
فوت ۲ بیمار کووید۱۹ طی ۲۴ 
ساعت گذشته

براساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور 
جان خود را از دســت دادند.به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا دیروز )۳ تیرماه 
۱۴۰۱( و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۳۲ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی و ۳۰ نفر از آنها بستری 
شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۵ 
هزار و ۹۲۸ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲ 
بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۳۷۹ نفر رسید.

خوشــبختانه تاکنون ۷ میلیون و ۶۱ هزار و ۳۵۲ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند.۲۲۸ نفر از 
بیمــاران مبتال به کوویــد۱۹ در بخش هــای مراقبت های ویژه 
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۵۲ میلیون و ۵۵۴ 
هزار و ۶۵۶ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام شده 
است.در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۰ شهرستان 
در وضعیت نارنجی، ۱۰۶ شهرســتان در وضعیــت زرد و ۳۴۲ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

براســاس داده های مرکز آمار، میانگین قیمت مســکن در تهران طی ۱۶ ســال ۵۲ برابر 
شــده است؛ یاسوج نیز در زمان مذکور کمترین افزایش قیمت را داشت و قیمت خانه در 
این شهر ۹ برابر شــده است.به گزارش اقتصاد آنالین، داده های مرکز آمار نشان می دهد، 
میانگین قیمت مسکن در شهر تهران از سال۸۴ تا بهار ۱۴۰۰، بیشترین افزایش را داشته 
اســت؛ یعنی در این ۱۶سال قیمت مسکن در تهران ۵۲برابر شده است. پس از آن قم در 
رتبه دوم افزایش قیمت مسکن در این ۱۶سال قرار داشت؛ قیمت مسکن در قم طی مدت 
مذکور، چیزی حدود ۴۵برابر شد. پس از قم اراک در رتبه سوم افزایش قیمت مسکن قرار 
دارد؛ قیمت مسکن در اراک طی زمان یادشده، ۳۹برابر شده است.از سویی دیگر کمترین 

افزایش قیمت مســکن نیز به شهر یاسوج رسید؛ قیمت مسکن در این شهر طی ۱۶سال، 
۸۰۰درصد افزایش داشته اســت؛ پس از آن بیرجند و خرم آباد با افزایش ۱۱۰۰درصدی 
در رتبه دوم کمترین افزایش قیمت مسکن قرار دارد.جالب است بدانید در بین شهرهای 
کشور، ۱۱شهر، افزایشی بیش از ۳۰۰۰درصدی داشتند. کرمانشاه، زنجان، گرگان، کرج، 
اصفهان، شــیراز، مشهد، تبریز، اراک، قم و تهران در بین این شهرها قرار دارد.۱۰شهر نیز 
افزایشــی بین ۲هزار تا ۳هزار درصد داشته است؛ این شهرها عبارت است از؛ بندرعباس، 
ارومیه، یزد، کرمان، زاهدان، اردبیل، قزوین، بوشــهر، شــهرکرد و اهواز.جز یاســوج سایر 

شهرهای ایران نیز افزایشی بین ۱۰۰۰ تا دوهزار درصدی داشته است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس جمهور گفت: تردیدی نیست که تحریکات آمریکا و ناتو عامل شکل گیری درگیری های اوکراین است و لذا باید نسبت به تالش هایی که برای گسترش 
نفوذ ناتو در غرب آسیا صورت می گیرد، فعال بود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
شامگاه چهارشنبه در دیدار »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، دیدارها و گفتگوهای مستمر رؤسا و مقامات ایران و روسیه را نشانه اراده 
جدی دو کشور برای شکل دادن به دوران جدیدی از همکاری های راهبردی سودمند برای دو ملت از جمله در حوزه اقتصادی دانست.رئیسی پس از گزارش 

وزیر امور خارجه روسیه درباره آخرین وضعیت روند رو به گسترش همکاری های اقتصادی کشورش با جمهوری اسالمی....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیسی در دیدار وزیر خارجه روسیه:
تحریکات آمریکا و ناتو عامل شکل گیری درگیری ها در اوکراین است

info@sobh-eqtesad.ir

گسترش بیماری تب کریمه به استان های شمال غربی
 تعداد مبتالیان به ۳۰ نفر رسید

پس از تشکل ستاد ملی مبارزه با بیماری کووید ۱۹، حاال سازمان 
دامپزشکی کشور از تشکیل ستاد ملی مبارزه با بیماری خونریزی 
دهنده تب کریمه کنگو خبر داده اســت. به نظر می رسد، تشکل 
این کمیته با جدی تر شــده خطر گســترش بیشتر این بیماری 
خطرناک در کشور باشد.به گزارش اقتصاد آنالین؛ پس از تشکیل 
ســتاد ملی مبارزه با بیماری کووید ۱۹ حاال سازمان دامپزشکی 
کشــور خبر از تشکل ســتاد ملی مبارزه با تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو داده است.تشــکیل این نــوع از کمیته ها زمانی در 
دســتور  کار سازمان های بهداشــتی قرار می گیرد که شیوع یک 
بیماری تبدیل به تهدید جدی برای سالمت جامعه می شود. تب 
کریمه کنگو از بیماری های بومی کشــور محســوب می شود که 
هر ساله با شــروع فصل گرم، تعدادی از افراد را به ویژه در استان 
های جنوبی از جمله سیســتان و بلوچستان درگیر کرده و حتی 
تلفات نیز به همراه دارد. اما، گزارش ها نشــان می دهد امســال 
عالوه بر اســتان های جنوبی در برخی از استان های شمال غربی 
کشــور نیز مواردی از ابتال دیده شده است. استان اردبیل آخرین 
اســتانی اســت که از ابتالی قطعی یک فرد به این بیماری خبر 
داده اســت. اداره دامپزشکی این استان هفته گذشته گزارش داده 
بود، یکی از بیماران با احتمال ابتالی به این بیماری بستری شده 
است. به تازگی خبر رسیده پس از تایید نهایی آزمایشگاهی، این 
فرد به عنوان بیمار قطعی تب کریمه کنگو شناســایی شده و هم 
اکنون تحت درمان قرار دارد.  به نظر می رسد، تشکل کمیته ملی 
بیماری تــب خونریزی دهنده کریمه کنگو در پی افزایش نگرانی 
از گســترش شیوع این بیماری در کشور باشد.امین اسدی مشاور 
رئیس ســازمان دامپزشکی کشور، در گفت و گو با اقتصاد آنالین 
از تشکیل ســتاد ملی تب کریمه کنگو به ریاست رییس سازمان  
دامپزشــکی کشور خبر داد و افزود: تشــکیل این کمیته ملی به 
اهمیت پیشگیری و کاهش موارد ابتال به شیوع بیماری تب کریمه 
کنگو انجام شــده اســت. وی ادامه داد: اهداف اصلی تشکیل این 
ســتاد، در درجه اول اطالع رسانی و فرهنگ سازی برای استفاده 
مردم از گوشت سالم اســت چراکه، مصرف گوشت سالم هر نوع 
خطــر را کاهش می دهد و پس از آن انتقــال اطالعات مربوط به 
پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو در جهت کاهش ابتال و فوتی 
ها هدفگذاری شده است.اسدی درباره نکات مربوط به پیشگیری 
از این بیماری که نیازمند آگاهی دادن به مردم اســت، اظهار کرد: 
کنه ناقل اصلی بیماری است که باید از محیط زندگی حذف شود، 
حذف کنه از طریق سمپاشی امکانپذیر است.وی تصریح کرد: در 
دامداری ها از طریق حمام دادن دام ها و سمپاشــی و ضدعفونی 
نمودن اماکن دامی حذف کنه صورت می گیرد.اســدی همچنین 
از مردم خواســت از له کردن کنه با دست یا روی بدن دام به جد 
خودداری کنند .وی همچنین خودداری از تماس غشاهای مخاطی 
بدن با ترشحات و خون دام را ضروری دانست.اسدی خودداری از 
کشتار دام در محلهای غیر مجاز را از دیگر موارد پیشگیری از این 
بیماری برشــمرد و افزود: مردم گوشــت مورد نیاز خود را فقط از 
محل های مطمئن و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند  و از خرید 
کوشــن از کنار جاده ها مطلقاً خودداری کنند.وی نگهداری الشه 
تازه دام به صورت کامل به مدت ۲۴ ســاعت در یخچال، استفاده 
از ابزار حفاظت شخصی در تماس با ترشحات و خون حیوان مانند 
دســتکش ، لباس بلند ، چکمه ، ماســک و عینک، و اجتناب از 
خوردن جگر خام ونیم پخته را از دیگر نکات مهم پیشــگیری از 
این بیماری برشــمرد.   اسدی یاد آور شد: ویروس در برابر حرارت 
حســاس است لذا پختن کامل گوشت باعث از بین رفتن ویروس 
میشــود.وی همچنین توصیه کرد: چنانچه به هر دلیلی مجبور به 
ذبح دام خارج از کشــتارگاه شدند در صورت بروز زخم یا جراحت 
جلدی حین کشتار دام، سریعا به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه 
کنند.اسدی مراجع سریع به مراکز بهداشتی در صورت بروز عالئم 
بیماری به ویــژه در افرادی که با دام در ارتباط هســتند را برای 
کاهش خطر تلفات بسیار پز اهمیت عنوان کرد.  وی معتقد است: 
اگر مردم توصیه های بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور را رعایت 
کنند خطر این بیماری به حداقل خواهد رسید.اسدی آخرین آمار  
ابتال به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در کشور را طبق 
اعالم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تا امروز را۳۰ نفر 

و تعداد فوتی ها را ۲ نفر اعالم کرد.

هشدار به بیمه شدگان دارای چند دفترچه درمانی
مدیرکل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی از رفع سه میلیون همپوشانی 
بیمه ای در دو سال گذشته خبر داد و گفت: از زمان اجرای این قانون، اگر فردی چنددفترچه بیمه 
داشته باشد به هر مرکزی که برای درمان مراجعه کند، سیستم این هشدار را می دهد که او باید 
از یک حمایت درمانی برخوردار باشد.محمد محمدی در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: 
به اســتناد ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
مکلف به رفع همپوشانی های بیمه ای بودیم. اتفاقا اولین گام ها را سازمان تامین اجتماعی برداشت 
و اقداماتی را به این منظور در دســتورکار قرار داد.وی افزود: با اجرای طرح نســخه الکترونیک 
و عــدم تمدید فیزیکی دفترچه های بیمه درمان از اســفند ۱۳۹۹ پیگیری این امر قوت گرفت.
مدیرکل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر رفع 
همپوشــانی های بیمه ای را انجام داده ایم اظهار کرد: طی دو سال گذشته ) در سال های ۱۳۹۹ و 
۱۴۰۰ (  بیش از ســه میلیون همپوشانی میان صندوق های بازنشستگِی تامین اجتماعی، تامین 
اجتماعی نیروهای مســلح و یا بیمه سالمت برطرف شده است. به عبارتی سه میلیون نفر که دو 
دفترچــه بیمه ای بودند با اعمال این قانون، فقط از یک دفترچه درمانی و به عبارت دیگر از یک 
استحقاق درمان استفاده می کنند.محمدی افزود: ساماندهی چند دفترچه بیمه ای ها به نفع همه 
صندوق های بیمه گر بود. به عنوان مثال موارد بسیاری داشتیم که زن و شوهر هر دو حقوق بگیر 
یا بازنشســته و هرکدام تحت پوشــش یک صندوق بودند و زن عالوه بر دفترچه بیمه خودش از 
محل تبعه همسرش نیز دفترچه گرفته بود. زمینه ای فراهم شد تا فرد خودش به ما اعالم کند که 
مایل است از کدام دفترچه بیمه استفاده و دیگری را حذف کند.وی با بیان اینکه از زمان اجرای این 
قانون، اگر فردی چنددفترچه بیمه داشته باشد به هر مرکزی که برای درمان مراجعه کند، سیستم 
این هشدار را می دهد که او باید از یک حمایت درمانی برخوردار باشد؛ در این صورت یا تحت پوشش 
تامین اجتماعی و یا تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می گیرد.مدیرکل نامنویسی و حساب های 
انفرادی ســازمان تامین اجتماعی در خاتمه اضافه کرد: کل همپوشانی ها را برطرف کرده ایم، اما این 

روند ادامه دار است و مرتب رصد می شود.

وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری با همتای روس خود گفت: امیدواریم با واقع بینی آمریکا در آینده نزدیک به توافق دست پیدا کنیم.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری تسنیم؛ حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با »سرگئی الوروف«، وزیر خارجه روسیه که ظهر روز 
پنج شنبه در محل وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: مالقات خوبی امروز با آقای الوروف داشتم، در مورد مهم ترین مسائل روابط دوجانبه، همچنین موضوعات 
منطقه ای و بین المللی با هم گفت وگو کردیم. به آقای سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه و هیئت همراه خوشامد می گویم. ما امروز در مورد موضوعات بین المللی 
و منطقه ای با هم گفت وگو کردیم.وی تصریح کرد: همچنین در مورد معاهده همکاری های جامع و بلندمدت میان دو کشور گفت وگو کردیم، این ایده قبل از سفر 
آیت اهلل ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور کشــورمان به روسیه و دیدارشان با آقای پوتین مطرح بود، امیدوار هستیم به زودی جلسات کارشناسی برای نهایی کردن 
مفاد این موافقتنامه برگزار شود و تصویب آن در دولت های ایران و روسیه و پارلمان های دو کشور را پشت سر بگذاریم.امیرعبداللهیان ادامه داد: در مورد دو سند 
دیگر که از صنعت های زیربنایی برای همکاری های ما در حوزه ایجاد و فعالیت مراکز فرهنگی و همچنین همکاری در زمینه امنیت بین المللی اطالعات میان دو 
کشور است رایزنی کردیم که خوشبختانه در روزهای گذشته در هیئت دولت جمهوری اسالمی به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسالمی 
ارسال شد.وزیر امور خارجه تأکید کرد: ما توافق کردیم که دور جدید کمیسیون مشترک همکاری های جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه را برگزار کنیم، 
همچنین همکاری در سایر حوزه های اقتصادی، تجاری و فرهنگی، علم و فناوری و سایر موضوعات در دستور کار دو طرف قرار گرفت و توافقات خوبی را داشتیم.

وی ادامه داد: همچنین در پروژه های راه آهن از جمله تکمیل خط راه آهن رشتـ  آستارا کشور توافق خوبی را داشتیم و امیدوار هستیم هرچه زودتر با سرمایه گذاری 
مشترک بتوانیم این پروژه را نهایی کنیم.امیرعبداللهیان تأکید کرد: در دروازه همکاری های علمی توافق کردیم که مرکز نوآوری فناوری و فناورانه ایجاد شود و 
این موضوع در سفر اخیر آقای ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت و امروز بر اجرایی شدن هرچه سریع تر این موضوع توافق 
کردیم، همچنین همکاری های دو کشــور در حوزه لغو روادید متقابل مورد بررســی قرار گرفت و ما در جمهوری اسالمی ایران آمادگی داریم لغو عمومی روادید 
میان دو کشــور به صورت متقابل انجام شــود و برای لغو روادید تجاری در گام اول با هدف افزایش مبادالت تجاری دو کشور گفت وگو کردیم.وی اضافه کرد: در 
مورد بخش های تخصصی ما در این رابطه ایده هایی وجود دارد که به زودی نهایی خواهد شد. جمهوری اسالمی ایران یک مسیر ترانزیتی مطلوب در دنیای امروز 
است و واقع شدن ایران در مسیر ترانزیت شمال به جنوب و شرق به غرب یک مزیت ویژه ای را در اختیار کشور ما قرار داده است.وزیر امور خارجه ادامه داد: اولین 
محموله از روسیه به هند از مسیر کریدور شمال به جنوب انتقال پیدا کرد و این یک تجربه موفق بود و بخشی از مسیر به صورت ریلی و بخشی در دریا به صورت 
کشــتی انجام شــد که این تجربه مسیر ترانزیت شمال به جنوب را با این ظرفیت جدید هم مورد آزمون قرار داد و بخشی از حجم تبادل تجاری از این به بعد از 
این مسیر دنبال خواهد شد.وی در مورد نشست سران ایران، ترکیه و روسیه ادامه داد: امیدوار هستیم که در آینده نه چندان دور با توجه به شرایط مهار ویروس 
کرونا در جهان شاهد برگزاری نشست سران فدراسیون روسیه، جمهوری ترکیه و جمهوری اسالمی ایران در تهران باشیم، این نشست بخشی به صورت دوجانبه و 
بخشی دیگر در فرمت آستانه برگزار خواهد شد.امیرعبداللهیان تأکید کرد: ما همچنین در حوزه های منطقه ای، تحوالت افغانستان، یمن، سوریه، اوکراین و برگزاری 
اجالس سران کشورهای حوزه دریای خزر را مورد گفت وگو قرار دادیم.وزیر امور خارجه در مورد مذاکرات وین گفت: از جمله مباحثی که در مذاکرات امروز مورد 
توجه قرار گرفت، آخرین وضعیت گفت وگوهای جمهوری اسالمی ایران برای لغو تحریم ها بود. در همین جا از کشورهای دوست روسیه و چین که مخالفت خود 
را با قطعنامه ای که به پیشــنهاد طرف آمریکایی و ســه کشور اروپایی در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم داشتند، تشکر می کنیم.وی ادامه داد: از حمایت های 
مستمر روسیه در ادامه کار در آژانس بین المللی انرژی اتمی از منافع و مواضع منطقه جمهوری اسالمی ایران نیز تشکر می کنیم.وزیر امور خارجه تأکید کرد: با 
همکارم آقای الوروف در صورت ادامه گفتگوها که در آینده نزدیک امیدوار هستم از سر گرفته شود و برنامه ریزی هایی در این رابطه در دستور کار وزارت خارجه 
قرار دارد، گفت وگو کردیم. امیدوار هستم با واقع بینی طرف آمریکایی بتوانیم در آینده نزدیک به نقطه نهایی توافق برسیم البته در این چهارچوب بار دیگر آقای 
الوروف بر حمایت جمهوری اسالمی ایران از مواضع سیاسی ایران در مذاکرات و در صورت رسیدن به نقطه توافق از حمایت روسیه در این موضوع تأکید کردند.

امیرعبداللهیان همچنین تأکید کرد: من تاکنون دو بار حامل پیام وزیر خارجه اوکراین برای همکاران آقای الوروف بوده ام که در هر دو مورد طرف روسیه آمادگی 
خود را برای گفت وگو و راهکار دیپلماتیک اعالم کرد و امیدوارم در بحران اوکراین هرچه ســریع تر شــاهد بازگشت دو طرف در مذاکره و حل وفصل سیاسی این 
موضوع باشیم.وی در آخر گفت: همچنین در مورد برخی عربده  کشی های سیاسی رژیم صهیونیستی گفت وگو کردیم و منطقه اجازه نخواهد داد این رژیم امنیت، 
ثبات و پیشرفت منطقه را مورد تهدید قرار دهد.سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایران و 
روسیه تصمیم دارند روابط خود را گسترش دهند. ما نظر مشترک داریم که روابط فی مابین می تواند به سطح باالیی برسد، با این هدف درباره توافق بزرگ دیگر 
کار می کنیم که ابتکار آن توسط رئیس جمهور ایران مطرح شده است.وی تأکید کرد: تجارت ما سال گذشته ۸۰ درصد افزایش یافت و به حدود ۴ میلیارد دالر 
رسیده است.  باید راه های خاصی را در بخش انرژی، حمل ونقل و کشاورزی، فاینانس و گمرکی  پیدا کنیم. در نیروگاه بوشهر در فاز دوم و سوم کار می کنیم.وزیر 
خارجه روسیه ادامه داد: نباید اجازه دهیم آمریکا و اقمار آن  اصول بین الملل و اساس منشور سازمان ملل و برابری حاکمیت کشورها را عوض کنند. ما روسیه و 
ایران تحریم های یکجانبه خالف منشور توسط آمریکا را محکوم می کنیم.الوروف در مورد برجام اظهار داشت: درباره برجام، هدف ما این است که کار اشتباهی را 
که آمریکا صورت داد رتصحیح کنیم. زمانی که آمریکا از برجام و قطعنامه خارج شد یک بار دیگر حقوق بین الملل را نقض کرد. باید کاری کنیم برجام به همان 

شکل اول آن در سال ۲۰۱۵ و بدون هیچ اضافه ای احیا شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

 تـورم کنتـرل خـواهد شـد
عملکرد سازمان مالیاتی در دو ماهه امسال بررسی شد

وصول 2۷ میلیون تومانی مالیات از 
خانه های باالی 10 میلیارد!

چشم انداز خاورمیانه در سایه خشکسالی

 تشدید بحران با افزایش جمعیت منطقه

در حالیکه انتقاداتی بر روند اخذ مالیات از خانه های لوکس مطرح می شود و وزیر اقتصاد نبود ضمانت اجرایی در 
این زمینه را مانع وصول مالیات از این واحدهای مسکونی می داند، عملکرد دو ماهه سازمان مالیاتی نشان می دهد 
که در این مدت فقط ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از خانه های گران قیمت وصول مالیات داشته است.به گزارش 
ایسنا، مالیات از واحدهای مسکونی و باغ ویالهایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۰ میلیارد 

تومان باشد، از سال گذشته....

