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تهران- ایرنا- معاون عملیات سپاه گفت: امروز ما مبتکر الگوهای رفتاری راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی، خالقانه و ناشناخته از دید دشمن با ابعاد مختلف و پیچیده 
هستیم که دشمن قادر به درک آن نیست و به همین دلیل دشمن در برخورد با ما با عدم قطعیت رو به روست.گروه امنیتی-دفاعی ایرنا: دوم اردیبهشت ماه سالروز 
تأسیس و یا به عبارت دیگر تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی است؛ نهادی برخاسته از بطن انقالب ملت ایران که برای حفاظت و پاسداری از این دستاورد 
سترگ تشکیل شد و توانسته تا کنون طی ۴۳ سال حیات انقالب اسالمی در تمام عرصه هایی که نیاز کشور بوده و یا از آن جبهه در حال وارد شدن صدماتی به کشور 

بوده، با حضور به موقع و موثر خود نتنها از زیان کشور جلوگیری کند، بلکه با اجرای سبک....
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بزرگترین قدرت موشکی و پهپادی غرب آسیا هستیم
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جیب خالی مردم برای جبران افزایش 
تعرفه های پزشکی

پرداختی مردم بابت تعرفه های پزشــکی، با جیب آنها همخوانی 
ندارد و همین موضوع سبب خواهد شد تا برخی بیماران قید درمان 
را بزنند. در حالی که بیمه ها نیز کنار نشسته اند و کاری نمی کنند.به 
گزارش خبرنگار مهر، موضوع افزایش نرخ تعرفه های پزشکی، یکی 
از چالش های نظام سالمت کشور است که هر سال شاهد تکرار آن 
هستیم و آن طور که از شواهد امر بر می آید، قرار نیست این معضل، 
یک بار برای همیشه حل و فصل شود.در همه جای دنیا، سازمان های 
بیمه گر یک پای ثابت تأمین هزینه های ســالمت هســتند و این 
موضوع با توجه به شــرایط اقتصادی کشورها و همچنین سهمی 
که سالمت از تولید ناخالص داخلی دارد، متغیر است. به طوری که 
برخی دولت ها، ســهم حداکثری را برای سالمت در نظر می گیرند 
و برخــی دولت ها نیز، حداقل و بعضــی نیز، به گونه ای دیگر عمل 
می کنند.در واقع، ســهم ســالمت از تولید ناخالص داخلی یکی از 
شاخص های توسعه نیافتگی کشورها محسوب می شود. این شاخص 
در واقع بیانگر میزان توجه به بخش سالمت است.سهم هزینه های 
ســالمت از تولید ناخالص داخلی در ایران در ســال های ۱۳۸۱ تا 
۱۳۹۰، تقریباً روند ثابتی را طی کرده استسهم هزینه های سالمت 
از تولیــد ناخالص داخلی در ایران در ســال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰، 
تقریباً روند ثابتی را طی کرده اســت. بر این اساس متوسط سهم 
هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی کشور در ۱۰ سال مورد 
بررسی ۵٫۸ درصد بوده است.تأمین مالی یکی از موضوعات چالش 
برانگیز در نظام سالمت بوده و روش های مختلف آن، نقش مهمی 
در میزان، توزیع و نحوه دسترسی جامعه به مجموعه ای از خدمات 

بهداشتی و درمانی مورد نیاز در قیمت های عادالنه خواهد داشت.

سهم اعتبارات سالمت در سال های 92 تا 99
سهم اعتبارات بخش ســالمت از بودجه عمومی در سال ۹۲، ۱۰ 
درصد بود که در ســال ۹۹ به ۱۷ درصد افزایش یافت. همچنین 
سرانه بهداشــت و درمان تأمین شده توسط بودجه عمومی دولت 
در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۲ بالغ بر ۴.۳ برابر شد.پرداختی بابت 
بستری بیماران شهری در بیمارستان های دولتی در سال ۹۲ بالغ 
بر ۳۷ درصد بود که در ســال ۹۹ به ۱۰ درصد کاهش یافته است. 
همین موضوع برای بیماران روســتایی نیز در سال ۹۹ به ۵ درصد 

رسید.

بودجه سالمت در 1401
بودجه نظام ســالمت در الیحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۲۶ درصدی 
نســبت به سال ۱۴۰۰ داشته است.۱۲۵ هزار میلیارد تومان از کل 
بودجه امسال سهم دانشگاه های علوم پزشکی است که ۷۱ درصد از 
کل بودجه نظام سالمت را شامل می شودکل اعتبارات حوزه سالمت 
نزدیک به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان اســت که بر این اساس، سهم 
نظام ســالمت از بودجه عمومی دولت حدود ۱۱ درصد می شــود.

حدود ۴۷ درصد از بودجه نظام ســالمت از محل منابع عمومی و 
۳۵ درصد درآمد اختصاصی دانشــگاه های علوم پزشکی و نهادها و 
سازمان های وابسته به وزارت بهداشت تأمین می شود؛ عالوه بر این 
سهم طرح تملک دارایی های سرمایه ای ۱۸ درصد است.از مجموع 
۱۷۴ هزار میلیارد تومانی کــه در الیحه بودجه ۱۴۰۱ برای نظام 
ســالمت در نظر گرفته شده است حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان 
ســهم دانشگاه های علوم پزشکی است که ۷۱ درصد از کل بودجه 
نظام سالمت را شامل می شود.از کل ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی که 
به دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص پیدا کرده حدود ۶۰ درصد 
از منابع عمومی و ۳۸ درصد از درآمدهای اختصاصی تأمین می شود 
و دو درصد نیز از سایر منابع مانند هدفمندی یارانه ها تخصیص پیدا 
می کند.در الیحه بودجه ۱۴۰۱ برای هر کدام از بخش های ســتاد 
وزارت بهداشــت و سازمان بیمه ســالمت ۲۱ هزار میلیارد تومان 

بودجه در نظر گرفته شده است.

پرداختی از جیب مردم بابت هزینه های سالمت
یکی از شــاخص های مهم در نظام سالمت، کاهش سهم پرداختی 
مردم بابت هزینه های ســالمت است که این مهم، با توجه به نقش 
بیمه ها در حمایت و پوشش هزینه ها، خودنمایی می کند.متأسفانه 
ســازمان های بیمه گر بزرگ کشور، یعنی ســازمان بیمه سالمت 
و ســازمان تأمین اجتماعی، آن طور که باید و شــاید نتوانسته اند 
هزینه های مردم را کاهش دهنــد و همچنان، ۶۰ درصد هزینه ها 
از جیب مردم پرداخت می شــود. در حالی که بر اساس قانون بیمه 
همگانی، سهم پرداختی بیمه ها باید ۷۰ درصد باشد.ایرج خسرونیا 
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در گفتگو با خبرنگار 
مهر، با عنوان این مطلب که جامعه پزشکی حاضر نیست ریالی از 
جیب بیمار پرداخت شود، گفت: متأسفانه پوشش بیمه ای خدمات 
به اندازه ای نیست که رضایت بیمار و پزشک را به دنبال داشته باشد.

به گفته وی، بر اســاس قانون بیمه همگانی، ۷۰ درصد هزینه های 
بیماران را بیمه ها باید پرداخت کنند که در شــرایط کنونی چنین 
چیزی را نمی بینیم.رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 
تاکیــد کرد: در حال حاضر وقتی بیمار به مطب می آید، ۸۰ درصد 
هزینه را از جیب پرداخت می کند و این مشکل متوجه بیمه ها است.

وی افزود: این روند پرداخت هزینه های ســالمت، ظلم به اقشــار 
آسیب پذیر جامعه است.

نقش بیمه ها در شورای عالی بیمه سالمت
تعرفه های پزشکی همواره در شورای عالی بیمه سالمت، مورد بحث 
و بررسی قرار می گیرد و بعد از تصویب، به سازمان برنامه و بودجه 
مــی رود و بعد از آن، هیأت دولت ایــن تعرفه ها را تصویب و ابالغ 
می کند.اعضای شورای عالی بیمه سالمت را سازمان های بیمه گر، 

وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل می دهند.
ادامه در همین صفحه

جیب خالی مردم برای جبران افزایش تعرفه های پزشکی
می توان پیش بینی کرد که شرایط پرداخت از جیب مردم، چندان تغییری نخواهد کرد و همچنان این 
مردم و بیماران هستند که باید سهم بیشتری از تعرفه ها را پرداخت کننددر واقع، نکته مبهم و مورد 
سوال جامعه پزشکی، عدم توازن نمایندگان خریدار و فروشنده خدمت در این شورا است که باعث شده 
تا بیمه ها، هر گونه که می خواهند تصمیم گیری کنند و وزارت بهداشت نیز در کنار بیمه ها قرار می گیرد.

چالش تعرفه های پزشکی و پرداخت از جیب مردم
شــاید مهم ترین چالش در تعیین تعرفه های پزشــکی که هر ســال نیز تکرار می شود، سهم مردم از 
پرداخت ها بابت تعرفه ها اســت. به طوری که با افزایش ۱۹.۵ درصدی تعرفه ها در بخش دولتی و ۲۴ 
درصدی در بخش خصوصی، می توان پیش بینی کرد که شرایط پرداخت از جیب مردم، چندان تغییری 
نخواهد کرد و همچنان این مردم و بیماران هستند که باید سهم بیشتری از تعرفه ها را پرداخت کنند. 
در حالــی کــه با توجه به نرخ تورم، افزایش قیمت ها و…، مردم دیگر پولی بابت هزینه های ســالمت 

نخواهند داشت و همین مسئله موجب خواهد شد تا قید درمان را بزنند.

قطع رابطه مالی پزشک و بیمار
مهم ترین راهکار برای قطع رابطه مالی پزشک و بیمار، حمایت های بیمه ای از هزینه های سالمت مردم 
است. در صورتی که بیمه ها بتوانند حمایت بیشتری از خدمات درمانی مورد نیاز مردم داشته باشند، 
قطعاً منجر به ارتقا سالمت جامعه خواهد شد. زیرا، تأخیر در روند درمان بیماری ها، نه تنها با خسارات 
جانی همراه اســت، که می تواند هزینه ها را چند برابر کند.دقت کنید یک بیمار مبتال به سرطان، اگر 
در ابتدای تشخیص بیماری به سراغ درمان نرود و آن را به تأخیر بیاندازد، حتماً هزینه های او در ادامه 
مســیر درمان، چند برابر از قبل خواهد شــد و البته روند درمان نیز به سرانجام خوبی نخواهد رسید.

بنابراین، اگر ســازمان های بیمه گر بتوانند رابطه مالی بیمار و پزشــک را قطع کنند، حتماً تغییرات 
محسوسی در مسیر ارتقا سالمت جامعه ایجاد خواهد شد.

تعرفه ها برای بیماران سرسام آور است
شــورای عالی بیمه سالمت در سال گذشته برای تعرفه های سال ۱۴۰۱، عدد ۲۸.۵ درصد را تصویب 
کــرد. اما در نهایت، هیأت دولت با افزایــش ۲۴ درصدی برای بخش خصوصی و ۱۹.۵ درصدی برای 
بخش دولتی موافقت کرد. اما، همین میزان افزایش تعرفه ها نیز برای قشر محروم و آسیب پذیر جامعه، 
قابل تحمل نیســت.در سال گذشته نرخ ویزیت پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص، مابین ۵۰ 
هزار تا ۱۲۰ هزار تومان متغیر بود و اگر این ۲۴ درصد نیز به این نرخ ها افزوده شود، پرداختی مردم باز 
هم افزایش خواهد یافت و می تواند زندگی اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه را تحت الشعاع قرار دهد 
که قید رفتن به مطب را بزنند.طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف گذاری شده بود تا پرداختی 
مردم بابت هزینه های سالمت به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه ها به ۷۵ درصد برسد، اما عکس این 
موضوع در حال حاضر رخ داده است. متأسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه ها و دولت سهم بیشتری در 
حوزه سالمت نداشتند؛ بنابراین این مابه التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.به نظر می رسد، نقش 
وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سالمت کشور، در این بین، بیش از پیش خودنمایی می کند. اگر، 
وزارت بهداشت بتواند بیمه ها را مجاب کند که حمایت های بیشتری از هزینه های درمانی مردم داشته 

باشند، قطع به یقین، پرداختی از جیب مردم کاهش خواهد یافت.

تهران - ایرنا - ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران و اتحادیه اروپا 
در این امر مشترک بودند که این طوالنی شدن تنفس به نفع گفت وگوها 
نیست و مناسب اســت که هرچه زودتر این تنفس با یک دیدار حضوری 
تازه شــود و این موضوع در دســتور کار اســت.به گزارش حوزه سیاست 
خارجی ایرنا، سعید خطیب زاده در نشست مطبوعاتی هفتگی خود، ضمن 
گرامیداشت روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان گفت: امیدواریم 
راهپیمایی روز قدس که از ســوی  امام خمینی )ره( بنیان گذاشته شد، 
توسط ملل آزاده و ملت مسلمان در کشورهای آزاده باشکوه تر از هر سال 
برگزار شود.ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به سوالی در مورد 
بازگشــت هیات های مذاکره کننده به مذاکرات، اظهار کرد: در گفت وگوها 
آنچه که مربوط به ایران، اتحادیه اروپا، روســیه و چین بوده تمام شــده 
است. هماهنگ کننده گفت وگوها، آنچه را که باقی مانده بین ایران و ایاالت 
متحده را از طریق خود در حال پیش بردن است. البته هر دو طرف ایران 
و اتحادیه اروپا یعنی آقای امیرعبداللهیان و آقای بورل، در این امر مشترک 
بودند که  طوالنی شــدن تنفس به نفع گفت وگوها نیست و مناسب است 
کــه هرچه زودتر این تنفس با یک دیدار حضوری تازه شــود.وی تصریح 
کــرد: هنوز تصمیمی در خصوص اینکه این دیدار در کجا انجام شــود و 
در چه ســطحی باشد گرفته نشده ولی در دستور کار است آنچه که مهم 
است این است که این گفت وگو ها از روزی که تنفس برقرار شده متوقف 

نشده و ادامه دارد.

دوره پنجم گفتگوهای ایران و عربستان برگزار شد 
خطیب زاده در پاســخ به ســوالی درمورد دور پنجم گفت وگوهای ایران و 
عربســتان در بغداد، تصریح کرد: دوره پنجم گفتگوهای ایران و عربستان 
سعودی با تالش هایی که  دولت عراق انجام داده بود و همچنین تمهیدات 
و مساعدت هایی که دولت عمان انجام داد در روز پنجشنبه هفته گذشته 
برگزار شد.ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی اضافه کرد: گفت وگوها در 
چارچوب هایی که از قبل پیش بینی شده بود رو به جلو است. در این دیدار 
تمام موارد به صورت جدی مورد گفت وگوها قرار گرفت. می توان گفت که 
اگر این گفت وگوها به ســطح سیاسی درجه یک ارتقاء پیدا کند می توان 
انتظار داشــت که به سرعت شاهد پیشرفته جدی در حوزه های مختلف 

مورد گفت وگو در چارچوب این مذاکرات باشیم.

نگرانی جدی ایران در مورد تنش هــا در مرز دوغارون به هیات 
حاکمه افغانستان اعالم شد

خطیب زاده با اشاره به تنش های ایجاد شده میان ایران و افغانستان در مرز 
دوغارون، بیان داشــت: مرزداران غیور ما در مرزهای ایران و افغانستان به 
جهت اوضاع داخلی افغانستان ،ناآشنایی احتمالی برخی از مامورین مرزی 
که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در مرزهای ایران مستقر کرده است 
با خویشتن داری رفتار کرده است.وی ادامه داد: البته این موضوع و تکرار 
این موضوع جای نگرانی دارد؛ ضمن اینکه مرزداران ما دستور و ماموریت 
دارند که از هرگونه تردد غیر قانونی توســط هر کسی جلوگیری کند. در 
عین حال ما همواره آمادگی داریم که تعالیم الزم را به مرزداران افغانستان 
در خصوص شناسایی نقاط مرزی و رفتار حرفه ای در مرزها بدهیم. ایران 
در این زمینه نگرانی جدی دارد و ما این را به هیئت حاکمه سرپرســتی 

افغانستان اعالم کردیم.

انتقال سانتریفیوژها بعد از خرابکاری، با اطالع آژانس انجام شد 
خطیب زاده درخصوص انتقال ســانتریفیوژها، گفــت: ایران عضو ان. پی. 
تی اســت و معاهده عدم اشــاعه را پذیرفته و انتقال سانتریفیوژها بعد از 
خرابکاری با اعالم و اطالع آژانس، به  محل امنی صورت گرفته اســت.وی 
اظهار داشــت: ما در چهارچوب معاهده عدم اشاعه این اجازه را داریم که 

در چارچــوب نیازهای خودمان هر اقدامی را زیر نظر آژانس انجام بدهیم. 
اجازه بدهید نیازهای صلح آمیز هسته ای ایران تعریف شود و بر اساس آن 

برنامه ما انجام خواهد شد.

»گروه اقدام سریع و مرکز ملی فضای مجازی« حمالت سایبری را 
ردیابی می کنند

وی در خصوص حمله ســایبری خنثی شده شب گذشته به ایران، گفت: 
ما فقــدان جدی در خصوص قوانین آمره بین المللی در حوزه ســایبری 
را احســاس می کنیم. کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسالمی ایران 
همواره تالش کرده اســت که در این حوزه ها برخی قوانین و مقررات را به 
یک تفاهم نامه جهان شمول تبدیل کند. ســخنگوی وزارت امور خارجه 
اضافه کرد: متاسفانه روزانه تا چند هزار حمله سایبری به تارنماها و پایگاه 
ها و موسســات و وزارتخانه های مختلــف در ایران صورت می گیرد والبته 
واقعیت امر این اســت که ردیابی آن ها کار ســاده ای نیست؛ کما اینکه 
آنهایی که بعضاً ایران را متهم می کنند و گمانه زنی هایی از ســر خیالی و 
طراحی انجام می دهند. خطیب زاده تاکید کرد: ما این موضوع را از طریق 
گروه اقدام سریع در ایران پیگیری می کنیم و مرکز ملی فضای مجازی هم 
این موضوع را در دســتور کار دارد. آنچه که دیشب اتفاق افتاده جدایی از 

این چندهزار حمله روزانه نیست.

ایران میزبان نشست سه جانبه با ترکیه و آذربایجان خواهد بود
وی درباره ســفر معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه به باکو 
بیان داشت: پروژه های مشــترک زیادی بین ایران و جمهوری آذربایجان 
طی چند ماه اخیر تعریف شده است سفرها در سطوح مختلف انجام شده 
و دعوت در ســطح روسای دو کشــور به صورت متقابل انجام شده است. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: ایران میزبان نشست سه جانبه با ترکیه 
و آذربایجان خواهد بود که در حال پیگیری است.  سفرهای اقتصادی فقط 

به وزارت خارجه محدود نمی شود و توسط وزرا نیز پیگیری شده است.

