فروشندگان مجازی قاچاق را ردیابی کند
در برهه کنونی که ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز عزم جدی 
خود را برای مقابله میدانی با قاچاق اعالم کرده است الزم است 
که سایر نهادهای همکار در زمینه جمع آوری قاچاق مخصوصاً 
فراجا، همپای این ســتاد، اعالم آمادگی خود را به شکل علنی 
اعالم کنند.بنابر ادعای اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی هم اکنون ۹۰ درصد لوازم خانگی قاچاق در فضای 
مجازی به فروش می رســد و قســمت کوچکی از آن در کف 
مغازه ها فروخته می شود. بنابراین در وهله اول برخورد با توزیع 
کنندگان لوازم خانگی قاچاق در سایت ها و شبکه های اجتماعی 
باید در دستور کار پلیس فتا و ضابطان سایبری نیروی انتظامی 
قرار بگیرد.واضح اســت که ردیابی قاچاق در فضای مجازی به 
مراتب از بازرســی میدانی گســترده و جست و جوی خیابانی 
سهل الوصول تر خواهد بود و ضابطان و دستگاه قضائی بالفاصله 
با کشــف فروشگاه یا کانال فروشــنده کاالی قاچاق به راحتی 
امکان ردیابی مکان فروشــنده و مســدودی درگاه فروش او را 

خواهند داشت.

قاچاق معکوس به لوازم خانگی اضافه شده است
بــه گزارش مهــر، اما تا به امــروز هیچ برخورد جــدی با لوازم 
خانگی قاچاق به صورت مســتمر انجام نشــده است؛ بلکه صرفاً 
با مطالبه گری رسانه ها و اتحادیه های تولیدکنندگان لوازم خانگی 
داخلی به شکل مقطعی بازرسی های حضوری صورت می گرفته و 
سپس بعد چند هفته برخورد مجدداً طرح به به فراموشی سپرده 
می شده است.سیستم ضعیف برخورد با قاچاق در سال های اخیر 
باعث شده است که حتی در زمینه قاچاق معکوس نیز با مشکل 
مواجه شویم. محمد وصالی مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و 
اداری وزارت صمت سال گذشته عنوان کرده بود: »از صد در صد 
واحدهای تولیدی، کیفیت 5۰ تــا ۶۰ درصد واحدهای تولیدی 
خوب اســت و حتی صادرات معکوس می شــود؛ یعنی محصول 
ایرانی به خارج از مرزهای اطراف می رود و لیبل خارجی یا کره ای 
می خورد و دوباره به داخل کشــور بــر می گردد و مردم به تصور 

کاالی خارجی آن را خریداری می کنند.«

شاخص کل قیمت تولیدکننده )بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹5( در سال 
۱4۰۰ برابر است با 4۸۷.۱ که نسبت به سال قبل 54.۳ درصد 

افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مرکز آمار 
ایران، شاخص قیمت تولیدکننده شامل پنج بخش »کشاورزی«، 
»معدن«، »صنعت«، »تولید برق« و »خدمات« اســت.بر اساس 
این آمار شــاخص گروه »کشاورزی« در سال ۱4۰۰ برابر است 
با 5۲۷.۱ که نســبت به ســال قبل ۶4.۳ درصد افزایش یافته 
اســت. شــاخص گروه »معدن« در همین زمان برابر اســت با 
۱۰۲۶ که نســبت به سال قبل ۹۲.۹ درصد افزایش یافته است. 

شاخص گروه »صنعت« نیز در سال ۱4۰۰ برابر است با ۶۰5 که 
نســبت به سال قبلش 5۶.۷ درصد افزایش یافته است. شاخص 
گروه »تولید برق« و »خدمات« نیز در ســال ۱4۰۰ برابر است 
با ۱۸۰.۹ و ۳۷4.۹ که نســبت به ســال قبل به ترتیب ۱۹.4 و 
4۶.۹ درصد افزایش یافته است.شاخص کل قیمت تولیدکننده 
)بــر مبنای ۱۰۰=۱۳۹5( در ســال ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به 
ترتیــب ۳۱5.۷، ۲۱5.۲ و ۱5۹.۸ بوده که هر کدام نســبت به 

ســال قبلشــان 4۶.۷، ۳4.۷ و 4۱.۲ درصد افزایش یافته است. 
در ســال های ۱۳۹۶ و ۱۳5۸ نیز ایــن رقم به ترتیب ۱۱۳.۲ و 
۱۰۰ بوده که هر کدام نسبت به سال قبلش ۱۳.۲ و ۶.۳ درصد 
افزایش داشته است.  محاسبه »شاخص قیمت تولید کننده«، از 
ســال ۱۳۶۹ توسط بانک مرکزی و از  ۱۳۹۰ توسط مرکز آمار 
ایران آغاز شــد. از مهم ترین موارد استفاده این شاخص، نشان 
دادن زود هنگام روند تورم و اســتفاده از آن در محاسبات ملی 
برای تعدیل قیمت های جاری به ثابت است. نشریات »شاخص 
قیمت تولید کننده« توسط مرکز آمار ایران، به صورت فصلی و 

ساالنه بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ منتشر می شود.

جزئیات شاخص قیمت تولیدکننده در سال ۱۴۰۰

حســین مدرسی فر، مدیر بهداشــت حرفه ای، ایمنی و محیط  زیست شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: از ابتدای 
راه اندازی فوالد مبارکه تاکنون، سرمایه گذاری های زیادی برای به کارگیری فناوری های سازگار با محیط زیست 
نظیر استفاده از روش احیا مستقیم برای تولید آهن اسفنجی در این شرکت در نظر گرفته شده است. استفاده از 
کوره های قوس الکتریکی برای تولید فوالد کمترین میزان آلودگی برای محیط  زیست را در پی دارد.وی با بیان 
اینکه فوالد مبارکه درصدد کاهش تولید کربن است، افزود: این شرکت از هر فناوری الزم برای کاهش مصرف 
انرژی استفاده می کند. اخیرا با همکاری کنسرسیوم محیط زیست استان اصفهان، درصدد اندازه گیری آلودگی 
محیط  زیست منطقه مبارکه و اصفهان هستیم تا نقش صنایع به ویژه فوالد مبارکه در آلودگی منطقه مشخص 

شود. در همین راستا با اجرای پروژه های زیست محیطی همین میزان آالیندگی نیز حذف خواهد شد.
 

سنجش آنالین کیفیت هوای فوالد مبارکه توسط سازمان محیط  زیست کشور
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط  زیست شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه، با فاصله 75 
کیلومتری از شهر اصفهان، کمترین آلودگی را برای این کالن شهر دارد. نکته قابل توجه این است که شهرستان 
مبارکه در طول سال، کمترین تعداد روزهای آلوده و نسبت به دیگر شهرستان های استان اصفهان، روزهای پاک 
بیشتری داشته است.وی با بیان اینکه کلیه خروجی های فوالد مبارکه با دستگاه های سنجش کیفیت هوا توسط 
سازمان محیط  زیست کشــور به صورت آنالین رصد می شوند، گفت: اگر روزی فوالد مبارکه خارج از چارچوب 

استاندارد، دارای آالیندگی باشد، قطعا از ادامه فعالیت آن جلوگیری خواهد شد.

خنثی سازی آلودگی ها از طریق به کارگیری فناوری های جدید
مدرسی فر با بیان اینکه حفاظت از محیط  زیست اقدامی پایان ناپذیر است، تصریح کرد: فوالد مبارکه به صورت 
مداوم در حال رصد فناوری های جدید و مؤثر برای کاهش آلودگی آب، هوا و خاک است و از آن ها بهره می گیرد. 
در همین زمینه، برای به حداقل رساندن گردوغبار ناشی از فعالیت های فوالدسازی، طرح جدیدی را به کمک 
مشاوران خبره و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های دانش بنیان داخلی برای به روزرسانی وضعیت 
موجود در دستور کار قرار داده است؛ بنابراین هر آنچه منجر به آلودگی محیط  زیست شود از طریق روش های 
مختلف در فوالد مبارکه خنثی می گردد و به موادی بی خطر و قابل رهاسازی در محیط  زیست تبدیل می شود.
وی با اشــاره به اجرای پروژه های متعدد زیست محیطی فوالد مبارکه برای کاهش میزان مصرف آب در فرایند 
تولید ادامه داد: با اجرای این پروژه ها قطعا طی سال های آینده، میزان برداشت آب این شرکت از زاینده رود به 

صفر خواهد رسید.
  

استفاده از روش های هیبریدی برای جلوگیری از هدررفت آب
مدیر بهداشــت حرفه ای، ایمنی و محیط  زیست شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد: میزان برداشت فوالد مبارکه 
از آب زاینــده رود، کمتر از یک درصد )حدود 0.7 درصد( میزان آب کل این رودخانه اســت؛ در حقیقت فوالد 

مبارکه آب موردنیاز خود برای تولید را به وســیله تصفیه پســاب شهرهای اطراف خود و بازچرخانی آن تا 8 بار 
تأمین می کند. به بیان دیگر، این شرکت قطره ای آب هدر نمی دهد.وی با بیان اینکه عمده مصرف آب در فوالد 
مبارکه جهت خنک کاری در روند تولید فوالد است، اذعان داشت: در فوالد مبارکه به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم 
حتی بخار آب در فرایندهای خنک کاری اتالف شود، بلکه با استفاده از روش های هیبریدی، خنک کاری در مدار 

خشک صورت می گیرد.