 مردم چه زمانی می توانند سهام سرخابی ها 
را بخرند و بفروشند؟

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛

 آغاز به کار آزمایشی »رمزریال« به 
جای اسکناس از شهریور

علــی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تســنیم، 
درباره اقدامات بانک مرکزی درخصوص »رمزریال« اظهار داشــت: بررســی ها و اقدامات الزم برای 
رمزریال در حال انجام اســت و مقرر شده که از شهریورماه شروع شود.وی در ادامه در توضیح این 
مســئله افزود: رمزریال به جای همین اسکناسی که مردم در دست دارند، خواهد بود و فرد به جای 
اینکه اســکناس داشــته باشــد رمزریال دارد؛ به آن مفهوم جهانی)رمزارز( نخواهد بود و ریال های 
اســکناس جای خود را به رمزریال می دهند.رئیــس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه ی اجرای 
رمزریال نیز گفت: با تکمیل زیرســاخت های الزم ان شااهلل از شهریورماه عملیاتی خواهد شد و قبل 
از اجرا نیز حتما به میزان کافی آموزش ها و اطالع رسانی ها انجام می شود تا مردم با سازوکار آن آشنا 
بشوند و در جریان ماجرا قرار بگیرند؛ ضمنا ابتدا به صورت آزمایشی از یکی از مناطق آغاز می شود و 
بعد به سراسر کشور تسری خواهد یافت.صالح آبادی هم چنین درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی 
درباره رمزارز و نظارت بر این حوزه، با بیان اینکه این موضوع در دولت درحال جمع بندی است، خاطر 
نشان کرد: این مسئله در اختیار آقای دکتر رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور است که در این باره 

در حال بررسی هستند تا در سطح دولت تصمیم گیری بشود.

وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری با همتای روس:

 امیدواریم با واقع بینی آمریکا در آینده نزدیک به توافق برسیم
 الوروف: روی ابتکار رئیس جمهور ایران برای »توافقی بزرگ« کار می کنیم
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قیمت مسکن در شهرهای ایران چند برابر شد؟ 

 قیمت مسکن در تهران طی ۱۶ 
سال، ۵۲ برابر شد
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رئیس  جمهور: 
مدیران خسته را به حاشیه ببرید

رئیس جمهور در شورای اداری استان خراسان شمالی گفت: دولت سیزدهم دولت حل مسئله است و مدیران بی انگیزه باید به حاشیه بروند.به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد،  آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی عصر امروز در شورای اداری استان خراسان شمالی اظهار داشت: دولت ما دولت حل مسئله است.وی افزود: مسئوالن باید با کار تحولی میدانی کار کنند و در وسط میدان 
باشند تا ریشه فساد خشکیده شده و مشکالت برطرف شود.رئیس جمهور با اشاره به مشکالت استان، گفت: امروز کشور نیازمند تفکر جهادی هم  چون سال های دفاع مقدس است. امروز 
هم نیروهای خوش استعداد زیادی وجود دارد که باید از آن ها در مدیریت ها استفاده شود.وی با اشاره به درخواست مردم برای کنار رفتن مدیران خسته و بی انگیزه، تصریح کرد: مدیران باید 
روحیه تحولی داشته باشند تا کارها به خوبی پیش برود و اگر روحیه تحولی نداشته باشند نمی توان بر مشکالت فائق آمد . مدیر کارآمد تحول خواه تحول آفرین باید در صدر جدول موفقیت 
قرار گیرد تا مشکالت مردم برطرف شود. مدیران بی انگیزه باید به حاشیه بروند.رئیسی گفت: مدیران استاتی اختیارات کافی را دارند و باید در استان معطل مرکز نباشند و گره گشایی کنند. 
باید همه دنبال حل مسئله باشید.وی ادامه داد: در استان خراسان شمالی موضوع آب یک موضوع جدی است. پتروشیمی خراسان و استفاده آن از آب شرب یک مسئله است که باید از پساب 
استفاده کنند. همه دستگاه ها باید زمان استفاده این مجتمع از پساب را به کمترین زمان تقلیل دهند. درست استفاده نکردن از آب در این استان جدی است.رئیس جمهور استان خراسان 
شمالی قطب تولیدات کشاورزی و دامداری دانست و تصریح کرد: صنایع تبدیلی در استان خراسان شمالی یک کاستی است. در استانی که تولید کننده دام و لبنیات است چرا صنایع لبنی 
وجود ندارد؟وی با بیان اینکه ارتباط با کشورهای همسایه از اولویت های دولت سیزدهم است اظهار داشت: در ارتباطات اخیر با ترکمنستان، بر برقراری ارتباط مرزی با این کشور تاکید کردم. 

باید دوباره این مبادالت احیاء شود. این کار باید با جدیت دنبال شود و توسعه تجارت با ترکمنستان در اولویت باشد.

گزیده خبر

اژه ای: حرفی نزنیم که مورد سوءاستفاده 
دشمن قرار گیرد

رئیس قوه قضاییه گفت: طی ماه های 
اخیــر خطاب بــه رئیس ســازمان 
بازرسی کل کشور دستورات مؤکدی 
صادر کــرده ام که وضعیــت اجرای 
قوانین و تدویــن آیین نامه های ناظر 
بر آنها از ناحیه دستگاه های مربوطه 
را به طــور ویژه بررســی کند و در 
گام نخســت، این مقوله مهم را از قوه قضاییه عملیاتی گرداند و چنانچه خود 
دســتگاه قضایی نسبت به تدوین آیین نامه یک قانون الزم االجرا کوتاهی کرده 
بود، موضوع را پیگیری و اعالم کند.به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز رسانه قوه 
قضاییه، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در مراسم تکریم خانواده های 
معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران دســتگاه قضا ضمن گرامیداشت هفته قوه 
قضاییه و  یاد و خاطره شهدای دستگاه قضا به ویژه آیت اهلل شهید بهشتی اظهار 
کرد: قوه قضاییه نسبت به جمعیت خود، شهدای زیادی را تقدیم انقالب کرده و 
جمعیت قابل توجهی از کارکنان دستگاه قضایی اعم از قضات و کارکنان اداری 
از خانواده معظم شــهدا و جانبازان هستند.رئیس عدلیه در ادامه، با بیان اینکه 
۲۲ درصد از جمعیت کارکنان دســتگاه قضایی جزو خانواده شهدا و ایثارگران 
هســتند بیان داشت: خانواده معظم شــهدا و ایثارگران که در دستگاه قضایی 
شاغل هستند باید در راستای پیشبرد اهداف نظام و کشور و خدمت رسانی به 
آحاد مردم نســبت به بقیه کارکنان پیشتاز باشند.محسنی اژه ای تصریح کرد: 
ما در قوه قضاییه باید بیش از دســتگاه های دیگر در جهت پاسداشــت خون 
شــهدا و حفظ حرمت خانواده معظم شــهدا کوشا باشیم و نسبت به این مهم 
اهتمام کنیم.قاضی القضات در ادامه با اشــاره به برکات فراوان برگزاری محافلی 
با حضور خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، این محافل را باعث تقویت بنیه 
انقالبی گری و ناامیدی دشــمنان دانست و گفت: هر مقدار که می توانید چنین 
اجتماعاتی را برگزار کنید و بدانید که حضور در این اجتماعات انقالبی، هزینه و 
تلف کردن وقت نیست بلکه سرمایه و استفاده بهینه از وقت است.محسنی اژه ای 
در ادامه با اشاره به عملیات روانی و جنگ نرم دشمن در عرصه های مختلف بیان 
داشــت: باید مراقب سخنان خود باشیم و حرفی را نزنیم که مورد سوءاستفاده 
دشمن قرار گیرد؛ بیان مشکالت و کاستی ها در راستای اصالح امور، بالاشکال 
و مفید است اما باید نسبت به شرایط زمانی و مکانی نیز اهتمام داشته باشیم.

رئیس دســتگاه قضا در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون نه دستور می خواهد و 
نــه اجازه، به تاکیدات خود خطاب به محمدباقر الفت معاون منابع انســانی و 
امور فرهنگی قوه قضاییه در راســتای اجرای قوانین ناظر بر خدمت رســانی به 
خانواده های معزز شــهدا، جانبازان و ایثارگران شاغل در دستگاه قضایی اشاره 
کرد.محسنی اژه ای با اشاره به مسئولیت دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل 
کشور در راستای نظارت بر ُحسن اجرای قوانین بیان داشت: طی ماه های اخیر 
خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستورات مؤکدی صادر کرده ام که 
وضعیت اجرای قوانین و تدوین آیین نامه های ناظر بر آنها از ناحیه دستگاه های 
مربوطه را به طور ویژه بررســی کند و در گام نخست، این مقوله مهم را از قوه 
قضاییه عملیاتی گرداند و چنانچه خود دستگاه قضایی نسبت به تدوین آیین نامه 
یــک قانون الزم االجرا کوتاهی کرده بود، موضوع را پیگیری و اعالم کند.رئیس 
قوه قضاییه ادامه داد: در دستور خود خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
تاکید داشتم که چنانچه دستگاهی نسبت به تدوین آیین نامه های ناظر بر قوانین 
الزم االجــرا اقدامات مقتضی را ترتیب نداده بود، موضوع را به طور کامل دنبال 
کند و به صرف ارســال یک نامه اکتفا نکند.رئیس عدلیه در همین راستا بیان 
داشت: بعضاً قوانین اجرا می شوند اما در اجرای آنها کاستی و ضعف وجود دارد 
و توجیهاتی از قبیل وجود ابهام در قانون و یا نیازمند تفسیر بودن قانون مطرح 
می شود؛ حال آنکه تاکید ما آن است چنانچه قانونی ابهام دارد و یا نیاز به تفسیر 
آن می باشد باید در جهت رفع ابهام و تفسیر قانون اقدام گردد نه اینکه آن قانون 
به صورت ضعیف اجرا شود.رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاه 
قضایی و بنیاد شــهید و امور ایثارگران گفت: چنانچه قاضی مســتقر در بنیاد 
شــهید در مرجع قضایی دیگری شاغل نباشد، این وعده را می دهم که حضور 
وی در بنیاد را تمدید کنم و چنانچه قاضی مربوطه در مرجع دیگری مشغول به 
کار است و پرونده هایی را در دست بررسی دارد، در اینصورت با توجه به جمیع 
شرایط، تدابیر الزم اتخاذ می شود.قاضی القضات با اشاره به مقوله معاضدت های 
قضایی به خانواده های شــهدا و ایثارگران تصریح کرد: جامعه ایثارگران داخل 
دستگاه قضایی می توانند برای توسعه معاضدت های قضایی به خانواده های شهدا 
و جانبازان و ایثارگران، ترتیبات الزم را اتخاذ کنند؛ آنها در این راستا می توانند 
نسبت به ساماندهی آن دسته از وکالیی اقدام کنند که خود جانباز یا ایثارگر و 
عضو خانواده شهدا هستند.محسنی اژه ای در ادامه به رئیس مرکز وکال و معاون 
منابع انسانی قوه قضاییه دستور داد که با برنامه ریزی مدون در راستای بسط و 
گسترش ارائه خدمات وکالتی، کارشناسی و مشاوره ای به خانواده معظم شهدا 
و ایثارگــران، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.رییس قــوه قضاییه در پایان با 
تاکید بر اینکه یکی از اولویت های کاری دستگاه قضایی در دوره جدید کاستن 
از هزینه های دادرسی می باشد، گفت: هزینه های دادرسی برای برخی از مردم 
زیاد است و این هزینه ها بعضاً منجر می شود که برخی از مردم پیگیری پرونده  
خود را رها کنند؛ لذا برای کاســتن از هزینه های دادرســی برنامه داریم، البته 
تحقق این مهم نیازمند کمک جدی دولت و مجلس اســت.پیش از ســخنان 
رئیس دســتگاه قضا، محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه 
قضاییه با اشــاره به جلسه پیشین حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با 
جمعی از خانواده های معزز شــهدا، جانبازان و ایثارگران دستگاه قضا همزمان 
با اعیاد شعبانیه سال گذشــته اظهار کرد: رئیس عدلیه در آن جلسه در زمینه 
برگزاری هرچه بیشتر جلسات با جانبازان و ایثارگران قوه قضاییه جهت برآورده 
شــدن انتظارات این عزیزان، تاکید ویژه ای داشتند.الفت با اشاره به ۸۸۰ مورد 
بازدید و سرکشــی خود و همکارانش از خانواده های معظم شــهدا، جانبازان و 
ایثارگران دستگاه قضا در سراسر کشور طی مدت اخیر، از برآورده شدن بخش 
قابل توجهی از انتظارات ایثارگران قوه قضاییه در این مدت خبر داد و گفت: در 
معاونت منابع انســانی و امور فرهنگی قوه قضاییه برنامه های مختلفی در حوزه 
توانمندســازی ایثارگران جهت استفاده بهینه از آنها در بدنه مدیریت دستگاه 
قضایی برنامه ریزی شده و درحال اجراست.قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران نیز در این مراسم طی سخنانی اظهار کرد: روحیه شهادت طلبی 
همچنان در مردم ایران اســالمی وجود دارد و در شــرایط فعلی، تنها »میدان 
نبرد« تغییر کرده اســت.وی در ادامه به ارائه گزارشی پیرامون خدمات دهی در 
حوزه های مختلف به خانواده های معزز شــهدا، جانبازان و ایثارگران پرداخت و 
گفت: هنوز با نقطه مطلوبی که باید به آن دست پیدا کنیم فاصله داریم.رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین با اشاره به موافقت رئیس قوه قضاییه با 
ایجاد شــعب قضایی ویژه برای خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، 
خواستار شکل گیری هرچه سریع تر این شعب در سراسر کشور به ویژه  شهرهای 
بزرگ شد.در این جلسه تعدادی از جانبازان، ایثارگران و همچنین خانواده معظم 
شهدای دستگاه قضا به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در حوزه های مختلف 

پرداختند

سردار محمد کاظمی رئیس سازمان 
اطالعات سپاه شد

با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران 
ســردار سرتیپ پاســدار محمد 
کاظمی به سمت رئیس سازمان 
منصوب شد.به  اطالعات ســپاه 

گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سردار سرتیپ دوم پاسدار 
رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه اعالم کرد: 
با حکم سردار سرلشــکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی،  سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به 
سمت رئیس سازمان اطالعات سپاه منصوب شد.وی افزود : حجت 
االســالم و المسلمین حسین طائب رئیس سابق سازمان اطالعات 
سپاه نیز با حکم سرلشکر حسین سالمی به سمت  مشاور فرمانده 
کل سپاه منصوب گردید.سردار شریف همچنین یادآور شد: رییس 
جدید ســازمان اطالعات سپاه سالها عهده دار مسئولیت« ریاست 
سازمان حفاظت اطالعات ســپاه« بودند و تجارب فراوانی در امور 
حفاظتی، امنیتی و  اطالعاتی دارد.سخنگوی سپاه خاطر نشان کرد: 
حجت االسالم والمسلمین طائب عالوه بر سال ها نقش آفرینی های 
موثر و ارزشمند در سازمان اطالعات و معاونت فرهنگی اجتماعی 
سپاه،  ریاست سازمان بسیج مستضعفین را نیز در کارنامه خود دارد.

به دعوت رئیس جمهور چین صورت می گیرد؛  
سخنرانی آیت اهلل رئیسی در اجالس 

سران بریکس پالس
تهران- ایرنا- رییس جمهور عصر فردا در اجالس سران بریکس و 
تعدادی از کشورها موسوم به »بریکس پالس« شرکت و سخنرانی 
می کند.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری ایرنا، به دعوت رســمی 
شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین بعنوان رئیس دوره ای 
بریکس، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در اجالس سران بریکس و 
تعدادی از کشورها موسوم به »بریکس پالس« شرکت و سخنرانی 
می کند.رئیس جمهور در این اجالس که عصر فردا )جمعه( بصورت 
ویدئو کنفرانس برگزار می شــود، دیدگاه های جمهوری اســالمی 
درخصوص مســائل بین المللی و توســعه همکاری های تجاری و 
اقتصادی با سایر کشورها را تشریح می کند.موضوع پیش بینی شده 
برای این اجالس »گفت وگوهای ســطح باال برای توسعه جهانی« 

است.  

برای بازدید از روند اجرای ساخت واحدهای ۲و۳ نیروگاه اتمی
 رئیس سازمان انرژی اتمی 

به بوشهر می رود
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور بازدید از روند اجرایی و 
پیشرفت ساخت واحدهای ۲و۳ نیروگاه اتمی بوشهر به بوشهر سفر 
می کند.به گزارش ایسنا، محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی 
ایران به منظور بازدید از روند اجرایی و پیشرفت ساخت واحدهای 
۲و۳ نیروگاه اتمی بوشــهر دیروز )جمعه( ۳ تیر ماه به بوشهر سفر 
می کند و از نزدیک در جریان فعالیت عمرانی و پیشرفت عملیاتی 
واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر قرار می گیرد.اسالمی در این 
بازدید بر آغاز عملیات بهســازی خاک)بــه روش DSM( مجموعه 
ســاختمان های دیزل ژنراتور، آرماتوربندی دیوارهای ســاختمان 
راکتور واحد ۲، عملیات ســپرکوبی دو ناحیه از ســایت و عملیات 
خاک برداری و خاک ریزی نواحی ۵ و ۶ ســایت جهت جایگزینی 
الیه Cap rock در واحدهای در دست احداث ۲ و ۳ این پروژه ملّی 

نظارت خواهد کرد.

رئیسی در دیدار وزیر خارجه روسیه:

تحریکات آمریکا و ناتو عامل شکل گیری درگیری ها در اوکراین است
رئیس جمهور گفت: تردیدی نیســت که تحریکات آمریکا و 
ناتو عامل شــکل گیری درگیری های اوکراین است و لذا باید 
نسبت به تالش هایی که برای گسترش نفوذ ناتو در غرب آسیا 
صــورت می گیرد، فعال بود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی ریاســت جمهوری، حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیسی شامگاه چهارشنبه در دیدار »سرگئی الوروف« 
وزیر امور خارجه فدراســیون روســیه، دیدارها و گفتگوهای 
مســتمر رؤسا و مقامات ایران و روســیه را نشانه اراده جدی 
دو کشور برای شکل دادن به دوران جدیدی از همکاری های 
راهبردی ســودمند برای دو ملت از جمله در حوزه اقتصادی 
دانست.رئیسی پس از گزارش وزیر امور خارجه روسیه درباره 
آخرین وضعیت روند رو به گســترش همکاری های اقتصادی 
کشورش با جمهوری اسالمی ایران گفت: تقویت همکاری ها 
و هماهنگی هــا، راهــکار مؤثری بــرای مقابله بــا تحریم و 
یکجانبه گرایی اقتصادی آمریکا علیه کشورهای مستقل است.

رئیس جمهــور همچنیــن پس از گــزارش مبســوط وزیر 
خارجه روســیه از آخریــن وضعیت میدانــی در اوکراین، با 
تأکید بــر اهمیت پایان یافتن هر چه ســریع تر این جنگ و 

آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای کمک به یافتن راه حل 
دیپلماتیک در این رابطه، افزود: تردیدی نیست که تحریکات 
آمریکا و ناتو عامل شکل گیری این درگیری ها بوده است و لذا 
باید نســبت به تالش هایی که برای گسترش نفوذ ناتو در هر 
یک از مناطق جهان از جمله در غرب آســیا، قفقاز و آسیای 
مرکزی صورت می گیرد، فعال بود.رئیس جمهور با اشــاره به 
اهمیت همکاری کشورهای همسایه در حوزه دریای خزر، بر 
ممنوعیت هرگونه حضور نظامی بیگانه در این منطقه و به ویژه 
وضعیت استثنایی سواحل جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد.

»ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه فدراســیون روسیه نیز 
در این دیدار توضیحات مشــروحی درباره ابعاد همکاری های 
تهران و مســکو از جمله در حوزه اقتصادی، ارائه و بر آمادگی 
و عالقمندی کشــورش بــرای ارتقای ســطح همکاری ها با 
جمهوری اسالمی ایران به ســطح راهبردی تأکید کرد.وزیر 
خارجه روسیه با اشــاره به اهمیت عضویت ایران در سازمان 
همکاری های اقتصادی شــانگهای، بر حمایت کشــورش از 
گســترش نقش آفرینی ایــران در ســازمان های منطقه ای و 

بین المللی تصریح کرد.

لندن – ایرنا – سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگار ایرنا گفت که سفر جوسپ بورل به ایران به عنوان بخشی از تالش های جاری در خصوص بازگرداندن برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( به 
اجرای کامل است.به گزارش ایرنا، پیتر استانو در پیامی مکتوب به خبرنگار ایرنا افزود که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا )۲۴ و ۲۵ ژوئن( در تهران خواهد بود.وی ادامه داد که بورل »به عنوان هماهنگ کننده 
برجام با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و سایر همتایان ذیربط ایرانی دیدار و گفت و گو خواهد کرد.«هم زمان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در توئیتر تصریح کرد که دیپلماسی تنها 
راه بازگشت به اجرای کامل توافق هسته ای و معکوس کردن تنش های فعلی است.سعید حطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان پیشتر درباره سفر بورل به تهران گفته بود این سفر در چارچوب رایزنی های 

جاری میان ایران و اتحادیه اروپایی انجام می شود و در خصوص مناسبات دوجانبه، برخی موضوعات منطقه ای و بین المللی و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم ها بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.مذاکرات با محور رفع تحریم ها و از 
سرگیری اجرای توافق هسته ای، پس از ماه ها گفت وگوهای فشرده در وین، به دلیل تعصبات غلط و تعلل در تصمیم گیری ایاالت متحده آمریکا برای جبران اقدامات غیرقانونی این کشور در قبال ایران و برجام، به یک وضعیت بن بست کشیده شد.دولت 
جو بایدن که مدعی رویکرد دیپلماسی در قبال ایران و تالش برای بازگشت به برجام است، تاکنون گامی در جهت نشان دادن حسن نیت خود برنداشته است.قریب به اتفاق کشورهای مشارکت کننده در گفت  وگوها، خواهان جمع بندی سریع تر مذاکرات 
هستند اما دستیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاسی آمریکا در خصوص چند موضوع باقی مانده مهم و کلیدی است.جمهوری اسالمی ایران همواره تاکید کرده است که برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار در صورتی که طرف های غربی 

واقع بین باشند آمادگی دارد.