ایران تحریم های یک جانبه علیه روسیه را به رسمیت نمی شناسد
خطیب زاده با بیان اینکه موضع ایران در خصوص جنگ اوکراین روشــن 
اســت ما مخالف جنگ هســتیم، گفت: جنگ را راه حل نمی دانیم و فکر 
می کنیم از طریق گفت وگو و مسیرهای دیپلماتیک این جنگ باید به پایان 
برسد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تأکید بر اینکه وزیر خارجه اوکراین 
و مقامات اوکراین از روز اول از موضع ایران آگاهی داشتند، گفت: سیاست 
ایران د رمورد جنگ اوکراین، سیاست جامعی است، ریشه های این جنگ 
به ده ها ســال قبل بر می گردد، ریشــه این جنگ توسط ناتو با محوریت 
آمریکا بر علیه روســیه آغاز شد که باید به آن توجه جدی داشت. جنگ 
اقتصادی، جنگ اطالعاتی و جنگ سیاسی ابعاد مختلف این جنگ برخالف 
توافق فی مابین اســت. خطیب زاده تأکید کرد: طبیعی است که جمهوری 
اسالمی ایران هیچگاه نمی تواند موافق جنگ باشد؛ ضمن اینکه به عنوان 
کشوری که سال ها هدف تحریم های یک جانبه بوده نمی تواند تحریم های 
یک جانبه علیه یک کشور را هم به رسمیت بشناسند.وی در ادامه با اشاره 
به اقدامات ناتو در جهان، گفت: ناتو ده ها هزار افغانستانی، مردم بی گناه و 
کودکان عراقی را قربانی کرد، وزیر جنگ آمریکا دروغ مبنایی برای حمله 

به عراق درست کرد؛ اما هیچ کسی در دنیا این کشور را تحریم نکرد.
خطیب زاده با بیان اینکه آمریکا نه تنها از گذشــته خودش درس نگرفت، 
بلکه تعرض های خود را به کشورهاافزایش داده است، اضافه کزد: طبیعی 
اســت که آمریکا نمی تواند پلیس، قاضی ،هیئت ژوری و همه چیز در دنیا 
باشــد. ایاالت متحده خود در دنیا متهم است و نمی تواند مبنای سنجش 

تحوالت بین المللی باشد.
ادامه در صفحه دوم

 افسار قیمت خودرو پاره شده است

بازار نوسانی و کشمکش مسئوالن
پشت پرده فهرست ابربدهکاران بانکی چیست؟ 

 توزیع رانت از جیب شهروندان ایرانی

 با ادامه روند مصرف

احتمال ازسرگیری واردات بنزین

بررســی ها نشان می دهد، از محل بازتوزیع رانت بازپرداخت ریالی وام های ارزی میلیونها ایرانی متضرر شده اند. 
به صورت کلی هرگونه ایجاد شرایط برای تعویق بازپرداخت تسهیالت جدای از فشار به شبکه بانکی نوعی توزیع 
رانت در فضای اقتصادی کشور محسوب می شود.به گزارش  تسنیم، در سال های اخیر سیستم بانکی کشور، با 
نوع جدیدی از فضای توزیع رانت در موضوع پرداخت و بازپرداخت تســهیالت مواجه شده است، بر این اساس 
دولــت، مجلــس یا نهادهایی نیز که به هر نحو قصد حمایت از تولید داخلی را دارند، به اســم حمایت از واحد 

تولیدی، شرایط بازپرداخت....

ستاد تنظیم بازار؛

قیمت بلیت قطار ۲۵ درصد افزایش یافت؛ 
اتوبوس ۳۰ درصد

معاونت مسکن و ساختمان اعالم کرد؛

جزئیات ثبت نام از متقاضیان دارای سه 
فرزند و بیشتر برای واگذاری مسکن 

تهران- ایرنا- معاونت مســکن و ســاختمان در اطالعیه ای جزئیات ثبت نام از متقاضیان دارای 
ســه فرزند و بیشتر برای واگذاری مسکن را اعالم کرد.به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، 
معاونت مسکن و ساختمان در اطالعیه ای توضیحاتی را در خصوص ثبت نام متقاضیان دارای سه 
فرزند و بیشــتر برای واگذاری مســکن ارایه کرد.در متن اطالعیه آمده است: با توجه به تکلیف 
قانــون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیــت در خصوص واگذاری زمین یا واحد مســکونی به 
خانوارها پس از تولد فرزند ســوم و بیشتر، به اطالع می رســاند متقاضیانی که تاریخ تولد فرزند 
ســوم یا بیشتر آنها بعد از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ باشــد، می توانند با مراجعه به سامانه طرح های 
حمایتی مسکن به آدرس http//:saman.mrud.ir در بخش نوع سرپرستی با انتخاب گزینه »قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« نســبت به ثبت نام اقدام کنند.بدیهی اســت پس از ثبت نام 
از متقاضیان، در صورت واجد شرایط بودن متقاضی، سایر اقدامات الزم حسب ضوابط و مقررات 

مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

"وین" معطل پاسخ آمریکا است
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گزیده خبر
سخنگوی وزارت امور خارجه:

"وین" معطل پاسخ آمریکا است
ادامه از صفحه اول

ســخنگوی وزارت امورخارجه با اشــاره به دور جدید گفتگوهای راهبردی بین 
واشــنگتن و تل آویو در هفته جاری با محوریت مســاله هسته ای ایران گفت: 
دولت بایدن با رژیمی که از روز اول تالش کرده همه فرصت های دیپلماسی را از 
بین ببرد گفت وگوهای را صورت داده است و جمهوری اسالمی ایران برای اولین 
بار نیست که چنین گفت وگوها را بین آمریکا و رژیم اشغالگر قدس شاهد بوده 
است. مسیر صلح آمیز هسته ای خود را به دور از هرگونه شانتاژ ادامه می دهیم.

انتخابات و سیاست داخلی ایاالت متحده نمی تواند تعیین کننده نتیجه 
مذاکرات وین باشد

وی با اشــاره به تالش آمریکا برای مقصر دانستن سپاه در شکل گیری توافق با 
ایران، گفت: فروکاســتن آن چه که بین ما و آمریکا باقی مانده به یک موضوع، 
تنها و تنها خواســته واشنگتن و رژیم صهیونیستی است. موضوعات ما نه قابل 
فروکاســتن هستند و قابل ساده سازی.سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: 
آنچه که بین ایران و ایاالت متحده در حال انجام است رویارویی دو دیدگاه است؛ 
یک دیدگاه حقوق بین الملل را نادیده می گیرد و ســعی می کند سیاست خود 
را بر همه موضوعات بین المللی حاکم کند و رویکرد تهران و جمهوری اسالمی 
ایران که معتقد اســت مذاکراتی که انجام شده امضا شده مهر و موم شده باید 
محترم شمرده شــود.خطیب زاده تأکید کرد: انتخابات و سیاست داخلی ایاالت 
متحده نمی تواند تعیین کننده نتیجه مذاکرات وین باشد. باید تحریم هایی که 
ترامپ پایه گذاری کرده از بین برود و انتفاع اقتصادی ایران به طور کامل لحاظ 
شــود. اما رژیم صهیونیستی عامدانه این فروکاستن را انجام می دهد.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: بین ما و روسیه در خصوص سوریه مراودات بسیار 
جدی و نزدیکی وجود دارد و همواره در همین مسیر موضوعات خود را از طریق 

هیئت های سیاسی و نظامی پیگیری کردیم و چیز پیچیده ای وجود ندارد.

وین معطل پاسخ های ایاالت متحده است
وی در مورد تاریخ قطعی برای دیدار حضوری مذاکره کنندگان گفت: آقای مورا و 
آقای باقری هر دو در گفت وگوهای منظم و گاه روزانه هستند و با هم در ارتباط 
دارند. اینکه مالقاتی فرای این انجام شود توافقی بود که بین آقای امیرعبداللهیان 
و آقای جوزف بورل انجام شده ولی تا االن تاریخی برای این قضیه مشخص نشده 
اســت. خطیب زاده گفت: روشن است که اگر ایاالت متحده پاسخ روشنی داده 
بود ما االن در وین بودیم. وین معطل پاسخ های ایاالت متحده است و متأسفانه 
واشــنگتن در گزارش هایی که می دهد، تصمیم گیری را هر روز به روز دیگری 

موکول می کند، تطویل مذاکرات را به نفع هیچ طرفی نمی دانیم.

رفت و آمد دیپلمات ها امری عادی است
ســخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اعزام یک دیپلمات از هیات حاکمه 
سرپرستی اففانستان به سفارت این کشور در ایران گفت: رفت و آمد دیپلمات ها 
بین مرکز و ســفارتخانه ها امری عادی اســت که در دوره های سه، چهار و پنج 
ســاله براساس تصمیم کشــورهای فرستنده انجام می شــود. این موضوع در 
کنوانســیون های بین المللی پیش بینی شــده و امر جدیدی نبوده و ربطی به 
شناسایی و موضوعات دیگر ندارد.وی با بیان اینکه سفارتخانه افغانستان در تهران 
با آمار چند هزار مراجعه کننده روبرو است و تعداد زیادی کارمند به ویژه در بخش 
کنسولی الزم دارد، اضافه کرد: باید مساعدت کنیم کارهای این سفارتخانه بعد از 
پایان ماموریت کارکنانش متوقف نشود.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به 
سوالی درمورد حضور دیپلماتی از طالبان در محل سفارت افغانستان در تهران، 
گفت: ما ســفارت را به هیچ دولتی که به رسمیت نشناختیم تحویل نمی دهیم. 
هیچ مقرراتی ناظر بر این نیســت که مانع رفت و آمد دیپلمات ها شود. مسیر 

شناسایی مسیر دیگری است که باید مراحل خود را طی کند

40 سفیر در لیست تغییر هستند
خطیب زاده درباره اعزام حجاج به حج امسال گفت:  گفت وگوهایی در خصوص 
موضوعات دوجانبه و منطقه ای با هیأت اعزامی عربستان انجام داده ایم. ان شاءاهلل 
حج برگزار می شــود و گفت وگوها حاکی از این اســت که شاید نزدیک به ۴۰ 
هزار نفر اعزام خواهند شد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین درباره تغییر 
سفرای کشورمان در برخی از کشــورها گفت: حدود ۴۰ نفر از سفرا در لیست 
تغییر هستند که جانشین ها مشخص شــدند و پروسه های اداری در حال طی 

شدن است.

فلسطین موضوع اول جهان اسالم است
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره بــه جنایات رژیم صهیونیســتی در 
مسجداالقصی در روزهای اخیر، گفت: آنچه ما امروز شاهد آن هستیم، موضوع 
اول جهان اســالم یعنی فلسطین در محاق قرار گرفته است. رژیم صهیونیستی 
با دسیســه و نیرنگ تالش می کند این موضــوع اول را به موضوع ثانویه تبدیل 
کند.وی افزود: افکار عمومی جهان اســالم به رغم دسیســه های رژیم آپارتاید 
صهیونیستی همچنان موضوع فلســطین را موضوع اول خود می داند. مقاومت 
ســازمان همکاری های اسالمی و تمام کشورهای آزادی که در مقابل نژاپرستی 
ایستاده است.خطیب زاده تصریح کرد: برقراری روابط با برخی از سران کشورهایی 
که اشتباه محاسباتی دارند این رژیم را جری تر می کند. اعالم می کنم که تمام 
ابعاد مختلف قضیه فلسطین نشــان می دهد این موضوع همچنان موضوع اول 
جهان اسالم اســت و به رغم برخی خیانت ها امیدواریم که وعده الهی به زودی 

محقق شود.

اقدامات هیأت حاکمه سرپرستی افغانســتان درباره حق آبه هیرمند 
ناکافی است

وی در پاسخ به سؤالی درباره حق آبه هیرمند خاطرنشان کرد: حق  آبه قراردادی 
بین ایران و افغانســتان اســت که از سال ها پیش وجود داشته و ایران به عنوان 
یک حاکمیت معقول و ثبات آفرین در منطقه تالش می کند تمامی موضوعات و 
نکات اختالفی را از طریق مرضی الطرفین و گفت وگو و راه های دیپلماتیک حل 
کند و با هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان نیز این موضوع بارها طرح شده است.

ســخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: کمیساران عالی آب با هم دیدارهایی 
داشــته اند و برخی اقدامات ناکافی از سوی هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان 
انجام شده اســت. امیدواریم در ادامه مسیری که می بینیم به یک اقدام قطعی 
سازنده بینجامد.سخنگوی وزارت خارجه درباره هتک حرمت قرآن کریم در سوئد 
نیز بیان کرد: اقداماتی که در برخی کشورهای اسکاندیناوی مشاهده شد، منزجر 
کننده بود. وزارت خارجه موضوع را از طریق وزارت خارجه های مقابل پیگیری 
کرده است. وزارت خارجه ها اعالم برائت کرده اند ولی ما می خواهیم به اسم آزادی 
به مقدسات مسلمانان توهینی صورت نگیرد.وی همچنین درباره سرزمین های 
اشغالی اظهار داشت:  نباید اجازه دهیم کسی اولویت های ما را تعیین کند. اولویت 
ما در جهان اســالم فلسطین و پایان اشغالگری است. همانطور که رژیم آپارتاید 
آفریقای جنوبی به سرنوشــتی دچار شد که مجبور شد از آپارتاید فاصله بگیرد، 
رژیم آپارتاید صهیونیستی باید رفراندوم را با صدای همه مردم اصیل فلسطین 

بپذیرد و تا آن روز زمان زیادی باقی نمانده است.

رئیس جمهور در دیدار با سفیر جدید مونته نگرو عنوان شد؛
ایران با درگیری و کشته شدن 

انسان های بی گناه در هر جای دنیا 
مخالف است

تهران - ایرنــا - رئیس جمهور در 
دیدار ســفیر جدید مونتــه نگرو، 
ســابقه جنگ در منطقه بالکان را 
تجربه ای تلخ بــرای این منطقه و 
جهان توصیف کرد و گفت: ایران با 
درگیری و کشته شدن انسان های 

بی گناه در هر نقطه ای از دنیا مخالف است.به گزارش حوزه دولت 
ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم 
دریافت استوارنامه »پریشا کاســترا توویچ« سفیر آکردیته مونته 
نگــرو با بیان اینکه ایران همواره با کشــورهای منطقه بالکان و از 
جمله مونته نگرو روابطی دوســتانه و رو به گسترش داشته است، 
گفت: دو کشور ظرفیت های خوبی برای گسترش تعامالت و ارتقای 
سطح روابط در زمینه های مختلف دارند.رئیس جمهور سابقه جنگ 
در منطقه بالکان را تجربه ای تلخ برای این منطقه و جهان توصیف 
و تصریح کرد: جنگ به هیچ وجه رویداد مطلوبی نیست و همواره 
سیاســت اصولی جمهوری اســالمی ایران حمایت از صلح، ثبات 
و پیشــرفت و مخالفت با جنگ بوده اســت.وی ادامه داد: ایران با 
درگیری و کشــته شدن انســان های بیگناه در هر نقطه ای از دنیا 
مخالف است.»پریشا کاسترا توویچ« سفیر آکردیته مونته نگرو نیز 
در این مراسم با اشاره به سوابق دوستانه و رو به گسترش روابط دو 
کشور اظهار داشت: در دوره ماموریت خود تالش خواهم کرد ساز 
و کارهای توســعه روابط دوجانبه تقویت شود تا دو کشور بتوانند 
تعامالت و مناســبات خود در زمینه های مورد عالقه را گسترش 

دهند.

سردار نیلفروشان؛

بزرگترین قدرت موشکی و پهپادی غرب آسیا هستیم
تهران- ایرنا- معاون عملیات سپاه گفت: امروز ما مبتکر الگوهای 
رفتاری راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی، خالقانه و ناشناخته از دید 
دشمن با ابعاد مختلف و پیچیده هستیم که دشمن قادر به درک 
آن نیست و به همین دلیل دشمن در برخورد با ما با عدم قطعیت 
رو به روست.گروه امنیتی-دفاعی ایرنا: دوم اردیبهشت ماه سالروز 
تأســیس و یا به عبارت دیگر تصویب اساســنامه سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی است؛ نهادی برخاسته از بطن انقالب ملت ایران 
که برای حفاظت و پاســداری از این دستاورد سترگ تشکیل شد 
و توانســته تا کنون طی ۴۳ سال حیات انقالب اسالمی در تمام 
عرصه هایی که نیاز کشور بوده و یا از آن جبهه در حال وارد شدن 
صدماتی به کشور بوده، با حضور به موقع و موثر خود نتنها از زیان 
کشور جلوگیری کند، بلکه با اجرای سبک مدیریتی برخاسته از 
مکتب اصیل اســالم و انقالب، نقش پیش روندگی و پیش برندگی 
را هم ایفا کند.مقابله با فتنه های امنیتی ابتدای انقالب، مقابله با 
جریان نفاق، مقابله بــا هواپیماربایی، حضور موثر همراه با تغییر 
معادالت جنگ در دوران دفاع مقدس، مشــارکت گســترده در 
بازسازی کشــور و گره گشایی در امور زیربنایی، اقدامات حمایتی 
و مردم یاری و صدها عنوان دیگر تنها بخشــی از اقدامات ســپاه 
در طول دوران حیات خود اســت که این ســازمان را به یکی از 
سازمان های خط شکن کشور در مقابله با تهدیدات مختلف تبدیل 
کرده است.دوم اردیبهشــت ماه و سالروز تصویب اساسنامه سپاه 
بهانه ای شــد تا با سردار سرتیپ پاسدار عباس نیلفروشان معاون 
عملیات ســپاه پاسداران انقالب اســالمی به گفتگو بنشینیم که 

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید. 

ایرنا: فرمانده معظم کل قوا در آخرین دیدار عمومیشــان 
با فرماندهان سپاه پاسداران فرمودند«من از سپاه راضی 
هســتم، اما قانع نیستم« چنین بیانی به این معناست که 
رهبری انتظار دارند که سپاه پیشــرو ترین نهاد انقالبی 
کشور باشد، سپاه چقدر در تحقق این موضوع تالش کرده 

است؟
سردار نیلفروشان: بسم اهلل الرحمن الرحیم- سپاه از بدو تأسیس 
در دوم اردیبهشــت ســال ۱۳۵۸در حوزه های مختلف سیاسی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و نظامی بر اســاس فرمان حضــرت امام 
خمینی)ره( مســئولیت و مأموریت حراست و حفاظت از انقالب 
اســالمی و آرمانهای آن در مقابل دشــمنان داخلی و خارجی را 
بر عهده داشــته اســت. فرمانده معظم کل قوا امــام خامنه ای 
عزیز)حفظه اهلل( نیز در فرمانی که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ به سپاه 
ابالغ نموده اند؛ عمل سپاه را نظامی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی 
دانسته اند که از این جهت می توان مأموریت های سپاه را در سه 
طیف ســخت، نیمه سخت و نرم تعریف نمود. از منظر اعتقادی و 
شریعت مقدس، با بررسی منظومه فکری، فرامین و بیانات امامین 
انقالب، به خوبی می توان فهمید که توقعات و انتظارات والیت از 
سپاه چیســت و نقش برجسته این شجره طیبه در فرآیند شکل 
گیری تمدن نوین اسالمی را درک کرد. از نظر قانونی نیز، وقتی به 
اصل ۱۵۰ام قانون اساسی جمهوری اسالمی نگاه میکنیم، رسالت 
ســپاه؛ نگهبانی از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن عنوان شده 
اســت.با توجه به مقدمه ای که خدمت شــما عرض کردم از ابعاد 
مختلف قانونی، اعتقادی و شرعی نقش و مأموریت سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی برای ما روشن شد و متوجه شدیم که سپاه وفق 
اصول قانون اساسی به عنوان مرجع عالی کلیه قوانین کشور، و از 
همه مهمتر بر اســاس تدابیر و فرامین امامین انقالب می بایست 
از نهادهای پیشــرو کشور در عرصه های دفاعی، امنیتی،سیاسی، 

فرهنگی، اجتماعی و سازندگی باشد.