حفظ محیط  زیست یکی از مهم ترین معیارهای توسعه پایدار است
مدرسی فر با اشاره به اقدام زیست محیطی فوالد مبارکه در ایجاد فضای سبز از طریق کاشت گونه های کم آب بر 
در این شرکت بیان کرد: وسعت این فضای سبز بیشتر از حداقل میزان استاندارد تعریف شده بین المللی است و 

فوالد مبارکه برای آبیاری این فضای سبز از پساب تصفیه شده شهرهای اطراف خود استفاده می کند.
وی با اشاره به حرکت فوالد مبارکه به سمت صنعت سبز و هوشمند عنوان داشت: فلسفه وجودی این شرکت، 
»شهروند-شرکتی مسئولیت پذیر برای خلق آینده بهتر است« که برای تحقق این امر به توسعه پایدار نیاز است 

و یکی از مهم ترین معیارهای توسعه پایدار نیز حفظ محیط  زیست به شمار می آید.

کاربرد سرباره های فوالد مبارکه در راستای بیابان زدایی و کاهش میزان گردوغبار
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط  زیست فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به مدیریت سرباره های حاصل از 
تولید فوالد اضافه کرد: 90 درصد از پسماند فوالدسازان را سرباره تشکیل می دهد که در حال حاضر سرباره ها 
در دنیا یک محصول تجاری به حساب می آیند که فوالد مبارکه نیز برنامه هایی جهت استفاده از این سرباره ها 
برای جاده سازی، تولید سیمان، بیابان زدایی و کاهش میزان گردوغبار با مجوز سازمان محیط زیست در آینده ای 
نزدیک دارد.وی با بیان اینکه بر اساس قوانین داخلی فوالد مبارکه، هر خودرویی که در این شرکت تردد می کند، 
باید دارای معاینه فنی معتبر باشد، متذکر شد: فوالد مبارکه در این راستا به کمک شرکت های دانش بنیان در 

تالش است تا از انرژی الکتریکی در خودروها استفاده کند.
 

شرکت های دانش بنیان برای اجرای فاز دوم سیستم پایش لحظه ای سنجش کیفیت هوا
مدرسی فر با اشاره به اجرای پروژه احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 540 مگاواتی توسط فوالد مبارکه یادآور 
شــد: فوالد مبارکه در راستای حفظ محیط  زیســت احداث نیروگاه جدیدی با ظرفیت هزار مگاوات از طریق 
به کارگیری فناوری های جدید و بدون نیاز به مصرف آب را در دســتور کار خود قرار داده که فاز نخست آن در 
ســال آینده وارد مدار خواهد شد.وی با اشاره به بومی ســازی قطعات و تجهیزات در راستای اجرای پروژه های 
زیست محیطی در فوالد مبارکه اظهار داشت: فوالد مبارکه در تالش است تا با کمک شرکت های دانش بنیان، فاز 

دوم سیستم پایش لحظه ای سنجش کیفیت هوا را برای حفظ محیط  زیست راه اندازی کند.

یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در حوزه محیط  زیست؛ گواه اهتمام فوالد مبارکه به توسعه پایدار
با توجه به شــرایط نامناســب محیط زیســتی در اقلیم ایران،  دور از انتظار نیســت که زیست بوم کشور  
به زودی دچار بحران شــود و  این بحران روزبه روز   زندگی و ســالمت جسمی و روانی افراد را بیشتر دچار 
مخاطره کند.وضعیت اضطرار محیط  زیست در شرایط کنونی، نیازمند برنامه ریزی اصولی، اتخاذ تصمیم های 
جســورانه، اختصاص بودجه های الزم و عزم و اراده حاکمیت، دولت و فرد فرد جامعه است تا بتوان ضمن 
پرهیز از تجاوز بیشــتر به زیســت بوم، از بروز عوارض جبران ناپذیر در زندگی انسان های امروز و نسل های 
آینده جلوگیری کرد.وضعیت اقتصادی کشــور به گونه ای اســت که نهادهای متولی، امکان سرمایه گذاری 
در حوزه محیط  زیســت را ندارند و این مســئله، لزوم توجه، تمرکز، اختصاص بودجه و سیاســت گذاری 
شــرکت های بزرگ صنعتی و اقتصادی را که در مســئولیت های اجتماعی فعالیت دارند دوچندان می کند.

توســعه و رشد اقتصادی، زمینه تکامل و پویایی جامعه است و طبیعی است توسعه، بدون توجه به محیط 
 زیســت، بی معناســت. ما تنها یک زمین داریم و باید تالش کنیم که مقصود هر فعالیت اقتصادی، توسعه 
پایدار جامعه باشد، توسعه ای که زندگی انسان های کنونی را دچار مخاطره نکند و توانایی نسل های آینده 
در تأمین نیازهای خود را به خطر نیندازد.شــرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شــرکت صنعتی بزرگ، در 
طول ســه دهه فعالیت خود، در کنار توســعه صنعتی و اقتصادی، توجه به محیط  زیست و حراست از آب، 
خــاک و هوا را در صدر کلیه اقدامات خود قرار داده، گام های مهمی را در حفاظت از طبیعت برداشــته و 
بالغ بر یک میلیارد دالر در این زمینه هزینه کرده اســت.دریافت اولیــن گواهی نامه نظام مدیریت محیط  
زیســت در میان واحدهای صنعتی کشور، دریافت گواهینامه مشارکت در برنامه کاهش گازهای گلخانه ای 
از طرف انجمن جهانی فوالد، اخذ باالترین نشــان جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی، دریافت 
باالترین نشــان کیفیت و محیط زیست )نشــان طالیی( از بنیاد بین المللی EFQM و دریافت تندیس زرین 
کیفیت و محیط زیســت از ســازمان بهره وری و تعالی ســازمانی، گواهی بر این ادعاست که شرکت فوالد 
مبارکه از ابتدای کار، متعهد به مسائل محیط  زیستی بوده و با به کارگیری روش های مناسب، بهبود مستمر 
و مداوم عملکردها، ســنجش، ارزیابی و انطباق کلیه فعالیت های توســعه و بهره برداری مطابق با مقررات 
زیست محیطی و توجه به مسئولیت های اجتماعی در زمینه محیط  زیست، تالش مضاعفی را در این راستا 
مصروف داشته است.عالوه بر این مسائل، پایش مستمر آالیندگی ها، استانداردسازی و تدوین دستورالعمل، 
کنترل عملیات در راســتای کاهش انتشار آالینده ها و پایش مستمر وضعیت آالیندگی هوا، کاهش مصرف 
آب، توسعه شبکه های آب و فاضالب منطقه و تصفیه و بازچرخانی آب، از دیگر اقداماتی است که این واحد 
صنعتی را در توجه به آالیندگی های خاک، آب وهوا در تراز جهانی و سرآمد کشور قرار داده و توانسته است 
رکورد کمترین حجم آب مصرفی به ازای هر تن تولید فوالد را در مقایســه با مصرف شــرکت های بزرگ 
فوالدساز جهان به خود اختصاص دهد.اقدامات یادشده تنها بخشی از افتخارات و فعالیت های صورت گرفته 
در حوزه محیط  زیســت بوده و در حوزه آموزش، فرهنگ ســازی و مسئولیت های اجتماعی این حوزه نیز، 

کارنامه فوالد مبارکه روشن و درخشان است.

سنجش آنالین کیفیت هوای فوالد مبارکه توسط سازمان محیط  زیست کشور
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گزیده خبر

اطالعیه مهم پلیس امنیت اقتصادی؛
معامالت فردایی ارز، سکه و طال ممنوع است

پلیس امنیت اقتصادی در اطالعیه ای اعالم کرد انجام هرگونه معامالت فردایی 
ارز، سکه و طال برابر قانون ممنوع است.به گزارش ایِبنا، پلیس امنیت اقتصادی 
در این اطالعیه ، با ممنوع دانستن فعالیت در سایت ها و کانال های قیمت دهی و 
انجام هرگونه معامله به صورت فردایی و غیررسمی در فضای مجازی، تأکید کرد 
که فقط معامالتی مجاز و قانونی است که در واحدهای صنفی قانونی و رسمی و 
با رعایت قوانین و مقررات پولشویی و مالیاتی انجام شود.بر اساس اطالعیه پلیس 
امنیت اقتصادی، هر فرد خریدار سکه و طال باید از حساب خود به حساب متعلق 
به واحد صنفی مجاز واریز وجه کند.پلیس امنیت اقتصادی همچنین از رصد و 
پایش هرگونه معامالت غیررســمی و غیرشفاف در بازار ارز در فضای حقیقی و 

فضای مجازی و برخورد جدی و قاطع با متخلفین خبر داد.