سخنگوی اتحادیه اروپا:

 سفر بورل به ایران با محور ازسرگیری اجرای توافق هسته ای است
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گزیده خبر

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اعالم کرد
خداحافظی با امضاهای طالیی از آخر تیرماه

رئیس مرکــز ملی بهبود فضای کســب و کار وزارت اقتصاد گفت: تا آخر 
تیرماه همه مجوزها و استعالم های الزم برای کسب و کارها در درگاه ملی 
بارگذاری شــده و از این طریق امضاهای طالیی حذف می شود.به گزارش 
ایســنا، سیدامیر سیاح - رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت 
اقتصاد - در یک برنامه تلویزیونی گزارشــی از روند صدور مجوز کســب و 
کار و تســهیل آن ارائه کرد و گفت: قانــون می گوید هر ایرانی که بخواهد 
کســب و کاری آغاز کند نیاز به مجوز دارد و باید شرایط، مدارک و هزینه 
صدور آن مجوز شــفاف، سهل و الکترونیک )غیر حضوری( باشد. بسته به 
نوع مجوز،   روند صدور برخی ها طوالنی تر است، مثل تاسیس بیمارستان، 
شرکت هواپیمایی، گلخانه و ... البته برخی دیگر ساده تر است، مثل غذای 
خانگی، تعمیر قطعــات و ...وی اضافه کرد: قانون جدید به ما می گوید که 
استعالم ها را باید دستگاه حکومتی بگیرد. استعالم، یعنی سوال حکومت از 
حکومت. در حقیقت، فرد نباید نامه ای را به دســت گرفته و از این سازمان 
به آن سازمان برود. بر همین اساس تاکید می کنم هر دستگاهی که نامه ای 
برای استعالم حضوری صادر کند، تخلف کرده است. در صورت بروز چنین 
تخلفــی، افراد می توانند به درگاه ملی مجوزهــا مراجعه کرده و به صورت 
مســتند شکایت کنند که حتما پیگیری می شود.ســیاح با اشاره به تعداد 
مجوزهای صادر شــده گفت: از روزی که طرح ملی صدور مجوزها، یعنی 
۶ فروردین، آغاز شــده است تا به امروز، حدود ۱۱۰ هزار مجوز درخواست 
شده و تقریبا ۲۷ هزار مجوز صادر شده است. نسبت »درخواست به صدور 
مجوز« حدود ۲۵ درصد اســت که آمار خوبی نیســت؛ به ویژه آنکه عمده 
آنان مشاغل خانگی هستند که ساده ترین مجوز را دارند. رئیس مرکز ملی 
بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: اکنون شاهد تحول اساسی در 
نگاه حکومت به مجوزدادن ها هســتیم. تا قبل از این، هر زمان که حکومت 
می خواسته مجوزی را صادر کند، فرد را صدا می زده تا بیاید و مهارت او را 
ببیند، تســت بیماری و اعتیاد بگیرد، در کالس ها شرکت کند و ... به این 
مجموعه از اقدامات عوامل پیش بینی می گویند. تغییر اساســی بدین گونه 
است که نظارت ها باید پسینی شود. دقت داشته باشید که اکنون در سامانه 
ملی صدور مجوزها این گونه اســت که فرد می تواند مدارک و شرایط الزم 
را ببینــد و از داخل خانه بــدون آنکه به جایی مراجعه کند، این مدارک را 
بارگذاری کرده تا پس از گذشت چند روز، مجوزش صادر شود.وی با حضور 
در برنامه ایران شهر تاکید کرد: قانون جدید به ما می گوید که همه مجوزها 
اعالنی اســت، مگر آنکه خالفش صادر شود. این موضوع در حالی است که 
قبال برعکس بود و می گفتند مجوزها اعالنی نیســت و تایید محور اســت. 
یعنی می گفتند که باید بیایید تا من شــما را تست کنم، مدارکت را ببینم 
و ... اما قانون جدید می گوید که اگر یکسری از شرایط را دارید، کار را آغاز 
کنید اما بعدا شما را امتحان می کنم.او در پاسخ به سوالی درباره این که چرا 
برخی از مجوزها صادر نشده است، گفت: برخی دستگاه ها از اینکه نظارت ها 
پســینی شود، ترس دارند و دوســت دارند مردم را بیاورند و تست بگیرند. 
این اتفاق در حالی اســت که از ســوی رئیس جمهوری این قانون مصوب 
شــده، وزرا و معاون وزرا کامال بدان پایبند هستند، اما در یک الیه پایین تر 
مقاومت هایی وجود دارد. مشکل اینجاست که مجوز را وزیر یا معاون وزیر 
صادر نمی کند بلکه دقیقا همان فرد الیه پایینی که با مردم رودرروســت 
صادر می کند.وی با ذکر یک مثال از تخلف برخی دستگاه ها سخنان خود را 
ادامه داد و گفت: همانطور که می دانید صدور مجوزها از هفته گذشته وارد 
فاز نظارتی شد و سیستم شکایت برایش گذاشتیم. در همین روزها یک نفر 
با ما تماس گرفت و گفت که من در سامانه شما مجوز کالس زبان خواستم، 
اما از یکی از ادارات کل آموزش و پرورش به من زنگ زدند که چرا در آنجا 
ثبت نام کرده اید؟ پیش خودمان می آمدید! این کار تخلف است؛ به عبارت 
دیگر، هرگونه به حضور طلبیدن تخلف اســت، کاغذ دادن برای اســتعالم 
گرفتن تخلف اســت و هرگونه شــرط اضافه خواستن تخلف سیاح از عدم 
همکاری سازمان ثبت احوال در روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 
گالیه کرد و گفت: درگاه ملی نتوانست سرویس خوبی از ثبت احوال بگیرد. 
البته خوشبختانه امسال مجلس قانونی گذاشته و طی آن همه سرویس های 
هویتی، باید از ســوی سازمان فناوری اطالعات در دسترس قرار گیرد و به 
همین دلیل سامانه ای با عنوان »درگاه ملی هوشمند« طراحی شده است و 
هر کس می خواهد خدمتی از دولت بگیرد باید در این سامانه اهراز هویت 
شــود.رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پاسخ به 
ســوال دیگری درباره اینکه قبال مشاغل خانگی مجوز نمی خواسته است، 
گفت: مجوز گرفتن مشــاغل خانگی اجباری نیست و نمی گوییم بیایید به 
شما مجوز بدهیم. ما می گوییم که بیایید رسمی شوید و خود را ثبت کنید. 
اولین منفعت ثبت شدن این است که می توانید از فوایدی مثل دارای برند 
بودن بهره مند شوید و کار خود را گسترش بدهید. هدف ما در وزارت اقتصاد 
این است که اوالً تولد را آسان کنیم و ثانیاً رشد را آسان کنیم.وی هم چنین 
در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا مجوزهای شهرداری زیرنظر وزارت 
اقتصاد می آید یا خیر، گفت: علیرغم اینکه شهرداری ها خیلی زیاد هستند، 
اما خوشبختانه شهردار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد و ۲۱ مجوز آن به 
تایید هیئت رسید. اکنون از وزارت کشور خواهش کردیم که این نمونه به 
مراکز استان ها برود و همه شهرها با یک درگاه وصل شوند.سیاح در بخش 
دیگری از ســخنان خود از دخالت برخی اصنــاف در روند صدور مجوزها 
گالیه کرد و گفت: اصناف دخالت دارند و اختیارهای زیادی به دستشــان 
اســت؛ مثال می توانند تنظیم گری کنند که چه کســی بیاید و رقیب شود 
و چه کســی نیاید. خوشــبختانه اتاق اصناف طرفدار این موضوع است که 
این اختیار اضافه که به اتحادیه ها داده شــده است، کم شود. اینها امضای 
طالیی کثیف هستند. جالب است بدانید که در یکی از شهرها سران اتحادیه 
فروشــندگان خودرو حساب کرده اند که مغازه همگی شان باالی ۹۰۰ متر 
اســت، بر همین اساس قانونی نوشــته اند که هر کس زیر ۹۰۰ متر مغازه 
دارد، پروانه نمی دهیم و حتی پروانه اش را تمدید نمی کنیم. برهمین اساس، 
جلوی مغازه او نیوجرسی گذاشته اند و کسب و کار آن فرد مختل شده است. 
این کار بســیار وقیحانه اســت.وی اضافه کرد: در کل کشور حدود ۲۱۵۰ 
مجوز و استعالم شناســایی شده است که حدود ۳۰۰ مجوز آن مربوط به 
مشــاغل خانگی است. تاکنون ۱۴۹۰ مجوز در سامانه ملی بارگذاری شده 
اســت اما ۶۵۰ تای آن مانده است. تا آخر تیرماه همه مجوزها روی سامانه 
بارگذاری می شــود و پرونده آن بسته می شود. از آن تاریخ به بعد هر کس 
بخواهد مجوزی را درخواست بدهد باید از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام 
کند. اینجاست که دیگر امضا طالیی ها خنثی می شود و همه چیز سیستمی 
می شــود. حتی از داخل وزارتخانه نیز کسی نمی تواند کاری کند.سیاح در 
پایان گفت:  ســایتی به نام بانک اطالعات کسب و کارهای ایران داریم که 
هر مجوزی که از این به بعد صادر می شــود در آن قرار داده می شــود. هر 
اتفاقی که بیفتد، مجوز صادر شده در آنجا قرار می گیرد و قابل راستی آزمایی 
است. البته اکنون هم این سایت آماده است اما به دلیل برخی کارشکنی ها 

نتوانستیم آن را باال بیاوریم.

صدرنشینان تورم کدامند؟
با اعالم گزارش تورم، مشــخص شــد که هزینه خانوارها به طور متوسط ۵۲.۵ درصد 
افزایش داشــته است. این تغییر تحت تاثیر تحوالت قیمتی ناشــی از اصالح نرخ ارز 
واردات که از اردیبهشــت ماه آغاز شــد، قرار دارد و اقالم مرتبــط با آن در صدر تورم 
ایســتادند.به گزارش ایســنا، مرکز آمار ایران روز گذشــته )اول تیرماه(، گزارش تورم 
خردادماه را اعالم کرد و همان طور که پیش بینی می شــد، تحوالت این شاخص قابل 
توجه بود؛ به هر حال در دو ماه اخیر دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که در قانون 
بودجه امسال مجوز آن صادر شد، اقدام کرد و به دنبال آن قیمت جدید کاالهای تحت 

تاثیر این جریان، اعالم شد.

افزایش 26.9 درصدی قیمت خوراکی ها در یک ماه
بررسی گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در خرداد نسبت به اردیبهشت، قیمت کاالها 
و خدمات مصرفی به طور متوســط ۱۲.۲ درصد افزایش داشته است. تورم خوراکی ها و 
آشامیدنی ها ۲۵.۹ درصد و خوراکی ها ۲۶.۹ درصد بوده است.باالترین تورم ماهانه برای 
گروه روغن و چربی ها با ۱۹۹.۸ درصد ثبت شــده و بعد از آن گروه شــیر، پنیر و تخم 
مرغ با ۴۷.۳ درصد، گوشت قرمز و ماکیان ۱۹.۷ و نان و غالت با ۱۹.۳ درصد قرار دارد. 
کمترین تورم ماهانه نیز به آموزش با ۱.۱ درصد ارتباطات ۱.۳ و مســکن و اجاره هر 

یک با ۲.۳ درصد بوده است.

روغن با 285 درصد در صدر ایستاد
اما تورم نقطه به نقطه که نشان دهنده تغییر قیمت کاال نسبت به ماه مشابه سال قبل 
است، بیانگر آن است که به طور متوسط کاالها و خدمات مورد مصرف خانوارها افزایش 
۵۲.۵ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته داشته اند.افزایش قیمت خوراکی ها نسبت 
به خرداد سال قبل،  ۸۵.۵ درصد بوده است که بیشترین میزان افزایش قیمت به گروه 
روغن و چربی ها با ۲۸۵.۴ درصد اختصاص دارد.گروه شــیر، پنیر و تخم مرغ ۱۱۱.۳ 
درصد،  نان و غالت ۹۳.۸ درصد، هتل و رستوران ۸۶.۴، سبزیجات ۷۸.۶ و گروه شکر، 
مربا، شــیرینی و ... ۷۲.۷ درصد افزایش قیمت داشــته اند.در بین کاالهای مصرفی در 
سبد خانوار، کمترین افزایش قیمت نسبت به خرداد پارسال، مربوط به ارتباطات با ۹.۸ 

درصد، آب، برق و سوخت ۲۷.۲ و چای، قهوه و کاکائو با ۳۰ درصد است.

باز هم روغن صدرنشین شد
اما تورم ســاالنه برای خرداد به ۳۹.۴ درصد رســیده که برای خوراکی ها ۵۲.۵ درصد 
گزارش شــده اســت. باالترین حد تورم ســاالنه برای روغن و چربی ها با ۷۰.۱ درصد 
گزارش شده است، ســبزیجات ۶۷.۵، هتل و رستوران ۶۳.۷ و گروه شیر، پنیر و تخم 
مرغ با ۵۹.۸ درصد در رده های بعدی قرار دارند.کمترین تورم ساالنه نیز برای ارتباطات 

با ۴.۷ درصد و گروه آب، برق و سوخت با ۲۴.۲ درصد گزارش شده است.

4200 تومانی ها بیشترین افزایش قیمت را داشتند
همان طور که گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان داد، با توجه به اینکه در بین هفت 
قلم کاالی دریافت کننده ارز ۴۲۰۰، شــش قلم شامل نهاده های تولید از جمله گندم، 
جو، ذرت، کنجاله سویا و همچنین روغن و روغن خام مربوط به تامین کاالهای خوراکی 
است، بیشــترین تاثیر، بر قیمت کاالهای خوراکی بوده است؛ به طوری که گروه هایی 
حاوی گوشــت مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن و البته رســتوران و هتل که از این کاال 
نیز اســتفاده می کنند، بیشترین تورم را در ماه گذشته داشته اند؛ نهاده های تولید این 
اقالم به صورت مســتقیم و غیرمستقیم با کاالهای اساسی وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ 
درارتباط بوده اند.مســئوالن دولتی و البته سازمان برنامه و بودجه، پیش از اقدام برای 
حذف ارز ترجیحی، افزایش تورم کاال بعد از حذف را اعالم  و پیش بینی کرده بودند و 
حتی دلیل افزایش مبلغ یارانه نقدی به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر به هر نفر را برای پوشش 
این افزایش هزینه اعالم کردند، به این ترتیب که یارانه از کاال حذف و به طور مستقیم 

به مردم اختصاص پیدا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

 تورم کنترل خواهد شد
تهران - ایرنا - رئیس سازمان برنامه وبودجه گفت: با وجود تحویل 
خزانه مقروض، دولت را بدون استقراض اداره کردیم، برای کنترل 
تورم با وجود رشد شدید قیمت های جهانی برنامه خوبی در حال 
تدوین و اجرا اســت.به گزارش ایرنا از مرکز اطالع رسانی و امور 
بین الملــل ســازمان برنامه وبودجه، در ادامــه دیدارهای رئیس 
ســازمان با مراجع عظام تقلید دیروز جمعه ســوم تیرماه، سید 
مســعود میرکاظمی با آیت اهلل جوادی آملی دیدار کرد.آیت اهلل 
جوادی آملی در این دیدار با بیان اینکه از تالش های دولت برای 
حل مشــکالت مردم حمایت می کند، گفت: تورم و گرانی یکی 
از مشــکالتی است که دولت باید برای آن برنامه علمی   منطقی 
داشته باشد.ایشان با اشاره به ظرفیت ها خدادادی کشور و وجود 
مردمی نجیب، افزود: با وجود ظرفیت های و امکانات کشور سزاوار 
نیست مردم برای تأمین معیشت خود در مضیقه باشند.آیت اهلل 
جوادی آملی بر به کارگیری انســان ها درستکار و متخصص در 
مناســب دولتی تاکید و تصریح کرد: وجود مفاسد اقتصادی به 
اعتماد مردم و نظام آســیب وارد می کند.ایشان در پایان با بیان 
اینکه به بهبود شرایط حل مشکالت مردم توسط دولت امیدوار 
اســت، گفت: دولت باید در حل مشــکالت مردم مصمم و قوی 
باشد.سید مســعود میرکاظمی هم در این دیدار از برنامه دولت 

برای مهار تورم خبر داد و گفت: سه عامل بدهی های تلنبار شده 
گذشته، رشد قیمت های جهانی و برخی تصمیمات اقتصادی که 
بر اســاس تکلیف قانونی انجام شده از علل رشد تورم است.وی 
افزود: دولت ســیزدهم زمانی روی کار آمده که نه خزانه خالی 
بلکه خزانی مقروض و منفی را تحویل گرفت.معاون رئیس جمهور 
ادامه داد: ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون تخصیص مانده 
بود، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان تعهد خرید اوراق ایجاد شده و ۵۴ 
هزار میلیارد تومان هم تنها در چهار ماه پایانی دولت قبل از بانک 
مرکزی استقراض شده بود.رئیس سازمان برنامه وبودجه با اشاره 
به رشد هشــت برابری نقدینگی در هشت سال گذشته، گفت: 
یکی از ریشــه های تورم چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی 
است در حالی که این موضوع خط قرمز ما است و دولت سیزدهم 
کشور را هشــت ماه بدون ریالی استقراض از بانک مرکزی اداره 
کرد.میرکاظمی اضافه کرد: بر اســاس قانــون دولت مکلف به 
عادالنه کردن یارانه کاالهای اساســی بود، چون در عمل چیزی 
در قانون به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشــت.وی با اشاره به 
ادامه حمایت های ریالی یا کاالیی از مردم برای جبران هزینه ها، 
گفت: کشــورهایی که سال ها با تورم حدود صفر مواجه بودند با 
رشد شدید قیمت های جهانی با تورم تا ۲۰ درصد دست و پنجه 

نرم می کنند، چون قیمت مواد غذایی و انرژی رشد چند برابری 
داشته است.معاون رئیس جمهور ادامه داد: در زمان تحویل دولت 
ذخایر کاالهای اساسی از حد مجاز بسیار پایین تر آمده بود ولی 
در حال حاضر وضعیت ذخایر راهبردی کشور مناسب است.وی با 
بیان اینکه سال گذشته با تمام محدودیت های مالی و بدهی های 
گذشته بودجه عمرانی به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسید، تاکید 
کرد: برنامه دولت تقویت تولید و افزایش صادرات است کما اینکه 
در ســه ماه ابتدایی سال تراز تجاری کشــور مثبت و صادرات 
افزایش خوبی داشته است.رئیس ســازمان برنامه با بیان اینکه 
دولت برای کنترل تورم برنامه ریزی کرده اســت، گفت: انضباط 

بودجه، کاهش هزینه های غیرضروری و کنترل اضافه برداشت ها 
بانک ها با جدیت دنبال خواهد شــد.میرکاظمی ادامه داد: امروز 
دیگر شاهد مرگ روزانه تا ۷۰۰ نفر از مردم در اثر کرونا نیستیم، 
حتی منابع برای تزریق دوز چهارم واکسن نیز تأمین شده است.

وی در پایــان از بهبود وضعیت اقتصاد و کنترل تورم خبر داد و 
افزود: با کنترل تورم، راه افتادن طرح های عمرانی، فعال شــدن 
بخش خصوصــی در تولید با اهرم کردن منابع دولتی، شــاهد 
رشــد بهتر اقتصادی خواهیم بود کما اینکه ســال گذشته هم 
رشــد اقتصادی از میانگین در حد صفر هشت ســاله به بیش از 

۴ درصد رسید.

انتقاداتی  حالیکــه  در 
از  بر روند اخذ مالیات 
خانه های لوکس مطرح 
می شود و وزیر اقتصاد 
نبــود ضمانت اجرایی در این زمینه را مانع وصول مالیات از 
این واحدهای مســکونی می داند، عملکرد دو ماهه سازمان 
مالیاتی نشــان می دهد که در ایــن مدت فقط ۲۷ میلیون 
و ۴۰۰ هــزار تومان از خانه های گران قیمت وصول مالیات 
داشته است.به گزارش ایسنا، مالیات از واحدهای مسکونی 
و بــاغ ویالهایی که ارزش آنها با احتســاب عرصه و اعیان 
بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشــد، از سال گذشته عضوی از 

خانواده پایه های مالیاتی ســازمان امور مالیاتی شد و در آن 
سال، بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی لوکس شناسایی 
شــد.در این بین، آخرین آمار اعالم شده به ایسنا در اواخر 
ســال گذشــته درباره وضعیت پرداخت مالیات خانه های 
لوکس بیانگر این اســت که تا آن زمان معادل ۲۰۰ میلیون 
تومان بوده اســت.البته، روند پرداخت این پایه مالیاتی باز 
هم از سازمان امور مالیاتی مورد پیگیری قرار گرفت اما این 
ســازمان از اعالم رقم دقیق پرداختی های مشموالن امتناع 
و فقــط به بیان اینکه کمتر از ۵۰ درصد صاحبان خانه های 
لوکس در مرحله پذیرش مالیات قــرار دارند، اکتفا کرد.در 
شرایطی که روند کند اخذ مالیات از خانه های لوکس، صدای 

بسیاری از مسئوالن را بلند کرده بود، وزیر اقتصاد نیز از نبود 
ضمانت اجرایی برای اخذ مالیات از خانه های لوکس گله کرد 
و خواســتار کمک مجلس به منظور تعیین ضمانت اجرایی 
برای اخذ این مالیات شد.طبق گفته خاندوزی، تا زمانی که 
صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده است، قصد خرید و 
فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی 
نباشد، نمی توان از وی مالیات گرفت؛ یعنی اگر فردی قصد 
فروش خانه خود را نداشــته باشــد، ابزاری برای وصول آن 
وجود دارد.این اظهارات خاندوزی در حالی است که بر اساس 
اعالم مدیرکل دفتــر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی، 
در راســتای اخذ مالیــات از خانه های لوکس و مطالبه حق 

دولت، کسانی که نسبت به پرداخت این مالیات اقدام نکنند، 
طبق مقررات ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم اموالشان 
برای وصول مالیات با رعایت مقررات قانونی مربوطه توقیف 
خواهد شد.در حالی که مشخص نیست توقیف اموال صاحبان 
خانه هــای لوکس چه میزان در ترغیــب آن ها به پرداخت 
مالیات موثر خواهد بود، بررســی عملکرد درآمدی سازمان 
امور مالیاتی در دوماهه سالجاری نیز به نوعی روند کند اخذ 

مالیات از خانه های لوکس را تایید می کند.
بر اســاس این آمار، سازمان امور مالیاتی در این مدت فقط 
۲۷ میلیــون و ۴۰۰ هزار تومــان از خانه های گران قیمت 

وصول مالیات داشته

عملکرد سازمان مالیاتی در دو ماهه امسال بررسی شد

وصول ۲۷ میلیون تومانی مالیات از خانه های باالی ۱۰ میلیارد!
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گزیده خبر

طی ۷ ماه گذشته محقق شد
 دو برابر شدن حمل نفت

 و فرآورده های نفتی 
مدیر عامل شــرکت ملی نفتکش ایران با ارائه گزارشی از فعالیت های این 
شرکت در دوره مدیریت جدید، نقطه تمرکز مدیریتی خود را بر موضوعات 
کلیدی حل چالش های منابع انســانی، توســعه و نوسازی ناوگان و توجه و 
تمرکز بر اســتفاده از توان داخل ذکر کرده و دستاورد دو برابر شدن حمل 
نفت و فرآورده های نفتی طی هفت ماه گذشــته را از افتخارات ملی شرکت 
ملی نفتکش دانست.به گزارش ایسنا،  حسین شیوا در بازدید از کشتی های 
شــرکت ملی نفتکش در منطقه خارک که به مناسبت چهارم تیرماه، روز 
جهانی دریانورد انجام شــد، ضمن تبریک روز دریانورد به جامعه دریایی و 
همه دریانوردان شرکت ملی نفتکش، فعالیت و کار این دریانوردان را مصداق 
واقعی جهاد در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی عنوان کرد.  شــیوا با بیان 
اینکه در زمینه منابع انسانی و حل چالش های فراروی دریانوردان،  طی چند 
ماه گذشته اقدامات مهمی انجام شده است، این حرکت را رو به جلو توصیف 
و عنوان کرد اقدامات دیگری نیز برای بهبود وضعیت کارکنان و دریانوردان 
شــرکت، اتخاذ خواهد شــد.همچنین در جریان این بازدید، عبدالحسین 
بیــات - رئیس هیات رئیســه صندوق نفت  از تــاش ها و مجاهدت های 
دریانوردان ناوگان این شرکت قدردانی کردند و گفت: خدارا شاکر هستم که 
موقعیتی پیش آمد تا بتوانیم از نزدیک حال و هوای محیط و شرایط کار شما 

دریانوردان را احساس و درک کنیم.