 سپاه حرکت پیشرونده و پیشبرنده دارد
در تمــام عرصه هایــی که یاد کــردم، به لطف خــدا، به برکت 
مجاهدت های مخلصانه و خون پاک شهیدان سرو قامتی که همه 
هســتی خود را در راه اســالم و انقالب اسالمی در طبق اخالص 

گذاشته اند، سپاه توانسته است حماسه های بی بدیل خلق نماید 
و تا حدود بســیار زیادی منویات و اوامر والیت را محقق ســازد. 
سپاه به مثابه یک موجود پویا و فعال، دارای دو نوع حرکت است؛ 
یکی حرکت پیشــرونده و دیگری حرکت پیشبرنده که در ادامه 
این دو مفهوم را برای شــما شرح خواهم داد.حرکت پیش رونده 
عبارت است از اینکه سپاه پاسداران انقالب اسالمی با استعانت از 
ذات الیزال الهی، توسل به ائمه اطهار و تأسی از شهدای گرانقدر 
اســالم،  هر آنچه را که الزمه قوی شدن و پیشرفت یک مجموعه 
نظامی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بوده است را، فراهم ساخته 
و ما به خوبی میتوانیم پیشرفت های سپاه در ابعاد مختلف دفاعی، 
امنیتی، فرهنگی و ... مشــاهده کنیم. در عرصه دفاعی، در طول 
سالیان متمادی، سپاه با ایجاد زیرساخت های الزم در قالب جهاد 
خودکفائی، اکثر تجهیزات مورد نیاز برای دفاع از کشور نظیر انواع 
سالح، موشــک، پهپاد، انواع شناورهای رزمی و زیرسطحی را در 
اوج تحریم های همه جانبه دشــمنان با بهــره گیری از ظرفیت 
های نخبگانی و علمی موجود، در داخل کشــور ساخته است و از 
این جهت ما شــاهد رشد جهشی و پیشرفت سپاه بوده ایم و این 
یک حرکت پیشــرونده است.از جهت علمی، سازندگی، فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی نیز سپاه پیشرفت های بسیار شگرفی داشته 
است که شرح آنها طوماری بزرگ است و از این جهت که زمان کم 

است، از ذکر آنها صرف نظر میکنم.

 امنیت بیش از 3000 کیلومتر از مرزهای زمینی ایران توسط 
سپاه تأمین می شود

امروز شــاهدیم که سپاه در مرزهای کشــور، هر کجا که تهدید 
بیشتر است حضور دارد امنیت بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر از مرزهای 
زمینی ایران با کشورهایی نظیر پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق 
با حضور نیروی زمینی ســپاه تأمین می شود و فرزندان مجاهد 
سپاهی این ملت در کنار ســایر نیروهای مسلح و با کمک آحاد 
مردم، نســبت به ایجاد امنیت پایدار مردمی فعالیت های ماندگار 
و بسیار خوبی داشته است.در حوزه توسعه امنیت داخلی در کلیه 
مناطق کشور، سپاه با استفاده از ظرفیت عظیم بسیج و همچنین 
با فعال سازی هسته های اطالعاتی و عملیاتی، با هرگونه اقدامات 
مخّل امنیت مقابله کرده و از این جهت باعث ارتقاء امنیت، آرامش 
و آسایش عمومی شده است و ظرفیت های خود را برای تأمین و 
توســعه امنیت با سایر دستگاه ها در کشور به اشتراک گذاشته و 
آنها را یاری کرده اســت.یکی دیگر از عرصه ها، قدرت سازی برای 
دفاع از کشور و اسالم ناب محمدی است که سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی، هر آنچه برای دفاع از کشور الزم باشد را فراهم ساخته 
اســت و آمادگی دارد تا برای دفاع از میهن اسالمی و استقالل و 
عزت این ملت، در برابر هر دشمنی بایستد. سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، با جذب، آموزش، سازماندهی و ساماندهی بسیج مردمی، 
نســبت به اتصال ظرفیت های پایان ناپذیر مردمی به بدنه رزمی 

دفاعی کشور شــرایط الزم را فراهم ساخته است و کشور را برای 
دفاع در برابر انواع تهدیدات آماده کرده است که همین یک فقره، 
باعث ایجاد بازدارندگی شده است و امروز شاهدیم که هیچ قدرتی 
بــه خود اجازه نمی دهد خــودش را در برابر یک ملت با غیرت و 

آماده دفاع از خود قرار دهد.

غرب آسیا گورستان آرزوهای مستکبران و دشمنان شده 
است

سپاه با توســعه صنعت دفاعی، ایجاد زیرساخت و خودکفاسازی 
کشــور از حیث تأمین تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز برای دفاع 
از کشــور، قدرت سازی کرده اســت. ما برای حفظ دستاوردهای 
انقالب اسالمی به دنبال ظرفیت سازی برای تولید قدرت بودیم تا 
در معادالت توازن برقرار کنیم. امروز منطقه غرب آسیا تبدیل به 
گورستان آرزوهای مستکبران گردیده و دشمن به سبب گسترش 

زیاد، فرسوده شده است.

 دارای بزرگترین قدرت موشــکی و پهپادی غرب آسیا 
هستیم

در حوزه توسعه علم و دانش وفناوری در کشور هم سپاه در راستای 
تأمین نیاز های علمی و فناوری کشور، همواره پیشگام بوده است و 
هم در عرصه زیرساخت ها و ظرفیت سازی مورد نیاز برای توسعه 
علمی کشــور  و هم  از ظرفیت نخبگانی کشور برای حل مسائل 
این عرصه اســتفاده نموده که این موضوع باعث جلوگیری از فرار 
مغزها و افزایش رشــد علمی کشور در بخش های مختلف شده 
اســت. امروز ما دارای بزرگترین قدرت برتر موشکی و پهپادی در 
منطقه غرب آسیا هستیم و از این جهت که تولید تمام مایحتاج 
ما در این حوزه با اســتفاده از دانش بومی و ظرفیت های داخلی 
اســت، این قدرت موشکی پایان ناپذیر است. قدرت سازی دفاعی 
سپاه محدود به داخل کشور نشــده و سپاه با هوشمندی،کمک 
به ایجاد قدرت های مورد نیاز برای دفاع از اسالم و کشور را فراتر 
از مرزهای جغرافیایی دنبال کرده اســت و امروز شاهد دست برتر 
جمهوری اسالمی و جبهه مقاومت در معادالت سیاسی، نظامی و 
ژئوپلیتیک منطقه و جهان هستیم. سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
از ابتدای شکل گیری در حوزه جهاد سازندگی، محرومیت زدایی و 
مردم یاری برای توسعه کشور در تمام ابعاد، یک جهاد سازندگی را 
با بکارگیری ظرفیت عظیم بسیج در کشور آغاز نموده است و هر 
روز بر فعالیت های ســپاه در این زمینه افزوده می شود که برخی 
از کارهای سپاه در این زمینه عبارت است از مقابله با سیل، زلزله 
و سایر ســوانح طبیعی، کمک به شبکه بهداشت و درمان کشور 
در مقابله با بیماریها در طول سالیان متمادی)واکسیناسیون، تب 
سنجی، رفع آلودگی و ...(، ساخت و ساز و آبادانی در کشور)ساخت 
راه و خط آهن، ســاخت انواع سد، ساخت مساجد، کتابخانه ها، 
مدارس و ...(، ســاخت پاالیشــگاه های نفتی و پتروشــیمی ها، 

بازســازی خرابی های ناشی از سیل ، زلزله و سایر سوانح طبیعی 
در مناطق مختلف کشور، تالش در جهت تأمین مایحتاج مردم با 

رزمایش های مواسات و کمک های مومنانه است.

 ســپاه تمام قد در برابر جریانات انحرافی و افراط گرایی 
ایستاده است

در حوزه مقابله واقعی با تروریســم و افراطگرایی، حقیقتاً ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی که متولد و پرورش یافته مکتب اسالم 
ناب محمدی اســت، به مقابله واقعی با تروریســم و افراطگرایی 
پرداخته و با توجه به اینکه مکتب فکری ســپاه یک مکتب الهی 
خدشه ناپذیر است، در برابر افکار و مکاتب فکری- سیاسی انحرافی 
ایســتاده اســت و با آنها مقابله می نماید. مقابله سپاه با جریانات 
منحرف و تروریســم دو وجهی اســت؛ یعنی هم ایجابی مقابله 
می کند و هم سلبی برخورد می کند. هر کجا مقابله ایجابی موثر 
واقع شود و خطری احساس نشود، از برخورد سلبی اجتناب خواهد 
شد ولی هر کجا الزم بداند و خطر برای بشریت جدی باشد، سپاه 
تمام قد در برابر جریان انحرافی می ایستد و برخورد سلبی محکمی 

با آن خواهد کرد.

 مبتکر الگوهای خالقانه و ناشناخته از دید دشمن هستیم
حمایت و دفاع از مظلومان و مستضعفان عالم دیگر حوزه ای است 
که سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بر مبنای اصول و مبانی اسالم 
و رسالت شرعی، اخالقی و قانونی خود تا حد امکان از مستضعفان 
و محرومان عالم در سرتاســر گیتی در برابر مســتکبران حمایت 
می کند و در این راستا حامی جنبش های اسالمی و نهضت های 
آزادی بخش می باشد. اینها بخشی از ظرفیت های سپاه میباشد 
که در عرصه اجراء از آنها اســتفاده شده است و ولی امر مسلمین 
جهان امام خامنه ای عزیز که خود فرمانده بال واسطه سپاه هستند 
و از همه توانایی ها و خالقیت های سپاه مطلع هستند، برای رشد و 
تعالی هرچه بیشتر و شکوفا شدن همه استعدادها و ظرفیت هایی 
که ایشان در سپاه ساخته اند و توسعه داده اند، فرموده اند؛ من قانع 
نیستم. یعنی سپاه حد یقف ندارد و ما فرزندان ایشان نیز تالش می 

کنیم در همه زمینه ها توقع ایشان جامه عمل بپوشانیم.
امروز ما مبتکر الگوهــای رفتاری راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی، 
خالقانه و ناشناخته از دید دشمن با ابعاد مختلف و پیچیده هستیم 
که دشــمن قادر به درک آن نیست و به همین دلیل دشمن در 

برخورد با ما با عدم قطعیت رو به روست.

سپاه به روز است و پیر و محافظه کار نشده است
اینکه در ســپاه ریزش ها وجود دارد، یک امر طبیعی است اما 
در مقابل می بینیم رویش های ســپاه بسیار بیشتر است. یکی 
از نکات قابل توجه در رویش های ســپاه این است که سپاه؛ بر 
اســاس ذات خود و ویژگی های برجسته ای نظیر پیشرو بودن و 
نوشوندگی اش، همواره تحول و تعالی داشته است.تغییر محیط 
ملی، منطقه ای و بین المللی، عرصه های مختلف مأموریتی در 
زمین، هوا، فضا، سایبر، امنیتی، فرهنگی، نهضتی و... همه و همه 
شرایطی ایجاد کرده که خاستگاهی برای حضور و نقش آفرینی 
جوانان مومن، انقالبی و پرانگیزه اســت، همه اینها باعث شده 
اســت که سپاه به روز باشد و پیر و محافظه کار نشود و این که 
خدمت شما عرض کردم یکی از انتظارات فرماندهی معظم کل 
قوا از سپاه است که فرمودند:« نگذارید سپاه پیر و محافظه کار 
شود«  و این فرمان معظم له نقشه راهی برای سپاه در استمرار 
رسالت  پاسداری است.اگر بخواهیم نسل جدید سپاه را با نسل 
قبل مقایسه کنیم، ریزش ها و رویش ها را کنار هم قرار دهیم، 
ظرفیــت ها، فرصتها، تهدیدات و ضعف هــا را نیز در کنار هم 
بگذاریم و از ابعاد مختلف به مسئله نگاه کنیم، می بینیم که سپاه 
به خوبی توانسته است برای استمرار رسالت پاسداری از اسالم و 
انقالب کادر سازی کند اگر چه تا نقطه مطلوب فاصله داریم ولی 

موفقیت های بسیار خوبی داشته ایم  .
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گزیده خبر

جزئیات واریز پول به حساب سرخابی ها و 
زمان معامله سهام دو باشگاه

سرپرســت دفتر شــرکت ها و اماده 
سازی بنگاه های ســازمان خصوصی 
ســازی جزئیات واریز پول به حساب 
ســرخابی ها و زمان معامله سهام دو 
باشگاه را اعالم کرد و گفت: پول پذیره 
نویسی در حساب دو باشگاه قرار دارد، 

اما به صورت قانونی مســدود است.حسین امیررحیمی در گفت و گو با ایسنا، با 
بیان اینکه فرایند پذیره نویســی سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در ۲۸ 
اسفندماه سال گذشــته به پایان رسید، اظهار کرد: درواقع در این تاریخ مبلغی 
که باید از طریق پذیره نویســی جذب میشد و افزایش سرمایه صورت میگرفت 
تکمیل شــد.   پس از آن پول افزایش سرمایه از محل صرف سهام پس از کسر 
هزینه های قانونی سازمان بورس و فرابورس که حدود نیم درصد بوده و کل مبلغ 
که بیش از دو میلیارد تومان برای هر باشگاه است به حساب دو باشگاه واریز شد. 
درواقع از آنجایی که باشــگاه ها باید هزینه را راسا پرداخت میکردند اما نکردند 
این هزینه از حساب افزایش ســرمایه برداشت شده است.وی ادامه داد: پس از 
پذیره نویســی، باشــگاه ها در نامه ای خطاب به فرابورس وجود مبلغ حاصل از 
افزایس سرمایه در حساب بانکی را تایید و فرابورس در نامه ای خطاب به سازمان 
ثبت، افزایش سرمایه دو باشگاه را ثبت کرد. در حال حاضر نیز هر دو باشگاه در 
این مرحله قرار دارند. ۷۲ ساعت بعد از اینکه سازمان ثبت تایید کرد، فرابورس 
گشــایش نماد را انجام داده و گشایش نماد که انجام شد سهام قابل معامله می 
شود. پس از آن مبلغی که نزد بانک برای هر دو باشگاه مسدود شده قابل برداشت 
است.سرپرست دفتر شرکت ها و اماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی 
از تشــکیل کارگروهی برای نظارت بر نحوه هزینه منابع حاصل از پذیره نویسی 
خبر داد و افزود: با هدف انضباط بخشی، قرار است ناظری برای نحوه هزینه کرد 
این منابع در دو باشگاه در نظر گرفته شود. این کار به چند دلیل صورت میگیرد. 
نخست آنکه هیات مدیره دو باشگاه کامل نیست. دوم آنکه دو باشگاه هزنیه ها 
و بدهــی های زیادی دارند که قصد داریم با برنامه ریزی این هزینه ها پرداخت 
شــود و اینطور نباشد که بدهی ها داده شود اما باشگاه در هزینه های روزمره و 
شرایط توسعه ای مشکل داشته باشــد. سوم اینکه منابع از بازار سرمایه جذب 
شده است، به عبارتی سهام داران منابع را در اختیار هیات مدیره قرار دادند که 
شرایط باشگاه بهبود پیدا کند. به همین دلیل با همکاری وزارت ورزش و وزارت 
اقتصاد دنبال این هستیم که نهاد نظارتی برای کمک به باشگاه ها در زمینه نحوه 
هزینه کرد این منابع در نظر گرفته شــود.امیررحیمی به این ســوال که میزان 
منابعی که حاصل از پذیره نویسی عاید باشگاه ها شد چقدر بود، پاسخ داد: ۳۵۰  
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عاید باشگاه پرسپولیس و ۳۵۹ میلیارد تومان نیز 

عاید باشگاه استقالل شد.

با حمایت همراه اول، تیم ملی کشتی آزاد 
ایران قهرمان آسیا شد

روز )یکشــنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰(، تیم ملی کشتی آزاد ایران با درخشش در 
رقابت های قهرمانی آسیا در اوالنباتور مغولستان، توانست به مقام »قهرمانی« این 
دوره از رقابت ها دست یابد.آزادکاران کشورمان با کسب ۶ مدال طال، یک مدال 
نقره و یک مدال برنز، بر ســکوی نخست این دوره از رقابت ها ایستادند.پیش از 
این نیز تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با کسب ۳ مدال طال، یک مدال نقره 
و ۲ مدال برنز در این دوره از رقابت ها توانسته بود مقام »نایب قهرمانی آسیا« را 
به دست آورد.در ادامه موفقیت تیم های ملی کشورمان که با حمایت همراه اول 
در مســابقات بین المللی شرکت کرده اند، تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران 
نیز در نخستین تجربه برون مرزی  خود عنوان نایب قهرمانی جام کورناکیا ایتالیا 
را به دســت آورد.همراه اول به عنوان حامی تیم های ملی کشتی و والیبال ایران، 

این موفقیت های پیاپی را به تمامی ایرانیان و ملی پوشان تبریک گفته است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری صدرا در بازدید از موسسه 
قرآنی بیت االحزان: 

تاسی به قرآن، روح فرهنگ ناب اسالمی
 شجاعیان رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهر صدرا و فرج زاده رئیس 
سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری صدرا با حضور در موسسه قرآنی و 
فرهنگی بیت االحزان حضرت زهرا)س( شهر صدرا از نزدیک در جریان فعالیت 
های این مرکز قرار گرفتند.شــجاعیان با اشــاره به توجه شورای اسالمی شهر 
صدرا به فعالیت های مردمی و مراکز مردم نهاد گفت: حمایت و پشتیبانی از این 
اقدامات خواست و مطالبه مردمی و زمینه ساز گسترش و تعمیق باورهای مردمی 
در حوزه فرهنگی خواهد شــد و ضروری است شــهرداری در چارچوب ضوابط 
قانونی و امکانــات محدود خود، حمایت حداکثری را از مراکز فرهنگی و قرآنی 
داشته باشد.ایشان با اشاره به رایزنی های صورت گرفته با وزارت راه و شهرسازی 
بیان داشت: امیدواریم بتوانیم قطعه زمینی در اختیار خیرین جهت احداث این 
مرکز قرآنی قرار دهیم. فرج زاده رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشــی 
شهرداری صدرا با بیان اهمیت توجه به فعالیت های قرآنی به عنوان روح فعالیت 
های فرهنگی و تعالی بخشی به اقدامات اجتماعی گفت: برای کاهش آسیب های 
اجتماعی، تاثیر و تغییر ســبک زندگی، عمق بخشی به اقدامات فرهنگی، ایجاد 
عدالت در توزیع خدمات و.. نیازمند رجوع صحیح و عمیق به قرآن داریم. ایشان 
روح جهاد تبیین را تمســک به معارف ناب االهی دانستند و فعالیت های قرآنی 

را عامل مصونیت جامعه و خانواده ها از انحراف از مسیر حق معرفی نمودند. 

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
پرداخت ۱۰ میلیارد تومان مالیات 

خانه خالی
مدیــر کل طراحی و تحلیــل فرآیندهای مالیاتــی ضمن بیان 
جزئیاتــی از روند اخذ مالیات خانه های خالی، اعالم کرد: تاکنون 
از این محل حدود ۱۰ میلیارد تومان مالیات وصول شــده است.

جهانگیر رحیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس قانون 
دائمی مالیات های مستقیم، اخذ مالیات از خانه های خالی به این 
صورت است که پس از پایان هر سال مالی، سازمان امور مالیاتی 
در تیرماه ســال بعد یک ماه فرصت دارد تا نســبت به بررســی 
اطالعات و اعالم میزان مالیات هر واحد مســکونی اقدام کند اما 
در قانون بودجه سال گذشته، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا 
پایان ۹ ماهه اول ســال ۱۴۰۰، مالیات خانه های خالی را وصول 
کند.وی افزود: با توجه به اینکه تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
برای مالیات خانه های خالی به صورت کامل اجرا نشــده اســت، 
اکنون زمان این اســت که وزارت راه و شهرسازی اطالعات کامل 
در این زمینه را به سازمان امور مالیاتی بدهد تا سازمان نسبت به 
صدور برگ مطالبه اقدام کند.این مقام مسئول ادامه داد: آنچه که 
در ســال گذشته اتفاق افتاد، اطالعات نزدیک به ۵۷۰ هزار خانه 
خالی برای ۹ ماهه آن ســال به سازمان امور مالیاتی ارسال شد 
که از این تعداد واحد مســکونی، یکسری در شهرهای زیر ۱۰۰ 
هزار نفر جمعیت قرار داشــت که به دلیل مشمول نشدن، کنار 
گذاشــته شدند. البته، عده ای از مشموالن نیز پذیرش را انتخاب 
کرده اند اما نسبت به پرداخت اقدام نکرده اند. یکسری از این افراد 
اعتراض کردند و ما به صورت آفالین به وزارت راه و شهرســازی 
اعــالم کردیم و عمده این افراد به این دلیل بوده که در ســامانه 
ملی امالک و اســکان برای ثبت یا بروزرسانی مراجعه نکرده اند.