فرار زیرپوستی سرمایه از طریق شبکه های ارز دیجیتال
 بیشتر حوالجات درهم صرف خرید کاال و 

مسکن در امارات می شود
دبیر کل کانون صرافان اظهار داشت: نکته بسیار مهم این است که فرار سرمایه 
به صورت زیر پوستی از طریق شبکه های ارز دیجیتال انجام می شود و به همین 
دلیل اســت که به مدیریت فعالیت های ســامانه های ارز دیجیتال تاکید داریم 
چراکه فعالیت ارزهای دیجیتال بخش بســیار زیادی از بازار غیررسمی را فعال 
نگه داشــته و امروز عمده نیاز ما که در حواله درهم در امارات مصرف می شــود 
و با آن کاال و مســکن خریدای می شود از طریق ارز دیجیتال بوده  است.کامران 
سلطانی زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به روند تقاضا و عرضه 
در بازار ارز اظهار داشت: بخشی از افزایش تقاضا در بازار ارز در چند روز گذشته 
به دلیل جو روانی و سیاسی و بخش عمده آن به بحث تورم ساالنه بر می گردد و 
مردم برای مقابله با تورم و حفظ ارزش پول، متقاضی کاالهایی مانند ارز، طال و 
... شده اند.  وی در پاسخ به این سوال که چه مقدار از این تقاضای ارز برای فرار 
ســرمایه بوده  است؟ گفت: نکته بسیار مهم این است که فرار سرمایه به صورت 
زیر پوستی از طریق شبکه های ارز دیجیتال انجام می شود و به همین دلیل است 
که به مدیریت فعالیت های سامانه های ارز دیجیتال تاکید داریم چراکه فعالیت 
ارزهای دیجیتال بخش بسیار زیادی از بازار غیررسمی را فعال نگه داشته و امروز 
عمده نیاز ما که در حواله درهم در امارات مصرف و با آن کاال و مسکن خریدای 
می شــود از طریق ارز دیجیتال بوده  اســت.  دبیر کل کانــون صرافان با تاکید 
براینکه از بازار غیر رســمی آمارمشخصی نداریم، ادامه داد: هر چند از بازار غیر 
رسمی آماری نداریم اما وقتی شاهد اثرگذاری آن بر روی نرخ ارز هستیم نشان 
دهنده تاثیرحجم تقاضای باال در این بازار است.وی افزود: اساسا در شرایطی که 
خروج ارز مسافری از کشــور با محدودیت هایی مواجه است، مشاهده می کنیم 
که حواله جات ارزی به صورت غیررســمی برای خرید مسکن مصرف می شود و 
مشــخصا نشان می دهد که افراد راه های جایگزینی پیدا می کنند و ارز از طریق 
این راه های جایگزین قاچاق می شود مانند ارز دیجیتال که هم حجم آن باالست 
و ســرعت آن و از سوی کار سهولت باالیی دارد.سلطانی زاده درباره روند بازار ارز 
اظهار داشت: از زمانی که بانک مرکزی بخشنامه  امکان ورود صرافی های مجاز 
بــه خرید ارز از صادرکنندگان به صورت اســکناس با نرخ توافقی را صادر کرد، 
شــاهد شیب مالیب کاهش نرخ ارز بودیم و تعدادی از صادرکنندگان نسبت به 
فروش ارز با نرخ توافقی با صرافی ها اقدام کردند و در همان ساعات اولیه شاهد 
کاهش مالیم نرخ ارز بودیم که با رفع ابهامات این بخشنامه و نگرانی ها بابت نحوه 
معامالت و اجرا، شیب نزولی قیمت ارز ادامه پیدا می کند.دبیر کل کانون صرافان 
در پاســخ به این سوال که آیا این بخشــنامه بانک مرکزی در مقابل تنش های 
سیاســی و تورم باالی کشور می تواند بر بازار ارز اثرگذار باشد، گفت: تنش های 
سیاسی مساله جدیدی در اقتصاد ایران نیست و بیشترین تحریم ها در دنیا علیه 
ایران در حال اجرا اســت و عمال با تمام این تحریم ها در کشورمان فعالیت های 
اقتصادی در حال جریان است. از سوی دیگر تورم خلق پول هم موضوع جدیدی 
در اقتصاد ایران نیست و همواره با این مسائل مواجه بوده ایم واساسا با تورم بزرگ 
شده ایم و موضوع ناآشنایی نیســت.وی ادامه داد: این مصوبه و بخشنامه بانک 
مرکزی باعث می شــود حجم باالیی از ارز به چرخه اقتصادی برگردد. می دانیم 
که صادرکنندگان ارز قابل توجهی در اختیار دارند که به جهت محدودیت های 
قیمتــی تمایلی ندارند که ارز حاصل از صــادرات را به اقتصاد برگردانند این در 
حالی اســت که ســود صادرکننده از تعدد صادرات کاالست و  هر چه سرعت 
چرخه خرید و صادرات افزایش پیدا کند، ســود آن باال می رود.  ســلطانی زاده 
درباره احتمال افزایش نرخ ارز نیمایی با اجرای این بخشــنامه اظهار داشت: ارز 
نیمایی برای مصرف حواله جات اســت و نرخ توافقی برای مصارف اسکناس در 
جامعه است. در این میان ما با نیاز نهفته  مواجه هستیم اگر نتوانیم به این نیاز 
در سامانه رسمی پاسخگو باشــیم، این نیاز به بازار آزاد کشیده می شود و تمام 
بازارهــا هم را تحت ثاثیر می گذارد اما از طریق افزایش عرضه ارز و کنترل بازار 
می توانیم ســامانه نیما را هم مدیریت کنیم.  دبیر کل کانون صرافان همچنین 
دربــاره افزایش تقاضای مردم برای خریــد ارز در اوج افزایش قیمت آن گفت: 
زمانی که نرخ ارز به کانال 33 هزار تومان ورود کرد شاهد آن بودیم که بسیاری 
از مردم عادی به خرید ارز، طالی آب شــده و ســکه دست زدند و از انجایی که 
درباره خرید ارز محدودیت هایی وجود داشت این تقاضا در طالی آب شده و سکه 
بیشتر بود. اما اگرمردم در سامانه های بانک مرکزی ارز بخرند ریسک هایی مانند 
توزیع اسکناس جعلی، پولشویی و ... کاهش پیدا می کند و بانک مرکزی می تواند 

رصد دقیق تری در بازار داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛

تهیه بسته دریافت مطالبات بانک ها از دولت
صالح آبادی گفت: امســال در قانون بودجــه برنامه ای دیده 
شــد که بانک ها اگر می خواهند از بانک مرکزی خط اعتباری 
بگیرند، حتماً باید به بانک مرکزی وثیقه بســپارند.به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان،  علی صالح آبــادی گفت: یکی از 
مواردی که بانک ها باید اصالح می کردند، اضافه برداشتی است 
که از بانک مرکزی انجام می دهند که باعث افزایش پایه پولی 
و نقدینگی می شــود.او گفت:  امسال در قانون بودجه برنامه 
ای دیده شد که بانک ها اگر می خواهند از بانک مرکزی خط 
اعتباری بگیرند و اضافه برداشت داشته باشند،  حتماً باید به 
بانک مرکزی وثیقه بسپارند و بدون وثیقه نمی توانند.بانک های 
شــبه دولتی و دولتی از دولت مطالبات بسیاری دارند که در 
ســنوات گذشته ایجاد شده که باید تسویه شود. صالح آبادی 
می گوید برای حل آن هم بسته ای را به دولت پیشنهاد کرده 
ایــم و آن را دنبال می کنیم تا این مجموعه ها طلب خود را از 
دولت دریافت کنند.به گفته رئیس بانک مرکزی، اولین محور 
سه گانه اصالح نظام بانکی، اصالح رابطه دولت با بانک مرکزی 
و نظام بانکی اســت. محور دوم، اصــالح رابطه بانک مرکزی 

با بانک ها و ســومین محور نیز اصالح رابطه بانک ها با مردم 
اســت. اگر محور اول اصالح شــود می تواند، تورم را کاهش 
دهد.  او می گوید: یکی دیگر از محورهای اصالح نظام بانکی، 
استقراضی است که دولت از بانک مرکزی انجام می دهد و در 
زمان های مختلف اتفاق می افتاد. محور دیگر، فروش ارز های 
دولتی است. هنگامی که دولت نفت خود را به فروش می رساند 
ارز حاصــل را به بانک مرکزی فروخته و بانک مرکزی این ارز 
را در بــازار به فروش می رســاند.رئیس بانک مرکزی گفت: با 
اصالحاتی که در دولت ســیزدهم انجام شده بانک ها کمتر از 
3۰ درصــد اوراق خزانه  را خریداری می کنند و ۷۰ درصد را 
بازار خریداری می کند. در حال تشکیل صندوق هایی هستیم 
که اوراق با وجوه مردم خریداری شــوند.انتهای سال گذشته 
میزان اوراقی که در ســبد بانک مرکزی بود ۹۵ هزار میلیارد 
تومان محاسبه شد اما اکنون به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش 
پیدا کرده است. یعنی 3۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق در 
بازار فروخته شده، که به گفته صالح آبادی باعث کاهش پایه 

پولی می شود.