سخنگوی صنعت برق اعام کرد
 جمع آوری ۴۴ مرکز غیرمجاز

 استخراج رمزارز
سخنگوی صنعت برق گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۴ 
مصوبه ســال ١٣٩٨ هیات وزیران در اوقات پیک، 
خرید برق از شبکه سراسری توسط ماینرها ممنوع 
بوده و در مصوبه ســال ١۴۰۰ نیــز وزیر نیرو این 
مساله را به صراحت اعام کرده است.مصطفی رجبی 
مشــهدی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه در قرارداد تامین برق مراکز 
اســتخراج رمزارز این موضوع ذکر شده است، اظهار کرد: در قوانینی که در 
حال طی مراحل تصویب است نیز خرید برق از شبکه برق در ایام محدودیت 
دار )فصل گرم و ســرد( توسط ماینرها ممنوع بوده و باید از روش های دیگر 
مانند دیزل و تجدیدپذیر اقدام به تامین برق کنند.وی با اشــاره به اقدامات 
صــورت گرفته برای جمع آوری ماینرهای غیــر مجاز گفت: با تاش های 
صورت گرفته ۴۴ مرکز غیرمجاز اســتخراج رمز ارز، کشــف و جمع آوری 
شــده که نکته قابل توجه در این موضوع، افزایش تاثیر گزارش های مردمی 
در کشــف مراکز غیرمجاز بوده که نشــان دهنده حساسیت مردم در این 
زمینه است.رجبی مشهدی افزود: از این تعداد مراکز غیرمجاز، ٣۶۴ دستگاه 
ماینر با ظرفیت مصرفی ٩١۰ کیلووات کشــف شده است. ۴۴ درصد از این 
کشــفیات توســط گزارش های مردمی، ١۷ درصد از طریق بازرسی های 
محلی و ٣٩ درصد با ســایر روش ها انجام شده که در گزارش پیشین، سهم 
گزارش های مردمی از این کشــفیات، ١٩ درصــد بوده و بخش عمده ای از 
کشفیات مربوط به استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، 
آذربایجان شرقی و فارس اســت.وی اظهار کرد: در مجموع تاکنون ۷۰٩٨ 
مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز کشف و تعداد ۲٣٣ هزار و ۵۷۵ مرکز جمع 
آوری شده است. هر دستگاه استخراج بیت کوین )ماینر( به صورت متوسط 
توان مصرفی به اندازه پنج یخچال ۲۰ فوت و چهار کولر آبی دارد و به همین 
دلیل اســتخراج های غیرمجاز به دلیل ایجاد اختال در شبکه توزیع، می 
تواند باعث بروز آسیب به وســایل برقی شهروندان شود.سخنگوی صنعت 
برق گفت: هموطنان می توانند در صورت مشاهده تخلف، موارد را از طریق 
ســامانه اینترنتی ســمات به آدرس https://www.tavanir.org.ir/samaat  و یا 
اپلیکیشین برق من گزارش کنند که پس از بررسی و صحت سنجی گزارش، 
به افشاکنندگان پاداش نقدی تعلق می گیرد و اطاعات افشاکنندگان )سوت 

زنان( محرمانه باقی می ماند.

درآمد روزانه ۱۰۰ میلیون دالری روسیه 
از فروش گاز

روسیه از فروش گاز به اروپا با وجود کاهش تحویل به مصرف کنندگان بزرگ 
اروپایی، روزانه بیش از ١۰۰ میلیون دالر درآمد دارد.به گزارش ایسنا، به دلیل 
افزایش قیمت گاز طبیعی، تصور می رود درآمد روســیه از صادرات گاز برابر 
با درآمد ســال گذشته این کشور بود که هنوز صادرات گاز به اروپا را محدود 
نکرده و با اتحادیه اروپا تنش پیدا نکرده بود.تام مارزک مانسر، مدیر تحلیل گاز 
در شرکت ICIS به بلومبرگ گفت: این شوکه کننده است که با وجود کاهش 
۷۵ درصدی عرضه روزانه گاز از ســوی شرکت گازپروم به اروپا، درآمد روزانه 
روســیه از فروش گاز، همچنان به میزان مشابه سال گذشته بوده و مطمئنا 
بســیار باالتر از دوران پیش از شــیوع پاندمی کووید است.روسیه طی هفته 
گذشته عرضه گاز به مشتریان بزرگ اروپایی از جمله مشتریانش در آلمان و 
ایتالیا را با وجود این که با درخواســت پوتین برای پرداخت پول خرید گاز به 
روبل موافقت کرده بودند، به میزان قابل توجهی کاهش داد. بعاوه تعمیرات 
ســاالنه در خط لوله گازی نورد استریم در پیش است و عرضه از طریق این 
خط لوله را در ژوئیه به مدت دو هفته متوقف می کند و اروپا را در شــرایط 
دشــوارتری برای ذخیره سازی گاز پیش از فرا رسیدن زمستان قرار می دهد.

با وجود تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت دریابرد روســیه که قرار است 
تا پایان ســال ۲۰۲۲ اجرایی شود و کاهش چشمگیر صادرات گاز روسیه از 
طریق خط لوله، روسیه همچنان از قیمت های باالی نفت و گاز سود می برد. 
تحریمهای غربی، درآمدهای نفتی روسیه را هدف گرفته اند که تامین کننده 
هزینه های جنگ در اوکراین هستند اما مسکو همچنان میلیاردها دالر درآمد 
اضافی از فروش نفت و گاز به دســت می آورد.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
وزارت دارایی روســیه اوایل ماه جاری اعام کرد روســیه تنها در ژوئن ٣۷.۶ 

میلیارد دالر درآمد نفتی و گازی بیشتر را پیش بینی کرده است.

قیمت نفت در فاز نزولی ماند
قیمت نفت در معامات روز پنج شنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانی سرمایه گذاران از رکود 
اقتصادی و آســیب دیدن تقاضا برای ســوخت، دو درصد سقوط کرد و به روند کاهشی روز 
گذشته ادامه داد.به گزارش ایسنا، بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دالر 
و ٣٩ ســنت معادل ۲.٣ درصد کاهش، به ١۰٣ دالر و ٨۰ ســنت در هر بشکه رسید. نفت 
برنت با دو دالر و ۲۴ سنت معادل دو درصد کاهش، به ١۰٩ دالر و ۵۰ سنت در هر بشکه 
رســید. هر دو شاخص روز چهارشنبه حدود سه درصد ریزش کردند و به پایین ترین حد از 

اواســط ماه مه عقب نشینی کردند.ســرمایه گذاران همچنان به ارزیابی های خود ادامه می دهند تا ببینند چه حد باید 
نگرانی کشیده شدن اقتصاد جهان به سمت رکود در نتیجه اقدام بانکهای مرکزی در افزایش سریعتر نرخ های بهره و مهار 
تورم، باشند.به گفته کازوهیکو سایتو، تحلیلگر ارشد شرکت فوجیتومی سکیوریتیز، بازارهای نفت تحت فشارهای کاهشی 
مانده اند زیرا ســرمایه گذاران نگرانند افزایش نرخهای بهره آمریکا، روند احیای اقتصادی را متوقف کرده و به تقاضا برای 
سوخت ضربه بیشتری بزند. صندوق های سرمایه گذاری آمریکایی و اروپایی در آستانه پایان سه ماهه دوم، در حال فروش 
قراردادهایشان هستند که سرمایه گذاران را دلسرد است. قیمت وست تگزاس اینترمدیت ممکن است پیش از تعطیات 
چهارم ژوییه آمریکا، به پایین ١۰۰ دالر در هر بشکه سقوط کند.در همین حال جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا 
روز چهارشنبه اعام کرد: فدرال رزرو در تاش برای مهندسی یک رکود به منظور توقف تورم نیست اما متعهد است رشد 
قیمتها را کنترل کند حتی اگر ریسک رکود اقتصادی را به همراه داشته باشد.جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا از کنگره 
خواست تعلیق سه ماهه مالیات بنزین فدرال را تصویب کند تا به مبارزه با قیمت های باالی بنزین در جایگاه های سوخت 
کمک کرده و از فشار روی مصرف کنندگان آمریکایی اندکی بکاهد.مدیران هفت شرکت نفتی که از سوی کاخ سفید برای 
پایین بردن قیمت های سوخت تحت فشار قرار گرفته اند، قرار است روز جاری با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنند. بایدن 
از غولهای نفتی به دلیل سودهای کانی که از افزایش قیمتها برده اند، علنا انتقاد کرده است اما صحبت مستقیم رئیس 
جمهور آمریکا با مدیران شرکتهای انرژی یا نمایندگان آنها، به ندرت اتفاق افتاده است.آمار موسسه امریکن پترولیوم نشان 
داد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته حدود ۵.۶ میلیون و ذخایر بنزین ١.۲ میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است در حالی 
که ذخایر سوخت های دیگر شامل دیزل و نفت کوره، حدود ١.۷ میلیون بشکه کاهش یافته است. آمار دولتی نشان داد 
ظرفیت پاالیش نفت آمریکا در سال ۲۰۲١ برای دومین سال متوالی کاهش پیدا کرد و تعطیل ماندن تاسیسات پاالیش، 
مانع از آن تولید بنزین و دیزل کافی شــد.بر اســاس گزارش رویترز، اداره اطاعات انرژی آمریکا اعام کرد آمار هفتگی 

ذخایر نفت که قرار بود روز پنجشنبه منتشر شود، به دلیل مشکات سیستم، حداقل تا هفته آینده به تاخیر می افتد.

نفت برنت به ۱۱۰ دالر عقب نشینی کرد
قیمت نفت در معامات روز جمعه تحت تاثیر نگرانی ســرمایه گذاران از کندی فعالیت اقتصادی آمریکا و تقاضای کمتر 
برای سوخت، نوسانی بود.به گزارش ایسنا، بهای معامات نفت برنت با پنج سنت معادل ۰.١ درصد کاهش، به ١١۰ دالر 
در هر بشکه رسید. بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ١٩ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، به ١۰۴ دالر 
و ۴۶ ســنت در هر بشکه رســید. هر دو شاخص روز پنج شنبه حدود ١.۵ درصد ریزش کردند.به گفته استفن اینس، از 
شرکت مدیریت دارایی SPI، پس از انتشار شاخص مدیران خرید بخش تولید و خدمات آمریکا که ضعیفتر از حد مطلوب 
بود و همچنین آماری که افت بخش تولید آلمان را نشان داد، معامات نفت روند ریزشی پیدا کردند. تحت این شرایط، 
قیمتها باالی نفت به هر گونه اخباری درباره افزایش فشار بر اوپک برای تولید باالتر، فوق العاده حساس خواهند بود.اوپک 
و متحدانش احتماال به برنامه تسریع افزایش تولید در اوت با هدف کنترل قیمتها و تورم، پایبند خواهند ماند. وزیران این 
گروه در نشست دوم ژوئن توافق کردند تولید گروهی به جای ۴٣۲ هزار بشکه در روز توافق اولیه، در یکی از ماههای ژوئیه 
و اوت به میزان ۶۴٨ هزار بشکه در روز معادل هفت درصد از تقاضای جهانی، افزایش پیدا کند. با این حال این گروه به 
دلیل کمبود سرمایه گذاری در میادین نفتی شماری از اعضای اوپک و تحریمهای غربی علیه روسیه، برای افزایش تولید 
به مشکل برخورده است.محمد عون، وزیر نفتی لیبی اعام کرد مصطفی ساناال، رئیس شرکت ملی نفت لیبی آمار تولید 
نفــت را در اختیار وی قرار نمی دهد. این اظهارات، آمار تولید نفت که وزیر نفت لیبی هفته گذشــته اعام کرده بود را 
مورد تردید قرار داد. دفتر وزیر نفت لیبی هفته گذشته به رویترز اعام کرده بود تولید نفت لیبی در نتیجه مسدود شدن 
تاسیسات نفتی توسط گروههای مسلح، به ١۰۰ تا ١۵۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده است.بر اساس گزارش رویترز، آمار 
رسمی ذخایر نفت و فرآورده های نفتی آمریکا قرار بود روز پنجشنبه منتشر شود اما اداره اطاعات انرژی آمریکا اعام کرد 

به دلیل مشکات فنی، انتشار این آمار تا هفته بعد به تاخیر افتاد.

چشم انداز خاورمیانه در سایه خشکسالی

 تشدید بحران با افزایش جمعیت منطقه
خاورمیانه یکی از آســیب پذیرتریــن مناطق از نظر تغییرات 
اقلیمی است. تصاویر ماهواره ای نظامی ایاالت متحده، به وضوح 
این چالش را نشان می دهد که در طول دهه ها تغییرات زیادی 
کرده است.به گزارش ایلنا از خبرگزاری نشنال؛ مطالعه توسط 
موسسه منابع جهانی در سال ۲۰١٩ نشان داد که ١۲ کشور از 
١۷ کشور تحت فشار آب در جهان در خارومیانه هستند. این 
موضوع فشار جمعیتی را برجسته می کند که توسط شاخص 
دولت شــکننده که به عنوان »فشــار بر دولت ناشی از خود 
جمعیت یا محیط اطراف آن« تعریف شده است. برخی از این 
کشــورها از جمله یمن، سوریه و عراق با کمبود آب، تغییرات 
آب و هوایی، جنگ و سوءمدیریت مواجه هستند که مجموعاً 
بحرانی چند جانبه ایجاد می کند و تأثیر خشکسالی و بیابان زایی 
را تشدید می کند.همچنین رشد سریع جمعیت این مشکل را 
افزایش داده است و حتی کشورهایی که مستقیماً تحت تأثیر 
جنگ قرار نگرفته اند مانند اردن و عربستان سعودی برای حفظ 
امنیت آب با چالش روبرو هســتند.تصاویر مرکز فناوری های 
فضایی پیشــرفته ایاالت متحده تغییرات زیاد منطقه از دهه 
١٩۷۰ را نشــان می دهد که جمعیــت خاورمیانه حدود ١۲۰ 
میلیون تخمین زده می شد. حاال براساس برآورد بانک جهانی 
جمعیت این منطقه در ســال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۲۰ میلیون 
نفــر افزایش یافته و در صورت ادامه روندهای جمعیتی فعلی، 
تا ســال ۲۰۵۰ از ۷۰۰ میلیون نفر عبور خواهد کرد.مقایسه 
تصاویر پیشــین با تصاویر ماهــواره ای اخیر، تغییرات کاربری 
زمین را در این افزایش جمعیتی نشان می دهد. در تصویری که 

در ســال ١٩۶٩ از عربستان سعودی گرفته شده، فرودگاه بین 
المللی شــاهزاده نایف بن عبدالعزیز که در سال ١٩۶۴ ساخته 
شده است، به سختی در مرکز عکس قابل مشاهده است؛ اکنون 
با روستاهای جدید، دانشگاه و زمین های دایره ای متمایز آبیاری 

محور تغییر شــکل داده اســت. تصاویری از چنین توسعه ای 
کــه در محیط های خشــک پدیدار می شــوند به چالش های 
پیش رو برای اســتراتژی های ملی آب اشاره می کنند و نشان 
می دهند که چه چیزی برای این جوامع در معرض خطر آینده 

بــا کاهش منابع آب قرار دارد. در مــورد عراق و اردن، راهبرد 
ملی نیازمند ترمیم زیرساخت های قدیمی و سرمایه گذاری در 
روش های آبیاری کارآمدتر است.جواد البکری، استاد کشاورزی 
در دانشــگاه اردن، می گوید که کاهش زیاد سهمیه آب برای 
کشاورزان عاوه بر برداشــت های بد در سال ۲۰۲١ ، به طور 
قابل توجهی بر عملکرد امســال تاثیر می گذارد. وی پیشنهاد 
می کند که دولت باید مجوز آب زیرزمینی را در شــمال یعنی 
دره اردن، یکی از مناطق کشاورزی اصلی کشور را صادر کند. 
اردن بیــش از نیمــی از آب خود را از ســفره های زیرزمینی 
دریافت می کند، اما برخی کارشناسان ترس تخلیه آن را دارند. 
البکری معتقد است که گزینه کمی وجود دارد. وی به نشنال 
گفت: برخی چاه ها باید برای جبران کســری آب حفر شوند. 
برای کاهش رقابت برای آب بین بخش های کشاورزی، خانگی 
و صنعتــی، تمرکز بر بازیافت فاضــاب و تعمیر یا جایگزینی 
زیرســاخت های قدیمی و نشتی متمرکز شده است. تولیدات 
کشاورزی نیمی از منابع آبی اردن را مصرف و در عین حال ۵ 
درصــد در تولید ناخالص داخلی و ۶ درصد به صادرات کمک 
می کند.اتحادیه اروپا سال گذشته اعام کرد که منطقه زرقا-

امان ۶۰ میلیون یورو )۶٣ میلیون دالر( کمک مالی و وام برای 
ساخت تصفیه خانه فاضاب پیشرفته دریافت خواهد کرد. این 
عــاوه بر یک پروژه نزدیک به ٣۰۰ میلیون دالری اســت که 
توسط آژانس کمک رسانی ایاالت متحده برای بهبود تصفیه و 
کارایی آب در زرقا تأمین شده است که طی پنج سال در سال 

۲۰١۶ تکمیل شد.