رحیمــی با بیان اینکه تاکنون کمتر از ۱۰ میلیارد تومان مالیات 
از خانه های خالی وصول شده است، گفت: اینکه گفته می شود ۲ 
میلیون خانه خالی در کشــور وجود دارد، اطالعات آن ها تاکنون 
به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده و اگر قرار است تا اطالعاتی 
تکمیل شــود، از آنجا که تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای 
مالیات خانه های خالی به صورت کامل اجرا نشده، باید مشخص 
شود که این خانه ها در سه ماهه پایانی نیز خالی بوده اند یا خیر. 
همچنین، با ارســال اطالعات تکمیلی، اطالعات ســازمان امور 
مالیاتی هم بروزرسانی خواهد شــد.طبق این گزارش، بر اساس 
قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه ســال گذشــته، اگر 
واحد مســکونی در شــهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ 
روز خالی از ســکنه باشــد،  مشــمول مالیات می شود و به ازای 
هر ماه بیش از زمان مذکور،  ماهانه مشــمول مالیاتی بر مبنای 
مالیات بر درآمد اجاره به شــرح ضرایب ســال اول معادل شش 
برابر مالیات متعلقه، ســال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و 
ســال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.  در 
این بین، وظیفه شناســایی خانه های خالی بر عهده وزارت راه و 
شهرسازی از طریق ســامانه امالک و اسکان گذاشته شده است 
که این وزارتخانه با راه اندازی ســامانه امالک و اسکان نسبت به 
ثبت اطالعات ســکونتی افراد اقدام کرد و کســانی که در مهلت 
تعیین شــده نتوانستند این اطالعات را ثبت کنند، خانه آن ها به 
عنوان خاله خالی به ســازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و 

شهرسازی معرفی شد.

پشت پرده فهرست ابربدهکاران بانکی چیست؟ 

 توزیع رانت از جیب شهروندان ایرانی
بررســی ها نشــان می دهد، از محل بازتوزیع رانــت بازپرداخت 
ریالــی وام های ارزی میلیونها ایرانی متضرر شــده اند. به صورت 
کلی هرگونه ایجاد شــرایط برای تعویق بازپرداخت تســهیالت 
جدای از فشــار به شــبکه بانکی نوعی توزیــع رانت در فضای 
اقتصادی کشور محسوب می شــود.به گزارش  تسنیم، در سال 
های اخیر سیســتم بانکی کشور، با نوع جدیدی از فضای توزیع 
رانت در موضوع پرداخت و بازپرداخت تســهیالت مواجه شــده 
اســت، بر این اســاس دولت، مجلس یا نهادهایی نیز که به هر 
نحــو قصد حمایت از تولید داخلی را دارند، به اســم حمایت از 
واحد تولیدی، شرایط بازپرداخت به نرخهای زمان دریافت وام و 
تسهیالت را فراهم می کنند، به عنوان مثال فرض کنید یک واحد 
تولیدی بدهکار به شــبکه بانکی که شاید نام آن در صدر لیست 
ابربدهــکاران بانکی خود نمایی می کند،  به هر دلیلی بدهی های 
خود را به شــبکه بانکی تســویه نکرده است، به اسم حمایت از 
تولید یک شــورایی تشکیل می شود و می گویند که »نگاه کنیم 
این فرد در چه مقطعی وام ارزی گرفته اســت، براســاس قیمت 
ارز در همان مقطع بیاید و معادل ریالی آن را به شــبکه بانکی 
پرداخت کند.«در چنین شــرایطی فرد به سرعت پرداخت وام را 
انجام می دهد چرا که به طور مثال از وام برای واردات ماشین آالت 
اســتفاده کرده اســت و ارزش آنها چند برابر شده است، در این 

حالت حتی اگر جریمه دیرکــرد پرداخت وام را در نظر بگیریم 
باز هم بازپرداخت وام از جهش نرخ ارز عقب تر اســت،با توجه به 
این مسئله، همه شرایط به نفع شخصی خواهد بود که وام ارزی 
دریافته کرده است و هم اکنون بازپرداخت آن را به صورت ریالی 

انجــام می دهد، در واقع این بانک ها هســتند که ضرر می کنند 
و منابع کشــور به هدر می رود.در شرایط فعلی، به گونه ای رفتار 
می شــود که افراد خوش حساب که اقساط ریالی و ارزی خود را 
به موقع پرداخت کردند نیز به عدم پرداخت تشــویق می شــوند 

چراکــه می تواننــد بازپرداخت وام خود را پنج ســال به تعویق 
بیندازنــد و پــس از آن وام را با نرخ های همان پنج ســال قبل 
پرداخت کنند، این مسئله نوعی رانت است.بخشی از بدهکاران 
بانکی، وام های ارزی دریافت کرده اند و با اســتفاده از شــرایطی 
که به آن اشــاره شد، می گویند »شــما بیایید معادل ریالی آن 
زمان را که وام دریافت شــده اســت اعالم کنید، تا ما به صورت 
یکجا پرداخت کنیم.«، یا اینکه بانک ها رفته اند وثیقه ها را به اجرا 
گذاشته  اند و مثاًل یک کارخانه ای را به تملک خود درآورده اند اما 
امروز گفته می شــود که به اسم حمایت از تولید این امالک باید 
به قیمت همان پنج سال قبل به فروش برسد اما به ازای آن بهره 
دریافت کنند.هدف اصلی حمایت از تولید است اما بخشی از این 
حمایت ها توسط این افراد به نوعی سوءاستفاده از شرایط تبدیل 
می شــود. در وضعیت فعلی که دائماً به روی ضرورت حمایت از 
تولید تأکید می شود، جدا کردن افرادی که از منابع محدود ارزی 
موجود در کشور این چنین سوءاستفاده می کنند کار پیچیده ای 
است.دستگاه های مسئول باید در این موارد توجه الزم را داشته 
باشند. بحث بازپرداخت ریالی وام های ارزی مسئله ای است که به 
منافع عموم مردم گره خورده است و نباید به سادگی از کنار آن 
گذشــت، از این جهت الزم است سختگیری های بیشتری انجام 

شود تا هرچه سریعتر جلوی این نوع از توزیع رانت گرفته شود.

انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید بر اینکه 
در پس هر ممنوعیتی فساد و انحصار ایجاد 
خواهد شد، اعالم کرده که طرح ممنوعیت 
واردات آیفون به واحدهای صنفی فعال در 
این زمینه، لطمــات جبران ناپذیر خواهد 
زد و مطرح کردن این دست ممنوعیت ها 
حتی اگر اجرایی نشود نیز التهابی جدی در 
این شبکه به وجود خواهد آورد.به گزارش 
ایسنا، در روزهای گذشته اخباری مبنی بر 
ممنوعیت واردات گوشی های آیفون مطرح 
شد که اگرچه از سوی انجمن واردکنندگان 
موبایل تایید نشده و این انجمن اعالم کرد 
تنها از نظر تامین منابع ارزی گوشــی های 
باالی ۶۰۰ دالری آن هم به صورت مقطعی، 
مشــکالتی وجود دارد، اما همین اخبار به 
ســودجویی دالالن بازار دامن زده اســت 
و اقدام به گران کردن گوشــی های آیفون 
کرده انــد.از این رو انجمــن واردکنندگان 
موبایل، در بیانیه ای اشــاره کرده است: در 
پی باال گرفتن زمزمه هایی مبنی بر ایجاد 
ممنوعیت های جدیــد برای واردات برخی 
موبایل ها و انتشــار اخبــار ضد و نقیض از 
برخی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور 
و ایجاد التهاب در بازار تلفن همراه، انجمن 
واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
الزم می داند به منظور شفاف سازی، موضع 
رسمی خود را درباره موارد مطروحه اعالم 
کند.پیــش از هر چیز آنچــه که برای این 

انجمن اهمیت دارد، دفاع از حقوق قانونی 
و مطالبه خواسته های زنجیره تأمین تلفن 
همراه است. چراکه بر این باور است شبکه 
ارزشمند تأمین و توزیع موبایل توانسته در 
سخت ترین ســال های اقتصادی کشور با 
وجود نامالیمات و تحریم های ناجوانمردانه 
ایستادگی کند و همواره این کاالی ضروری 
را در روزهای اپیدمی کرونا که مردم ایران 
برای امور آموزشی و درمانی نیاز مبرم به آن 
داشته اند را تامین کند.آنچه که مسلم است 
در مقطع کنونی با مشکالت عدیده ای در 
تأمین منابع ارزی روبرو هستیم. از سویی 
چالش های متعــددی پیش روی بازرگانان 
جهت بازگردانــدن ارز و واردات کاالهای 

ضروری به کشــور است. لذا الزم است تا با 
همدلی و اهتمام به جمیع امور از این گذر 
به ســالمت عبور کنیم. الزم به ذکر است 
که طی این ســال ها تعامالت سازنده ای با 
ذی نفعان دولتی داشته ایم و به عنوان طرف 
مشــورتی همواره راهکارهای برون رفت از 
بحران و پیامدهای تصمیمات را به گوش 
سیاســت گذاران و برنامه ریزان رسانده ایم.

به عنوان مثــال در خصوص مصوبه اخیر 
کارگــروه سیاســت های ارزی که به تهاتر 
ارز صادراتی خشــکبار، گیاهــان دارویی، 
زعفران، شــیالت و میوه و تره بار با واردات 
موبایل های باالی ۶۰۰ دالر اشاره دارد نیز 
به عنوان طرف مشورتی همواره نگرانی های 

خود را مطــرح کرده و طرف دولتی نیز به 
دنبال رفــع موانع و بهینه ســازی فرآیند 
اجرایی این مصوبه اســت. اختالل در روند 
تأمین ارز در تــاالر دوم نیما که به منظور 
عرضــه ارز مورد نیــاز واردات موبایل های 
باالی ۶۰۰ دالر راه اندازی شده است منجر 
به مشــکالت عدیده ای برای بازرگانان در 
ترخیــص و تأمین موبایل هــای پرچمدار 
مورد نیاز بازار شــده است که با خبرهای 
مثبتی که شــنیده ایم بــه زودی تاالر دوم 
بازگشایی خواهد شــد و آرامش دوباره به 
بازار موبایل باز خواهد گشــت. امیدواریم 
بــا تصمیماتی که گرفته خواهد شــد هم 
تعهدات ارزی صادرکنندگان محقق شــود 
و هم بازار موبایــل تأمین و تکنولوژی روز 
دنیا در دســترس مردم قرار گیرد.در مورد 
خبر ممنوعیت واردات آیفون که این روزها 
مصرف کننده را نگران و بازار را ملتهب کرده 
است باید اعالم کنیم، این بحث سال هاست 
که مطرح می شــود و اهــداف مختلفی از 
مطرح شدن این ممنوعیت دنبال می شود. 
با این وجود ذی نفعان دولتی همواره در حال 
تبیین راه حل هایی جایگزین برای این نوع 
طرح های پیشنهادی بوده و هستند. ما نیز 
به عنوان انجمنی تخصصی همواره آمادگی 
خود را بــرای همکاری و ارائه تجربیات در 
جهت یافتــن روش های جایگزین به جای 
ممنوعیت به تصمیم سازان اعالم کرده ایم. 

التهاب ایجاد نکنید

واردات آیفون ممنوع نیست 

استاندار آذربایجان شرقی:
سواد رسانه ای دانش آموزان باید افزایش یابد

آذربایجان شرقی – شیعه نواز: استاندار آذربایجان  شرقی با اشاره به اینکه نظام تعلیم و 
تربیت یکی از کانون هایی است که دشمن با هجمه رسانه ای به دنبال تحریف واقعیت ها 
و مسأله سازی است، گفت: جهاد تبیین در این حوزه ضرورتی ویژه دارد و باید قدم های 
بیشتری برای افزایش سواد رســانه ای دانش آموزان و خانواده ها برداشته شود.عابدین 
خّرم در جلســه شــورای آموزش و پرورش استان، اظهار داشــت: موفقیت استان در 
حضوری شــدن آموزش هــا در ۱۰۰ درصد مدارس، حاصل زحمــات تمام معلمان و 
مدیرانی است که دغدغه جبران خسارات آموزشی و تربیتی ۲۵ ماهه کرونا را دارند و از 
این پس نیز تعلیم و تربیت آینده سازان کشور را با روحیه جهادی پیش خواهند برد.وی 
با قدردانی از تالش های صرف شده برای بازگشایی مدارس و حضوری شدن آموزش ها 
در استان، گفت: بازگشایی مدارس موجب نشاط اجتماعی شده و جلوه جاری و ساری 
بودن زندگی پس از ایمن سازی شهروندان با واکسیناسیون است.خّرم با اشاره به آمار 
۹۰ درصدی دو مرحله واکسیناسیون معلمان و دانش آموزان باالی ۱۲ سال، خواستار 
اقناع سازی برای رسیدن امار واکسیناسیون دانش آموزان ۵ تا ۱۲ سال به حد قابل قبول 
شد.وی با بیان اینکه رویکرد دولت در واکسیناسیون، اقناع سازی است نه اجبار، افزود: 
رئیس جمهور آغاز واکسیناسیون رده سنی زیر ۱۲ سال را به بررسی های علمی منوط 
کرده بودند و با اثبات اثربخشی و عدم عوارض واکسن های مورد استفاده، این کار آغاز 

شده و جای نگرانی برای خانواده ها وجود ندارد. 

همدان سومین استان کشور در 
استانداردسازی مراکز تفریحی

همــدان- محبوبه یادگاری: محمد مددی به اجرای طرح عیدانه در پایان ســال 
گذشــته اشاره کرد و افزود: در این طرح دو هزار بازرسی از بازار شب عید صورت 
گرفت و به ۹ جعل نشــان استاندارد در شبکه استان رسیدیم، همچنین ۲۰ هتل 
و هتل آپارتمان در این ایام بررســی شد.مددی با اشاره به اینکه استاندارد ابزاری 
قدرتمند اســت، بیان کرد: استاندارد می تواند در ارتقا کیفیت تولیدات، صادرات، 
سالمت و مســائلی از این دست تاثیرگذار باشــد بنابراین بسیار تعیین کننده و 
جدی اســت.وی با بیان اینکه همدان جزو استان های پیشتاز در همه حوزه های 
استاندارد و استانداردسازی است، مطرح کرد: در سال ۱۴۰۰ در استان سه پروانه 
نشان اســتاندارد صادر و بیش از ۱۵۰ بازنگری و بازبینی صورت گرفت. مددی با 
اشاره به اینکه در بحث توانمند سازی مدیران کنترل کیفی بیش از ۱۱ هزار نفر 
ساعت در استان آموزش های حرفه ای دیدند، اظهار کرد: سال گذشته ۱۵۰ پروانه 
کاربرد نشــان استاندارد اجباری در استان صادر شد.وی با بیان اینکه در مدت یاد 
شــده ۵۰۰ پروانه نیز تمدید شد، عنوان کرد: در این مدت همچنین ۱۰۸ پروانه 
کاربرد نشان اســتاندارد ابطال و برخی از آنها اعمال قانون شدند. مددی با اشاره 
به اینکه بیش از  دو هزار و ۳۰۰ نازل جایگاه عرضه ســوخت  مورد سنجش قرار 
گرفت، تصریح کرد: در ســال گذشته ۲۵۶ نازل مورد بررسی اداره استاندارد قرار 

گرفته است.

یک کارشناس مســکن گفت: در صورتی می توانیم انتظار ثبات 
یا کاهش قیمت مســکن را داشته باشیم که عوامل موثر بر این 
بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی، افزایش قیمت نهاده های 
ســاختمانی کنترل شود و ساخت و ســاز افزایش پیدا کند اما 
هیچ یک از موارد مذکور محقق نشــده است.محمد عدالت خواه 
در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: یکــی از دالیل اصلی افزایش 

قیمت مســکن در اواخر سال گذشته به کاهش ارزش پول ملی 
برمی گردد. واقعیت این است که با توجه به تورم موجود جامعه 
نمی توان انتظار داشــت همه چیز گران شود اما قیمت مسکن 
افزایش پیدا نکند. علت رکود بخش مســکن در ســال گذشته 
این بود که ســال های قبل از آن بیش از حد گران شــده بود و 
برای مدتی این روند متوقف شد.وی افزود: تفاوت این دوره بازار 
مســکن با دوره های قبلی این است که در زمان رکودهای قبلی، 
ارزش پول ملی تا این حــد افت نمی کرد و قیمت کاالها تا این 
مقدار افزایش نداشــت. اما زمانی که همه اجناس گران می شود 
بازار مســکن هم با مقداری تاخیر شــروع بــه حرکت می کند.

این کارشناس مسکن، طوالنی شــدن روند مذاکرات وین را در 
بالتکلیفی یک سال اخیر بازار مسکن موثر دانست و گفت: مردم 

فکر می کردند برجام به زودی امضا خواهد شــد و گشایش مالی 
ایجاد می شــود ولی مذاکرات به کندی پیش می رود. از طرفی با 
تورم باال مواجهیم. بنابراین مردم به ســمت دارایی هایی می روند 
که ارزش پــول آنها را حفظ کند.عدالت خواه با اشــاره به عبور 
نقدینگــی از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: این حجم از ورود 
پــول به بازار دائما ایجاد تورم می کند و به بی ارزش شــدن پول 
ملی می انجامــد. درآمد دولت از فروش نفــت مقداری افزایش 
یافته اما با توجه به تورم و رشــد دســتمزدها هزینه ها باال رفته 
است. این مسائل خواه ناخواه در بازار مسکن تاثیر می گذارد.وی 
درباره شعار دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالیانه یک میلیون 
واحد مسکونی خاطرنشان کرد: حدود ۹ ماه از آغاز به کار دولت 
می گــذرد و نتیجه خاصی درخصوص احداث یک میلیون واحد 
به دست نیامده است. مســئوالن بعد از مدتی اعالم کردند قرار 
نیست سالیانه یک میلیون واحد بسازیم بلکه در چهار سال چهار 
میلیــون واحد احداث خواهیم کرد. این نشــان می دهد چندان 

بر روی موضوعات، کارشناســی صورت نگرفته است.عدالت خواه 
مهمتریــن راهکار برای کاهش قیمت مســکن را کنترل قیمت 
زمین دانست و افزود: آن چه که به ساختمان و ملک ارزش داده، 
اجرای زیرساخت ها و طرح های عمرانی دولت بوده است. در واقع 
دولــت هزینه کرده و ارزش افــزوده ی آن به مالکان و فئودال ها 
رسیده اســت. کویر لوت که گران نشده، بلکه زمین های داخل 
شــهرها و اطراف شــهرها ارزش پیدا کرده است.این کارشناس 
مسکن یادآور شــد: هزینه هایی که برای زیرساخت های شهری 
می شــود از بیت المال است. دولت باید بخشی از بیت المال را از 
طریق مالیات ارزش افزوده زمین ها از مالکان دریافت کند و آن 
را به ساخت مسکن برای اقشار پایین و زوج های جوان اختصاص 
دهد. در آن صورت هم قیمت خانه کنترل می شود و هم کسری 
مســکن جبران خواهد شد. در تمام دنیا مالیات ارزش افزوده بر 
زمین ها را دریافت می کنند ولی ما در طی چهار دهه گذشــته 
این مســاله را جدی نگرفتیم.وی درباره پیش بینی  بازار مسکن 

در سال جاری گفت: در صورتی می توانیم انتظار ثبات یا کاهش 
قیمت مسکن را داشــته باشیم که عوامل موثر بر این بازار مثل 
تورم عمومی، رشد نقدینگی، افزایش قیمت نهاده های ساختمانی 
کنترل شود و ساخت و ساز افزایش پیدا کند اما هیچ یک از موارد 
مذکور محقق نشده، بنابراین احتمال رشد بازار مسکن در سال 

جاری وجود دارد.