قیمت طالی جهانی امروز پنج شــنبه کاهش یافت زیرا پس از افزایش گســترده نرخ بهره توسط بانک مرکزی 
ایاالت متحده باعث کاهش ارزش دالر در جلســه قبل شد و دالر اندکی بهبود یافت.به گزارش ایسنا، قیمت هر 
اونس طال تا ساعت ۸ و 3۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۲ درصد کاهش به ۱۸3۲ دالر و ۵۰ سنت رسید، در 
حالی که قیمت طالی آمریکا با ۰.۱۱ درصد کاهش به ۱۸33 دالر و ۵۰ سنت رسید.مایکل مک کارتی، مدیر ارشد 
اســتراتژی Tiger Brokers استرالیا، گفت که موارد مغایر حمایت از تقاضای بالقوه امن و خرید پوشش تورمی در 
مقابل فشار ناشی از رژیم نرخ بهره باالتر، قیمت طال را متعادل نگه می دارد.فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره را تصویب 
کرد که بزرگ ترین افزایش آن در بیش از ربع قرن گذشــته اســت تا از افزایش تورم جلوگیری کند و رشد اقتصادی را کاهش دهد.مک کارتی گفت: 
طال برای هفته هاست که محدود شده و در حال حاضر برای معامله گران یک مشکل واقعی است که بفهمند دقیقا چه چیزی طال را از این محدوده 
خارج می کند. روند صعودی دالر چشم انداز محتاطانه ای را برای طال نشان داد. نرخ های بهره کوتاه مدت باالتر ایاالت متحده و بازده اوراق قرضه، هزینه 
فرصت نگهداری شمش را افزایش می دهد که سودی به همراه ندارد.خبر فدرال رزرو باعث کاهش بازده اوراق قرضه با تاریخ طوالنی تر دولت آمریکا 
شد و دالر را به باالترین سطح دو دهه کاهش داد که باعث شد طال در جلسه قبل ۱.۹ درصد افزایش یابد.در همین حال، سهام آسیایی امروز پنج شنبه 
افزایش یافت. برایان الن، مدیر عامل GoldSilver Central گفت، با این حال، سرمایه گذاران کلیدی با موقعیت های بزرگ در طال، می دانند که چشم انداز 
اقتصادی همچنان چالش برانگیز است و همچنان ترجیح می دهند که شمش را به عنوان یک دارایی امن نگه دارند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای 
هر اونس نقره با ۰.۱ درصد افزایش به ۲۱.۶۷ دالر رسید، پالتین ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۹۴۰ دالر و ۹۸ سنت رسید و پاالدیوم با ۰.۵ درصد 

افزایش به ۱۸۷۰ دالر و ۷۹ سنت رسید.

رکت کپیتال، تحلیلگر کریپتو، بر اساس جزئیات تاریخی یک رویداد کلیدی بیت کوین پیش بینی کرد که احتماال بیت کوین در سه ماهه چهارم 
امسال به پایین ترین سطح خود می رسد.به گزارش ایسنا، شبکه بیت کوین تقریبا هر چهار سال یک بار تحت پدیده ای قرار می گیرد که هاوینگ 
یا نصف شدن پاداش  نامیده می شود، یعنی دوره ای که در پایان آن پاداش های شبکه برای استخراج کنندگان به نصف کاهش می یابد.بر این اساس 
بیت کوین می تواند در ســه ماهه چهارم ۲۰۲۲ به پایین ترین ســطح خود برسد.به نقل از کریپتو، همان طور که این تحلیلگر اشاره کرد، قیمت 
بیت کوین قبل از هاوینگ مانند آنچه در ســال ۲۰۱۵ مشــاهده شد، به پایین ترین سطح خود رسیده است.در سال ۲۰۱۵، بیت کوین ۵۴۷ روز 

قبل از هاوینگ و در ســال ۲۰۱۸، بیت کوین ۵۱۷ روز قبل از هاوینگ )ســقوط مارس ۲۰۲۰( به پایین ترین سطح خود رسید.پایین ترین ارزش بیت کوین در جوالی ۲۰۱۶ بود که 
پاداش استخراج کنندگان از ۲۵ بیت کوین به ۱۲.۵ بیت کوین کاهش یافت. پایین ترین سطح ۲۰۱۸ قبل از هاوینگ سوم بود که در مه ۲۰۲۰ رخ داد و پاداش از ۱۲.۵بیت کوین به 
۶.۲۵ بیت کوین کاهش یافت.رکت با گذشتن از هاوینگ های پیشین خاطرنشان کرد: اگر بیت کوین ۵۱۷ تا ۵۴۷ روز قبل از هاوینگ آوریل ۲۰۲۴ به پایین ترین میزان خود برسد، 
این پایین ترین ارزش در سه ماهه چهارم امسال رخ خواهد داد.این تحلیلگر اکتبر یا نوامبر را پیشنهاد می کند که چنین اتفاقی برای بیت کوین رخ دهد و بیت کوین می تواند چندین 
سناریو قیمت ازجمله خونریزی آهسته و انباشت را تجربه کند.اما اخیرا ارزش بیت کوین به قدری کاهش یافته که دشوار است فکر کنیم که زودتر از موعد ذکر شده به پایین تر نرسد 
اما چگونه می توانیم پایین ترین قیمت را در تاریخ مذکور داشته باشیم؟ وی می گوید: خونریزی آهسته، مقداری آرامش و تقویت زیاد این زمان را مشخص کرده است.مجموع ارزش 
بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۶۱.۶۷ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۸۸ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۴.۵۲درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۲۱ درصد کاهش داشــته اســت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۷.3۴ میلیارد دالر است که 
۲3.۲۸ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۹.3۲ میلیارد دالر است که ۷.3۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. 

حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۱۱۰.۷۴ میلیارد دالر است که ۸۶.۹۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

دالر خودی نشان داد و طال کاهش یافت
یک تحلیل گر پیش بینی کرد

احتمال کاهش بیت کوین به پایین ترین سطح
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گزیده خبر

آمریکا:
 امکان بازگشت متقابل به برجام وجود دارد

ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریــکا در اظهاراتی 
گفت که امکان بازگشــت متقابل به توافق هسته ای 
ایران موســوم به برجام وجود دارد.به گزارش الجزیره، 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در سخنانی گفت 
که امکان بازگشــت متقابل به توافق هســته ای ایران 

موسوم به برجام وجود دارد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از مهر، بر اساس این 
گزارش، »ند پرایس« سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در عین حال توپ را 
به زمین ایران انداخت و مدعی شد که این امر منوط به صرف نظر کردن تهران 
از موضوعات خارج برجام است.پرایس گفت: اگر ایران از موضوعات خارج برجام 
صرف نظر کند امکان بازگشــت متقابل به توافق هسته ای وجود دارد.سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا همچنین مدعی شــد: اگر ایران به طرح موضوعاتی که به 
توافق هسته ای ارتباط ندارد ادامه دهد، ما گزینه های دیگری داریم که آنها را با 

متحدان خود مورد بررسی قرار داده ایم.

در صورت شکست مذاکرات برجام برنامه 
آمریکا چیست؟

مقامات آمریکایی در نشســتی با سناتورها مدعی شــدند که به دلیل کم رنگ 
شــدن امیدها برای مسیر دیپلماتیک برنامه هســته ای، در صورت نیاز آمریکا 
تحریم ها را علیه ایران تشــدید خواهد کرد. به گزارش فارس، علی رغم ادعاهای 
مقامات دولت »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا درباره اینکه دیپلماسی بهترین 
راه تعامل با ایران اســت، اکنون از تصمیم واشنگتن برای بازگشت به سیاست 
هویج و چماق خبر می رســد.مقامات دولت بایدن شامگاه چهارشنبه در جلسه 
توجیهی محرمانه ای که با سناتورها داشتند، به آنها اطمینان دادند که به دلیل 
کم رنگ شــدن امیدها برای مســیر دیپلماتیک برنامه هسته ای، در صورت نیاز 
آمریکا تحریم ها را علیه ایران تشدید خواهد کرد.نشریه »پالتیکو« در خبری به 
نقل از منابع مطلع از این جلســه نوشت: »این تضمین ها در حالی ارائه شد که 
قانونگذاران هر دو حزب بر دولت بایدن فشــار می آورند تا طرح جایگزینی ارائه 
کند که می تواند از تبدیل شــدن ایران به یک قدرت هسته ای جلوگیری کند«.

یکی از قانونگذاران ارشــد در این جلسه گفت که مقامات آمریکایی ماه ها برای 
احیای توافق هسته ای با تهران - که »دونالد ترامپ« رییس جمهور سابق آمریکا 
در ســال ۲۰۱۸ از آن خارج شــد - تالش کرده بودند، اما از آخرین جلســات 
مذاکرات وین حدود ۳ ماه می گذرد.بر اساس این گزارش، »باب منندز« رییس 
کمیته روابط خارجی سنا پس از این نشست گفت: »به دلیل تمام نیات و مقاصد، 
هیچ گفتگویی انجام نمی شود. سوال این است که آیا باز گذاشتن درها برای توافق 
بالقوه چیزی است که به عنوان یک موقعیت استراتژیک برای دولت مطلوب باشد 
تا به دنیا بگوید »ما تالش کردیم، ببینید، آنها مایل به انجام آن نیســتند««.به 
نوشــته پالتیکو، مقامات دولت بایدن به ســناتورها اطالع دادند که تحریم های 
موجود علیه ایران حفظ خواهد شــد.وقتی از منندز پرســیده شد که آیا دولت 
آمریکا اقدامات تنبیهی بیشتری را به عنوان راهی برای مهار برنامه هسته ای ایران 
در نظر می گیرد، منندز پاســخ داد: »من منتظر خواهم بود«.طبق این گزارش، 
ســناتورهایی که در جلسه توجیهی شامگاه چهارشنبه شرکت کردند، طیفی از 
گام های احتمالی بعدی برای سیاست آمریکا در قبال ایران، از ادامه جستجوی 
راه حل دیپلماتیک تا اعمال تحریم های جدید و تعامل با شرکای خود در منطقه 
را تشریح کردند.پالتیکو می گوید که مقامات وزارت امور خارجه یا از اظهار نظر 
خودداری کردند و یا به ســواالت در مورد این نشســت پاسخی ندادند.مقامات 
دولــت بایدن پیش از این گفته بودند کــه از تمامی اختیارات قانونی الزم برای 
اعمال تحریم ها برای فعالیت های هسته ای و غیرهسته ای، مانند حمایت ایران از 
گروه های منطقه ای و فروش غیرقانونی نفت، برخوردارند.پالتیکو همچنین نوشت: 
»تقریبــاً همه جمهوری خواهان کنگره و معدود دموکرات ها نشــان داده اند که 
تالش برای احیای توافق دوران اوباما با تهران، ارزشش را ندارد«.»رابرت مالی«، 
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران و »برت مک گورک«، هماهنگ ککننده 
امور خاورمیانه در کاخ ســفید دو مقام بایدن هســتند که در این جلسه حضور 
داشــتند.این در حالی است که مذاکرات رفع تحریم ها در وین از چند ماه پیش 
دچار وقفه شــد. 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.پیش از این 
نیز فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا در بیانیه ای مشترک از ایران خواستند بدون 
هیچ تأخیری همکاری ها با آژانس اتمی را از ســر گرفته و از اقدامات بیشتر در 

واکنش به قطعنامه شورای حکام اجتناب کند.