وضعیت فعلــی عرضه و تقاضا در بازار نفت تا چند ســال 
پیــش به مخیله غول های این صنعــت خطور نمی کرد.به 
گزارش ایسنا، دو سال پیش در اوج پاندمی کووید، شرکت 
بریتیش پترولیوم در گزارش ســاالنه دورنمای انرژی خود 
نوشــته بود: تقاضای جهانی برای نفت در ســال ۲۰١٩ در 
حدود ١۰۰ میلیون بشــکه در روز، به اوج خود رســید و 
پــس از آن به دلیل پیامدهای همه گیری و تســریع گذار 
انرژی کمتر خواهد شــد. با گذشــت دو سال از این پیش 
بینی، بریتیش پترولیوم اذعان کرده که شــاید عطش دنیا 
برای نفت را دســت کم گرفته است اما همچنان این پیش 
بینی بلندمدت که برقی سازی حمل و نقل سرانجام باعث 
رســیدن دوران اوج تقاضا برای نفت می شود را تغییر نداد.
در این بین، بانکهای سرمایه گذاری به دلیل اتفاقات طبیعی 
که پس از فروکش کردن شــیوع بیماری کووید روی داد، 
بهبود تقاضا را پیش بینی می کنند اما آنچه که نتوانســتند 
پیش بینی کنند زیرا پیش بینی آن ممکن نبود گستردگی 
و سرعت بهبود تقاضا بود.جفری کوری، از تحلیلگران بانک 
آمریکایی گلدمن ســاکس در مصاحبه با بلومبرگ، به این 
شــکاف میان انتظارات و واقعیت اذعــان و اظهار کرد که 
بازارها ســریع تر حرکت می کنند و کمبــود عرضه از آنچه 
که ســه یا شــش ماه پیش تصور می رفت، عمیق تر شده 
است. قیمت های انرژی و مواد غذایی با رسیدن به ماه های 
تابستان، به شدت افزایش پیدا کرده اند.شاید ذکر این نکته 
جالب باشــد که حتی سه یا شش ماه پیش، قبل از این که 
عرضه روسیه به عامل تاثیرگذار در روند صعودی قیمت های 
نفت تبدیل شود، عده معدودی از کارشناسان بازار می گفتند 
بازار متوازن است.اد مورس از بانک سیتی یکی از این افراد 
بــود. وی در ماه فوریه به بلومبرگ گفتــه بود انتظار دارد 
بازار نفت بــه دلیل افزایش تولید در آمریکا به خصوص در 
منطقه پرمیان، برزیل و کانادا، مازاد عرضه پیدا کند.در واقع 
اداره اطاعات انرژی آمریکا اخیرا پیش بینی کرده اســت 
تولید نفت در منطقه پرمیان، ماه میادی جاری به رکورد 

باالیی صعــود خواهد کرد اما این افزایش به حدی نخواهد 
بود که عدم توازن بازار جهانی را جبران کند زیرا بســیاری 
از تولیدکنندگان آمریکایی اعام کرده اند تمایلی ندارند یا 
قادر نیستند به دلیل کمبود یا اختال عرضه، تولیدشان را 
افزایش دهند.در کانادا، تولید نفت رو به رشد است و تولید 
نفت این کشور ممکن است حدود یک میلیون بشکه در روز 
افزایش پیدا کند اما هنوز چنین اتفاقی روی نداده است. در 
برزیل، تولید رو به رشد است اما تاکنون تاثیری در قیمتها 
نداشــته است.مسلما نخستین دلیل وضعیت فعلی قیمت، 
تحریم های اعمال شده علیه روسیه و دومین دلیل، ناتوانی 
اوپک برای افزایش تولید مطابق به سهمیه توافق شده است. 
در این بین، عربستان ســعودی و امارات متحده عربی، دو 
تولیدکننده بزرگ عضو اوپک که ظرفیت مازاد تولید دارند، 
در افزایش تولید برای جبران از دست رفتن بشکه های نفت 
روسی، احتیاط به خرج می دهند.شاید جایی یک تحلیلگر 
نفتی نابغه چنین وضعیتی را پیش بینی کرده باشد. شاید 
هم برای تشخیص این وضعیت، نیازی به نبوغ نبوده باشد. 
اعضای اوپک که نتوانســته اند سهمیه تولیدشان را محقق 
کنند سالهاســت برای افزایش تولید مشــکل دارند. روابط 
میان کشــورهای نفتی خاورمیانه و غرب سالهاست وخیم 
شده است و این حقیقت که روسیه بزرگترین صادرکننده 
نفت است، موضوع جدیدی نیست.همچنین شاید بزرگترین 
سورپرایز که دقیقا پیش بینی آن دشوار بوده، سرعت بهبود 
تقاضــا برای نفت و تاب آوری تقاضا بــا وجود افزایش کم 
سابقه قیمت های جهانی بوده است. مشکل نفت و هر تحلیل 
دیگر این اســت که به دلیل عدم وجود اطاعات ضروری، 
همواره باید فرضیاتی انجام گیرد. طرح فرضیه اغلب بی ضرر 
است و هنگامی که یک عامل تاثیرگذار غیرقابل پیش بینی 
می آید، فرضیات به سرعت بی ارزش می شوند. در این مورد 
عامل تاثیرگذار مبهم، روســیه بود اما حتی عوامل شناخته 
شده هم طبق فرضیات تحلیلگران عمل نکردند.تولید آمریکا 
به سرعتی که بعضی پیش بینی می کردند، افزایش پیدا نکرد 
و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به باالی ١۰۰ دالر در هر 
بشکه صعود کرد و در همین سطح ماند. برقی سازی حمل و 
نقل، تقاضا برای نفت را ضعیف نکرده است زیرا برقی سازی 
بسیار آهســته تر از حد انتظار روی می دهد و شاید مهم تر 
از همه، اوپک پاس اعــام کرده که تولید نفت خود را به 
میزان یک میلیون بشکه در روز بیشتر افزایش می دهد اما 
از حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد.بر اســاس گزارش 
اویل پرایس، به نظر می رسد همه مواد الزم برای یک طوفان 
نفتی کامل مهیا شده است و جدیدترین اختال تولید نفت 
در لیبی، چاشنی آن شده است. اوضاع در واقع بسیار بدتر 
از انتظار همه و شاید نگران کننده تر است و به همین منوال 

می ماند زیرا راه حل فوری برای آن وجود ندارد.

طوفان نفتی غیرقابل پیش بینی شد

شــرکتهای انرژی آمریکایی تاش خواهند کرد دولت بایدن 
را متقاعد کنند صادرات ســوخت را بــرای مبارزه با قیمتهای 
سرســام آور بنزین، ممنوع نکند.به گزارش ایسنا، کاخ سفید 
خواســتار برگزاری نشســت فوق العاده با مدیران شرکتهای 
پاالیش بــزرگ آمریکا به منظور بحث دربــاره راه های پایین 
آوردن قیمت های سرســام آور بنزین در جایگاه های ســوخت 
شــده که تورم را به باالترین رکورد در ۴۰ سال اخیر رسانده 
اســت. این دیدار پس از دو هفتــه درگیری لفظی بین رئیس 
جمهور آمریکا و این شــرکت ها بر ســر مقصر اصلی افزایش 
قیمت های سوخت، برگزار می شــود.در هفته های منتهی به 
این دیدار، مقامات کاخ ســفید به شــرکت های پاالیش اعام 

کردند در حال بررســی ممنوعیت محــدود یا کامل صادرات 
ســوخت برای کمک به پاییــن آوردن قیمت داخلی بنزین و 
دیزل هستند.جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی آمریکا روز چهارشنبه 
در کاخ ســفید اعام کرد: مقامات دولتی سوال خواهند کرد 
چرا قیمت بنزین به موازات قیمت نفت کاهش پیدا نمی کند.
گرانهولــم درباره نگرانی صنعت پاالیش از ممنوعیت احتمالی 
صادرات ســوخت، گفت: بایدن تمایلی به کنار گذاشــتن این 
گزینه ها از روی میز ندارد اما مایلیم که به این نگرانی ها گوش 
کنیم.آمریکا بزرگترین صادرکننده فرآورده های پاالیشی است 
و اخیرا شش میلیون بشکه فرآورده های پاالیشی شامل بنزین 
و دیزل صادر کرده است. محدود کردن صادرات می تواند بازار 

آمریکا را موقتا از عرضه فراوان اشباع کرده و قیمت ها را پایین 
بیاورد اما شــرکت های پاالیش نفت با کاهــش تولید، به این 
وضعیت واکنش نشان خواهند داد.مدیران شرکت های بزرگ 
انــرژی می خواهند بایدن را قانع کنند که ممنوعیت صادرات، 
هم پیمانان آمریکا را خشمگین خواهد کرد و به کاهش تولید 
پاالیشــگاه ها منجر می شود زیرا این شــرکت ها دسترسی به 
بازارهای جهانی مهم را از دست می دهند.مکزیک، کانادا و ژاپن 
در میان خریداران بزرگ فرآورده های پاالیشی آمریکا هستند 
و اروپا هم خرید در هفته های اخیر را افزایش داده تا از دســت 
رفتن عرضه روسیه را جبران کند.شرکت های انرژی آمریکایی 
برای پایین بــردن قیمت ها، گزینه هــای محبوب خود مانند 
فناوری جدید ســوخت تجدیدپذیر و تسهیل مقررات حمل را 
پیشنهاد خواهند کرد.بایدن روز چهارشنبه از کنگره خواست 
تعلیق سه ماهه مالیات بنزین فدرال را تصویب کند تا به مبارزه 
با قیمت های باالی بنزین در جایگاه های سوخت کمک کرده 

و از فشــار روی مصرف کنندگان آمریکایــی اندکی بکاهد.بر 
اســاس گزارش رویترز، آمریکا در سال ۲۰١۵ ممنوعیت ۴۰ 
ساله صادرات نفت خام را که برای کمک به وابستگی کمتر به 
نفت خاورمیانه حفظ کرده بود، لغو کرد. این کشور در دو سال 
گذشــته به صادرکننده بزرگ نفت خام و فرآورده های نفتی 
تبدیل شده و در زمره بازیگران مهم در بازارهای انرژی جهانی 

قرار گرفته است.

درخواست شرکتهای پاالیش از بایدن

صادرات سوخت را ممنوع نکنید
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گزیده خبر

فاطمی امین خبر داد؛
تعریف ۵ اولویت کاالیی در قالب طرح جامع 

مبارزه با کاالهای قاچاق
وزیــر صمت گفت: در قالب طرح جامع مبارزه با کاال قاچاق، پنج اولویت کاالیی 
از جمله لوازم یدکی، پوشاک، لوازم خانگی و…، به ترتیب مراحل عملیاتی آن که 
اکنون گام سوم آن آغاز شــده است، اجرایی می شود.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »ســید رضا فاطمی امین« در دومین 
روز از دهه تولید و تجارت به نام »تشکل ها؛ هم افزایی تولید و تجارت« در دیدار 
با نمایندگان تشــکل های بخش خصوصی تصریح کرد: تاکنون ۳۱۷ بخشنامه و 
آیین نامه در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت یکپارچه سازی و به شکل بهینه 
جمع بندی شــده اســت و این روند ادامه دارد.وی ادامه داد: ما باید روی اصالح 
سازوکارها متناسب با شرایط حاضر کشور متمرکز شویم و با تعریف بازه زمانی، 
روی اســتقرار ایده ها و طرح های پیشــرو، به سمت ایجاد و توسعه زیرساخت ها 

حرکت کنیم.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت بیان کرد: برای راهبری مناســب در بخش های 
مختلــف صنعت، معدن و تجارت باید تمامی زوایای نگاه تاریخی گذشــته که 
حدود صدسال قدمت دارد ازجمله دوران بلوغ، دروان جهش و یا افت آن، مسائل 
و ریشه آن ها و همچنین راه حل های موجود را موردتوجه قرار دهیم.فاطمی امین 
افزود: اشراف افراد فعال و حاضر در انجمن ها به مسائل و بخش های مختلف تولید 
و تجارت کشور می تواند به بینش موجود عمق بخشیده و اثرگذار و راهگشا باشد.

وی ادامه داد: وزارت صمت مســئولیت حدود ۲۵ درصد از اقتصاد کشــور را بر 
عهده دارد و با توجه به تنوع و گستردگی زیاد حوزه های تحت پوشش آن، باید 
برای ریشه یابی مسائل و مشکالت و تعریف راهکارهای اثرگذار، فضای همکاری 
جدی و تعاملی دوسویه با تشــکل ها داشته باشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
یادآور شد: برای ثبات بخشی به مقررات موجود از مردادماه امسال در چارچوب 
یک برنامه حدود ۶ ماهه اقدام خواهیم کرد و به طور حتم نظرات و دیدگاه های 
بخش خصوصی و تشــکل ها را موردتوجه قرار خواهیم داد.فاطمی امین تصریح 
کرد: از تشــکل ها درخواســت داریم در هر یک از حوزه های تحت مســئولیت 
خود برای احصاء مســائل و مشکالت مرتبط با مقررات و دستورالعمل های غیر 
مرتبط و ناهم سو پیش قدم شوند و پیشــنهادهای خود را ارائه کنند.وی تأکید 
کــرد: به طور یقین با بخش خصوصی هم عقیده هســتیم که نبود ثبات درروند 
تصمیمات حتی رشــد بخش های موفق را نیز مختل می کند، بر همین ضرورت 
باید همه مسائل به صورت یکجا موردتوجه قرار گیرد و تصمیم گیری های مبتنی 
بر تمامی مقتضیات، اجرا شــوند.فاطمی امین ادامه داد: شــاخص های مختلف 
تولید و تجارت کشــور باید به درستی شناسایی شوند، زیرا تنها در صورت وجود 
ترازهای دقیق اســت که می توانیم متناسب با برنامه هفتم به سمت ایجاد ثبات 
در مقررات حرکت کنیم.وزیر صمت اضافه کرد: در ساختار جدید وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت، بازبینی جدی در امور مرتبــط انجام گرفته و هر یک از دفاتر 
زیرمجموعه وزارتخانه مکلف اند در قالب ظرفیت های تعریف شــده با تشکل های 

بخش خصوصی تعامل خوبی داشته باشند.

سهم ۳ درصدی ایران از بازار میوه روسیه
 ۳۰ درصد محصوالت کشاورزی کشور 

دورریز می شود
نائب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی میــزان دورریزی محصوالت 
کشاورزی در ایران را حدود ۳0 درصد دانست و افزود: مطابق با آمار گمرک و 
وزارت کشاورزی حدود ۵ درصد از محصوالت کشاورزی صادر می شود و اگر ۲۵ 
درصد از تولید را صادر کنیم در بازار داخلی خللی ایجاد نمی شود و از ضایعات 
و دورریزها جلوگیری می کنیم. اما همانگونه که اشــاره کردم زیرساخت های 
لجســتیک برای حمل محصوالت کشاورزی را نداریم و آن ها را دور می ریزیم.

صدرالدین نیاورانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به کاهشی 
شدن روند صادرات میوه و صیفی جات به روسیه، گفت: تجربه سال های پیش 
نشان می دهد با آغاز فصل تابستان اقالم صادراتی به این کشور کاهشی می شود 
چراکه بازار روسیه با محصوالت ارمنستان و آذربایجان تامین می شود. همچنین 
محصوالت کشــاورزی روس ها در این بازه زمانی به دســت می آید.وی با بیان 
اینکه صادرکنندگان از فرصت تحریم ها علیه روسیه بهره و میزان صادرات به 
این کشور را توسعه داده اند، افزود: زیرساخت های توسعه صادرات در کشور ما 
فراهم نشده است از این رو نمی توان سهم واقعی خود را از بازار روسیه تصاحب 
کنیم.نیاورانی ادامه داد: ایران قابلیت کنترل بازار گل زینتی روسیه را دارد اما از 
آنجایی که حمل هوایی به روسیه نداریم نمی توان در صادرات گل موفق باشیم.

به گفته این فعال اقتصادی؛ صادرات سبزی و صیفی جات ما به صورت کانتینری 
انجام می شــود. ما حدود 4 هزار کامیونت های یخچال دار داریم که مطابق با 
آماری که وزارت راه و شهرسازی ارائه داده است حدود ۶ هزار دستگاه کمبود 
داریم.وی با بیان اینکه اجــازه واردات کامیون های خارجی باهدف حمایت از 
تولید داخلی را نمی دهند، خاطر نشان کرد: نرخ کامیون های یخچال دار داخلی 
حدود ۲ میلیارد تومان اســت اما می توان با 800 میلیون تومان مشــابه این 
کامیون ها را وارد کرد.نائب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در پاسخ به 
این پرسش که کاهش صادرات محصوالت کشاورزی در فصل تابستان در حالی 
اتفاق می افتد که ما شاهد تنوع تولید میوه هستیم آیا برای توسعه صادرات میوه 
در این فصل برنامه ای داریم؟ گفت: وزارت کشاورزی و صمت باید در این زمینه 
ورود کند و صادرات میوه و محصوالت تازه خوری به روســیه را توسعه بدهد.

وی با بیان اینکه گمرک مرجع پاسخگویی به حجم صادرات میوه و محصوالت 
تازه خوری به روسیه اســت، تاکید کرد: میزان صادرات میوه به بازار امارات و 
قطر که کمتر از ۱0 میلیون جمعیت دارند بیشــتر از روسیه ای است که ۲00 
میلیون جمعیت دارد.این صادرکننده میوه و صیفی جات با بیان اینکه حضور ما 
در بازار کشورهای پیرامونی ۱00 درصدی نیست، خاطر نشان کرد: کشورهای 
رقیب نیز کنار ما هستند اما حضور ما در مجموع در امارات و قطر پررنگ است.

نیاورانی بیان کرد: آیا وزارتخانه های کشاورزی و صمت برای توسعه صادرات به 
روسیه تمهیداتی اندیشیده اند؟ آیا دولت جوایز صادراتی برای صادرکنندگان در 
نظر گرفته است؟ آیا یارانه به صادرکنندگان تخصیص داده می شود؟ آیا مجوز 
بارگیری کامیون های روس در ایران را داده اند؟ پاســخ به این پرسش ها منفی 
است پس وقتی امکانی ایجاد نشود چگونه انتظار داریم سهمی بیش از ۳درصد 
از بازار روســیه را داشته باشــیم این در حالیست که ترکیه در شرایط جنگی 
حدود ۲0 درصد از بازار روسیه را تصاحب کرده است.نائب رئیس اتحادیه ملی 
محصوالت کشــاورزی میزان دورریزی محصوالت کشاورزی در ایران را حدود 
۳0 درصد دانســت و افزود: مطابق با آمار گمرک و وزارت کشاورزی حدود ۵ 
درصد از محصوالت کشاورزی صادر می شود و اگر ۲۵ درصد از تولید را صادر 
کنیم در بازار داخلی خللی ایجاد نمی شود و از ضایعات و دورریزها جلوگیری 
می کنیم. اما همانگونه که اشــاره کردم زیرساخت های لجستیک برای حمل 
محصوالت کشاورزی را نداریم و آن ها را دور می ریزیم.بنا به اظهارات نیاورانی 
صیفی جاتی مانند بادنجان، کدو، کاهو، فلفل دلمه ای عمده محصوالت صادراتی 

ما به روسیه محسوب می شوند.

 جنگ خوراکی ها و نگرانی 
از امنیت غذایی

هر کسی نمی تواند غذای روسی بخرد؛ روس ها می گویند که به هر 
کسی غذا نمی فروشند و مایلند مواد غذایی و تولیدات غالت آنها بر 
ســر سفره کشورهایی بنشیند که با روسیه طرح دوستی ریخته اند 
و از سیاســت های این کشــور حمایت می کنند؛ اما در مقابل سایر 
کشورهای دنیا نیز که تولیدکنندگان دسته چندم بازار به شمار می 
رونــد، هم محدودیت ها و ممنوعیت هایــی را برای خرید و فروش 
مواد غذایی اعمال مــی کنند.اقتصادآنالین - محبوبه فکوری؛ بازار 
مواد غذایی در دنیا همچنان ملتهب اســت و هر روز سیاست های 
جدیدی از سوی کشورهای صادرکننده عمده مواد غذایی به بازارهای 
جهانی اعالم می شــود. برخی ممنوعیت را اعالم می کنند و برخی 
دیگــر خبر از محدودیت های جدید در این حوزه می دهد و برخی 
کشــورها را به بازی های فروش کاالهای خود راه نمی دهند.در این 
میان ســازمان های بین المللی نیز نگران همین نوع رفتار برخی از 
کشــورها و ورود دید سیاسی به حوزه تامین امنیت غذایی هستند 
که البته این نوع نگاه هم در روســیه و هم در اوکراین نیز به خوبی 
به چشم می خورد و حتی کشورهایی مثل قزاقستان نیز محدودیت 
هایی را در این حوزه اعمال کرده اند.در این میان روز گذشته مقامات 
ارشد روسیه اعالم کردند که تنها به کشورهای دوست خود فروش 
محصوالت غذایی را انجام می دهند و هر کشوری اجازه ندارد نسبت 
به واردات مواد غذایی روس اقدام کند؛ در مقابل اوکراین نیز مسئول 
تامین بخشــی از غالت و مواد غذایی مورد نیاز کشورهای اروپایی 
شده تا بتواند تعادل را در این حوزه حفظ نماید.اما آنچه که در این 
اوضاع بیشتر از هر چیزی مشهود است، حرکت های جدید کشورها 
در حوزه تامین امنیت غذایی و ذخیره سازی های کاالیی است که 
البته فاز اول آن در ماه های ابتدایی شیوع ویروس کرونا به خوبی از 
سوی بسیاری از کشورها مشهود بود به این معنا که حتی کشورهای 
پیشــرفته اروپایی که نه مشــکلی در حوزه تحریم دارند و نه منابع 
ارزی شــان دچار محدودیت است، در ماههای ابتدایی شیوع کووید 
۱۹ اقدام به پر کردن انبارهای خود و ذخیره ســازی کاالها نمودند.

اکنون هم البته برخی از کشــورها به سمت احداث انبارهای ذخیره 
سازی غذا و سیلوهای سبک حرکت کرده اند و زمینه را برای ذخیره 
سازی بیش از گذشته فراهم کرده اند، به همین دلیل است که بازار 
ساخت انبارهای ذخیره سازی پیش ســاخته از سوی مصر اکنون 
بسیار داغ اســت و بسیاری از کشورها متقاضی خرید این انبارهای 
پیش ساخته هستند.نکته حائز اهمیت دیگری که در این میان وجود 
دارد، کاهش تولید به دلیل خشکســالی ها و افزایش دمای هوا در 
برخی از کشورها است که نگرانی دیگری را برای فائو به وجود آورده 
است.بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی فائو، شاخص کل 
بهــای مواد غذایی در ماه می ۲0۲۲ برای دومین ماه متوالی از افت 
0.۶ درصدی برخوردار بوده است و افزایش ۲۲.8 درصدی آن نسبت 
به ماه مشــابه سال قبل کامال مشهود است.در عین حال عامل مهم 
در افت شاخص کل قیمت مواد غذایی را البته می توان در افت قابل 
توجه شاخص بهای روغن های خام دانست؛ ضمن اینکه چهارمین 
ماه متوالی افزایش بهای گندم با افزایش ۵.۶ درصدی طی یک ماه 
می و رشد ۵۶.۲ درصدی طی یکسال نیز مشهود است که عمدتا به 
علت ممنوعیت صادرات توسط هند همراه با افزایش بهای جو و برنج، 
در مقابل افت بهای ذرت و غالت زبر از جمله سورگوم به دلیل بهبود 
شرایط تولید و آغاز فصل برداشت ذرت در برزیل صورت گرفته است.

ناوگان کشتیرانی ایران بزرگتر از فرانسه، ایتالیا و کانادا؛

ایران قدرت ۲۲ دنیا در تجارت دریایی شناخته شد
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل رتبه ایران در رده بندی 
کشــورهای جهان از نظر بزرگی ناوگان کشتیرانی را ۲۲ اعالم 
کرد و سه کشــور عضو گروه هفت را در رده پایین تری نسبت 
به ایران از ایــن نظر قرار داد.به گزارش  ایرنا، کنفرانس تجارت 
و توسعه ســازمان ملل )آنکتاد( در گزارشی از وضعیت صنعت 
حمل ونقل دریایی جهان، کل تعداد کشــتی های تجاری اعم از 
نفتکش ها، کشتی های کانتینری و کشتی های فله بر در پایان 
ســال ۲0۲۱ را ۹۹ هزار و 800 فروند اعالم کرد.ظرفیت حمل 
بار این کشــتی ها بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۳4 میلیون و ۶40 هزار 
تن برآورد شــده اســت که این رقم نسبت به سال قبل رشد ۳ 
درصدی داشــته است. در ســال پیش از آن ظرفیت حمل بار 
ناوگان کشــتیرانی دنیا ۲ میلیارد و ۷۱ میلیون و ۶۳8 هزار تن 

برآورد شده بود.