متوسط قیمت مسکن در تهران 3۵ میلیون تومان
به گزارش ایســنا، اسفندماه سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن 
شهر تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده 
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد 
و ۱۶ درصد افزایش دارد. بنابر اعالم بانک مرکزی هم چنین تعداد 
معامالت انجام شــده در این ماه حــدود ۶.۸ هزار فقره بود که 
نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه 

در سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

خانهارزانمیشود؟
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گزیده خبر

در دومین جلسه کمیته حقوقی آب کمیسیون کشاورزی مطرح شد:
بحث آب در اصفهان صرفا موضوع آب نیست، 

بلکه بحث فرهنگ، تاریخ و تمدن است
در دومین جلسه کمیته حقوقی آب کمیسیون کشاورزی، سالمت، آب و محیط 
 زیست اتاق بازرگانی اصفهان ضمن بررسی جوانب حقوقی بارگذاری های متعدد 
بر حوضه آبریز زاینده رود ، مقرر شــد از ظرفیت های حقوقی نهادهای مختلف 
برای پیگیری حقوق کشاورزان و تأمین حقابه اصفهان استفاده شود.به گزارش 
روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه که با حضور  رئیس کمیسیون 
آب و مناطق کم برخوردار شــورای شهر، نماینده شــهرداری ، نماینده قرارگاه 
آب اســتانداری و دبیر انجمن شرکت های دانش بنیان  و چند تن از کشاورزان 
تشکیل شــد، محمدصادقی رئیس کمیسیون کشاورزی، سالمت، آب و محیط 
 زیست اتاق بازرگانی اصفهان رونق بخشی به کسب و کارهای حوزه کشاورزی را 
با ایجاد تعامل موثر با حوزه های حاکمیتی، عمومی و خصوصی  و استفاده کارامد، 
متوازن و پایدار از منابع طبیعی و خصوصا آب امکانپذیر دانست.وی با بیان اینکه 
کشاورزان قربانی مدیریت نادرست در حوضه آبریز زاینده رود شده اند، تصریح 
کرد: بحث آب در اصفهان صرفا موضوع آب نیست، بلکه بحث فرهنگ، تاریخ و 

تمدن است که باید از آن محافظت کنیم.

استاندار هرمزگان:
 تکمیل خط انتقال آب کهورستان و رویدر

استاندار هرمزگان در سفر به شهرستان خمیر و بررسی 
مشکالت بخش مرکزی و رویدر در شورای اداری که با 
حضور مدیران اســتانی برگزار شد، تکمیل خط انتقال 
آبشیرینکن خلیج فارس و تأمین آبشرب بخش رویدر 
و کهورســتان را مهم تربن پروژه و مصوبات این سفر 
عنوان کرد.مهدی دوستی در این سفر با اشاره به ظرفیت های دو بخش مرکزی 
و رویدر شهرستان خمیر، رفع مشکل آب رویدر را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
ایــن موضوع باید با جدیت تمام پیگیری شــود و تکمیل فاز دوم پروژه باید در 
دســتور کار آبفا قرار گیرد.وی افزود: این پروژه ۱۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز 
دارد کــه لوله های مورد نیاز این خــط به طول ۳۰ کیلومتر در اختیار آبفا قرار 
می گیرد.استاندار هرمزگان تصریح کرد، در مرحله اول نیمی از لوله های مورد 
نیاز در اختیار آبفا قرار می گیرد و این شرکت می بایست پس از انجام مناقصه، 
عملیات اجرایی آن را بزودی آغاز کند.دوستی ابراز امیدواری کرد، با تکمیل این 
پروژه، ۱۴ هزار نفر از جمعیت واقع در رویدر و کهورســتان از آب شــرب سالم 

بهره مند می شوند.

در فروردین ماه سال ۱۴۰۱محقق شد؛
ساخت و بازسازی ۲۰۰ قطعه تخصصی در 

نیروگاه بندرعباس
مدیرعامــل نیروگاه بندرعباس از طراحی، ســاخت و 
بازســازی ۲۰۰قطعه تخصصی تا پایــان فروردین ماه 
امسال در این مجموعه خبر داد.حسین سلیمی اظهار 
داشــت: با توجه به شــرایط تحریم و موانع موجود در 
تامین قطعات خارجی، استفاده از توانمندی های ساخت 
داخل بهترین گزینه برای تامین قطعات جهت تولید برق پایدار در این نیروگاه 
اســت که حرکت در مسیر ســاخت داخل موجب حمایت از تولیدکننده های 
داخلی، کمک به اشــتغال و صرفه جویی ارزی خواهد شد.ســلیمی گفت: این 
مجموعه در فروردین ماه امســال، موفق به بومی سازی بیش از ۲۰۰ قطعه مهم 
کوچک و بزرگ نیروگاهی شده است که این نیروگاه عالوه بر صرفه جویی ارزی، 
گام بســیار مهمی در عرصه افزایش دانش این بخش مهم صنعت برق کشــور 

برداشته است.

رئیس منابع انسانی گازگلستان:
 برگزاری3۰۲59 نفر ساعت آموزش برای 

کارکنان شرکت
رئیس  منابع انسانی شرکت گـــاز استـــان گلستان با اشاره به جایگاه آموزش 
و اهمیت بهبود ســطح دانش و مهارت کارکنان شــرکت در راستای بهره وری 
و کاهش هزینه ها  با توجه به دوران ســخت کرونا و استفاده از اساتید توانمند 
و با تجربه و با اســتفاده از سیستم های آموزشی غیر حضوری سیستم وبینار؛ 
از برگزاری۱۴۰۰۳ نفر ساعت آموزش برای کارکنان رسمی ، 6۴5۲ نفر ساعت 
برای کارکنان قراردادی و 98۰۴ نفر ســاعت برای کارکنان پیمانکاری خبر داد.

علیرضا گروسی در این خصوص گفت:با برگزاری کالس های مختلف آموزشی 
از ابتــدا تا انتهای ســال ۱۴۰۰  ، بیش از ۲888 نفــر از کارکنان در دوره های 
مختلف تخصصی و مهارتهای عمومی شرکت کردند.وی با مطلوب خواندن سطح 
کیفی برگزاری این دوره ها و اســتقبال خوب کارکنان افزود:بیشــتر دوره های 
آموزشی که در سال ۱۴۰۰ برگزار شد مربوط به حوزه های منابع انسانی – فنی 
و مالی و بازرگانی و HSE می باشــد   گروسی تصریح کرد:برای افزایش کیفیت 
دوره های آموزشــی برنامه هایی پیش بینی شده است و تالش داریم با بررسی 
کارشناســی ، اهتمام الزم برای برگزاری دوره های آموزشی متناسب با ضرورت 
ها و نیازمندی های سازمانی بعمل آید.وی در ادامه با تاکید بر نقش ارزنده واحد 
آموزش در باالتر بردن رشد علمی و مهارتی کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه 

های اصلی شرکت.

 با ادامه روند مصرف

احتمال ازسرگیری واردات بنزین
چندی پیش وزیر نفت درباره نزدیک شدن مصرف روزانه بنزین 
به ظرفیت پاالیش کشور هشدار داد؛ موضوعی که شائبه واردات 
بنزین را بار دیگر مطرح کرد.به گزارش ایسنا، شیوع ویروس کرونا 
از دو سال گذشــته تاکنون به تغییر رفتار در بازار مصرف منجر 
شده و با نوسانات ایجادشده بازار سوخت را نیز متحول کرده است. 
بر این اساس در ایران، فرصت صادرات فرآورده هایی مانند بنزین 
با توجه به سرریز شدن مخازن و انبارهای اقسام فرآورده ها و نفت 
خام از نگهداری این فرآورده، به سمت بازارهای صادراتی ایجاد و 

شرایط برای ارزآوری در این بخش مهیا شد.

سوخت ساالنه 1۵0 میلیارد دالر
اما رفتــه رفته، عقربه مصــرف نه تنها دوباره بــه زمان پیش از 
کرونا بازگشــت، تــا جایی که اکنون دامنه ســوزاندن بنزین در 
باک خودروها به ۱۲۰ میلیون لیتر نیز رســیده است، موضوعی 
که می تواند گمانه زنی برای واردات بنزین را شــدیدتر کند. جواد 
اوجی - وزیر نفت ضمن هشدار نسبت به این مساله، اعالم کرد: 
صنعت نفت پارســال در مجموع ۴۳ میلیارد دالر درآمد داشته 
است، اگر مصرف ســوخت کشور را در بخش های مختلف نصف 
کنیم، می توان ســاالنه ۱5۰ میلیارد دالر به دولت تحویل داد.به 
گفته وی، روزانه 9۲ میلیون لیتر سوخت مایع در کشور مصرف 
می شــود که در صــورت اجرای طرح های بهینه ســازی مصرف 
ســوخت می تواند درآمد خوبی از محل صادرات این محصوالت 

نصیب کشور شود.

برنامه ای برای واردات بنزین نداریم
با این وجود اما جلیل ساالری - معاون وزیر نفت  - در اسفندماه 
ســال گذشته با صراحت آن را رد کرد و به ایسنا گفت: موضوعی 
در مورد بنزین نوروزی مطرح نشــده است و هیچ برنامه ای برای 
واردات بنزیــن نیز وجود ندارد.وی درباره ظرفیت صادراتی ایران 
با توجه به بحران ســوخت اروپا گفت: هم اکنون ظرفیت هایی در 
بحث صادرات فرآورده ایجاد شــده، اما تمرکز ما در این بحث بر 
تأمین نیاز داخل کشور و ذخیره سازی مطمئن به ویژه در فصول 

سرد سال است.

جلوگیری از واردات 8 میلیارد دالری بنزین با توسعه سی. 
ان. جی

در این میان اما راهکارهایی نیز برای جبران این مساله وجود دارد، 
آن طور که اردشــیر دادرس - رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
ســی. ان. جی - کشــور اعالم کرده اکنون قیمت هر لیتر بنزین 
باالی 9۰ سنت است و اگر ۳65 روز سال را در نظر بگیریم، رقم 
واردات بنزین با حذف سی. ان. جی از سبد سوخت کشور معادل 
8 میلیارد دالر در سال خواهد بود. در حالی که اگر تنها ۱۰ درصد 
از این میزان برای حمایت از صنعت سی. ان. جی در نظر گرفته 
شود، عالوه بر جلوگیری از واردات بنزین می توان سهم سی. ان. 
جی را از ۲5 میلیون متر مکعب در روز به ۴۰ میلیون متر مکعب 
افزایــش داد.وی با بیان اینکه بــا توجه به اینکه جابه جایی ۱۰۰ 
میلیون لیتر بنزین در کشــور حدود ۴ میلیون لیتر گازوئیل نیاز 
دارد، در این بخش نیز صرفه جویی اتفاق خواهد افتاد، اظهار کرد: 
توســعه سی. ان. جی در کشــور نیاز به احیا دارد. در این زمینه 
باید خودروسازان، کارگاه های تبدیل، کمپرسورسازان، سازندگان 
کیت، ســازندگان مخزن، احداث کنندگان جایگاه، بهره برداران، 
نگهداشــت و تعمیرات، بازرســی و معاینه فنی آزمایشگاه های 

تخصصی و خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گیرد.

کارشناسان چه می گویند؟
عبدالرضا امینی - مدیر ســابق پروژه کارت هوشمند سوخت - 
نیز درباره احتمال واردات بنزین، به ایســنا گفت: مصرف بنزین 
در سالها و ماه های اخیر مخصوصا بعد از فروکش کردن بیماری 
کووید ۱9 روند افزایشــی چشمگیری داشــته اما قطعا در کوتاه 
مدت واردکننده بنزین نخواهیم شد. در شرایط کنونی و در چند 
ســال اخیر ایران در حوزه بنزین خودکفا شده است، محصوالت 
پاالیشگاه بندرعباس و پایشــگاه میعانات گازی خلیج فارس به 
چرخه تولید اضافه شــده و مقداری هم صادر می شود و به نظر 
نمی رســد در کوتاه مدت واردکننده بنزین شویم.وی با اشاره به 
لزوم صرفه جویی مصرف ســوخت از سوی مردم، گفت: در چند 
ســال اخیر پاالیشگاه جدیدی ساخته نشده است و عمال ساخت 
پاالیشگاه های جدید جزو سیاست دولت های گذشته نبوده و غیر 
از دو پاالیشگاه، پاالیشگاه های قدیمی نیز بازسازی و بهینه سازی 

نشــده اند و اگر به همین روال پیش برویم، در درازمدت قطعا با 
این روند افزایشــی مصرف، واردکننده بنزین نیز خواهیم شد و 
حتی بنزین تولیدی کیفیت جهانی نخواهد داشت و این مساله به 
معنای افزایش آلودگی هواست.این کارشناس ارشد حوزه انرژی 
افزود: در بازه زمانی اجرای پروژه ملی کارت هوشــمند سوخت 
منتهی به سال ۱۳86، میزان تولید روزانه حدود ۴۳ میلیون لیتر 
بود و مصرف روزانه بنزین به مراتب باالتر از میزان تولید کشــور  
بود که با اجرا و راه اندازی پروژه ملی کارت هوشــمند ســوخت، 
وزارت نفت توانست با سهمیه بندی بصورت کامال هوشمند مصرف 
بنزیــن را بــا تولید هماهنگ کنــد و در آن زمان ما  پیش بینی 
می کردیم کــه در بازه زمانی ســال های ۱۳9۳ تا ۱۳95 میزان 
مصــرف به باالی ۱۲۰ میلیون لیتر در روز برســد که چنین هم 
شد اما خوشبختانه تولید بنزین هم در آن سالها  افزایش نسبی 
پیــدا کرده بود و مصرف بنزین در طول دو ســال اخیر به باالی 
۱۳5 میلیون لیتر در روز هم افزایش پیدا کرد.امینی با بیان اینکه 
افزایش تعداد خودروی شخصی و افزایش سفرها مخصوصا بعد از 
کاهش بیماری کرونا و عدم توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی 
عاملی بر افزایش مصرف بنزین است، تاکید کرد: در شرایط کنونی 
تنها چیزی که به نظر می رســد ارزان ماندن بنزین است و البته 
افزایش قیمت بنزین و سایر مشتقات نفتی به این راحتی نیست 
چون مشتقات نفتی یک کاالی کامال سیاسی و زنجیره ای است 
و افزایش آن بر بقیه کاالها از جمله رفت و آمد اثر زیادی خواهد  
گذاشت.وی افزود: اخیرا مشاهده شده که اشخاصی ادعا و اظهار 
می کنند که قیمت هر لیتر بنزین در خارج از ایران حدود یک دالر 
است اما به بیان اینکه در آن کشورها حداقل دستمزد ۳۰۰۰ دالر 
است خودداری می کنند؛ در واقع قیمت هر لیتر بنزین به نسبت 
حقوق ماهانه می شــود یک دالر به ۳۰۰۰ دالر، هر چند باید این 
مســاله را با سبد هزینه خانوارها سنجید، با این حال شاید البته 
نه بطور قطع و یقین قیمت پایه بنزین عاملی بر افزایش مصرف 
بی رویه آن شده اســت.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان 
اینکه با توجه به شروع فصل گرما احتمال افزایش مصرف بنزین 
وجود دارد ولی در مجموع احتمال واردات بنزین تصور نمی شود 
اما می تواند از میزان حجم صادرات کاســته شود، گفت: عرضه و 
تقاضا باید به شکلی توسط دولت با ایجاد زیرساخت های اساسی 
و بنیادی مانند توسعه حمل و نقل عمومی مدیریت شود و مردم 

نیز باید بتوانند در این حوزه نقش موثر ایفا کنند.

چشــم انداز قطع دسترسی اروپا به گاز روسیه به 
تدریج رنگ واقعیــت به خود می گیرد.به گزارش 
ایسنا، در بن بستی که پس از درخواست کرملین 
از مشــتریانش در اروپا برای پرداخت پول گاز به 
روبل ایجاد شــد، زمان به سرعت می گذرد. این 
منطقه برای یک پنجــم از تولید نیروی خود به 
انرژی روســیه وابسته اســت.اتحادیه اروپا اعالم 
کرده که فرمان پوتین، تحریمهای این بلوک علیه 
مسکو را نقض می کند و قدرت بیشتری به روسیه 
می بخشــد. این بلوک روز جمعه گزینه ای را به 
خریداران گاز روسیه پیشنهاد کرد تا از پرداخت 
به روبل اجتناب کنند اما این مســکو اســت که 
تعیین می کند آیا گزینه مذکور قابل قبول است. 
زمان پرداخت پول گاز در ماه مه سرمی رســد و 
این زمانی اســت که لحظه سرنوشت ساز خواهد 
بود.به گفته کاتیا یافیماوا، محقق ارشد در موسسه 
مطالعات انرژی آکســفورد، بــا امتناع از پذیرش 
شرایط پرداخت پوتین و به محک گذاشتن تهدید 
رئیس جمهور روســیه برای بستن شیرهای گاز، 
خریداران اروپایی با ریســک بســیار واقعی قطع 

شدن تامین گاز اروپا روبرو هستند.
این بازی ژئوپلیتیکی می تواند باعث شود انرژی 
در اروپا برای نخستین بار از زمان بحران نفت در 
دهه ۱9۷۰، سهمیه بندی شود. آلمان به عنوان 
بزرگترین مصرف کننده گاز اروپا، بیشترین آسیب 
پذیری را دارد اما پیامدهای قطع عرضه گاز روسیه 
در سراســر این قاره و فراتر از آن منعکس خواهد 
شــد. بلومبرگ در گزارشی به بررسی پیامدهای 

وقوع چنین اتفاقی پرداخته است:

فروپاشی بازار

بازار گاز طبیعی اروپا فورا از این اتفاق تاثیر خواهد 
پذیرفت. معامالت بازار گاز ملتهب بوده و قیمتها 
پنــج برابر باالتر از مدت مشــابه ســال میالدی 
گذشــته هســتند و این وضعیت ممکن اســت 
بدتر شــود.به گفته کوشال رامش، تحلیلگر ارشد 
گاز و LNG  در شــرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی، 
در صــورت اختالل عرضــه گاز، قراردادهای آتی 
ممکن است افزایش بیش از سه برابری پیدا کنند 
به خصوص اگر اروپا بــا ذخایر تقلیل یافته، وارد 
زمستان بعدی شود.چنین افزایش قیمتی، دولتها 
و بانکهای مرکزی را کــه در تالش برای کنترل 
تورم افسار گسیخته هستند، تحت فشار بیشتری 
قرار می دهد. این ریســک وجود دارد که بحران 
افزایش هزینه زندگی تشــدید شده و به ناآرامی 

گسترده و بحران عمیق تر تبدیل شود.

تغییر نیرو
با سوخت کمتر برای ژنراتورهای گازسوز، ریسک 
نوبت بندی خاموشی، افزایش پیدا می کند. اگرچه 
کشــورها تالش خواهند کرد از منابع دیگر تولید 
نیرو استفاده کنند اما گزینه ها محدود خواهد بود.

فرانسه نیروگاههای گازسوز بزرگ را برای حفظ 
ســوخت برای نیازهای دیگر متوقف خواهد کرد 
و ایتالیا تولید از زغال ســنگ یا نفت کوره را به 
حداکثر می رســاند و آلمان درباره مصرف بیشتر 
لیگنیت که کثیف ترین نوع زغال ســنگ است، 
مشغول بحث اســت. این راه حل ها این منطقه را 
احتماال آلوده تر می کند.اما بخش مثبت ماجرا این 
است که هوای گرم تر، مصرف گاز برای گرمایش 
را کاهــش داده و بدتریــن پیامدهای این بحران 
را حداقــل تا پاییز به تاخیــر می اندازد.با افزایش 
منابع انرژی دیگر از جمله توسعه سریع تر نیروی 
تجدیدپذیر، اتحادیه اروپا قصد دارد وابستگی گاز 

به روسیه را امسال دو سوم کاهش دهد.