کاخ سفید:
 تحریم های بیش تری علیه ایران در راه است

مشــاور امنیت ملی کاخ سفید در جریان یک سخنرانی در یک اندیشکده گفت 
که تحریم های بیش تری علیه ایران اعمال خواهد شد.به گزارش فارس، »جیک 
سالیوان«، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در نشستی در یک اندیشکده مدعی شد 
که آمریکا با تحریم به اقدامات جدید هســته ای ایران پاسخ خواهد داد.سالیوان 
گفت: »گام هایی که ایرانی ها درباره غنی ســازی و مکانیسم های راستی آزمایی 
برداشــته اند مفید نیستند و ما با افزایش فشــار اقتصادی به آنها پاسخ داده ایم.

تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرده ایم، تحریم های بیشتری در راه است.«مشاور 
امنیت ملی کاخ ســفید همچنین با بیان این ادعا که یک توافق آماده روی میز 
مذاکرات وین وجود دارد ادعا کرد: »توپ در زمین ایران اســت.«مذاکرات رفع 

تحریم ها در وین از چند ماه پیش دچار وقفه شد.

 مقتدی صدر از روند سیاسی عراق
 خارج شد

رهبــر جریان صدر اعالم کــرد که از عرصه 
سیاسی عراق خارج می شود.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری عــراق »واع«، مقتدی 
صــدر، رهبر جریان صدر عــراق در جریان 
دیــدار با اعضای فراکســیون صدر در نجف 
اشرف خاطرنشان کرد: با ســالم و درود به 
شــما و قبل از وداع با یکدیگر و پیش از تشــکر به خاطر مواضع و وحدت 
و یکپارچگی شما، می خواهم شما را از موضوعی مطلع سازم؛ من تصمیمی 
مبنی بر خروج از فرآیند سیاســی گرفته ام تا با مفسدین نه در دنیا و نه در 
آخرت تحت هیچ شــرایطی شراکت نداشته باشــم.وی در ادامه افزود: من 
می خواهم به شــما بگویم که با وجود مفســدین،  در انتخابات آتی شرکت 
نخواهم کرد. این یک پیمان میان من و خداوند و میان من و شما و مردمم 
اســت. مگر آنکه خداوند فرجی بدهد و مفســدین و تمام غارتگران عراق و 
کسانی که از عراق سرقت کرده و خون ها را مباح کردند، کنار بروند.مقتدی 
صدر خطاب به اعضای جریان صدر همچنین تصریح کرد: در صورت شرکت 
در انتخابات آینده، خانم ها و آقایان به طور کامل آماده باشید و از هم متفرق 
نشــوید. در زمینه های سیاســی و عقیدتی و از لحاظ قانونی و در پارلمان 
مکمل یکدیگر باشید و با ملت عراق ارتباط داشته باشید.مقتدی صدر رهبر 
جریان صدر روز چهارشــنبه در جلسه با نمایندگان این جریان اظهار کرد: 
ما از تصمیم خود در استعفا و کناره گیری از عضویت پارلمان برنمی گردیم.

نمایندگان فراکســیون صدر عراق در پارلمان این کشور اخیرا به درخواست 
رهبر این به صورت جمعی استعفا داده اند.محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان 
عــراق بالفاصله موافقت خود را با این درخواســت نمایندگان جریان صدر 

عراق اعالم کرد.

برخی منابع سعودی مدعی شدند؛
سفر ولیعهد عربستان با محوریت ایران

برخی منابع ســعودی گفتنــد که ولی عهد 
عربســتان سعودی هفته آینده به سه کشور 
اردن، مصر و ترکیه ســفر می کند.به گزارش 
فارس، برخی منابع سعودی از سفر »محمد 
بن ســلمان« ولی عهد عربستان سعودی به 
اردن، مصر و ترکیه در هفته آینده خبر دادند.
به گفته این منابع، بن ســلمان در این سفر با سران این سه کشور دیدار و 
درباره پاره ای از موضوعات منطقه ای و بین المللی از جمله ایران، تالش های 
مربوط به پایان دادن به جنگ یمن، بازتاب های جنگ روســیه-اوکراین در 
منطقه و تقویت روابط ریاض با این سه کشور و امضای توافقنامه های مربوط 
به انرژی و تجارت، گفت وگو خواهد کرد.به نوشته روزنامه »رأی الیوم«، بن 
سلمان در سفر به قاهره و امان همچنین درباره هماهنگی مواضع سه کشور 
در اجالس جده که قرار است ماه آینده با حضور »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا و شاه سعودی برگزار شود، بحث و تبادل نظر خواهد کرد.این سفر بن 
سلمان به سه کشور یاد شده، پیش از سفر بایدن به ریاض طی روزهای ۱۵ 

و ۱۶ جوالی )۲۴ و ۲۵ تیر( انجام خواهد شد.

سازمان ملل:

 شمار آوارگان در جهان در طی یک دهه دو برابر شده است
کمیســاریای عالی ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان در 
تازه ترین گزارش خود از دو برابر شدن شمار آوارگان و پناهجویان 
در یک دهه گذشته خبر داده است. بنا بر این گزارش باید هر چه 
سریع تر راهکارهایی برای جلوگیری از این روند یافت.به گزارش 
ایســنا به نقل از دویچه وله، کمیساریای عالی سازمان ملل برای 
پناهندگان روز )پنجشنبه( در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد 
که شــمار آوارگان و پناهجویان در سراســر جهان در طی یک 
دهه گذشته دو برابر شــده و به رقمی بی سابقه رسیده است.بنا 
بر این گزارش تا پایان ســال ۲۰۲۱ میالدی حدود ۹۰ میلیون 
نفر در جهان آواره و پناهجو بوده اند. این شــمار از آغاز ثبت آمار 
مربوطه تا کنون سابقه نداشته است. کارشناسان کمیساریای عالی 
ســازمان ملل بر این باورند که این رقــم در حال حاضر احتماال 
به ۱۰۰ میلیون نفر رســیده است.در این گزارش آمده است، در 
بسیاری کشورها جنگ، خشونت و ســرکوب حاکم است و این 
وضعیت در طی ماه های گذشــته بار دیگر تشــدید شده است. 
اکنون حمله روسیه به اوکراین به وخامت اوضاع دامن زده است.
فیلیپو گراندی، کمیســار عالی پناهندگان در رابطه با جنگ در 
اوکراین گفت، خوشــبین نیست و بیم آن دارد که این جنگ به 
نزاعی درازمدت بدل شــود. او تصریح کرد: »افزون بر این جنگ 
در اوکراین بر کمک های بشردوســتانه به دیگر کشورهای جهان 
تاثیری منفی گذاشته اســت.«گراندی از کشورهای یاری دهنده 
خواست، میزان کمک های خود را افزایش دهند تا دست کم بتوان 
اقدامات بشردوستانه را محقق ساخت.او در این مورد گفت: »آنچه 
ما تا کنون دیده ایم، کمک های اضافه نیســتند، بلکه کمک های 

همیشگی هستند. وضعیت طوری است که اوکراین در حال حاضر 
کمک های زیادی دریافت می کند و دیگر کشــورهای بحران زده 
بیشتر مورد محرومیت قرار می گیرند.«اوکراین، سوریه، افغانستان، 
یمن، اتیوپی، ونزوئال، و ســودان جنوبی؛ به گزارش کمیساریای 

عالی سازمان ملل برای پناهندگان، فهرست کشورهای جنگ زده 
و بحران زده که شهروندان آنها نیاز به کمک دارند، طوالنی است.

به این فهرست می توان همچنین کشورهایی را افزود که میزبان 
آوارگان و پناهجویان هســتند؛ کشــورهایی که معموال همسایه 

هستند و در بســیاری از موارد از ســرمایه و منابع زیادی برای 
رســیدگی به آنها برخوردار نیســتند.طبق این گزارش تا پایان 
ســال ۲۰۲۱ میالدی تنها در ترکیه، کملبیا، اوگاندا و پاکستان 
بیــش از ۸ میلیون آواره و پناهجو از دیگر کشــورهای جهان به 
ســر می برده اند.در این گزارش همچنین آمده است: »سرعت و 
ابعاد آواره شــدن بزرگ تر از امکاناتی اســت که با تکیه بر آن ها 
بتوان برای آوارگان و پناهجویان راه حل هایی پیدا کرد. حل بحران 
تنهــا از طریق همکاری های بین المللی اســت.« به گفته فیلیپو 
گراندی اما وضعیت این همکاری ها به مراتب بدتر شــده اســت.