اضافه شدن 8 فروند کشتی به ناوگان کشتیرانی ایران
آنکتاد در بخش دیگری از گزارش خود کل کشــتی های ایران 
را ۲۵4 فروند اعالم کرد. در ســال ۲0۲۱ تعداد 8 فروند کشتی 
جدید به ناوگان تجارت دریایی ایران افزوده شده است. در سال 
پیش از آن تعداد کشتی های ایران ۲4۶ فروند اعالم شده بود.به 
همین ترتیب ظرفیت حمل بار ناوگان کشتیرانی ایران در سال 
۲0۲۱ حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته اســت و به ۱۹ میلیون و 
۲۵۱ هزار تن رسیده اســت. در سال ۲0۲0 ظرفیت حمل بار 

کشتی های ایران ۱8 میلیون و ۲4۵ هزار تن محاسبه شده بود.

ناوگان کشتیرانی ایران بزرگتر از 3 عضو گروه هفت

مقایسه ایران با ســایر کشورها نشان می دهد این کشور از نظر 
ظرفیت حمل بــار دریایی در رتبه ۲۲ جهان قــرار دارد. رتبه 
ایران نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.  ظرفیت ناوگان 

کشــتیرانی ایران حتی از ســه عضو گروه هفت کشور صنعتی 
یعنی فرانسه، ایتالیا و کانادا بیشتر است. کشورهایی مثل هلند، 
عربستان، برزیل، سوئد، ویتنام، عمان، مالزی، قطر و نیجریه نیز 
ناوگان کشتیرانی کوچکتری نسبت به ایران دارند.برخورداری از 
یک ناوگان دریایی بــزرگ و متنوع یکی از نقاط قوت ایران در 
مقابله با تحریم های آمریکا بوده است و ایران با بهره گیری از این 
ناوگان بزرگ توانسته است تحریم های اقتصادی علیه خود را تا 

حد زیادی خنثی کند.

 بزرگ ترین ناوگان کشتیرانی جهان در اختیار یونان است
بر اساس گزارش آنکتاد، یونان بزرگ ترین ناوگان دریایی جهان 
از نظــر ظرفیت حمل بار را داراســت. ظرفیــت حمل بار کل 
کشتی های یونانی ۳۷۳ میلیون و 4۱۷ هزار تن اعالم شده است. 
تعداد کل کشتی های یونان 4۷0۵ فروند برآورد شده است.چین 
بــا ناوگانی با ظرفیت حمل بار ۲44 میلیون و ۵۵۵ هزار تن در 
رتبه دوم و ژاپن با ۲4۱ میلیون و 848 هزار تن در رتبه سوم از 
این نظر قرار گرفته اند. کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ، آلمان، 
کره جنوبی، نــروژ، برمودا و انگلیس به ترتیب رتبه های چهارم 
تــا دهم را از این نظر به خود اختصاص داده اند.آمریکا با ناوگان 
۱8۱0 فرونــدی و ظرفیت حمل بــار ۵4 میلیون و ۹۷۱ هزار 
تنی در رتبه یازدهم جهان قرار گرفته اســت. سهم ایران از کل 

ظرفیت حمل بار دریایی جهان 0.۹۱ درصد برآورد شده است.

طبــق اعالم ســخنگوی وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت، در اولیــن گام حذف 
قرعه کشــی خودرو؛ ۱۵ طــرح فروش 
خودرو بــدون انجام قرعه کشــی اما از 
طریق سامانه یکپارچه تخصیص عرضه 
می شــود.امید قالیباف به ایســنا، گفت 
که این ۱۵ طرح فــروش در اولین دوره 
عرضه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 
دارای متقاضیانی کمتر از ظرفیت اعالم 
شده بودند و در نتیجه برای فروش آن ها 
قرعه کشی برگزار نخواهد شد.سخنگوی 
وزارت صمــت اعــالم کــرد: متقاضیان 
برای خرید این خودروهــا می توانند به 
ســایت های فروش خودروسازان مراجعه 
و نســبت به خرید محصــول مورد نظر 
اقــدام کنند.وی ضمن تاکیــد بر اینکه 

به تدریــج و با افزایش تولیــد خودروها، 
ســایر طرح های فروش خودرویی نیز از 
شمول قرعه کشــی خارج خواهند شد، 
اظهار کرد: ســامانه یکپارچه تخصیص 
خودرو نقــش مهمی در کاهش التهابات 
بازار خودرو و حذف واســطه ها داشــته 
اســت؛ بطوریکه پیش از ایــن در ازای 
عرضــه ۲0 هزار خودرو توســط یکی از 
خودروسازان حدود ۱۱ میلیون نفر برای 
قرعه کشــی ثبت نام کردند اما در سامانه 
یکپارچه تخصیــص خودرو به ازای ۱۷۶ 
هزار خــودرو، چهار میلیون نفر ثبت نام 
کردند؛ این موضوع نشان می دهد سامانه 
یکپارچه تخصیص خودرو توانسته است 
در تنظیم بــازار موفق عمل کند.فروش 
پنج محصول گروه خودروسازی سایپا در 

قالب پیش فروش یکساله و چهار محصول 
در قالب پیش فروش مشارکت در تولید، 
از امروز )پنجشــنبه( و برای محصوالت 
ایران خــودرو و دیگــر خودروســازان از 
هفته آینــده آغاز خواهد شــد.یادآوری 
می شــود که پیش تر، این مقام مسئول 
تاکید کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با وعده حذف قرعه کشــی روی کار آمد؛ 
بنابراین حذف فرآیند قرعه کشی خودرو 
سیاســت حتمی و قطعی وزارت صمت 
است. هم راستا با افزایش تولید خودرو، 
تا پایان شهریورماه ۵0 درصد مدل دیگر 
از فرآیند قرعه کشــی خارج خواهد شد. 
تا پایان ســال هم تمام خودروها قابلیت 
واگــذاری بدون قرعه کشــی را خواهند 
داشــت.  قالیباف در این باره اظهار کرد 

کــه نکته قابــل توجه این اســت که با 
توجه به اینکه فشــار تقاضا برای برخی 
خودروها کمتر و برای برخی بیشتر است،  
خودروهایــی که متقاضــی کمتر دارند، 
زودتر به حذف قرعه کشــی می رسند و  
خودروهایی که میزان تقاضای بیشتری 
دارند، قدری دیرتر؛ اما این موضوع بدان 
معنا نیســت کــه وزارت صمت حذف 
قرعه کشــی را دنبال نخواهد کرد. زمان 
مورد نیاز برای حذف قرعه کشــی برای 
خودروهــای پرتقاضاتر، بیشــتر خواهد 
بــود. حداکثر تــا پایان ســال جاری یا 
نهایتــا اوایل ســال آینده )بــرای مدل 
خودروهای بســیار پرطرفدار( می توانیم 
خودروها را بدون قرعه کشی عرضه کنیم.    
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خاطرنشــان کرد: خودروسازان به تدریج 
بدون فرآیند قرعه کشــی عرضه خواهند 
کرد، اما قطعا فروش و تخصیص از طریق 

سامانه یکپارچه خواهد بود.

سخنگوی وزارت صمت خبر داد
نخستین گام حذف قرعه کشی خودرو برداشته شد

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق می گوید با توجه 
به برخی ســوابقی که در تسویه حســاب های گذشته وجود 
داشته، منطقی این است که با عراقی ها به شکل نقدی معامله 
کنیم.سید حمید حســینی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 

اگر مــا بتوانیم از مبلغ طلب ۱.۶ میلیارد دالری ایران که در 
عراق آزاد شده برای تسویه بدهی گازی ایران به ترکمنستان 
اســتفاده کنیم، قابل تقدیر است و برای کشور اتفاق مثبتی 
به حســاب می آید اما اگر بنا باشد دولت عراق این پول را در 
حســاب شرکت گاز در بانک تجارت عراق واریز کند، شرایط 
متفاوت می شود.به گفته وی، در صورتی که این پول در بانک 
قرار داده شــده باشد، در واقع همچنان در عراق فریز است و 
همین موضوع باعث می شود که دستیابی به اهداف اقتصادی 
و کمک به وضعیت بازار ارز در داخل کشور با محدودیت هایی 

مواجه شــود.عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق با 
بیان اینکه تجربه نشان داده که باید با عراقی ها به شکل نقد 
معامله کرد، توضیح داد: نگاهی به عملکرد سال های گذشته به 
خوبی این موضوع را ثابت می کند. زمانی که در دولت روحانی  
میزان صادرات گاز به عراق را کاهش دادیم، دولت عراق پول 
خرید محموله واکســن کواکس را پرداخت کرد؛ یا در پایان 
ســال گذشته نیز حدود یک میلیارد دالر از بدهی خود را به 
صورت کاال به ایران پرداخت کرد.حســینی ادامه داد: با این 
شــیوه می توان کاری کرد که دولت عــراق بدهی خود را در 

مدت زمان کوتاه تری و متناسب با نیازهایی که اقتصاد ایران 
دارد پرداخت کنــد.وی با بیان اینکه راه حل نهایی در طلب 
گازی و برقی از عراق، واگذاری قرارداد صادرات این کاالها به 
بخش خصوصی است، تصریح کرد: اگر طلب گازی و برقی ما 
از عراق به بیش از پنج میلیارد دالر رسیده، یکی از مهم ترین 
دالیل آن، دولتی بودن این قراردادهاست. اگر ما می خواهیم 
که صادرات این محصوالت گرفتار بروکراســی اداری و ارزی 
بانک مرکزی نشود، باید به سمت خصوصی سازی این حوزه 
حرکت کنیم.حســینی افزود: بخش خصوصی برای دریافت 
وجه کاالی صادراتی خود در عراق، درگیر تحریم نیست و در 
صورتی که صادرات گاز و برق به این بخش واگذار شود، قطعا 
می توان انتظار داشت که دیگر ارقام بزرگ به شکل بلوکه شده 

در عراق باقی نمانند.

حسینی:

با عراقی ها باید نقدی معامله کنیم
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گزیده خبر
فهرست ابربدهکاران بانکی به روز شد

فهرست تسهیالت و تعهدات کالن جاری و غیرجاری شبکه بانکی از سوی 
بانک مرکزی به روز شــد.به گزارش ایِبنا بــه نقل از عمومی بانک مرکزی،  
بانک مرکزی در اجرای تکلیف مقرر در جزء نخست از بند »د« ذیل تبصره 
)۱۶(  قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور -مصوبه به شماره ۱۱۴۵۰۴/۷۱۵ 
مورخ ۲۹ اســفندماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اســالمی- مبنی بر لزوم 
انتشار اطالعات و جزییات مربوط به تسهیالت و تعهدات کالن و همچنین 
تســهیالت و تعهدات اشــخاص مرتبط، پرداختی توسط هر یک از بانک ها 
و مؤسســات اعتباری غیربانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران پس از تعیین مصادیق آن در شــورای پول و اعتبار در پایان هر فصل، 
آمار تســهیالت و تعهدات کالن و تســهیالت و تعهدات اشــخاص مرتبط 
پرداختی توســط بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی را منتشر کرد.بر 
همین اساس فهرست تسهیالت کالن جاری و تسهیالت کالن غیرجاری هر 
بانک را می توان مشاهده کرد. با عنایت به مصوبه جلسه مورخ ۳۱ خردادماه 
۱۴۰۱شــورای پول و اعتبار در این خصوص، مجموع خالص تســهیالت و 
تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل 
معادل ۱،۰۰۰ میلیارد ریال است، به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در 
جزء نخســت از بند »د« ذیل تبصره )۱۶(  قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ کل 
کشور محسوب می شود و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در چارچوب 
احــکام قانونی و مصوبات موصوف، آمار و اطالعات مربوط به تســهیالت و 
تعهدات کالن و تســهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی توسط هر 
یک از بانک ها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی را در پایان هر فصل پس از 
بررســی از طریق درج در پایگاه اطالع رســانی خود در دسترس عموم قرار 

خواهد داد.

مردم چه زمانی می توانند سهام سرخابی ها را بخرند و بفروشند؟
حدود ســه ماه از پایان پذیره نویسی سهام دو باشگاه استقالل 
و پرســپولیس می گذرد و چشم هواداران و سهامداران این دو 
باشــگاه به تابلو است تا نماد این دو باشگاه قابل معامله شود، 
موضوعی که هر چند وعده های زیادی در مورد زمان اجرای آن 
داده شده اما همچنان به مرحله اجرا نرسیده است.به گزارش 
ایسنا، در زمستان سال گذشته سرانجام طلسم ورود سرخابی ها 
به تاالر شیشــه ای شکســته و فرایند پذیره نویسی سهام دو 
باشگاه انجام شد. بر این اساس پذیره نویسی تعداد یک میلیارد 
و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶  سهم از سهام جدید شرکت 
فرهنگی ورزشی استقالل ایران )سهامی عام( در نماد معامالتی 
)استقاللح ۱( و تعداد یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و 
۵۶۷ سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس 
)سهامی عام( در نماد معامالتی )پرسپولیسح ۱( ناشی از سلب 
حق تقدم به روش ثبت ســفارش در تابلو نارنجــی بازار پایه 
فرابورس ایران، از ۱۵ اســفندماه آغاز شــد و در ۲۸ به پایان 
رســید.طبق آمار در پذیره نویسی پرسپولیس ۳۲۰ هزار نفر 
مشارکت کردند. ۲۶۱ میلیارد تومان از سهام این باشگاه توسط 
حقوقــی ها و بیش از ۸۸ میلیارد تومان نیز توســط حقیقی 
ها خریداری شــد. همچنین ۲۸۶ هزار نفر در پذیره نویســی 
استقالل شــرکت کردند که ۲۸۰ میلیارد تومان از سهام این 
باشــگاه توسط حقوقی ها و ۷۹ میلیارد تومان توسط حقیقی 
ها خریداری شد.سپس اعالم شد که پس از انجام فرایندهای 

الزم از جمله ثبت افزایش سرمایه، تایید سازمان حسابرسی و... 
نمادهای دو باشگاه در بورس معامله شود که البته تاریخ های 
مختلفی نیز برای اتمام فرایندهای مذکور و اغاز معامله سهم 
ها داده شد.برای مثال در تاریخ نهم خردادماه بود که اعالم شد 
نماد اســتقالل قابل بازگشایی بوده و احتمال دارد همزمان با 

جشن قهرمانی این باشگاه، معامالت سهام استقالل نیز صورت 
بگیرد که البته این اتفاق نیفتاد. پس از ان نیز اعالم شــد که 
احتماال نماد هر دو باشــگاه در اواخر خردادماه بازگشایی شود 
که در نهایت خردادماه بدون اینکه شــاهد این اتفاق باشد به 

پایان رسید.

باالخره بازگشایی نزدیک است یا خیر!؟
حال حســین قربانزاده در اخرین اظهار نظر خود در هفته جاری 
درباره باز شــدن نماد استقالل گفته است که نماد استقالل هفته 
آینده در فرابورس بازگشایی می شود تا مردم بتوانند خریدوفروش 
کنند.وی دلیل تاخیر در این بازگشایی را مناسب نبودن وضعیت 
بازار سرمایه اعالم و تاکید کرده است که این بازگشایی باید زمانی 
اتفاق می افتاد که ســهام دار ُخرد هم متضرر نشود. بر اساس این 
گزارش رئیس ســازمان خصوصی ســازی در خبری که در پایگاه 
اطالع رســانی بازار سرمایه منتشر شده اســت درباره بازگشایی 
نماد پرســپولیس نیز توضیح داده است که  نماد پرسپولیس هم 
تا ۳ هفته آینده باز خواهد شد.رئیس سازمان خصوصی سازی در 
حالی زمان قطعی بازگشــایی را اعالم کرده است که میثم فدایی، 
مدیرعامل فرابورس در آخرین اظهار نظر خود در مورد بازگشایی 
نماد استقالل و پرسپولیس توضیح داده است که افشایی های الزم 
در خصوص اســتقالل  انجام شده است و فقط چند افشا در مورد 
صورت های مالی ۶ ماهه مانده اســت. همچنین برای بازگشایی 
به یک تاییدیه احتیاج داریم و بازگشــایی نماد استقالل نزدیک 
تر است. پرســپولیس در مرحله ثبت شرکت ها بوده و فرایند ان 
عقب تر از استقالل است.وی بر این موضوع تاکید کرده است که 
هر چند حداکثر پیگیری از شرکت ها و سازمان خصوصی سازی 
از سوی فرابورس در حال انجام است اما تا افشایی ها انجام نشود 

نمی توان گشایش را انجام داد.

آلت کوین ها یکی از سخت ترین سال ها را می گذرانند و ارزش آلت کوین های اصلی به شدت کاهش یافته و با کاهش احساسات در بازار، 
بدتر شــدن آن هم هنوز در راه است.به گزارش ایســنا و به نقل از کوین، برخی از سرمایه گذاران رخدادهای کنونی در بازار رمزارزهای 
دیجیتال را فرصتی عالی برای خرید سکه هایی با ارزش منصفانه می دانند. آنان معتقدند که سوالنا می تواند یک معامله خوب باشد و دلیل 
آن را پشتیبانی این رمزارز با بالک چین قوی همچنین خرید این سکه توسط برخی از بزرگترین سرمایه گذاران نهادی در جهان می دانند 
و یکی دیگر از دالیل، کاهش قیمت آن عنوان شده چون تاکنون هرگز قیمت آن به اندازه کنونی ارزان نبوده است.همیشه این ترس وجود 
دارد که در طول یک رکود بزرگ در بازار، فعالیت اکثریت آلت کوین ها متوقف شود اما سوالنا با ارزش بازار ۱۲ میلیارد دالری آنقدر بزرگ است که در حال حاضر نتوانیم آن را 
کاهش داد.عملکرد قیمت سوالنا نیز بسیار جالب است. پس از رسیدن به حدود ۲۵ دالر، این سکه برای اولین بار در چند ماه اخیر به زیر ۲۰ دالر سقوط کرد اما از آنجایی که 
بازار کریپتو شاهد بهبودی بود، سوالنا سایر آلت کوین های بزرگ را رهبری کرد و به طور کامل از کل بازار پیشی گرفتند.در حال حاضر، سکه تقریبا باالی ۳۵ دالر است اما ما 
فکر نمی کنیم این قیمت نهایی باشد. در واقع، سقوط کریپتو در ژوئن احتماال برای چند هفته ادامه خواهد داشت. اگر سوالنا به کمتر از ۲۵ دالر رسید، زمان خرید فرارسیده 
است.هر بازاری فراز و نشیب هایی دارد بازار رمزارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر، سرمایه گذاران مشکالت را احساس می کنند اما عوامل زمینه ای 
که در طول سال ها کریپتو را جذاب کرده هنوز تغییری نکرده است حتی زمانی که چشم انداز کسل کننده می شود، ارزهای دیجیتال بهبود می یابند و سکه هایی مانند سوالنا 

پیشرو خواهند بود.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۰۱.۷۶ میلیارد دالر برآورد می شود.

طالی جهانی به دلیل نگرانی از افزایش شدید نرخ بهره برای دومین بار متوالی سقوط کرد.به گزارش ایسنا، قیمت طال امروز جمعه 
ثابت بود اما در مســیر دومین کاهش هفتگی متوالی خود قرار داشــت زیرا نگرانی ها از بانک های مرکزی بزرگ که به طور بالقوه 
افزایش نرخ بهره را برای هدف قرار دادن تورم غیرمجاز که بر تقاضای شمش تاثیر می گذارد، اعمال می کنند.بهای هر اونس طال 
در ساعت ۸ و ۱۲ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۳.۱۰ درصد افزایش به ۱۸۲۵ دالر و ۴۰ سنت رسید و این در حالی بود که اوایل 
جلسه به کمترین میزان در یک هفته اخیر یعنی ۱۸۲۰ دالر و ۹۹ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا با ۰.۱۷ درصد افزایش به 

۱۸۲۶ دالر و ۴۰ سنت رسید.قیمت طال در این هفته حدود ۰.۹ درصد کاهش یافته است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا روز پنج شنبه به قانونگذاران گفت: 
تعهد فدرال رزرو ایاالت متحده برای مهار تورم بدون قید و شرط است، در حالی که او اذعان داشت که نرخ های بهره باالتر ممکن است باعث افزایش بیکاری شود.دالر 
آمریکا ثابت است و انتظارات اکنون به سمت افزایش ۷۵ واحدی فدرال رزرو در ماه جوالی متمایل شده است. دالر قوی، طالی با قیمت دالر را برای خریدارانی که 
ســایر ارزها را در اختیار دارند، گران تر می کند.شــاخص بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله ایاالت متحده امروز جمعه تقویت شد و تقاضا برای طال را محدود کرد. نرخ های 
بهره باالتر و بازده اوراق، هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش می دهد که سودی به همراه ندارد.به گزارش رویترز، سهام در بازارهای جهانی روز پنج شنبه افزایش 
یافت زیرا بازدهی خزانه داری ایاالت متحده به پایین ترین حد دو هفته اخیر رسید، در حالی که مس به پایین ترین حد در ۱۶ ماه گذشته رسید زیرا سرمایه گذاران 

نگران کاهش احتمالی اقتصاد جهانی بودند.