سهمیه بندی آلمان
آلمان برنامه اضطراری خود را به جریان انداخته 
است و یک گروه ویژه به صورت روزانه برای رصد 
مصرف و ذخایر دیدار می کنــد. رگوالتور انرژی 
آلمان در حال بررســی مصرف گاز شرکتهاست 
تا به مشــخص شــدن نحوه توزیع عرضه کمک 
کند.مصرف کنندگان تا حد ممکن مورد حمایت 

قرار خواهنــد گرفت و این به معنای آن اســت 
که برنامه ســهمیه بندی به گــردن صنعت می 
افتد. این ریســک بزرگی برای بزرگترین اقتصاد 
اروپاست. این کشور برای ۴۰ درصد از عرضه گاز 
خود به روســیه وابسته است و این سوخت برای 
فعالیتها در صنایع مواد شیمیایی و فلزات اهمیت 
زیادی دارد.در بزرگترین کارخانه مواد شیمیایی 
اروپا، شرکت باســف موادی را تولید می کند که 
در تولید خودرو، دارو و کود، مورد اســتفاده قرار 
می گیرند و همگی با استفاده از گازی تولید می 
شــوند که از سوی روســیه تامین می شود. این 
شرکت هشــدار داده است توقف یکباره فعالیت، 
امواج شوک را به صنایع بسیاری ارسال می کند و 
باعث آسیبهای جبران ناپذیری به رقابت پذیری 
آلمان می شود.این نگرانیها توسط شرکتهایی نظیر 
شرکت فوالدسازی تیســن کروپ، خودروسازی 
فولکس واگن و نیروگاه RWE منعکس شده است. 
مارکوس کربر، مدیرعامل شــرکت RWE هشدار 
داده اســت توقف عرضــه گاز از طریق خط لوله 
در مقطع فعلی، پیامدهای چشــمگیری خواهد 
داشت. بســیاری از تولیدکنندگان قادر نخواهند 
بود برنامه هایشــان را اجرا کنند.اوالف شولتس، 
صدراعظم آلمان، اعالم کرده که توقف جریان گاز 
از روسیه باعث بحران اقتصادی وخیمی در اروپا 
شده و به از دســت رفتن میلیون ها شغل منجر 
بزرگترین موسسات  بینی  می شــود.طبق پیش 
اقتصادی آلمان، توقف فوری تحویل گاز روســیه 
می تواند ۲۲۰ میلیارد یورو هزینه معادل حدود 
6.5 درصد تولید ناخالص داخلی به اقتصاد آلمان 
تحمیل کند. بوندس بانک )بانک مرکزی آلمان( 
برآورد کرده که  در صورت تحریم زغال ســنگ، 
نفت و گاز روســیه، تولید ممکن اســت امسال 
حدود دو درصد کاهش پیدا کند اما اندیشــکده 
DIW می گویــد ترکیبی از تدابیر شــامل صرفه 
جویــی انرژی و بهینه کــردن منابع دیگر تامین 

انرژی، می توانــد آلمان را در موقعیتی قرار دهد 
که تا این زمســتان، گاز روســیه را جبران کند.

دولت اختیارات خود در بخش انرژی را با مقررات 
جدید در خصوص ذخیره ســازی گاز گسترش 
داده اســت. همچنین قصد دارد اختیاراتی را به 
خود دهد تا زیرســاخت انرژی استراتژیک را به 
طــور موقتی تحت کنترل قرار دهد.کشــورهای 
نوظهــور با عطش اروپا بــرای انرژی به خصوص 
گاز طبیعی مایع تحت فشــار قرار می گیرند زیرا 
برای رقابت بر سر قیمت مشکل پیدا خواهند کرد. 
این منطقه بیشــترین واردات LNG را از آمریکا و 
صادرکنندگان نزدیک داشته که باعث شده است 
نرخ معامــالت نقدی این ســوخت باالتر از حد 
معمول برای این وقت از ســال بماند.پاکستان با 
قطعی برق روبرو شــده که تا حــدودی به دلیل 
تقاضای خرید محموله های LNG به قیمت بسیار 
باالتر از ســوی کشورهای اروپایی است. آرژانتین 
هم بــه LNG که از بازار معامــالت نقدی تامین 
می کند، وابسته است و مجبور شده است بیش از 
 LNG صدها میلیون دالر برای تامین محموله های

برای زمستان پیش رو هزینه کند.

بلوف دو گانه
در هــر بازی احتمال این کــه یکی از دو طرف 
یا هر دو عقب نشــینی کنند، وجــود دارد. در 
حالی کــه اروپا به گاز نیــاز دارد، این قاره تنها 
بازار مناســب در کوتاه مدت بــرای میادین گاز 
روسیه مانده اســت.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
بستن شیرهای گاز ممکن است برای همیشه در 
را به روی واردات انرژی روســیه به همسایه این 
کشور ببندد و منبع مهم درآمد مسکو را از بین 
ببرد. آلمان که برای حمایت محتاطانه از اوکراین 
هدف انتقاد قرار گرفته است، با فشارهای جدید 
بــرای رویارویی قدرتمندتر در برابر پوتین روبرو 

شده است.

سوختدراروپاسهمیهبندیمیشود؟

برای نخستین بار در دو سال گذشته، یک زیرمجموعه شرکت توتال نفتکشی را برای بارگیری نفت ابوظبی به 
مقصد اروپا در اوایل مه، کرایه کرده است.به گزارش ایسنا، آمار کشتیرانی نشان داد شرکت CSSSA  که بازوی 
حمل و نقل شــرکت توتال انرژیز است، نفتکش سوئزماکس »مسکو اسپریت« را برای بارگیری یک میلیون 
بشکه نفت موربان از بندر جبل الظنه در امارات متحده عربی به مقصد انگلیس برای اول تا سوم مه کرایه کرده است.آمار رفینیتیو آیکان نشان 
داد: نفت داس ابوظبی آخرین بار در مه ســال ۲۰۲۰ به مقصد ایتالیا بارگیری شد.پنجره آربیتراژ برای نفت خاورمیانه به مقصد اروپا پس از این 
گشوده شد که خریداران اروپایی در واکنش به حمله مسکو به اوکراین، از خرید نفت روسیه خودداری کردند.محموله های بیشتر گرید نفتی ابوظبی 
)موربان، داس و آپرزاکوم( در ماه های آینده به اروپا روانه خواهند شد تا کمبود ناشی از حذف نفت روسیه را جبران کنند. به گفته معامله گران، 
اتحادیه اروپا در حال آماده ســازی تحریمهای بیشــتر علیه نفت روسیه است و احتماال بخشی از عرضه نفتی که به آسیا انجام می شود را جذب 
می کند.یک معامله گر گفت: جریان تجارت جهان در حال بازتنظیم برای منعکس کردن تغییرات در عرضه نفت روســیه است.بر اساس گزارش 

رویترز، روسیه بزرگترین صادرکننده نفت به اروپاست و ۲6 درصد از نفت وارد شده به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ را تامین کرد.

رسانه ها از وقوع دو انفجار بزرگ در دو مکان نظامی در روسیه که مورد استفاده ارتش این کشور برای اجرای حمالت در اوکراین قرار دارند، خبر دادند.به گزارش 
ایسنا، روزنامه دیلی میل گزارش داد، دو انفجار بزرگ یکی در محل یک انبار سوخت مهم برای حمالت روسیه در دونباس و دیگری در یک تاسیسات موشکی 
ارتش روسیه در اثر حمله ای احتمالی از جانب اوکراین به وقوع پیوسته اند.به نوشته این نشریه، شهر بریانسک روسیه که در نزدیکی مرز اوکراین و بالروس واقع 
شده، روز )دوشنبه( ابتدا شاهد وقوع یک آتش سوزی بعد از وقوع یک سری انفجارهای بزرگ در محل یک تاسیسات انبار نفت در اثر حمله ای که اوکراین مظنون به 
انجامش است،  بود.از سوی دیگر گزارش های تایید نشده ای درباره وقوع یک انفجار دوم در محل یک پایگاه نظامی در این منطقه که محل قرار گیری واحد نظامی 

مربوط به زرادخانه ۱۲۰ اداره توپخانه و راکت ارتش روسیه بوده، منتشر شده اند.یک رسانه روس گزارش کرد، که مخازن نفت واقع در تاسیسات آتش گرفته در حدود ساعت دو بامداد به وقت محلی 
آتش گرفتند. آتش سوزی بزرگ در محل این انبار نفت موسوم به انبار نفت دروژبا در شهر بریانسک از تمامی نقاط این شهر قابل مشاهده بود.گزارش شده که این انبار نفت احتماال اهمیت زیادی برای 
تامین تدارکات سربازان روسی در روند تشدید حمالتشان برای در اختیار گرفتن کنترل شهر دونباس داشته است.منطقه بریانسک روسیه هم مرز با اوکراین بوده و این شهر ۲۴۰ مایل از مسکو فاصله 
دارد. بر اساس این گزارش ساکنان مناطق نزدیک به این انبار نفتی که دچار آتش سوزی شد، از خانه هایشان تخلیه شده اند.ماهواره های ناسا که آتش سوزی ها را رصد می کنند، وقوع یک آتش سوزی را 
در مختصات مربوط به یک تاسیسات نفت شرکت روسنفت واقع در ۷۰ مایلی شمال مرز اوکراین تشخیص دادند.خبرگزاری اوکراینی یونیان به نقل از آنتون گراشچنکو، مشاور وزارت امور داخلی اوکراین 
نوشت که افرادی که در نزدیکی این انبار نفت آتش گرفته، زندگی می کنند در حال تخلیه هستند. همچنین یک آتش سوزی تایید نشده نیز در محل یک سایت نظامی در این شهر گزارش شد اما 

توسط مقامات روسیه تایید نشده است.وزارت وضعیت اضطراری روسیه ابتدا جزئیات یک مورد آتش سوزی را در یک بخش از یک تاسیسات نظامی واقع در خیابان مسکوفسکی این شهر منتشر کرد.

نفتابوظبیجایگزیننفتروسیه
دراروپامیشود

انفجاردرتاسیساتنفتیدربریانسکروسیه
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گزیده خبر
رخصتی :

ایجاد مرکز ملّی تعمیرات َولو های صنعتی در 
ذوب آهن اصفهان
مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب 
آهن اصفهان به همراه تنی چند از مدیران، سرپرستان 
و کارشناسان شرکت در کارگاه های پیرامونی کارخانه 
حضور یافتند و ضمن بازدید میدانی از محیط و مناطق 
کارگاهی با تالشــگران این بخش هــا دیدار  و گفتگو 

کردند.این بازدیــد با هدف تجهیز کارگاه های پیرامونی کارخانه، از جمله ایجاد 
و راه اندازی مرکز تعمیرگاهی ولوهای صنعت فوالد و خطوط تولید شرکت های 
صنعتــی در کالس و فشــارهای مختلف که یکــی از نیازهــای روزانه و مهم 
این کارخانه بزرگ صنعتی و ســایر شــرکت ها و صنایع کشور می باشد، انجام 
شد.مهندس رخصتی در این دیدار ضمن قدردانی از زحمات تالشگران شرکت 
کــه با همت بلند و با تکیه بر توان و تجربــه کارگران و دانش فنی متخصصان 
داخلی به دستاوردها و رکوردهای متعدد دست یافتند، گفت: باید با تمام توان از 
همه ظرفیت های این کارخانه عظیم استفاده کنیم تا بتوانیم نیازهای خود را از 
داخل تامین و وابستگی کمتری به خارج از شرکت داشته باشیم.وی هدف از این 
دیدار را بازدید میدانی از کارگاه های معطل مانده شــرکت دانست و افزود: زمان 
آن رسیده است که با استفاده از تجربیات موفق متخصصان شرکت در تعمیرات 
ولو ها، کارگاه های رها شده یا کارگاه هایی که به صورت کامل به کارگرفته نشده 
اند، به طور موثر، فعال شــوند تا یک مرکز تعمیرگاهــی ملی ولو ایجاد کنیم. 
این مرکز عالوه بر رفع نیاز شــرکت بزرگ ذوب آهن اصفهان به ســایر صنایع و 

شرکت های کشور نیز خدمات ارائه خواهد داد.

پروژه های بهبود سالن مونتاژ پارس خودرو 
راه اندازی شد

با حضور مدیر عامــل، هیات مدیره، معاونان و مدیران شــرکت پارس خودرو، 
5 پروژه بهبود ســالن 2 مونتاژ راه اندازی شــد.به گزارش ســایپانیوز به نقل از 
روابط عمومی پارس خودرو، همزمان با میالد باسعادت امام حسن مجتبی )ع(، 
پروژه های بهبود نصب و راه اندازی منی پلیتور داشــبورد، ساخت رک همراه، 
ســاخت رک های لوله ای و نصب و راه اندازی ربات ســیلرزنی سالن مونتاژ دو 
شرکت پارس خودرو راه اندازی شد.مصطفی مدبر، مدیر عامل پارس خودرو در 
مراسم راه اندازی این پروژه ها گفت: این مهم در راستای فرمایشات مقام معظم 
رهبری و شعار امسال در جهت توجه به اقتصاد دانش بنیان اجرایی شد .او ضمن 
تاکید بــر اجرای پروژه های دانش بنیان در راســتای صرفه جویی اقتصادی و 
افزایش بهره وری گفت: باید با سیاست داخلی سازی و استفاده از ظرفیت های 
داخل شــرکت و همچنین در صورت نیاز با کمک گرفتن از شرکت های دانش 
بیان مسیر جدیدی را در صنعت خودروسازی کشور پایه ریزی و نهادینه کنیم. 
مدیرعامل پارس خودرو با اشــاره به اجرای پروژه های عظیم داخلی سازی در 
شرکت پارس خودرو گفت: در چند سال اخیر با بهره گیری از دانش متخصصان 
داخلی توانســتیم تحریم را به فرصت تبدیل کرده و پروژه های بزرگ و مهمی 
همچون راه اندازی ســایت بدنه ســازی، افزایش ظرفیت تولید خطوط رنگ و 
مونتــاژ، نصب و راه اندازی خطوط جدید پرس و بســیاری از پروژه های بزرگ 

دیگر را در شرکت پارس خودرو با حداقل هزینه اجرایی کنیم.

ستاد تنظیم بازار؛
قیمت بلیت قطار ۲۵ درصد افزایش 

یافت؛ اتوبوس ۳۰ درصد
ستاد تنظیم بازار و ســازمان حمایت از مصرف کنندگان با افزایش 
25 درصدی بلیــت قطار، ۳۰ درصدی کرایه مســافران جاده ای و 
۳5 درصــدی کرایه حمل کاال موافقت کرد.به گزارش خبرنگار مهر، 
ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از موافقت با 
پیشــنهاد معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرســازی در خصوص 
افزایش کرایه حمل کاال و مســافر جاده ای و ریلی و نیز تصویب این 
پیشنهاد در ســتاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور 
به تصویب رسید.بر این اســاس قرار شد نرخ حمل هر تن-کیلومتر 
حداکثر ۳5 درصد نســبت به آخرین نرخ کرایه حمل کاال در ســال 
۱۴۰۰ افزایــش یابد.نرخ کرایه حمل مســافر با ناوگان حمل و نقل 
عمومی جاده ای ۳۰ درصد نســبت به کرایه حمل مســافر در سال 
۱۴۰۰ افزایش می یابد.همچنین نرخ بلیت قطار مســافری نســبت 
به نرخ ســال ۱۴۰۰ حداکثر 25 درصد افزایش خواهد یافت.تعرفه 
خدمات بندری در ســال جاری نسبت به سال گذشته رشد حداکثر 

۴5 درصدی خواهد داشت.

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

پیش بینی رشد اقتصادی طی سال جاری
معاون وزیــر صمت گفت: با توجه به روند افزایش کمی و کیفی 
تولید محصوالت مختلف در سال گذشته، پیش بینی می شود برای 
ســال جاری رشد تولید و رشد اقتصادی داشته باشیم.به گزارش 
خبرنگار مهر، محمدمهدی برادران دیروز در نشست خبری اظهار 
کرد: طی سال های گذشــته بانک ها ضد تولید عمل کرده اند و 
بســیاری از واحدها حتی با تعطیلی یا کاهش تولید مواجه شده 
اند.معــاون صنایع عمومی وزیر صمت افــزود: با تغییراتی که در 
نظام بانکی و جذب افراد متخصص صورت گرفته، شــاهد اصالح 
فرایندها هســتیم. همچنین با وزارت امــور اقتصادی و دارایی و 
بانک مرکزی همکاری های خوبی داریــم.وی ادامه داد: موضوع 
تأمیــن مالی زنجیره ای نیز کار مشــترک بیــن وزارت صمت و 
اقتصاد و بانک مرکزی اســت که به پرداخت تسهیالت هدفمند 
کمک می کند.برادران گفت: ســال گذشته رشد تولید و ارتقای 
کیفیت را در محصوالت مختلف داشــتیم که برآورد می شــود 
این وضعیت برای ســال جاری هم تکرار شود. همچنین افزایش 
دســتمزد اگرچه هزینه های تولید را باال می بــرد اما به افزایش 
انگیزه کارگران و بهبود راندمان تولید کمک می کند و در نهایت 
به تحریک تقاضا منجر می شــود.معاون وزیر صمت تاکید کرد: 
بنابراین پیش بینی می شــود که برای ســال جاری رونق تولید و 
رشد اقتصادی را داشــته باشیم.وی به اشتغال دانش بنیان اشاره 
کرد و گفت: اشــتغال و تولید دانش بنیان مدنظــر ما قرار دارد. 
در حال حاضر ۷ هزار شــرکت دانش بنیان در کشــور داریم که 
در نظر داریم به ســمت صنعتی شدن، تولید انبوه و پیوستن به 
شهرک های صنعتی بروند. امیدواریم که این شرکت ها تبدیل به 
شرکت های صنعتی دانش بنیان بزرگ شوند.برادران در مورد مواد 
اولیه حوزه ســلولزی اظهار کرد: بســیاری از مواد اولیه در حوزه 
ســلولزی به خارج از کشور برمی گردد و برخی از تولیدکنندگان 

با همسایگان ارتباط دارند البته با اصالح تعرفه ها به دنبال رقابتی 
کردن فضا هســتیم که در همین راستا اخبار خوبی هم در حوزه 
توسعه ظرفیت تولید داخل خواهیم شنید.معاون صنایع عمومی 
وزیر صمت در مورد نحــوه فعالیت مرکز ملی فرش گفت: مرکز 
ملی زیرمجموعه وزارت صمت قرار دارد. طی ۶ ماه گذشــته ۳5 
هزار فرصت شــغلی در زنجیره فرش دســتباف احیا شد.وی در 
مورد همکاری بــا خارجی ها در صورت احیای برجام اظهار کرد: 
وقتــی می توانیم روی پای خود بایســتیم نباید بــه بیگانه دل 
ببندیم. در این ســال ها تولیدکنندگان کنار مردم ماندند و قطعاً 
محوریــت تولید باقی خواهد ماند و به ســمت واردات بی رویه و 
میدان دادن به شــرکت های خارجی نخواهیم رفت.وی در ادامه 