او در این رابطه تصریح کرد: »اگر کشــورها با یکدیگر همکاری 
نکنند، نخواهند توانست جلوی این روند منفی را بگیرند. در واقع 
همه بازنده هستند. اما من نگرانم چون حمله روسیه به اوکراین 
به همه تالش ها برای همکاری در ســطوح سیاســی ضربه زده 
اســت.«گراندی افزود، امیدوار است که این روند تغییر یابد، اگر 
نه شــمار آوارگان و پناهجویان در جهان در طی سال های آینده 
باز هم افزایش خواهد یافت.در گزارش کمیساریای عالی سازمان 
ملل اما روزنه های امید نیز به چشــم می خورد. برای نمونه شمار 
کســانی که در کشورها خود آواره شــده و توانسته اند به کاشانه 
خود برگردند، در ســال ۲۰۲۱ میالدی افزایش یافته و به میزان 
پیش از آغاز همه گیری کرونا رسیده است.گراندی، کمیسیر عالی 
ســازمان ملل در رابطه با پدیده هــای مثبت تصریح کرد، جنگ 
اوکراین نشان می دهد که اگر دولت های جهان به ویژه دولت های 
اروپایی بخواهند و همکاری کنند، چگونه می توان موج های بزرگ 

پناهجویان را مهار کرد.

وزارت خزانه  داری آمریکا تحریم  های 
جدیدی علیه ۲ شخص حقیقی و ۹ 
شــخص حقوقی مرتبط با ایران به 
بهانه های واهی وضع کرد.به گزارش 
مهر، واشنگتن امروز پنجشنبه تحریم  
های جدیدی را علیه ایران وضع کرد.

بر اســاس اعالم دفتر کنترل دارایی 
های وزارت خزانه داری آمریکا، این 
کشور ۲ شخص حقیقی و ۹ شخص 
حقوقی مرتبط با ایران را تحریم کرده 

است.
به گزارش اســپوتنیک، ایــن افراد 
دارای تابعیــت های چینی و هندی 
هستند.همچنین شرکت های هدف 
تحریم های امروز آمریکا نیز شرکت 
های نفتــی هستند.واشــنگتن روز 
را  پنجشــنبه تحریم  های جدیدی 
علیه ایران وضع کرد.بر اساس اعالم 
دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه 
داری آمریکا، این کشــور ۲ شخص 
حقیقی و ۹ شخص حقوقی مرتبط با 
ایران را تحریم کرده است.به گزارش 
اســپوتنیک، این افراد دارای تابعیت 
هــای چینــی و هندی با نــام های 
»محمد شاهین راکنودین هور« تبعه 
هند و »جینگ  فنگ ژائو« تبعه چین 
هستند.همچنین شرکت های هدف 
تحریم های امروز آمریکا نیز شرکت 
های نفتی هســتند.این دو شهروند 
هند و چین به دلیل ارتباط با شرکت 
نفت ایران »تریلیانس پتروشــیمی« 
از  کــه   )Triliance Petrochemical(
پیشتر تحت تحریم های آمریکا قرار 
دارد، تحریم شده اند.از جمله شرکت  
های نفتی ایران که امروز از ســوی 
آمریکا تحریم شــده  انــد، می  توان 

 Fanavaran( به پتروشــیمی فن آوران
Petrochemical(، پتروشــیمی خارگ 

پتروشیمی   ،)Kharg Petrochemical(
و   )Marun Petrochemical( مــارون 
همچنین ۴ شرکت نفتی از امارات و 
۲ شــرکت از هنگ  کنگ اشاره کرد.

ادعــای وزارت خزانــه داری آمریکا 
این اســت که شــرکت های مذکور 
نقش موثــری در فروش محصوالت 
پتروشــیمی ایران در خــارج از این 
کشور داشــته اند!وزارت خزانه داری 
آمریکا مدعی اســت: این شــبکه به 
انجام معامالت بین  المللی و دور زدن 
تحریم  های ایــران کمک کرده و از 
فروش محصوالت پتروشــیمی ایران 
به مشتریان در چین و سایر منطقه 
شرق آسیا حمایت می کند.در بیانیه 
وزارت خزانــه داری آمریــکا در این 
خصوص به نقل از »برایان نلســون« 

)Brian E. Nelson( معاون وزیر خزانه 
داری آمریــکا در امور تروریســم و 
اطالعات مالی آمریکا ادعا شده است: 
واشنگتن مسیر دیپلماسی معنا داری 
را برای دستیابی به بازگشت متقابل 
به پایبندی به برجام دنبال می کند! 
در صورت عدم دســتیابی به توافق، 
ما به اســتفاده تحریم برای محدود 
کردن صادرات نفــت، فرآورده های 
نفتی و محصوالت پتروشیمی ایران 
ادامه خواهیم داد. آمریکا به افشــای 
شــبکه  هایی که ایــران از آنها برای 
فرار از تحریم  ها اســتفاده می  کند، 
ادامه خواهد داد! ادعای واشــنگتن 
در خصوص تالش این کشــور برای 
بازگشــت به توافق هســته ای سال 
۲۰۱۵ در حالی مطرح می شــود که 
این کشــور در ماه می ســال ۲۰۱۸ 
میــالدی با نقــض قطعنامه ۲۲۳۱ 

شورای امنیت از برجام بیرون رفت.
اسامی افراد و شرکت های تحریم شده 

توسط آمریکا به شرح زیر است:
محمد شــاهین راکنودین هور، تبعه 
هنــد، به اتهــام ارتباط با شــرکت 

پتروشیمی تریلیانس
جینگ فنگ ژائو، تبعه چین، به اتهام 
ارتباط با شرکت پتروشیمی تریلیانس

شرکت پتروشیمی فن آوران، مستقر 
در ایران، به بهانه ارتباط با شــرکت 

بازرگانی پتروشیمی
شرکت تجارت سوخت و پتروشیمی 
فیوچر گیت، مســتقر در امارات، به 
بهانه ارتباط با شــرکت پتروشیمی 

تریلیانس
شرکت کشتی رانی جی ایکس، مستقر 
در امارات، به بهانه ارتباط با شــرکت 

پتروشیمی تریلیانس
شرکت کین ول اینترنشنال، مستقر 
در هنگ کنــگ، به بهانــه ارتباط با 

شرکت پتروشیمی تریلیانس
شرکت پتروشــیمی خارک، مستقر 
در ایران، به بهانه ارتباط با شــرکت 

پتروشیمی تریلیانس
شرکت پتروشــیمی مارون، مستقر 
در ایران، به بهانه ارتباط با شــرکت 

پتروشیمی تریلیانس
شــرکت اســکای زون، مســتقر در 
امــارات، به بهانه ارتباط با شــرکت 

پتروشیمی تریلیانس
در  مســتقر  تیم فــورد،  شــرکت 
هنگ کنگ، به بهانه ارتباط با شرکت 

پتروشیمی تریلیانس
شرکت تجاری یوچم جنرال، مستقر 
در امارات، به بهانه ارتباط با شــرکت 

پتروشیمی تریلیانس

در ادامه بهانه تراشی های واشنگتن؛
اعمال تحریم های جدید آمریکا 

علیه ایران!

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با بیان اینکه حمله روسیه به کشورش به منزله »حمله به تمام اروپا« است، گفت، هرچه 
اوکراین سالح های بیشتری از غرب به دست آورد، بیشتر می تواند به نبرد علیه روسیه ادامه دهد.به گزارش ایسنا، به نقل از العربیه، 
وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که در جریان مذاکراتش با رهبران فرانســه، آلمان، ایتالیا و رومانی درجریان سفرشــان به 
کی یف، درباره امکان اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه و بازسازی اوکراین پس از جنگ صحبت کرده است.او افزود که اوکراین 
به خاطر کمک تسلیحاتی به کشورش در مقابله با حمله روسیه، سپاسگزار است اما انتظار دارد سامانه های دفاع موشکی و توپخانه ای مدرن به دست آورد.وی گفت: 
»تأخیر یا به تعویق انداختن هر روزه تصمیمات، فرصتی برای ارتش روسیه است تا اوکراینی ها را بکشد یا شهرهای ما را ویران کند. یک رابطه مستقیم وجود دارد؛ هر 
چه سالح های قدرتمندتر دریافت کنیم، سریعتر مردم و سرزمین خود را آزاد خواهیم کرد.«زلنسکی ادامه داد:«حمله روسیه به اوکراین حمله به تمام اروپا و علیه تمام 
اروپای متحد، علیه هر یک از ما و علیه ارزش های ما است.«این اظهارات رئیس جمهور اوکراین درحالی ایراد شده که رهبران اروپایی روز پنجشنبه اعالم کردند موضع 
تقریباً رسمی شرکای ناتو این است که به اوکراین کمک شود تا از خود دفاع کند، اما وارد جنگ با روسیه نخواهند شد.این مقامات گفتند؛ توافق شده که تسلیحات 
ویژه ای مانند هواپیماهای جنگی یا تانک ها عرضه نشود.روز چهارشنبه، ولودیمیر زلنسکی پس از تماس تلفنی با جو بایدن، همتای آمریکایی خود، »قدردانی« خود را 

از بسته کمک نظامی اضافی ایاالت متحده به کی یف ابراز کرد.