نقطه جوش سقوط طالسوالنا پیشروی بازار خواهد شد؟
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گزیده خبر

تالش های محرمانه آمریکا و دو کشور عربی 
برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

دســتیار وزیر خارجه آمریکا در امــور خاورنزدیک از 
تالش های محرمانه واشــنگتن با دو کشور عربی برای 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی پرده برداشت.به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا، باربارا 
لیف، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاورنزدیک در 

سخنانی در جریان نشست مجلس نمایندگان آمریکا درباره سفر ماه آتی میالدی 
جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور به منطقه و ارتباط آن با عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیســتی اظهار کرد: ممکن است که سفر بایدن منجر به گام های 
بیشتری توسط کشورهای عربی در جهت عادی سازی روابط با اسرائیل شود.وی 
در پاســخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت بایدن درصدد توسعه توافقنامه عادی 
سازی روابط با رژیم صهیونیستی است یا خیر تصریح کرد: ما به صورت محرمانه 
با دو کشــور عربی دیگر در این زمینه تالش می کنیم و من معتقدم که پیش از 
سفر بایدن شاهد اتفاقات جالبی باشیم.وی به جزئیات این تالش ها اشاره ای نکرد 
و گفت: نمی خواهیم جلوتر از رئیس جمهور حرکت کنیم.قرار است که جو بایدن 

اواسط ماه آتی میالدی به اراضی اشغالی و عربستان سعودی سفر کند.

اخبار ضد و نقیض از جراحت شدید حامل 
کیف اتمی روسیه
تهران-ایرنا- یک ســرهنگ بازنشسته روس که وظیفه 
حمل کیف حاوی کدهای اتمی برای والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روســیه را برعهده داشت پس از اینکه 
در خانه اش در نزدیکی مســکو مورد اصابت گلوله قرار 
گرفت در بیمارســتان بستری شــد.به گزارش ایرنا از 

واشنگتن پست، رســانه ها گزارش دادند که حال وادیم زیمین ۵۳ ساله وخیم 
اســت و وی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بســتری است.برادر او روز 
دوشــنبه زیمین را در حالی که آغشــته به خون بود در خانه اش پیدا کرد. این 
مقام نظامی بازنشســته خدمات امنیتی فدرال روسیه که در شوروی به نام »ک 
گ ب« شناخته می شد وظیفه حمل کیف حاوی کدهای تسلیحات اتمی روسیه 
را بر عهده داشــته است. این کیف همیشــه همراه رئیس جمهور روسیه است. 
نشریه انگلیسی »میرور« ادعا کرد که زیمین به خاطر اتهام فساد مالی و دریافت 
رشــوه در طول خدمت خود در خدمات گمرکی روسیه تحت پیگرد قرار گرفته 
بود. زیمین این اتهامات را کامال رد کرده اســت. وی همچنین در دولت بوریس 
یلتســین رئیس جمهور پیشین روسیه مســوول حمل کیف کدهای اتمی این 
کشور بوده است. روزنامه روس »مسکوفسکی کومسومولتس« نوشت که طبق 
گزارش ها وادیم زیمین در زمان حادثه تیراندازی در حبس خانگی بوده است.این 
روزنامه روس همچنین ادعا کرد، با توجه به شــکل جراحت های وادیم زیمین، 
اینگونه نتیجه گیری شده است که وی سعی کرده خودکشی کند. کیف کدهای 

اتمی روسیه »چگت« نامیده می شود.

 »میقاتی« مأمور به تشکیل کابینه جدید
 لبنان شد

نجیــب میقاتی مأمور به تشــکیل دولت جدید لبنان 
شد.به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، نجیب میقاتی 
در رایزنی های الزام آور پارلمانی دیروز )پنجشنبه( برای 
مأموریت تشکیل دولت جدید لبنان، ۵4 رأی به دست 
آورده است.فراکســیون »وفاداری به مقاومت« )شاخه 

سیاســی حزب اهلل لبنان در پارلمان لبنان( نجیب میقاتی را برای پست نخست 
وزیری معرفی کرده بود.فراکســیون وفاداری به مقاومــت در پارلمان لبنان در 
رایزنی های پارلمانی نجیب میقاتی را برای تشکیل کابینه و پست نخست وزیری 
پیشــنهاد داده و تأکید کرد که لبنان به دولتی نیاز دارد که امور و منافع آن را 
برای لبنانی ها مدیریت کند.طول دوره فعالیت دولت مکلف در لبنان تنها چند 
ماه خواهد بود و با پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون در تاریخ ۳۱ اکتبر 

آتی این کابینه نیز به پایان می رسد.

پس از ۳۰ سال،
 سنای آمریکا طرحی برای کنترل سالح 

تصویب کرد
با پیوستن ۱۵ سناتور جمهوری خواه به ۵۰ دموکرات 
مجلس سنا، پس از ۳۰ سال طرحی با هدف کنترل 
مالکیت سالح در آمریکا به تصویب رسید.به گزارش 
ایسنا، این طرح که پاســخی از سوی کنگره به دو 
کشتار اخیر، یکی در فروشگاهی در شهر بوفالو ایالت 

نیویورک و دیگری در دبستان راب شهر اووالدی ایالت تگزاس ارزیابی شده، 
پنجشــنبه شب با ۶۵ رای موافق در برابر ۳۳ رای مخالف تصویب شد تا به 
زودی با تصویب مجلس نمایندگان و امضای جو بایدن به قانونی اجرایی در 
سراســر آمریکا تبدیل شود.مصوبه سنا اکنون به مجلس نمایندگان خواهد 
رفت و انتظار می رود با توجه اکثریت دموکرات ها در آنجا به راحتی تصویب 
و راهی کاخ سفید شود.انتظار می رود این فرآیند ظرف چند روز آینده کامل 
شــود.با این حال، طرفداران کنترل سالح در آمریکا ضمن استقبال از این 
اقدام فراحزبی سناتورها، محتوای طرح را در برابر مطالبات خود بسیار ناچیز 

توصیف کرده اند.

موافقت اتحادیه اروپا با »اعطای وضعیت 
نامزدی« به اوکراین

رهبران اتحادیه اروپا سرانجام با اعطای وضعیت نامزدی 
به اوکراین موافقت کردند؛ اقدامی که کی یف و بروکسل 
آن را »لحظه ای تاریخی« توصیــف کردند.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویتــرز، رهبران اتحادیه 
اروپا در نشست روز پنجشــنبه خود عالوه بر اوکراین 
با اعطای نامزدی به مولداوی نیز جهت پیوستن به این اتحادیه موافقت کردند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین ضمن »تاریخی خواندن« این رویداد، 
در توییتر خود نوشــت: »آینده اوکراین در اتحادیه اروپا اســت.« وی چهار روز 
پس از حمله روسیه به اوکراین در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ درخواستی را برای پیوستن 
کشــورش به اتحادیه اروپا امضا کرد.شارل میشــل، رئیس شورای اروپا نیز این 
اتفــاق را »لحظه ای تاریخی« توصیف کرد و افزود: آینده ما با هم اســت.این در 
حالیست که دیپلمات های اتحادیه اروپا می گویند که پذیرش اوکراین به عنوان 
عضو در اتحادیه اروپا ممکن اســت بیش از یک دهه طول بکشد اما اورزوال فون 
در الین، رئیس کمیســیون اروپا در این باره گفت که معتقد اســت »اوکراین و 
مولداوی با ســرعت و پشتکار هرچه تمام تر، نسبت به اجرای اصالحات ضروری 

اقدام خواهند کرد.«

زلنسکی: اعطای وضعیت نامزدی عضویت 
اوکراین در اتحادیه اروپا تاریخی است

تهران-ایرنا- ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه شب در توییتی 
نوشــت که اعطای وضعیت نامزدی عضویت اوکرایــن در اتحادیه اروپا تاریخی 
اســت.به گزارش ایرنا از ســی ان ان، وی در پیام خود افزود: از تصمیم رهبران 
اتحادیه اروپا  برای اعطای وضعیت نامزدی به اوکراین صمیمانه قدردانی می کنم. 
این یک لحظه منحصر به فرد و تاریخی در روابط اوکراین و اتحادیه اروپا است. 
دیمیترو کولبا، وزیر امورخارجه اوکراین نیز در توئیتی نوشــت: »اوکراین پیروز 
خواهد شد. اروپا پیروز خواهد شــد.« به گزارش ایرنا، رهبران اتحادیه اروپا روز 
پنجشــنبه همزمان با چهارمین ماه جنگ اوکراین در روندی ســریع با اعطای 
وضعیت نامزدی به این کشور و نیز مولداوی برای عضویت در این اتحادیه موافقت 
کردند. » شــارل میشل، رئیس شــورای اروپا پنجشنبه شب در حساب کاربری 
خود در توییتر نوشــت: به توافق رسیدیم. شــورای اتحادیه اروپا لحظاتی پیش 
درباره وضعیت نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا برای اوکراین و مولداوی تصمیم 
گرفت. این یک لحظه ای تاریخی اســت. وی با تبریک به ولودیمیر زلنســکی، 
رئیس جمهور اوکراین و مایا ســاندو، رئیس جمهور مولداوی و همچنین به مردم 
اوکراین و مولداوی، افزود: امروز گام مهمی در مســیر شما به سوی عضویت در 
اتحادیه اروپا برداشته شد. رئیس شورای اروپا تصریح کرد: شورای اروپا تصمیم 
گرفته است »چشم انداز عضویت گرجستان را به رسمیت بشناسد و آماده است 
پس از رســیدگی به اولویت های مهم وضعیت نامزدی به این کشور اعطا کند. 
»رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشــنبه برای گفت وگو درباره موضوعات کاری به 
ویژه عضویت اوکراین در بروکســل گردهم آمدند. پیشــنهاد نامزدی اوکراین و 
مولداوی هفته گذشــته از سوی مقامات ارشد اروپایی اعالم شد. روندی سریع و 
غیر معمول برآمده از شرایط بحرانی که تنها یک هفته به رهبران اروپایی فرصت 
داد تا اســناد و مدارک تسلیم شــده از سوی دو کشور را بررسی کنند. اسنادی 
که آن هم خارج از روند معمول و با سرعت از سوی مقامات اوکراین و مولداوی 

تسلیم مقامات اتحادیه اروپا شد.

طرح ضد ایرانی جدید سنای آمریکا
کمیته منتخب اطالعات ســنا روز )چهارشنبه( به اتفاق آراء 
و بــا ۱۶ رأی موافق بدون رأی مخالف ، الیحه مجوز اطالعات 
برای ســال مالی IAA( ۲۰۲۳( را به تصویب درآورد تا به این 
بهانه برای جامعه اطالعاتی آمریکا مجوز بودجه صادر شود و 
اختیارات حقوقی و قانونی را در اختیار آن ها قرار دهند و نظارت 
کنگره بر جامعه اطالعاتــی را تقویت کنند.به گزارش فارس، 
طبق این گزارش، سناتور »مارک آر وارنر« نماینده دموکرات 
ایالت ویرجینیا که ریاست کمیته اطالعات سنا را برعهده دارد، 
در این خصوص گفت: »قانون مجوز اطالعات برای سال مالی 
۲۰۲۳، نشان دهنده تعهد دو حزب کمیته اطالعات سنا است 
تــا اطمینان حاصل کنند که ســازمان های اطالعاتی آمریکا 
منابع مورد نیاز برای محافظت از کشــور را در اختیار داشته 
باشند«.وی ادامه داد: »الیحه امسال، توانایی کشور برای مقابله 
با دشــمنان را از طریق ارائه پشــتیبانی از اوکراین و تقویت 
تحریم ها علیه روسیه افزایش می دهد و همچنین این الیحه، 
گام های مهمی برای تقویت رهبری فناوری و امنیت سایبری 
برداشته و توانایی ما برای رقابت با چین را افزایش می دهد«.

سناتورهای کنگره یکی از اهداف خود در پیشبرد الیحه فوق 
را مقابله با کشورهایی همچون ایران و کوبا و ونزوئال توصیف 
کردند.»مارکو روبیو« ســناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا و 
معاون رئیس کمیته اطالعات سنا نیز در خصوص این الیحه 
توضیح داد: »قانون مجوز اطالعات امســال، اقدامات و منابع 
در جامعه اطالعاتی را به سمتی که بیشترین نیاز حس شود، 
سوق می دهد تا با تهدیدات فزاینده چین، روسیه، ایران و کره 

شمالی و همچنین کشورهای سرکش در نیمکره ما از جمله 
کوبا و ونزوئال مقابله کند«.وی همچنیــن ادامه داد: »بعالوه 
آن کــه، این الیحه از امنیت ملی، فناوری و نوآوری در مقابل 
دشــمنان متعدد خارجی محافظت می کنــد و در عین حال 
جمع آوری اطالعــات خارجی و تجزیه و تحلیل ما را افزایش 

می دهد و استعداد و تخصص پرسنل ما را افزایش می دهد«.
این اولین بار نیست که سناتورهای آمریکایی تالش می کنند 
تا علیه جمهوری اسالمی ایران الیحه ای را به تصویب درآورند 
و کمیته های دیگر سنا نیز در تصویب لوایحی ضدایرانی بیکار 
ننشســته اند به طوریکه پیش از این در اواســط خرداد ماه، 

کمیته روابط خارجی مجلس ســنای آمریکا طرح موسوم به 
»متوقف کردن پهپادهای ایران« را به تصویب رســاند. رابرت 
منندز، رئیس کمیته روابط خارجی ســنا در بیانیه ای گفت: 
»اقــدام این کمیته در تصویب طرح متوقف کردن پهپادهای 
ایران، گامی مهم در تضمین کردن این است که قانون آمریکا 
هم گام با تجاوزگری های ایران به پیش می رود و ایران را بابت 
اقدامات بی ثبات کننده اش پاســخگو می کند.«قبل از آن نیز، 
در اردیبهشت ماه امسال، دومین طرح ضد ایرانی در مجلس 
سنای آمریکا برای گنجاندن مســائل فرابرجامی در هرگونه 
توافق هســته ای با ایران و جلوگیری از لغو تحریم های سپاه، 
تصویب شد.به نوشته رســانه های آمریکایی، طرح مذکور که 
اقدامی غیرالزام آور برای دولت آمریکا اســت، از کاخ ســفید 
می خواهد تا زمانی که تهران یک ســری از پیش شــرط های 
دشــوار از جمله محدود کردن فعالیت موشــکی بالستیک را 

نپذیرفته، به توافق هسته ای بازنگردد.
این طرح همچنین به دولت بایدن هشدار می دهد که حذف 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از لیست سازمان های تروریستی 
و لغو تحریم ها علیه آن را در هیچ توافق هسته ای جدیدی با 
ایران نگنجاند.مانع تراشی های مقام های آمریکا تاکنون مانع از 
پیشروی مذاکرات وین شده است و با این حال واشنگتن ایران 
را بــه عدم تمایل برای پیشــرفت مذاکرات متهم می کند اما 
مقام های جمهوری اسالمی ایران تأکید کرده اند که اگر ایاالت 
متحده از خود اراده سیاسی نشان دهد، مذاکرات به پیشرفت 

خواهد رسید.

تهران-ایرنا- بــه دلیل افزایش موارد 
ابتــال به آبله میمون در کشــورهای 
اروپایــی یک کمیته ویژه ســازمان 
جهانی بهداشــت امشــب نشستی 
فوق العاده برگــزار می کند تا درباره 
قابلیت تبدیل شــدن این ویروس به 
یک بحران جهــان تصمیم بگیرد.به 
گزارش ایرنا به نقــل از آناتولی، این 
کمیته قرار اســت به سازمان جهانی 
بهداشت کمک کند تا درباره تعیین 
عمومی  بهداشت  اضطراری  وضعیت 
در سراسر جهان در خصوص ویروس 
آبله میمون تصمیم گیری کند. طبق 
توسط  منتشــر شــده  گزارش های 
سازمان جهانی بهداشت از اوایل ماه 

می موارد ابتال به ویروس آبله میمون 
در کشــورهای غیربومی بیشتر شده 
است. بر اساس آمارهای این سازمان 
۲۷4۶ مورد آبله میمون تا ۲۱ ژوئن 
در ۲۹ کشــور جهان شناسایی شده 
است. پیش از این ســازمان جهانی 

بهداشت در موارد شیوع بیماری های 
واگیردار، ۹ کمیته اضطراری تشکیل 
داده اســت که دو مــورد آن مربوط 
به فلج اطفال و ویــروس کرونا بود. 
تدروس گبریسوس مدیرکل سازمان 
جهانی بهداشــت دو هفته پیش در 

نشســت خبری این سازمان در شهر 
ژنو هشــدار داد ممکن اســت مهار 
شیوع جهانی ویروس آبله میمون به 
سادگی امکان پذیر نباشد و خطر آبله 
میمون در کشورهای غیر بومی این 
ویروس جدی و واقعی است.تدروس 
افزود: اگر همه گیری ها مهار نشود و 
ویــروس در مناطق جدید جای پای 
خود را پیدا کنــد، می تواند به طور 
نامحدود در ســطوح پایین بجوشد. 
همچنین ممکن است موارد در برخی 
مکان ها به ابعاد اپیدمی افزایش یابد، 
به این معنــی که تعــداد زیادی از 
مــردم در یک بازه زمانی کوتاه بیمار 

می شوند.

نشست اضطراری سازمان جهانی بهداشت درباره آبله میمون 

راهکار کاخ سفید برای جلوگیری از گاف های بایدن
انتشــار تصویری از رئیس جمهوری آمریکا به همراه یک 
دســتورالعمل درباره نحوه نشســت و برخاستش در یک 
نشست، تمسخر رسانه ها را به همراه داشته است.به گزارش 
ایسنا، سایت شــبکه روســیا الیوم روز )جمعه( تصویری 
تمســخر آمیز را از جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در 
جریان حضور در نشستی درباره »انرژی بادی« منتشر کرد.
نکته جالب توجه این تصویر وجود یک دســتورالعمل در 
دســت جو بایدن است که بر روی آن ساده و ابتدایی ترین رفتارها مانند نحوه ورود به سالن 
و نشســتن و برخاستن به وی یادآوری شده است.بر روی این برگه نوشته شده است: »وارد 
سالن روزولت می شــوید و به حاضران سالم می کنید«، » بر روی صندلی تان می نشینید«، 
»خبرنگاران وارد می شوند«، »سخنرانی کوتاهی می کنید )درحد دو دقیقه(«، »خبرنگاران 
ســالن را ترک می کنند«، »شما سوالی از لیز شــولر )رئیس اتحادیه کارگران( می پرسید«، 
»توجه: لیز به صورت مجازی در نشست مشارکت می کند«، »از حاضران تشکر کرده و  خارج 
می شوید«.پیش از این نیز کارهای عجیبی از جمله ُچرت زدن در جریان یک مراسم نظامی 
و دیدار با نفتالی بنت، نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی، از جو بایدن سرزده بود که بازتاب 

گسترده ای در رسانه ها داشته و تمسخر آنها را به همراه داشته بود.

زاخارووا:
 پوتین از ایران بازدید می کند اما تاریخ آن

 مشخص نیست
ســخنگوی کاخ کرملین اعالم کرد که رئیس جمهور روســیه در تاریخی نامشخص از ایران 
بازدید خواهد کرد.به گزارش ایسنا، ماریا زاخارووا، سخنگوی کاخ کرملین روز جمعه با اشاره 
به ســفر احتمالی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به تهران و شرکت در نشست روند 
آســتانه گفت: او قطعا در زمانی به آن جا ســفر خواهد کرد اما زمان دقیق آن هنوز تعیین 

نشده است.

 آمار تلفات زلزله افغانستان
 به ۱۵۰۰ تن رسید

یکی از مقامات طالبان افغانســتان اعالم کرد، تعداد کشــته شدگان در 
زلزله مهیب روز چهارشنبه به ۱۵۰۰ تن رسید.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری تاس، زمین لرزه صبح چهارشنبه در افغانستان در دو والیت 
»خوست« و »پکتیا« با قدرت ۶.۱ ریشتر رخ داد و عالوه بر هزاران کشته 
و زخمی، خسارت های زیادی نیز به منازل و ساختمان های این دو والیت 
وارد کرد.به گفته مقام مذکور طالبان افغانستان، در این زمین لرزه ۱۵۰۰ 

تن کشته و بیش از ۲۰۰۰  تن زخمی شده اند.

 ماکرون تشکیل دولت وحدت ملی
 را بعید می داند

امانوئل ماکرون تشــکیل دولت وحدت ملی را 
در پی شکســت در انتخابات پارلمانی که طی 
آن اکثریت مطلق در پارلمان را از دســت داد، 
بعید دانست.به گزارش ایسنا، به نقل از فرانس 
۲4، امانوئــل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه 
چهارشــنبه شب در ســخنرانی اعالم کرد که 
مخالف تشــکیل دولت وحدت ملی بعد از شکست ائتالفش در به دست 
آوردن اکثریت مطلق در انتخابات پارلمانی است.ماکرون تصریح کرد که 
اپوزیسیون اعالم کرده که آماده همکاری با دولت وی درخصوص »مسائل 
اصلی« همچون هزینه زندگی، مشاغل، انرژی، آب و هوا و بهداشت است.

وی در عین حال خواهان تشــکیل اکثریت در پارلمان برای اجتناب از 
رکود سیاسی شد.ماکرون گفت: نمی تواند دودستگی ها را نادیده بگیرد، 
دودســتگی های عمیقی که کشــور ما را فراگرفته و در تشکیل پارلمان 

جدید نمود پیدا کرد.

جانسون از گروه هفت و ناتو خواست تا جلوی اوکراین را برای امضای یک »توافق بد صلح« با روسیه بگیرند.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در جریان سفرش به روآندا گفت: پیام من برای همتایانم در گروه هفت و 
ناتو این است که االن زمان سازش و تشویق اوکراینی ها برای امضای یک صلح بد نیست.وی افزود: االن زمان این نیست که چنین توافقی 
صورت گیرد چون به این ترتیب آنها مجبور می شوند تا سرزمین خود را در ازای آتش بس به روسیه بدهند. به نظرم، این شبیه به یک 
فاجعه خواهد بود و باعث می شود تا والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه هرکاری که می خواهد را انجام دهد.روسیه ۲4 فوریه سال جاری میالدی به اوکراین حمله کرد و 
کشورهای غربی به شدت این حمله را محکوم کرده و تحریم هایی سنگین علیه مسکو وضع کرده اند.مسکو و کی یف از ۲4 فوریه ۲۰۲۲ چندین دور مذاکرات داشته اند اما هیچ 
یک به نتیجه ای نرسیده است.جانسون همچنین ادامه داد، لندن مایل به کمک به عملیات مین زدایی در سواحل جنوبی اوکراین است و در حال بررسی ارائه بیمه به کشتی ها 
برای جابجایی میلیون ها تن غالت اســت که در این کشــور انباشته شده است.در این میان، ترکیه در تالش است تا مذاکرات بین سازمان ملل، اوکراین و روسیه را برای ایجاد 
یک کریدور دریایی امن در دریای سیاه میانجی گری کند، اما مسکو می خواهد ابتدا برخی از تحریم های غرب برای تسهیل صادرات غالت و کود شیمیایی لغو شود.نخست وزیر 
انگلیس افزود: کاری است که باید انجام شود. ما با ترکیه و سایر دوستان اروپایی و متحدانمان برای این منظور همکاری می کنیم. وقتی از ما پرسیده شد که آیا دولت می تواند 

تضمین های مستقلی برای بیمه حمل و نقل ارائه دهد دولت لندن اعالم کرد که در حال بررسی همه گزینه هاست.