با اشــاره به وضعیت تولید لوازم خانگی گفت: تولید لوازم خانگی 
در ســال قبل هفت درصد افزایش داشته و از ۱5 میلیون و ۴۰۳ 
هزار دســتگاه به ۱۶ میلیون و ۴۸۹ هزار دســتگاه رسیده است. 
همچنین خــط تولید کولــرگازی راه اندازی شــده و ۷۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است.برادران افزود: برای بهبود فرایندهای 
تولید و صادرات لوازم خانگی، ســند جامع صنعت لوازم خانگی را 
آماده کرده ایم که تا ماه آینده ابالغ می شود.وی از کاهش ارزبری 
۱.5 میلیــارد دالری به ۱.2 میلیــاد دالر در این صنعت خبر داد 
و گفت: اواخر سال گذشــته تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش 
قیمت داشــتند، اما بعد از مکاتبات، این قیمت ها را به قیمت های 
قبلی برگرداندند و در حال حاضر لوازم خانگی با قیمت های پارسال 

عرضه می شــود. البته ادامه این روند ثابت نگه داشتن قیمت ها با 
وجــود افزایش قیمت های جهانی مواد اولیه که روی مواد داخلی 
هم اثر دارد، دشــوار است.معاون وزیر صمت تاکید کرد: متأسفانه 
در کشــور برخی از تولیدنماها جای تولید را گرفته اند در حالیکه 
تولیدنماها به جای داخلی سازی در حال مونتاژکاری هستند.وی 
در مورد مــواد اولیه هم گفت: مواد اولیــه در بازارهای جهانی با 
افزایش قیمت مواجه شــده است؛ به عنوان نمونه وضعیت مشابه 
وضعیت لوازم خانگی در صنعت پوشــاک وجود دارد، چرا که در 
پی جنگ روســیه و اوکراین قیمت پنبه از دو به ۳.5 دالر رسیده 
است.برادران در مورد کمبود نیروی کار در شهرک های صنعتی و 
واحدهای تولیدی، اظهار کرد: به دلیل وضعیت دستمزد، واحدها 
با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ اما جوانان باید بدانند که کار 
تولید برکت دارد اما کارهای داللی این برکت را ندارند.معاون وزیر 
صمت در ادامه با اشاره به فعالیت ۷۳ هزار واحد صنعتی در کشور 
که از وزارت صمت مجوز دارند، گفت: ۱2 هزار مورد از این واحدها 
راکد هستند که سال گذشته 2۰۶۷ واحد از آنها راه اندازی شد.وی 
یادآور شد: عمده مشکالت این واحدها در 2۰ عنوان دسته بندی 
شده که مشکالت بانکی، مالیاتی، تأمین مواد اولیه، گمرکی، امور 
اراضــی و تأمین اجتماعی در صدر مشــکالت قرار دارند. در حال 
حاضر ۴۴۹ واحد از واحدهای راکد توســط بانک ها تملک شده و 
سرمایه در گردش نیز دغدغه اصلی واحدها است.برادران همچنین 
تصریــح کرد: در حال حاضر درصد عمده ای از منابع بانکی که به 
مصرف کننده پرداخت می شود به سمت کاالهای تقلبی یا قاچاق 
می رود، در حالی که انتظار نظام تولید از مجموعه بانکی این است 
که تســهیالت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.وی اظهار کرد: 
آثار تصمیمات غلط و غیرکارشناســی گذشته شاید تا دو سال در 

فرآیندهای تولید و مصرف باقی بماند و تأثیرگذار باشد.

بررسی قیمت کاالهای اساسی در پایان فروردین 
نســبت به اسفند سال قبل نشــان می دهد که 
گوجه فرنگی با 2۳ درصد و خرما، قند و شکر هر 
کدام با ۱2 درصد افزایش قیمت در صدر افزایش 
قیمت قرار دارند و بیشــترین کاهش قیمت نیز 
مربوط به موز بوده اســت.به گزارش ایســنا، بر 
اســاس گزارش کارگروه رصــد و پایش قیمت 
اقالم اساســی و پرمصرف بازار کشور منتهی به 
۳۰ فروردین ماه که از سوی انجمن ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان منتشــر شده،   قیمت 
مرغ گرم، گوسفند زنده، انواع لبنیات، انواع روغن 
خوراکی، برنج وارداتی، ســیب زرد و قرمز، رب 
گوجه فرنگی، سیمان خاکستری پاکتی، انواع تایر 
ســواری، پودر شوینده و دستمال کاغذی تقریبا 

نسبت به ماه قبل از آن تغییری نکرده است.

در پی بازگشــایی مدارس، کاغذ 8 درصد 
گران شد

اما در این زمان قیمت گوشــت گوســفندی و 
گوســاله، گوساله زنده، شکر بســته بندی، انواع 
چای، برنــج ایرانی، ماکارونی، حبوبات، پیاز، گچ 
ســفید، مقاطع فــوالدی، روغن موتــور و کاغذ 
یــک تا ۱۰ درصــد افزایش یافته اســت.بر این 

اساس میانگین کشوری قیمت هر کیلو گوشت 
گوسفندی و گوساله با چهار و سه درصد افزایش 
نســبت به ماه قبل به حــدود ۱5۳ و ۱۶۱ هزار 
تومان و هر کیلو گوساله زنده با سه درصد افزایش 

به ۶۱ هزار تومان رسیده است.

میانگین قیمت برنج ایرانی در فروردین؛ 84 
هزار تومان!

همچنین قیمت هر کیلو چای با دو و سه درصد 
افزایش به حدود ۱۳۹ و ۱۳۴ هزار تومان رسیده 
است. قیمت هر کیلو برنج ایرانی طارم و هاشمی 
با دو و چهار درصد افزایش نسبت به اسفند سال 
قبل به ۸۴ هزار تومان رســیده اســت. در مدت 
یاد شــده ماکارونی 5۰۰ گرمی نیز شش درصد 
گران شده و در فروردین امسال به قیمت ۹۴۰۰ 
تومان فروخته شــده است.در بین انواع حبوبات 

نیز در فروردین امســال، قیمت هر کیلو نخود با 
پنج درصد، عدس با ســه درصد و لوبیا چیتی و 
لپه هر کدام با دو درصد افزایش نســبت به ماه 
قبــل به ترتیب به ۴۷، ۴۸، ۴۹ و ۴۷ هزار تومان 
رسیده اســت. قیمت پیاز هم در مدت یاد شده 
ســه درصد افزایش داشته و قیمت آن به حدود 
۹۰۰۰ تومان رسیده است.همچنین در این مدت 
گچ سفید چهار درصد، مقاطع فوالدی دو درصد، 
روغن موتور دو درصد و کاغذ هشت درصد گران 
شده اســت. در حاشیه این گزارش علت افزایش 
قیمت کاغــذ، افزایش تقاضا در پی بازگشــایی 
مدارس و دانشگاه ها عنوان و همچنین به محدود 
شــدن عرضه روغن موتور و فروش اجباری آن 

اشاره شده است.

قیمت شکر به بیش از 22 هزار تومان رسید
در این میان قیمت شکر فله، قند شکسته، گوجه 
فرنگی و خرما مضافتی نســبت به ماه قبل، یعنی 
اسفند سال قبل، بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته 
است.  بر این اساس قیمت هر کیلو شکر و قند در 

فروردین با ۱2 درصد افزایش به 22 هزار و 5۰۰ و 
25 هزار تومان رسیده است. خرمای مضافتی نیز 
در مدت یک ماه مورد نظر ۱2 درصد افزایش یافته 
و قیمت هر کیلو از این محصول در پایان فروردین 
به 52 هزار تومان رسیده است.گوجه فرنگی هم که 
اخیرا وضعیت بازار آن به دلیل مشکالت کامیون 
داران خبرساز شــده بود در فروردین صدرنشین 
افزایــش قیمت بوده، به طــوری که با 2۳ درصد 
افزایش، هر کیلو از ایــن محصول نزدیک به ۱5 

هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شده است.

قیمت کدام اقالم کاهش یافت؟
البته بر اســاس گزارش کارگــروه رصد و پایش 
قیمت اقالم اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی 
به ۳۰ فروردین ماه، قیمت تخم مرغ، موز، پرتقال 
تامســون، ســیب زمینی و آب معدنی یک تا ۱۰ 
درصد نســبت به مــاه قبل کاهش یافته اســت.

بیشترین افت قیمت معادل هفت درصد و مربوط 
بــه موز بوده که قیمت هر کیلو از آن بیش از ۳۴ 
هزار تومان رسیده اســت.همچنین در فروردین 
امسال قیمت تخم مرغ ۶ درصد، پرتقال تامسون 
5،  آب معدن ۴ و سیب زمینی ۳ درصد نسبت به 

اسفند سال قبل کاهش یافته است.

قیمت کاالهای اساسی در فروردین ماه چقدر تغییر کرد؟

بازار خودرو طی یک ماه گذشته و در میان کشمکش های مسئوالن 
در مورد آزادسازی یا ممنوعیت واردات، بیش از هر زمان دیگری دچار 
نوســان شده است.به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو طی یک ماه 
گذشــته بیش از هر زمان دیگری دچار نوسان و افزایش قیمت شده 
است؛ بررسی ها نشــان می دهد که پراید ۱۱۱ معادل ۱۹۸ میلیون 
تومــان، پراید ۱۳۱ معادل ۱۷۸ میلیون تومان، تیبا هاچ بک معادل 
۱۹۸ میلیون تومان، تیبا صندوق دار معادل ۱۹۰ میلیون تومان، ساینا 
پالس دنده ای معادل 22۸ میلیــون تومان، کوییک دنده ای معادل 
2۴2 میلیــون تومان و کوییک اتوماتیک پالس معادل 2۹۶ میلیون 

تومان در بازار آزاد قیمت خورده اند.همچنین پژو 2۰۶ تیپ 2 معادل 
2۹۷ میلیون تومان، پژو 2۰۶ تیپ 5 معادل ۳۴2 میلیون تومان، پژو 
پارس ســاده معادل ۳۰۸ میلیون تومان، پژو SLX ۴۰5 معادل ۳25 
میلیون تومان، دنا معمولی معــادل ۳۸5 میلیون تومان، رانا پالس 
معادل 2۹5 میلیون تومان و ســمند LX ساده معادل 2۸۳ میلیون 

تومان در بازار آزاد قیمت خورده اند.

افزایش 10 تا 13 درصدی قیمت خودرو در سال جدید
در ایــن رابطه ســعید موتمنی رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران در گفت و گو با مهر با بیان اینکه حساسیت 
بازار خودرو نســبت به فرکانس ها بسیار باالســت، اظهار کرد: تأثیر 
صحبت های مســئوالن بر بازار خودرو غیر قابل انکار است؛ بازار دائم 
در حال دریافت فرکانس های مثبت و منفی بوده و هر بار که خبری 
منتشر می شــود بازار به همان نسبت واکنش مثبت یا منفی نشان 
می دهد.موتمنی افزود: در ماه های پایانی سال گذشته، وقتی خبر آمد 

که قرار است با شروع سال جدید واردات خودرو آزاد شود، مشتریان از 
بازار خارج شدند و تعداد فروشندگان افزایش یافتند که همین مساله 
موجب شد قیمت خودرو شروع به ریزش کند.وی گفت: اما زمانی که 
اعالم شد واردات انجام نخواهد شد افسار قیمت ها که پیش از این به 
دلیل عرضه کم پاره شــده بود، کاماًل از کنترل خارج شد و طی یک 
مــاه قیمت خودروی نو و کارکرده به صورت میانگین بین ۱۰ تا ۱۳ 
درصــد افزایش یافت؛ به عنوان نمونه قیمت خودرو پژو 2۰۶ تیپ 2 
که پیش از این 2۶2 میلیون تومان بود به حدود ۳۰۰ میلیون تومان 

رسیده است.

به 40 درصد نیاز بازار پاسخ داده نشد
موتمنی با اشــاره به عرضه قطره چکانی خودرو به بازار، تصریح کرد: 
طی ۳ سال گذشته عرضه خودرو هرگز پاسخگوی تقاضا نبوده است. 
آنطور که وزارت صمت اعالم کرده میزان نیاز بازار بین یک میلیون و 
۳۰۰ هزار تا یک میلیون و 5۰۰ هزار دستگاه خودرو است با این حال 

بررسی ها نشان می دهد که طی ۳ سال گذشته 2 میلیون و ۱۰۰ هزار 
دستگاه خودرو به بازار عرضه شده در حالی که اگر قرار بود مطابق با 
نیاز بازار خودرو عرضه شود باید ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو 
روانه بازار می شــد؛ یعنی طی ۳ سال گذشته ۳5 تا ۴۰ درصد از نیاز 
بازار بی پاسخ مانده است.وی گفت: همین مساله، اصلی ترین عامل 
برای افزایش قیمت خودرو در بازار اســت. در حال حاضر یک فاصله 
قیمتی ۱۰۰ درصدی بین کارخانه و بازار ایجاد شده است؛ به عنوان 
نمونــه خودرو پژو 2۰۶ تیپ 2 کــه در کارخانه ۱۴۹ میلیون تومان 

قیمت دارد، در کارخانه به حدود ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.
بازاِر نوسانی و کشمکش های مسئوالن

به گزارش مهر، همانطور که موتمنی گفت نیاز بازار خودروی کشور 
بین یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و 5۰۰ هزار دســتگاه خودرو 
در ســال اســت، بنابراین واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی خارجی 
نمی تواند نقش جدی در رفع نیازهــای بازار ایفا کند و صرفاً از نظر 
روانی و شکســتن نصفه و نیمه انحصار صنعت خودرو دارای اهمیت 

است؛ موضوعی که به نظر می رسد مورد غفلت مسئوالن قرار گرفته و 
هر چند روز با صحبت های ضد و نقیض خود آتش آشفتگی را شعله 
ورتر می کنند.به عنوان نمونه طی چند روز گذشته از مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گرفته تا مجلس، صحبت های زیادی در مورد واردات 
خودرو صورت گرفته است؛ در اینجا باید به اظهارات آملی الریجانی 
رئیس مجمع اشــاره کرد که گفته بود »در مــورد واردات خودرو به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت و برخی اشخاص 
با ایراد نسبت های ناروا، جفا شد. مخالفت هیأت عالی نظارت، مبتنی 
بر مبانی اســت که ان شاء اهلل در جلسات مجمع تشخیص در مورد 
مصوبه اصراری مجلس بیشــتر روشن خواهد شد و چه بسا برخی از 
کســانی که از مخالفان نظر مجلس هســتند نسبت به اصل واردات 
خودرو ایرادی نداشــته باشند و اشــکال آنان بر سر نحوه تجویز آن 
باشد.«همچنین از طرف دیگر نمایندگان مجلس که از چندی پیش 
به دنبال استیضاح وزیر صمت هستند اخیراً ممنوعیت واردات خودرو 

را عاملی برای استیضاح فاطمی امین عنوان کرده اند. 

 افسار قیمت خودرو پاره شده است

بازاِر نوسانی و کشمکش 
مسئوالن
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روند معامالت امروز بورس تهران پس از یک رفت و برگشت 
کوتاه در معامالت همسو با تحریک تقاضا از سوی بازارگردان 
های حقوقی در برخی ســهم های شاخص ساز بر روی روند 
مثبت قــرار گرفت.به گزارش خبرنگار مهر، دیروز دوشــنبه 

۵ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ شــاخص کل قیمت و بازده نقدی 
بورس تهران با افزایــش ۲.۵۸۶ واحدی به رقم یک میلیون 
و ۵۰۷ هزار واحد رســید. شاخص کل هم وزن اما با افزایش 
۳.۱۱۰ واحــدی عدد ۴۰۵ هــزار و ۵۱۵ واحد را به نمایش 
گذاشت.شــاخص بازار اول اما با ۱.۳۷۲ واحد کاهش به رقم 
یک میلیون و ۱۶۱ هزار واحد دست یافت و شاخص بازار دوم 
نیز با ۱۵.۳۱۲ واحد افزایش، عدد ۲ میلیون و ۸۵۸ هزار واحد 
را تجربه کرد. در بورس تهران امروز ۹ میلیارد و ۹۱۴ میلیون 
سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۵۳۳ هزار و ۲۴۴ نوبت داد 
و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۵ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان را 
در برداشت.در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۸۱ واحد 

افزایش به رقم ۲۰ هزار و ۸۲۷ واحد دست یافت. در این بازار، 
طی روز جاری ۲ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ســهم و اوراق مالی 
قابل معامله به ارزش بیــش از ۹.۵۶۰ میلیارد تومان معامله 
شــد که از این رقم ۱.۲۲۳ میلیارد تومان متعلق به معامالت 
عملیات بازار باز بانک مرکزی در بــازار بدهی فرابورس بود.

اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشــد شاخص کل بورس 
تهران امروز هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با ۱.۴۷۵ واحد، 
تاپیکو با ۱.۳۱۰ واحد و فوالد مبارکه با ۱.۰۳۰ واحد افزایش 
بودند در مقابــل اما نمادهای معامالتی شــرکت های گروه 
مدیریت ســرمایه گذاری امید با ۱۹۰۰ واحد، گسترش نفت 
و گاز پارســیان با ۵۱۸ واحد و سرمایه گذاری غدیر با ۳۷۹ 

واحد کاهش، باالترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس 
تهران را به خود اختصاص دادند.به گزارش مهر، بازار ســهام 
امروز در آغازی نه چندان دلچسب اگرچه در رفت و برگشتی 
کوتاه بــر روی مدار صعودی قرار گرفت که بار اصلی حرکت 
شاخص بورس بر روی دوش بازار گردان ها و حقوقی ها بویژه 
در سهم های شاخص ساز بازار بود.هر چند که همچنان بازار 
دومی ها برای معامله گران بورســی جذاب تر هستند اما ورود 
محسوس نقدینگی و گردش آن در کف بازار بخوبی مشهود 
است.در بازار امروز همچنان گروه پاالیشی ها خریدار داشتند 
و معاملــه گران حقیقی این گروه را در کانون توجه خود قرار 

داده اند.

گزیده خبر

دکتر شایان: عملکرد بانک مسکن برای تامین 
مالی طرح نهضت ملی مطلوب است

مدیرعامل بانک مسکن گفت: این بانک عملکرد خوبی در حوزه تامین مالی طرح 
نهضت ملی مسکن داشته اســت.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
، دکتر شــایان در مراســم معارفه علی عسکری، عضو جدید هیات مدیره بانک 
مسکن که با حضور مدیران ارشد این بانک برگزار شد، ضمن خیر مقدم به ایشان 
اظهارداشــت: تقارن شروع سال با ماه مبارک رمضان و لیالی قدر را به فال نیک 
می گیریم و امیدواریم بتوانیم مسوولیتی که دولت و مردم بر دوش تک تک ما 
گذاشــته  اند به بهترین نحو و در حداقل زمان ممکن انجام دهیم.وی با تشریح 
دستاوردهای سال گذشته افزود: درست است که قانون طرح نهضت ملی به همه 
بانک ها ابالغ شده و ۲۷ بانک و موسسه باید در این زمینه تسهیالت ارایه بدهند؛ 
اما آمارها نشــانگر آن است که در سال گذشته بانک مسکن تنها بانکی بود که 
به تکلیف خود عمل کرد و شاید به جایی برسیم که عاملیت سایر بانک ها را نیز 

بر عهده بگیریم.

قرعه کشی xbox و PS5 در سور بهار 
سامانیوم

دهمین دور از قرعه کشــی سورسامانی مخصوص اعضای باشگاه مشتریان بانک 
ســامان )ســامانیوم( با ۲ جایزه ویژه برگزار می شــود.به گزارش سامان رسانه، 
دهمین دور از قرعه کشی سورسامانی ویژه اعضای باشگاه مشتریان بانک سامان 
 XBOX ســامانیوم( برگزار می شود که در این قرعه کشی یک دستگاه کنسول(
ســری X و یک دستگاه کنسول PS۵ به برندگان اهدا خواهد شد.بر این اساس، 
تمامی کاربران باشگاه مشتریان بانک سامان )سامانیوم( می توانند با صرف حداقل 
۱۰۰ امتیاز، یک شانس شرکت در قرعه کشی دریافت کنند. الزم به ذکر است که 
دریافت شانس شرکت در قرعه کشی به صورت نامحدود است و شرکت کنندگان 
می توانند با صرف امتیاز بیشــتر، شانس خود را برای شرکت در این قرعه کشی 
باال ببرند.مشــتریان برای دریافت امتیاز بیشتر در باشگاه سامانیوم می توانند، با 
کارت های ســامانی اقدام به پرداخت قبض، خرید کاال و خدمات، خرید شــارژ 
سیم کارت های اعتباری، انتقال وجه کارت به کارت و برداشت و واریز وجه کنند.