رئیس جمهور فرانسه اعالم کرد کشورهای غربی به طور غیررسمی توافق کرده اند که برای جلوگیری از جنگ با روسیه، هواپیما و 
تانک های جنگی را به اوکراین تحویل ندهند.به گزارش ایسنا، به نقل از صدی البلد، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، اوالف 
شولتس، صدراعظم آلمان و ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا پنجشنبه وارد اوکراین شدند و با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین دیدار کردند.این سه رئیس جمهور به همراه کالوس یوهانیس، رئیس جمهور رومانی از مرکز شهر کی یف، پایتخت اوکراین 

بازدید کردند.ماکرون در جریان این سفر به زلنسکی گفت: »شما از یک توافق غیررسمی صحبت می کنید، اما این موضع تقریباً رسمی شرکای ناتو است. ما به اوکراین 
کمک می کنیم تا از خود دفاع کند، اما وارد جنگ با روسیه نمی شویم.«وی افزود: توافق شده که تسلیحات ویژه ای مانند هواپیماهای جنگی یا تانک ها عرضه نشود 
و زلنســکی از این توافق آگاه اســت.پیش از این نیز منابع اعالم کرده بودند که کشورهای غربی با ارائه تانک و هواپیماهای جنگی به اوکراین مخالف هستند.ماکرون 
همچنین در این دیدار حمایت خود را از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که به رفع محاصره بنادر اوکراین کمک می کند، ابراز کرد.وی گفت: ما بر روی اقداماتی 
توافق کردیم که به اوکراین اطمینان می دهد این کشور بخشی از خانواده اروپایی است. اوکراین می تواند روی ما حساب کند و آینده اروپا به آنچه در اوکراین اتفاق می 
افتد بستگی دارد.او گفت: فرانسه، آلمان، ایتالیا و رومانی از اعطای »فوری« وضعیت نامزد عضویت در اتحادیه اروپا به اوکراین حمایت می کنند. این وضعیت با نقشه 

راه همراه خواهد بود.ماکرون ادامه داد: حضور من در کی یف پیام همبستگی اروپا با رئیس جمهور والدیمیر زلنسکی است.

زلنسکی در کنفرانسی پس از دیدارش با رهبران اروپا

حمله روسیه به اوکراین حمله به تمام اروپاست
ماکرون: 

به اوکراین کمک می کنیم اما وارد جنگ نمی شویم

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی:
موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل بازگردد

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیســتی خواستار »بازگشت فوری« تحریم های شورای امنیت سازمان ملل به دلیل توسعه برنامه هسته ای 
ایران شد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، »یائیر الپید« وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی صبح چهارشنبه )۱۵ ژوئن( خواستار 
اجرای »بازگشت فوری« )اسنپ بک( تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به دلیل توسعه برنامه هسته ای آن شد.الپید در یک 
کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران اسرائیلی و بین المللی مدعی شد: ما به نقطه ای رسیده ایم که موضوع هسته ای ایران باید به شورای امنیت سازمان ملل بازگردد و همه 
تحریم ها باید دوباره فعال شوند. به گزارش روزنامه صهیونیستی »تایمز اسرائیل«، بر اساس توافق هسته ای ۲۰۱۵ بین ایران و قدرت های جهانی، اگر یکی از طرف های 

توافق شکایت کند، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل می تواند مجدداً علیه ایران اعمال شود بدون اینکه روسیه یا چین مجاز به وتو باشند.
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نخســتین آدم آهنی یا سایبورگ جهان که یک پزشک انگلیسی مبتال 
به بیماری نورون حرکتی بود و امیدوار بود کاماًل رباتیک شــود، در سن 
۶۴ ســالگی درگذشت.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، دانشمند 
بریتانیایی که به »اولین سایبورگ کامل جهان« تبدیل شد، در سن ۶۴ 
سالگی درگذشت.»پیتر اسکات مورگان«)Peter Scott-Morgan( وقتی در 
سال ۲۰۱۷ مبتال به بیماری نورون حرکتی)MND( تشخیص داده شد، 
تصمیم گرفت از پذیرش سرنوشت خود امتناع کند و معنای انسان بودن 
را به چالش بکشد. او می گفت که می خواهد مرزهای دستاوردهای علم 
را جابجــا کند، بنابراین تصمیم گرفت عمر خود را افزایش دهد و کاماًل 
رباتیک شــود.بیماری نورون حرکتی به هر یک از پنج اختالل عصبی 
که به  طور انتخابی، نورون هــای حرکتی را تحت تأثیر قرار می دهند و 
سلول هایی که کنترل فعالیت عضالنی داوطلبانه از جمله صحبت کردن، 
راه رفتن، بلــع و حرکت کلی بدن را بر عهده دارند، می گویند. اختالل 
در این بیماران موجب افزایش ناتوانی و در نهایت مرگ می شود.خانواده 
دکتر »اسکات مورگان« خبر درگذشت وی را تایید کردند. آنها در توییتر 
نوشتند: خطاب به حامیان شگفت انگیز و پرشور پیتر؛ با قلبی شکسته، 
به همه شــما اطالع می دهیم که پیتر در کنــار خانواده و عزیزانش در 
آرامش درگذشــت. او به همه شــما کــه از او و دیدگاهش برای تغییر 
دیدگاه مردم نسبت به معلولیت حمایت کردید، بسیار افتخار می کرد.این 
مهندس رباتیک مشهور جهان در طول مسیر خود برای تبدیل شدن به 
یک »سایبورگ« تحت یک مجموعه عملیات و مراحل بسیار پیچیده و 

خطرناک قرار گرفت.

یــک مطالعه جدید نشــان می دهد که کاغذ دیــواری الهام گرفته 
شــده از بال ها و سینه شاپرک ها می تواند خانه ها را عایق صدا کند.

به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس، دو سال پیش دانشمندان 
دانشــگاه »بریستول« کشــف کردند که انواع خاصی از پروانه ها از 
طریق پوســته های جاذب صدا روی بدن خود قادر هســتند که از 
دست خفاش ها فرار کنند. اکنون تحقیقات جدید آنها نشان می دهد 
که کاغذ دیواری الهام گرفته شــده از این پوســته ها می تواند برای 
جلوگیری از صداهای ناخواسته استفاده شود.خفاش ها با انتشار امواج 
فراصوت و دریافت انعکاس آنها از بدن حشــرات، آنها را در تاریکی 
پیدا می کنند. این در حالی است که برخی از پروانه ها و شاپرک ها و 
شب پره ها قادر به شنیدن این صداها هستند و بر این اساس اقدام به 
فرار می کنند. اما یک مطالعه بر روی انواع دیگری از شــاپرک ها که 
ناشــنوا هستند و بنابراین قادر به شنیدن صدای خفاش ها نیستند، 
تمرکز کرده اســت.در نهایت مشــخص شــد که آن شاپرک ها که 
زیرمجموعه ای از پروانه ها هســتند، ساختارهای خاصی روی بال ها 
و قفسه سینه شــان ایجاد کرده اند که تا ۸۵ درصد از صوت ورودی 
را جذب می کنند. در نتیجه، تماس های پژواکی خفاش ها به شدت 
ضعیف منعکس می شوند و همین موضوع، پیدا کردن شاپرک ها را 
برای خفاش ها دشوار می کند.دانشمندان از کشف این مسئله تعجب 
کردند و خواستند ویژگی های جذب صدا در شاپرک ها را در مسدود 
کردن صداهایی غیر از صدای خفاش ها بررسی کنند. مطالعه جدید 
محققان دانشگاه »بریستول« این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار 

داده است.

 اولین »آدم آهنی«
 جهان درگذشت

 دیوارها را با شاپرک عایق
 صوتی کنید!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقه دو با پودر رنگی در شهر مسکو روسیه/ رویترز

پاگانی هوایرا کودالونگا معرفی شد
جدیدترین محصول پاگانی، نســخه ای متفاوت از هوایرا با بدنه ی کشیده  تر است. این مدل، کودالونگا نام دارد و هوایرا النگ تیل 
)دم دراز( محســوب می شود. طی سال های اخیر، نسخه های متنوعی از هوایرا معرفی شدند که البته، تفاوت چندانی با یکدیگر 
نداشتند. این شرایط با رونمایی از کادالونگا تغییر خواهد کرد تا یک مدل هوایرا با بدنه ی متفاوت تولید شود.دپارتمان جدیدی در 
پاگانی به نام Grandi Complicazioni شکل گرفته است تا طراحی خودروهای این شرکت را متحول کند و مسئول تولید مدل های 
ویژه شــود. در واقع کودالونگا نیز، یک محصول خاص با تولید محدود و به سفارش مشتری است.طرح بدنه کودالونگا با اقتباس 
از خودروهای مســابقات لمان در دهه ی ۶۰ میالدی ســاخته شده اســت و به همین دلیل، حالت کشیده در پشت کابین دارد. 
شرکت سازنده ادعا می کند برای ساخت این خودرو، دو سال زمان صرف کرده است.کودالونگا نسبت به مدل استاندارد هوایرا، ۳۶ 
سانتی متر طول بدنه ی بیشتر دارد. این خودرو مشابه دیگر تولیدات پاگانی، پیشرانه ی ۶ لیتر توئین توربوشارژ V۱۲ با قدرت ۸۳۰ 
اسب بخار و گشتارو ۱۱۰۰ نیوتن متر خواهد داشت. جزئیات تکمیلی از عملکرد فنی کودالونگا هنوز مشخص نیست اما احتماال، 
نهایت سرعت خودرو بیش از ۳۵۴ کیلومتر برساعت در هوایرا BCخواهد بود؛ درحالی که هوایرا R سقف فلزی، رکورد سرعت ۳۸۳ 
کیلومتر برســاعت دارد.با وجود کشیدگی بدنه، وزن خالص کودالونگا ۱۲۸۰ کیلوگرم و مشابه هوایرا رودستر خواهد بود. در این 
مدل جدید، از تجهیزاتی متفاوت از مدل اســتاندارد استفاده شده است تا کاهش وزن حاصل شود. مثال اگزوزهای تیتانیوم ۴/۴ 
کیلوگرم سبک تر از نمونه ی معمول در هوایرا هستند.قیمت پاگانی هوایرا کودالونگا، ۷ میلیون یورو معادل ۴۵/۷ میلیون دالر اعالم 
شده است. تولید این ابرخودرو، محدود به ۵ دستگاه خواهد بود؛ درحالی که یک نمونه )تصاویر فوق( آماده تحویل به مشتری است.