نیویورک - ایرنا- جمعی از رهبران مذهبی آمریکا با انتشار بیانیه ای از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستند به توافق هسته ای با 
ایران )برجام( بازگردد و تحریم ها علیه مردم ایران را لغو کند.۲۵  رهبر مذهبی آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی با انتشار بیانیه ای  از 
جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور خواستند تا بازگشت سریع به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را دنبال کند.این بیانیه به رهبری 
»کمیته دوســتان قانونگذاری ملی« )FCNL( آماده شده و توسط ائتالف گسترده ای از رهبران مذهبی و سران سازمان های مذهبی، از 

جمله رهبران پروتستان، کاتولیک، انجیلی و یهودی و همچنین روسای جوامع مختلف مسیحی و رئیس شورای ملی کلیساها امضا شده است.در این بیانیه با ابراز نگرانی در 
خصوص برخی گزارش ها درباره مذاکرات وین برای بازگشــت به برجام آمده اســت: ما قویاً از دولت بایدن می خواهیم که بر سر میز مذاکره بماند و برای صلح شجاعت عمل 
داشته باشد.این بیانیه بر مزایای توافق هسته ای ایران از جمله ابزاری برای منع اشاعه هسته ای و اقدامی اخالقی برای پایان دادن به رنج انسان ها ناشی از تحریم های گسترده 
تاکید کرده اســت.در این بیانیه خطاب به بایدن و دولتش آمده اســت: »پیشرفت مستلزم مذاکره و مصالحه است، نه تهدید و ارعاب«.بریجت مویکس رئیس کمیته دوستان 
قانونگذاری ملی گفت: دولت بایدن باید فوری وارد عمل شود و از این فرصت استفاده کند زیرا افراد با ایمان و طرفداران صلح در سراسر آمریکا از بایدن می خواهند که دوباره 
به مسیر دیپلماسی متعهد شود و به توافق هسته ای ایران بپیوندد.در بیانیه این رهبران مذهبی آمده است: ما همچنین از بایدن رئیس جمهوری آمریکا می خواهیم تا از طریق 

لغو تحریم های اقتصادی که به زندگی روزمره مردم ایران  آسیب می رساند، برای گسترش رفاه آنها  اقدام کند.

درخواست جانسون از جی 7 و ناتو:

 جلوی امضای »توافق بد« اوکراین با روسیه را بگیرید
درخواست رهبران مذهبی آمریکا از بایدن

 بازگشت به برجام و لغو تحریم های ضدایرانی
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نتایج پژوهش جدیدی که در »مؤسسه فناوری فدرال زوریخ« انجام 
شده است، نشــان می دهد احتمال پیشروی سرطان پستان هنگام 
خواب شبانه بیشتر است.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو ساینتیست، 
پژوهش جدیدی نشان می دهد که سلول های سرطان پستان عمدتاً 
در شب و هنگام خواب گسترش می یابند و به سایر قسمت های بدن 
می رسند. بدین ترتیب، این فرآیند آن طور که پیشتر تصور می شد، 
به طور مداوم طی روز رخ نمی دهد.پژوهشگران هشدار دادند که این 
نتایج بدان معنا نیســت که افراد مبتال به سرطان باید از خوابیدن 
خودداری کنند تا از گسترش سرطان جلوگیری شود. پژوهش های 
پیشین نشان داده اند که اختالل در خواب می تواند پیشروی سرطان 
پســتان را بدتر کند، اما یک پژوهش جدید نشــان می دهد که در 
نظر گرفتــن بهترین زمــان از روز برای درمان ســرطان می تواند 
درمان را مؤثرتر کند.»نیکوال اســتو« )Nicola Aceto(، پژوهشــگر 
»مؤسســه فناوری فدرال زوریــخ« )ETH Zurich( و از اعضای این 
گروه پژوهشی، گفت: بیشــتر درمان های سرطان، به منظور هدف 
قرار دادن ســلول های تومور در یک زمان خاص طراحی نشــده اند. 
درمان های ارائه شــده با این تصور عمومی انجام می شوند که تومور 
وجود دارد و باید سعی داشت تا در هر زمانی به آن حمله کرد. اکنون 
بهتــر از پیش می دانیم که در زمان های مختلف چه اتفاقی می افتد 
و درمــان باید بهتر انجام شود.»اســتو« و همکارانش پیش از این، 
پژوهش دیگری را در مورد سرطان پستان قابل متاستاز انجام داده 

بودند که طی آن، روند غیرمنتظره ای را تشخیص دادند.

پژوهشــگران »دانشــگاه چینهوا«، نوعی ترکیب دارویی ابداع کرده اند 
که ممکن اســت بــا تبدیل کردن ســلول ها به »ســلول های بنیادی 
همه تــوان« بتواند در آینده امکان فرزنــدآوری را برای زوج هایی که از 
داشتن فرزند ناامید شده اند، فراهم کند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو 
اطلس، پژوهشگران »دانشگاه چینهوا« )Tsinghua University(، ترکیب 
دارویی جدیدی ابداع کرده اند که می تواند ســلول ها را به »سلول های 
بنیادی همه توان« )Totipotent stem cells( تبدیل کند که اساس زندگی 
هستند. این سلول ها می توانند به هر سلولی در بدن تبدیل شوند.همه 
سلول های بنیادی به صورت یکسان ایجاد نمی شوند؛ بلکه آنها در یک 
 Multipotent( »سلســله مراتب قرار دارند. »سلول های بنیادی چندتوان
stem cells(، در بســیاری از بافت های بزرگساالن وجود دارند؛ جایی که 
می توانند به چند نوع ســلول مرتبط با آن بافت یا اندام تبدیل شوند تا 
 Pluripotent stem( »به بهبودی کمک کنند. »سلول های بنیادی پرتوان
cells( در بدن جنین وجود دارند و می توانند تقریبا به هر نوع ســلولی 
در بدن تبدیل شــوند.در باالی این زنجیره، سلول هایی قرار دارند که به 
ســلول های بنیادی همه توان معروف هستند و می توانند به هر کدام از 
سلول های بدن و همچنین به بافت هایی مانند جفت تبدیل شوند. این 
سلول ها، آغاز رشد را نشان می دهند و از زمان تشکیل نخستین سلول 
منفرد تا چند مرحله نخست رشد باقی می مانند. پس از آن، سلول ها به 
سلول های بنیادی پرتوان تبدیل می شوند.در سال های اخیر دانشمندان 
توانسته اند سلول های بالغ را مورد بررسی قرار دهند و حالت پرتوانی را 
به آنها القا کنند که اســاس تحقیقات حوزه پزشکی در زمینه بازسازی 

سلول های بنیادی را تشکیل می دهد.

سرطان پستان هنگام خواب 
شبانه در بدن پیشروی می کند

 یک ترکیب دارویی برای
 زوج های ناامید 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 خشک شدن بخشی از بستر طوالنی ترین رود ایتالیا در اثر خشکسالی
 بی سابقه در این کشور/ رویترز

موتورسیکلت بی  ام و GS R1250 ترافی اینترنشنال 
بی ام و GS یکی از بهترین موتورسیکلت های دنیا برای عالقه مندان طبیعت گردی و سفرهای طوالنی مدت است. مدل جدید، در خط 
تولید تازه تاسیس بی ام و در آلبانی مونتاژ خواهد شد.سری R1250 در کالس های مختلف تولید می شود. سری GS مخصوص مسیرهای 
سخت است و در کالس ادونچر بازار بسیار خوبی دارد. پیشرانه ی GS R1250، قدرت 1۳۶ اسب بخار و گشتاور 1۴۳ نیوتن متر تولید 
می کند. این موتورسیکلت، وزن خالص 2۴۹ کیلوگرم و میانگین مصرف سوخت ۷5/۴ لیتر در صد کیلومتر دارد.از چراغ جلو تا لبه ی 
انتهای بدنه ی موتورسیکلت با تجهیزات مختلف حفاظت شده است تا هنگام برخورد با موانع یا حوادث احتمالی، سالم باقی بمانند. 
پیرامون پیشــرانه هم، گارد محافظ نصب شــده اند. برای GS R1250 دو باکس ساخته شده از استیل ضدزنگ برای حمل وسایل و 
صندلی مناســب سفرهای طوالنی مدت وجود دارد. دیگر آپشــن جالب GS R1250، ست لباس های کاراکوم )Karakum( است. این 
مجموعه کاپشــن و شلوار را شامل می شود که مناسب استفاده در شرایط آب  و هوایی متنوع خواهد بود.موتورسیکلت جدید بی ام و 
GS R1250 برای حضور در مسابقات جهانی و خصوصا رالی داکار آماده می شود. به همین دلیل، تجهیزات ویژه برای عبور از مسیرهای 

سخت بیابان، کوهستان و رودخانه دارد. 

برد دلچسب تیم ملی والیبال در لیگ ملت ها؛

ایران ترمز آمریکا را کشید
تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود از هفته دوم لیگ ملت ها مقابل آمریکا پیروز شد.به گزارش ایسنا، تیم ملی والیبال ایران در 
دومین دیدار از هفته دوم لیگ ملت ها از ساعت 21 و ۳0 دقیقه پنجشنبه شب، دوم تیر مقابل تیم قدرتمند آمریکا به میدان رفت و با 
حساب سه بر صفر )25 بر 1۸، 2۹ بر2۷ و 2۷ بر 25( پیروز شد.  ست اول این دیدار پایاپای شروع شد اما به تدریج ملی پوشان ایران 
پیش افتادند و در امتیاز 12 بر ۷ اولین وقت استراحت فنی را گرفتند. این برتری در ادامه بیشتر شد و ایران 25 بر 1۸ به پیروزی رسید. 
ایران در ابتدای ست دوم هم تیم برتر میدان بود اما حریف در امتیاز 1۷ بازی را به تساوی کشاند. در ادامه رقابت پایاپایی شکل گرفت 
و دو تیم امتیاز به امتیاز پیش رفتند اما در نهایت ملی پوشان کشورمان 2۹ بر 2۷ پیروز شدند. رقابت در ست سوم نزدیک تر پیش رفت 
و دو تیم برای کسب امتیاز تالش زیادی کردند. در حالی که ایران 2۶ بر 25 جلو بود، مرتضی شریفی و اسفندیار به هم برخورد کردند 
که بازی دقایقی متوقف شد تا به وضعیت آنها رسیدگی شود. این ست در نهایت با برتری 2۷ بر 25 ایران  به پایان رسید.  به این ترتیب 
ایران اولین شکست آمریکا در لیگ ملت ها را رقم زد. یانکی ها در تمام دیدارهای هفته اول و اولین دیدار هفته دوم به پیروزی رسیده 

بودند و اولین شکست خود را مقابل ایران تجربه کردند.  

صوفی از رپتو می راز نهانی دانست
گوره ره کس از این لعل، توانی دانست

قدر مجموهعٔ گل رمِغ سحر داند و بس
هک هن ره کو ورقی خواند، معانی دانست

رعهض رکدم دو جهان رب دِل کارافتاده
بجز از عشِق تو باقی همه افنی دانست

آن شد اکنون هک ز ابنای عوام اندیشم
محتسب نیز رد این عیِش نهانی دانست

دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید
ور هن از جانِب ما دل نگرانی دانست

د از ُیمِن نظر لعل و عقیق
َ

ن
ُ
سنگ و ِگل را ک

ره هک قدِر نفِس باِد یمانی دانست
ای هک از دفترِ عقل آیت عشق آموزی

تحقیق ندانی دانست
رتسم این نکته هب 

چهره روز
عباس کیارستمی

عّبــاس کیارســتمی )1 تیــر 1۳1۹ – 1۴ تیر 1۳۹5( 
کارگردان، فیلمنامه نویس، تدوین گر، عکاس، تهیه کننده، 
گرافیست، کارگردان هنری، نویسنده و نقاش ایرانی بود.
کیارستمی به عنوان یکی از تاثیرگذار ترین سینماگران 
جهان نیز شناخته می شود.]۶[کیارستمی سابقه حضور 
در جشــنواره های معتبر بین المللی را داشته که از بین 
آنها می توان به چهار دوره داوری در جشنواره بین المللی 
فیلم کن در ســال 1۹۹۳، 2002، 2005 و 201۴ اشاره 
کرد و از این رو در میان هنرمندان ایرانی پیشــتاز است.
کیارستمی از سال 1۹۷0 میالدی در کارِ سینما شروع به 
فعالیت کرد و بیش از ۴0 فیلم سینمایی، کوتاه و مستند 
ساخت. از مهم ترین کارهایش می توان به: سه گانه کوکر، 
کلــوزآپ )1۹۹0(، طعم گیالس )1۹۹۷(، و باد ما را خواهد برد )1۹۹۹( اشــاره کرد. او در دوره پایانی 
کارش به فیلم ســازی بیرون از ایران روی آورد که حاصلش فیلم هایی مانند کپی برابر اصل )2010( و 
مثل یک عاشــق )2012( بود.کیارستمی عالوه بر سینما در کارهای دیگر هنری از جمله شعر، عکاسی 
چیدمان،موسیقی،طراحی گرافیک، طراحی و نقاشی نیز فعال بود. او را باید در زمرهٔ سینماگران موسوم 
به موج نوی سینما در ایران و همتای سهراب شهیدثالث و پرویز کیمیاوی به شمار آورد. سادگی،استفاده 
از کودکان به عنوان نقش اول و قهرمان داستان، سبک مستندگونه،]۸[ بهره گیری از فضاهای روستایی، 
حذف کارگردان،]12[ شــاعرانگی و نیز مکالمهٔ شخصیت ها در ســواری برخی از ویژگی های فیلم های 
کیارستمی است. کیارستمی در سال 1۳1۹ در تهران به دنیا آمد.]15[. پدرش احمد نام داشت. وی از 
طایفه کیارســتمی های میگون بوده و اصالت وی به شهر میگون شهرستان شمیرانات می رسد.]1۶[ در 
مدرسهٔ جم در قلهک با آیدین آغداشلو همدرس شد. نخستین تجربهٔ هنری او نقاشی بود. او این هنر را 
تا پایان دوران نوجوانی همچنان ادامه داد تا آنجا که در سن 1۸ سالگی توانست در یک مسابقهٔ نقاشی 
برندهٔ جایزه شود. وی اندکی پس از این کامیابی در دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته شد.

فرهنگ

آمد و نیامد دارد و شابدولظیمی اش معروف است. هر روز 
بارها و بارها تّکه و پاره اش می کنیم؛ هنگام تلفن صحبت 
کردن، جلو در ورودی ســاختمان، زمانی که آشنایی را 
اتفاقی در خیابــان می بینیم، موقِع دوراهی های رفتاری 
و غیره. یک »ایرانی« به تعارفش معروف است، اما خوب 
می داند هرجای دنیا برود، بهتر است از تعارف کم کند و 
بر مبلغ بیافزاید.به گزارش ایسنا، مّدتی ست که تعارفات 
روزمرۀ ما ایرانیان، برای خودمان ســوال برانگیز شده. یا 
شاید به واسطۀ ارتباطاتی که در دهه های اخیر به  وجود 
آمده و نقدهای ریز و درشــتی که به این عادِت جمعی 
می شود، یاعث شــده از خود بپرسیم چرا گاهی نسبت 
به چیزهای ســاده و دوراهی های کوچک، رودربایستی 
داریم و ُرک و پوســت کنده نظرمان را بروز نمی دهیم؟شاید عمیق ترین بخِش مرسوم »تعارف کردن« 
بیِن ایرانی ها از رابطه های سلطان-رعیتی برآمده باشد. از آن جایی که در گذشته قانوِن سفت و سختی 
وجود نداشــت و همه چیز به دلخواهِ پادشاه می گذشت و جان و ماِل مردم در گروی اراده و تصمیمات 
او بود، در فرهنگ ایرانیان احســاِس ناامنی و بی اعتمادی، غالب و به نوعی هنجار شد. »ایرانی« همواره 
محیط بیرون را برای خود نامحرم و ناامن می دید و از دیگری می ترسید، که عقایدش را در سینه نگه 
می داشت. همین مسئله باعث شد، »ترس« در الیه های جامۀ ایرانی نهادینه شود و به صورت جزئی در 
فرهنگ عمومی رواج پیدا کند. جالل آل احمد در همین باره معتقد است: »ملتی که هزاران سال به روش 
خودکامگی اداره شــد، در طول تاریخ انفرادی بار آمد و به تقیه عادت کرد و و در هود فرورفت »اســتر 
ذهبک و ذهابک و مذهبک« را پیشۀ خود قرار داد و از همه چیز ترسید...«.از این رو، نتیجۀ این »ترس«، 
نوعی ظاهرســازی و پنهان کاری شد که به عنوان مهم ترین خصیصۀ ناپسند ایرانیاِن آن دوره، در اغلب 
سفرنامه های سّیاحان فرنگی آمده است. البته برداشت بسیاری از اروپاییانی که در زمان قاجاریه به ایران 
سفر می کردند، به دلیِل ناآشنایِی آنان با رسوم و سنن ایرانی در مواجهه با مهمان و آداب میهمان داری، 
منفی ست اما لزوماً تعارفات ایرانیان به این بدی  هم نیست و این سفرنویس ها آش را کمی بیش از حد، 
شــور کرده اند. برای مثال سرهنگ دروویل، سّیاِح فرانسوی، که در زمان سلطنت فتحعلی شاه به ایران 
آمد، معتقد بود »ایرانیان پشت این ظاهر مؤدب و مهربان، صداقت و راستی ندارند«. و از طرفی دیگر، 
سفرنویِس دیگری به نام »لیدی شیل« که همسر سفیر بریتانیا در دورۀ ناصری بود، اعتقاد دارد »یک 
ایرانی در هر مقامی که باشــد به هیچ وجه در ادای احترام و برخاستن از جای خود در هنگام ورود یک 
مهماِن مسیحی درنگ نمی کند...« و این بخش هم نشان دهندۀ ادای احترام نسبت  به میهمان، از سوی 
میزبان اســت. هرچند نظرات و مشاهدات سفرنویساِن قاجاری داّل بر تأیید یا تقبیِح رسم »تعارفات« 
ایرانی نیســت، چراکه هرکدام از آن ها باتوجه به تجربۀ شخصی خود استنتاجی کرده اند، یا به قولی، از 
ظّن خود نظری داده اند و به بُرشــی از یک رفتار پرداخته اند.اما نکتۀ پراهمیت این است که ایرانیان از 
گذشــته تا کنون، تمام چیزهای خوب را برای مهمان شان می خواستند. از بهترین، زیباترین و نوترین 
ظروف گرفته تا چرب ترین غذا و شیرین ترین حلوا، همه و همه، می بایستی به بهترین نحو برای مهمان 
فراهم می شد. حتی مردم لباس های تر و تمیز و نوشان را وقِت مهمانی و بزم به تن می کردند تا پیِش 
چشم دیگران خوش جلوه تر و خوش منظره تر حاضر شوند، یا حتی در معمارِی خانه ها، فراغت و آسایِش 
مهمان را اولویت قرار می دادند. بدین صورت که اتاِق مهمان را که »ِطَنبی« یا »شاه نشــین« نام داشت، 
در بهترین نقطه از خانه بنا می کردند! اتاق »شاه نشین« در معماری ایرانی، به اتاقی آفتاب خور در شماِل  
اندرونی اطالق می شد که ارتفاِع آن معموالً دوبرابر دیگر اتاق های خانه بود و در قسمت باالی این ارتفاع، 
ســقِف نیم گنبدی قرار می گرفت که باعث خنک شدِن اتاق می شد. »شاه نشین ها« با تزئینات خاصی 
نظیر نقاشی و آینه کاری، گچ بُری و شیشه های رنگی همراه بود و در مقابل اتاق، حوض بزرگی ساخته 
می شد و از آن جایی که »آب« ذاتاً خنک است، باعث می شد هوای مطبوعی در اتاق جریان داشته باشد؛ 
بدین ترتیب که هوای داغ به سمت باال و طاِق نیم گنبدی می رفت و هوای سرد بین شاه نشین و حوض در 
جریان بود. این »خوش پوشی« برای مهمانی ها و سورها هم جزو آدابی ست که نه تنها در فرهنگ ایرانی، 
بلکه در بسیاری از فرهنگ ها از دیرباز تا امروز به آن پای بندند و آن را از ارکان معاشرِت سالم می دانند. 
حتی در فارسی اصطالح »لباس پلوخوری« نیز مرسوم است که اشاره مستقیم به اهمیت آراستگی در 
مهمانــی دارد.به عنوان مثالی از مهمان نوازی و تعارفات می توان به ترجیِح مهمان به خود اشــاره کرد. 
چنان که حتی تا اواخِر دهه بیست هم منوال به این صورت بود که مردم عیب می دانستند وقِت نوروز به 
سفر بروند، مبادا مهمان به خانه شان مراجعت کند و به درِ بسته بخورد! همین ارزش گذاری و احترام و 

اهمیت قائل شدن برای دیگری، از ایرانیان مردمی مهمان نواز و خون گرم ساخته  است. 

»تعارف« در فرهنگ ایرانی از کجا آمد؟
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