پیشنهاد جدید بارسلونا به لواندوفسکی
باشگاه بارسلونا رقم پیشنهادی برای جذب لواندوفسکی را باال برد و باید دید که آیا این بار بایرن مونیخ موافقت خواهد کرد یا نه.
به گزارش ایسنا و به نقل از RMC، بارسلونا برای تقویت خط حمله خود به دنبال جذب روبرت لواندوفسکی در تابستان است.آبی 
اناری ها برای جذب این مهاجم لهستانی پیشنهاد ۳۲ میلیون یورویی به بایرن ارائه دادند که این پیشنهاد رد شد.آبی اناری ها 
حاال این رقم را باال برده اند و پیشنهاد دوم باشگاه ۴۰ میلیون یورو است.لواندوفسکی یک سال دیگر با بایرن مونیخ قرارداد دارد 
و برای جدایی باید رضایت این باشگاه را جلب کند.باشگاه بایرن جایگزین لواندوفسکی را انتخاب نکرده است و به همین خاطر 

فعال با جدایی این بازیکن مخالفت کرده است.

ت رِس یاریست
َ
بنال بلبل ارگ با َمن

هک ما دو عاشق زاریم و کاِر ما زاریست
ٔه دوست ِّ ُ

رد آن زمین هک نسیمی وزد ز ط
هچ جاِی دم زدِن انهف اهی اتاتریست

بیار باده هک رنگین کنیم جاهمٔ زرق
هک مسِت جاِم رغوریم و انم هشیاریست

خیاِل زلِف تو پختن هن کاِر ره خامیست
هک زرِی سلسله رفتن طیِق عّیاریست

لطیفه ایست نهانی هک عشق از او خیزد
گاریست هک انم آن هن لِب لعل و خِط زن

جماِل شخص، هن چشم است و زلف و عارض و خال
زهار نکته رد این کار و باِر دلداریست

قلندراِن حقیقت هب نیم جو نخرند
قباِی اطلس آن کس هک از هنر عاریست

پیشنهاد

چهره روز

فتح پالسان
امیل زوال نویســنده ای آزاده و آزادیخواه اســت که 
رمان های بســیار زیادی خلق کــرده و از این لحاظ 
او را بــا ویکتور هوگو مقایســه می کنند. کتاب فتح 
پالســان که در سال ۱۸۷۵ منتشــر شد نیز یکی از 
جالب توجه ترین آثار اوســت. این رمان در شهری به 
نام پالســان در دوران امپراتوری ناپلئون سوم جریان 
دارد و نمایشــگر رقابت های سیاســی همراه با انواع 

توطئه چینی، کارهای شرارت آمیز و ریاکاری است.
امیل زوال در سال ۱۸۴۰ از پدری ایتالیایی و مادری 
فرانســوی در پاریس زاده شــد. امیــل زوال خود را 
بنیان گــذار مکتــب ناتورالیســم – طبیعت گرایی – 
می نامید و خواننده در آثارش با یک رئالیســم سفت 
و سخت روزانه روبه رو است که در آن هیچ اثری از نمادگرایی و یا ایده آل گرایی دیده نمی شود. در 
ســبک امیل زوال هرآنچه هست مربوط به زندگی روزمره و جزئیات این زندگی است. کتاب فتح 
پالسان چهارمین رمان از مجموعه بیســت جلدی خاندان روگن ماکار است. این رمان روایت گر 
درگیری های سیاســی و جناحِی درون بورژوازی شهری کوچکی به نام پالسان است که با حضور 
کشیشی غریبه و مرموز روند دیگری به خود می گیرد. برخالف دیگر کتاب های مجموعه، در این 
کتاب نماینده ای از طبقه کارگر در مقابل بورژوازی قرار ندارد.مارت و موره زن و شوهری هستند 
با سه فرزند که زندگی آرامی در پالسان دارند. اکتاو پسر ارشد است، یک مرد باهوش اما خنثی و 
سرد نسبت به جنس زن که در دو رمان بعدی نویسنده به عنوان شخصیت اصلی نقشی محوری 
دارد. پسر جوان تر که آرام و درونگرا است سرژ نام دارد و شخصیِت رماِن پنجم از مجموعه روگن-

ماکار است. فرزند سوم خانواده نیز دختری به نام دزیره است.

هلنا بونهام کارتر
 Helena Bonham :انگلیســی( CBE هلنا بونهام کارتر
Carter؛ زادهٔ ۲۶ مه ۱۹۶۶( بازیگر انگلیســی است. او 
برای بازی در درام های دورانی شــهرت دارد و جوایز 
مختلفی از جمله یک جایزهٔ فیلم بفتا دریافت کرده و 
نامزد دریافت دو جایزهٔ اسکار و پنج جایزهٔ امی ساعات 
پربیننده بوده است.بونهام کارتر با بازی در اتاقی با یک 
چشــم انداز )۱۹۸۵( و بانو جین )۱۹۸۶( به شهرت 
رســید. نقش های اولیهٔ او در ژانر دورانی و در سبک 
»رز انگلیســی« باکره بود، اما او از این عنوان ناراضی 
بود.او برای مد غیرعادی، سبک زیبایی شناسی تاریک 
و اغلب بابت بازی در نقش زنان غیرمعمول شناخته 
شده اســت.او برای بازی در بال هــای کبوتر )۱۹۹۷( 
نامزد دریافت جایزهٔ اسکار بهترین بازیگر زن شد و برای بازی در سخنرانی پادشاه )۲۰۱۰( برندهٔ 
جایزهٔ بفتای بهترین بازیگر نقش مکمل زن شــد. او از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، شاهدخت مارگارت را در 
مجموعهٔ تاج از شــبکهٔ نتفلیکس به تصویر کشید و برایش دو بار نامزد دریافت جایزهٔ جایزه امی 
ساعات پربیننده بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد. هلنا و تیم برتون نخستین بار هنگام ساخت 
فیلم سیارهٔ میمون ها محصول سال ۲۰۰۱ با هم آشنا شدند. کارگردانی این فیلم را تیم برتون بر 
عهده داشت و هلنا بونام کارتر نقش »اری« را بازی می کرد. از هنگام ساخت فیلم سیارهٔ میمون ها 
تاکنــون، این زوج در ســاخت چندین فیلم پرفروش از جمله چارلی و کارخانهٔ شکالت ســازی، 
سویینی تاد، آلیس در سرزمین عجایب و سایه های تاریک همکاری کرده اند. آن ها در سال ۲۰۱۴، 
پس از ۱۳ سال زندگی مشترک، از هم جدا شدند. این زوج که هیچ گاه با هم ازدواج نکردند، پسری 

به نام بیلی و دختری به نام نل دارند.

فرهنگ

سرور پاکنشان، گوینده پیشکسوت رادیو صبح امروز 
_۲۶ خرداد ماه_ بر اثر ایســت قلبی دارفانی را وداع 
گفت.به گزارش ایسنا به نقل از شبکه رادیویی ایران، 
نصرت اهلل علیمی همســر مرحوم ســرور پاک نشان 
بــا تایید این خبر  گفت: پاکنشــان متولد ۱۳۲۲ در 
شــاهرود بود که از ســال ۱۳۴۲ در رادیو گرگان به 
عنوان گوینده مشــغول به کار شــد و در همان سال 
هــای اولیه کار در رادیو به تهــران آمده و تا به امروز 
گویندگی برنامه های مختلفی چون »گلها«، »فرهنگ 
و مردم«، »خانــواده«، »علم و زندگی« و برنامه های 
بســیار دیگر را به عهده داشته اســت. او همیشه از 
رادیو به عنوان زندگی یاد می کرد.او که خود شــاعر و 
پژوهشگر علم و ادبیات هست، ادامه داد: سرور پاک نشان گوینده پیشکسوت رادیو معتقد بود: یک 
گوینده باید راهش را انتخاب کند و ببیند در تلویزیون یا رادیو موفق تر است و در حوزه ای که به 
نظرش موفق تر است کار کند. اما او با حضور همزمان در رادیو و تلویزیون موافق نبود.او معتقد بود، 
تلویزیون همیشه برای خیلی از افراد وسیله جذابی است، اما من شخصا هیچ عالقه ای نداشتم در 
تلویزیون کار کنم و معتقدم گوینده رادیو همیشه باید چهره  ناشناخته ای داشته باشد تا کالمش 
نافذتر باشــد. وی ادامه داد: پاکنشــان معتقد بود: تصویر می تواند عامل حواس پرتی باشد و ذهن 
مخاطبان را به جای جذب پیام به مســائل حاشیه ای معطوف کند. استتار گویندگان رادیو مساله 
جالب توجهی است. خود او  هیچ گاه به تلویزیون نرفت چون فکر می کرد، باور مخاطبان را به هم 
می ریزد. اگر گوینده ای تشخیص دهد حضور در تلویزیون برایش بهتر است این کار را انجام دهد، 

ولی خیلی از گوینده ها بعد از حضور در تلویزیون به رادیو برگشته اند.

سرور پاک نشان درگذشت
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