فرصت شــرکت در این قرعه کشی و دریافت شانس از روز اول اردیبهشت ماه تا 
پایان روز ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ است. 

حرکت توسعه ای بانک توسعه تعاون بر پایه 
دانش و تجربه استوار است 

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در نشست اندیشه ورزی ، حرکت توسعه 
ای بانک را بر پایه دانش و تجربه اســتوار دانست.سید باقر فتاحی، رییس هیات 
مدیره بانک توســعه تعاون در دومین نشست تخصصی از سلسله نشست های 
اندیشــه ورزی ضمن استقبال از استمرار نشست های اندیشه ورز با تسهیلگری 
نخبگان بانکی و دانشگاهی، گفت: نشست های علمی ثمرات مطلوبی در مسیر 
سیاســتگذاری بانک دارد.رییس هیات مدیره بانک تاکید کرد: شایســته است 
محورهای طراحی نشست ها بر دغدغه های مردمی نظام بانکی و بانک توسعه 
تعاون متمرکز گردد و با هم اندیشــی نخبگان بانکی دانشــگاهی، مسیر ارایه 

خدمات هدفمند به جامعه هدف تعاونگران و آحاد مردم هموارتر شود.

تامین مالی بیش از 17هزار و 500 مسکن 
محرومان و ایثارگران از سوی بانک ملی ایران

۱۴ هزار و ۵۲۴ فقره پرونده تسهیالتی واحد مسکن مهر و بافت فرسوده شهري 
و بهسازي و نوسازي مســکن روستایي در سال گذشته توسط بانک ملی ایران 
تشکیل شده است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، رقم تخصیص یافته 
از سوی بانک به این پروژه ها بیش از ۶۱۷۴ میلیارد ریال است.بانک ملی ایران 
همچنین در این ســال بیش از ۳ هزار فقره تســهیالت بابت مسکن ایثارگران، 
جانبازان، آزادگان و خانواده شــهدا پرداخت کرده اســت.از این محل بیش از ۴ 

هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.

شرایط تمدید مدت دوره مشارکت تسهیالت 
اعطایی توسط شعب پست بانک ایران

بر اساس بخشــنامه ابالغی شــماره ۰۱/۱۵/ب مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷  اداره کل 
بررســی و نظارت برطر ح های پســت بانک ایران، شــرایط تمدید قرارداد دوره 
مشارکت تسهیالت اعطایی سر رسید شده شعب پست بانک ایران از محل منابع 
صندوق توســعه ملی اعالم شــد.به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک 
ایران، بر اساس این بخشنامه، شعب عالوه بر نظارت مستمر بر پیشرفت فیزیکی 
و مالی طرح، حداقل یک ماه قبل از اتمام سررسید دوره قرارداد مشارکت با توجه 
به حدود اختیارات نسبت به بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم با رعایت شرایط مقرر 
در چارچوب سیاستها و ضوابط اعتباری، شیوه نامه های ابالغی برای قراردادهای 

صندوق توسعه ملی، صرفه و صالح بانک اقدام کنند.

بانک قرض الحسنه مهر ایران 15 میلیارد 
ریال برای آزاد زندانیان اختصاص داد

دکتر »سید سعید شمسی نژاد« با شرکت در برنامه شبکه تلویزیونی افق با اشاره 
به اینکه کارکنان بانک قرض الحســنه مهر ایران بخشــی از حقوق خود را برای 
کارهای نیک اختصاص می دهند، از اختصاص مبلغ ۱۵ میلیارد ریال برای آزادی 
زندانیان جرایم غیرعمد خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهرایران، دکتر »ســید سعید شمســی نژاد« با حضور در برنامه »پویش دوباره 
زندگی« که به منظور آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد تهیه و از شبکه »افق« 
پخش می شود، از اهتمام بانک های قرض الحسنه برای مشارکت در فعالیت های 
عام المنفعه از جمله آزادسازی زندانیان نیازمند و کمک به اشتغالزایی این افراد 
پس از آزاد شــدن از زندان خبر داد.وی با اشــاره به فعالیت های انجام شده در 
این حوزه از ســوی بانک های قرض الحسنه بیان داشت: شاخص عملکردی این 
بانک ها نشان از عملکرد بسیار مطلوب آن ها در شبکه بانکی دارد و در این میان 
بخشــی از فعالیت ها نیز به سمت کارهای عام المنفعه و خیر سرازیر شده است.

شمسی نژاد افزود: مردم به قرض الحسنه عالقه مند هستند و این مهم عاملی شده 
که در پرداخت اقساط خود بسیار دقیق باشند؛ به طوری که اکنون معوقات بانک 
قرض الحسنه مهر ایران کمتر از نیم درصد است و این موضوع ما را برای حضوری 
پررنگ تر و ارائه خدمات بیشتر به آحاد مردم جامعه تشویق می کند.وی ادامه داد: 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار فقره 
تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کرده و در میان ۳ بانک برتر کشور از نظر تعداد 

پرداخت تسهیالت قرار گرفته است.

تردیدطالبرایباالیاپایینآمدن؟
قیمت طــال امروز دوشــنبه نزدیک به 
پایین ترین سطح دو هفته اخیر کاهش 
یافــت زیرا افزایش ارزش دالر آمریکا به 
فشار بر تقاضا برای شمش با قیمت دالر 
ادامه داد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس 
طال با ۶.۷ درصد کاهش به ۱۹۲۵ دالر و 
۶۰ سنت رسید و در بازار معامالت آتی 
آمریکا نیــز بهای هر اونس طال با ۰.۳۵ 
درصد کاهش به ۱۹۲۶ دالر و ۶۰ سنت 
رسید.دالر به باالترین میزان خود در دو 
ســال اخیر نزدیک شد و باعث شد طال 

برای دارندگان ســایر ارزها جذابیت کمتری داشته باشد.قیمت طال در روز جمعه به 
پایین ترین حد خود از هفتم آوریل رسید و کاهش هفتگی را نشان داد زیرا نشانه هایی 
از تشدید سیاست های سریع تر فدرال رزرو آمریکا باعث افزایش بازدهی خزانه داری و 
دالر شد. با این حال، بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله ایاالت متحده از باالترین رقم اخیر 
پاییــن آمد و زیان طالی با بازده صفر را محدود کرد.بر اســاس گزارش کیتکو، طال 
نسبت به افزایش نرخ های بهره کوتاه مدت ایاالت متحده و بازدهی باالتر بسیار حساس 
است که هزینه فرصت نگهداری شــمش بدون بازده را افزایش می دهد. با این حال، 
به عنوان یک ذخیره امن ارزش در بحران های اقتصادی و سیاســی نیز در نظر گرفته 
می شــود.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره با ۰.۲ درصد کاهش به ۲۴.۱۰ 
دالر رسید، پالتین ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۹۲۸ دالر و ۷۷ سنت رسید و پاالدیوم 

با ۲.۳ درصد کاهش به ۲۳۱۹ دالر و ۷۸ سنت رسید.

جزئیات دستورالعمل جدید اعطای وام های خرد

 وثایق بانکی؛ از سهام بورسی تا خودرو و یارانه
بانک مرکزی شــرایط جدید اعطای تســهیالت خرد تا ســقف 
۲۰۰ میلیون تومان را با اســتقرار نظــام وثیقه گیرری مبتنی بر 
اعتبارسنجی و هدف تسهیل دسترســی مردم، به شبکه بانکی 
ابــالغ کرد.به گــزارش خبرنگار ایِبنا، یکــی از مطالبات مردم از 
سیســتم بانکی تسهیل شــرایط پرداخت تسهیالت است و چه 
بســا برخی هم تا هفت خوان دریافت وام از بانک های مختلف را 
می دیدند عطایش را به لقایش می بخشیدند و حتی از درخواست 
اخذ تسهیالت هم واهمه داشتند تا نکند در مسیری قرار بگیرند 
که در انتها نتیجه ای ندارد و باید به این و آن رو بزنند تا شــاید 
بتوانند از خوان آخر یعنــی تضامین، عبور کنند. ماه های پایانی 
سال ۱۴۰۰ بود که سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ۵ فرمان 
مهم درخصوص نظام بانکی اعالم کــرد که یکی از بندهای آن، 
»تســهیل پرداخت وام به مردم« بود و خطاب به شــبکه بانکی 
تاکید کرد که در تسهیالت خرد به مردم به جای وثیقه و ضامن، 
اعتبارسنجی کنید.بانک مرکزی نیز طی کار کارشناسی و بررسی 
شرایط موجود به سرعت فرآیند پرداخت تسهیالت مبتنی بر نظام 
اعتبارسنجی با حداقل وثایق را در دستور کار قرار دارد و با تاکید 
بر تســهیل اعطای وام به مردم پیش رفت. علی صالح آبادی سال 
گذشته در یکی از جلساتی که با مدیران بانکی داشت، گفته بود 
که انتظار می رود شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان، 
شــرایط سهل تری را در خصوص سازوکار اعطای تسهیالت خرد 
به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب درنظر بگیرد. در نهایت 
هم به تازگی »دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد« برای 
اجرا به شــبکه بانکی ابالغ شد که براین اساس شرایط الزم برای 
تسهیل بهره مندی متقاضیان از تسهیالت خرد بانکی با استفاده 
از نظام وثیقه گیری مبتنی بر اعتبارسنجی فراهم خواهد شد.در 
فصل دوم این دستورالعمل به حدود و نحوه اعطای تسهیالت خرد 
اشاره شده است که براین اساس، حداکثر مجموع اصل تسهیالت 
ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات 
اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال است.   همچنین شرایط پرداخت 
تسهیالت خرد شامل امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف 
اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط 

تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه خواهد بود. 

چه وثایقی مورد قبول است؟ 
فصل سوم این دســتورالعمل به موضوع اعتبارسنجی و تضامین 
پرداخته اســت که براین اساس از ســهام بورسی و طال و سکه 
گرفته تا خودرو و یارانه به عنوان وثیقه برای دریافت تســهیالت 
خرد مبتنی بر نظام اعتبارسنجی اعالم شده است. براین اساس، 
مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیالت، نسبت به 
استعالم سابقه چک برگشــتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام 
کند که براین اساس پرداخت تسهیالت خرد به مشتری که دارای 
چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری باشد، ممنوع 

است. همچنین در این دستورالعمل، مقرر شده اعطای تسهیالت 
خرد بــه متقاضیان دارای ســابقه و امتیاز اعتباری بر اســاس 
اعتبارســنجی در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.

تضامین و وثایق مورد قبول از مشــتری نیز شامل اوراق تجاری 
از قبیل چک یا سفته مشتری؛ اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته 
شده در بازار سرمایه و غیر آن؛ سهام شرکت های پذیرفته شده در 
بورس از جمله سهام عدالت؛ واحدهای سرمایه گذاری صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس؛ چک یا سفته توسط ضامن؛ 
اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات 
طال؛ حساب یارانه اشخاص، گواهی کسر از حقوق توسط مشتری 
یا ضامن اســت. همچنین ضمانت یک نفر کاســب دارای پروانه 

کسب که در زمان اعطای تسهیالت دارای فعالیت اقتصادی دایر 
باشد؛ سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛ ضمانت 
صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون 
تسهیالت گیرنده، قرارداد الزم االجرا و سایر تضامین متناسب با 
امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری نیز می تواند 
به عنوان وثیقه مورد اســتفاده قرار گیرد. براساس دستورالعمل 
اجرایی اعطای تسهیالت خرد، در مناطق روستایی ضمانت یک 
نفر ساکن روستا که اهلیت و صالحیت وی توسط شورای اسالمی 
روستا مورد تایید واقع شود مهمور به مهر شورای اسالمی روستا 
کفایت می کند.همچنین برای روســتائیان، کشاورزان، دامداران 
ســنتی و عشــایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند 

مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره ای الزم است. 

شرایط ویژه برای افراد فاقد امتیاز اعتباری 
در این دستورالعمل برای مشتریانی که فاقد سابقه و امتیاز اعتباری 
هستند نیز مقرر شده تا مؤسسه اعتباری متناسب با سطح درآمد 
مشــتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو 
مورد از وثایق و تضامین ذکر شــده، برای نخســتین بار تا سقف 
یک میلیارد ریال در ســطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیالت 
خرد اعطا کند.براساس دســتورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت 
خرد، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن 
قراردادهای اعطای تسهیالت بانکی در چارچوب اعالم شده توسط 
بانک مرکزی اقدام کرده و نســخه ای از آن را در اختیار مشتری 
قرار دهد.دریافت وثیقه نقدی از مشــتری در اعطای تســهیالت 
خرد، در قال انواع ســپرده ها ممنوع است. همچنین استفاده از 
سایر قراردادهای تســهیالتی به استثنای مواردی که عنوان شد 
به منظور اعطای تسهیالت خرد ممنوع است. همچنین مقرر شد 
مؤسســه اعتباری محدودیت های مقرر در این دستورالعمل را به 
نحو مقتضی در سامانه های کنترلی و نظارتی مربوط خود اعمال 
کند. براساس این دستورالعمل، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و 
همچنین تســهیالت خرید و جعاله مسکن تابع احکام مقرر در 

قوانین و مقررات مربوط به خود هستند.

سهام سقوط اما دالر با توجه به نگرانی ها در مورد افزایش نرخ 
بهره صعود کرد.به گزارش ایسنا، سهام آسیایی در روز دوشنبه 
به دلیل نگرانی در مورد افزایش سریع نرخ بهره آمریکا و کندی 
رشــد ســرمایه گذاران تحت تاثیر قرار گرفت و در همین حال 
یــورو پس از پیروزی امانوئل ماکرون برای دومین بار به عنوان 
رئیس جمهور فرانسه، حمایت شد.گسترده ترین شاخص سهام 
آسیا-اقیانوســیه ام اس ســی آی در خارج از ژاپن با ۱.۶ درصد 
کاهش به پایین ترین حد خود در ۶ هفته گذشته رسید و فشار 
مقامات باعث افزایش زیان های شدید برای یوان چین شد.نیکی 
ژاپن ۱.۹ درصد و هانگ ســنگ هنگ کنگ ۳ درصد ســقوط 
کرد. معامالت آتی اس اند پی ۵۰۰ به میزان ۰.۸ درصد کاهش 
یافــت در حالی که معامالت آتی FTSE و آتی اروپا بیش از یک 

درصد کاهش یافتند، قیمت نفت نیز ۲.۷ درصد ســقوط کرد.
یــورو به طور کلــی در ۱.۰۸۰۲ دالر ثابت بود، در مقایســه با 
افزایش گسترده دالر در برابر دیگر رقیبان و به باالترین سطح 
تقریبا دو ماهه خود در برابر اســترلینگ در حال مبارزه، رسید.

ماکرون به راحتی با یک چالش راســت افراطی روبرو شد و به 
بازارها در مورد تعهد فرانســه به اروپای یکپارچه اطمینان داد، 
حتی اگر اکنون برنامه اقتصــادی وی به انتخابات پارلمانی در 
ژوئن وابسته باشد.وینسنت مورتیه، مدیر ارشد سرمایه گذاری 
آموندی، بزرگترین مدیر صندوق اروپا گفت: »عدم تغییر مسیر 
نه تنها سایر کشــورهای اتحادیه اروپا بلکه ناتو را نیز مطمئن 
خواهد کرد«.با این حال، این خبر در برابر نگرانی های گسترده تر 
در مورد پس زمینــه جهانی تورم باال و افزایش احتمالی نرخ ها 

که ماه ها بازارهای اوراق قرضه را تحت تاثیر قرار داده اســت و 
به دلیل جنــگ در اوکراین همچنین اختالل در قرنطینه های 
مرتبط با ویروس کرونا در چین تشــدید شــده اســت، کمی 
تســکین بخش بود.  پس از اینکه جروم پــاول، رئیس فدرال 
رزرو گفت که در نشست ماه می افزایش نرخ بهره ۵۰ واحدی 
مطرح اســت و جیمز بوالرد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، 
ایده افزایش ۷۵ بشــکه ای را مطرح کرد، ســهام ایاالت متحده 
در پایان هفته گذشــته شاهد ســقوط بود.کاندیس براونینگ، 
رئیــس تحقیقات جهانی در بانک آمریکا گفت: »اکنون نگرانی 
در مــورد نرخ ها و رکود با تمرکز ویژه بر تقاضا بزرگترین خطر 
برای سرمایه گذاران است«.افزایش قیمت مواد غذایی و بنزین به 
عالوه پایان برنامه های محرک کلیدی، سرمایه گذاران را نگران 
توانایی مصرف کنندگان کم درآمد برای خرج کرده است. بازار 
خزانه داری ثابت ماند و بازدهی ۱۰ ساله را روی ۲.۸۵۸۱درصد 
و بازدهــی دو ســاله را از باالترین ســطح هفته گذشــته در 

۲.۶۳۹۹درصد نگه داشــت.محدودیت های شدید در چین به 
پکن نیز ســرایت کرده است، جایی که بیش از ده ها ساختمان 
در آن قرنطینه شده اند به همین دلیل نگرانی ها در مورد آسیب 
اقتصادی تعطیلی شانگهای افزایش می یابد. شاخص بلوتراشه 
CSI ۳۰۰ چین به پایین ترین حد خود از ژوئن ۲۰۲۰ ســقوط 
کرد و سرمایه گذاران تاکنون تحت تاثیر سیاست های حمایتی از 

اقتصاد متزلزل قرار گرفته اند.

بازارسهامجهانیبهخاکسیاهنشست!

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شماره 1400/2805 آقای رضا تمبرخانی فرزند سعید به شماره ملی 3850082393 نسبت به دو دانگ عرصه یک قطعه زمین 
زراعتی دیمی با مشهوریت محلی طوسی جار به مساحت 53082/29 متر مربع به شماره پالک 3۷3 فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه وزمان خریداری از مالک رسمی آقای میراحمد 
قادری 2-برابر رای شــماره 1400/2819 آقای زاهد تمبرخانی فرزند ســعید به شــماره ملی 3859214969 نسبت به دو دانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیمی با مشهوریت محلی طوسی جار به 
مساحت 53082/29 متر مربع به شماره پالک 3۷3 فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه وزمان خریداری از مالک رسمی آقای میراحمد قادری 3- برابر رای شماره 1400/2821 آقای آرمان 
تمبرخانی فرزند سعید به شماره ملی 3859928805 نسبت به دو دانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیمی با مشهوریت محلی طوسی جار به مساحت 53082/29 متر مربع به شماره پالک 3۷3 فرعی 
از 14 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه وزمان خریداری از مالک رسمی آقای میراحمد قادری 4-برابر رای شماره 1400/2954 آقای معروف میراحمدی فرزند خداکرم به شماره ملی 3859148141 
نسبت به سه دانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی بان ینگی ارخ به مساحت 33۷504/36 متر مربع به شماره پالک 160 فرعی از 63 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه کوله 
خریداری از مالک رسمی آقای سید سعدالدین قریشی 5-برابر رای شماره 1400/2825 آقای حبیب اهلل مرادی فرزند ستار به شماره ملی 3858۷80340 نسبت به سه دانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی 
دیم با مشهوریت محلی بان ینگی ارخ به مساحت 33۷504/36 متر مربع به شماره پالک 160 فرعی از 63 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه کوله خریداری از مالک رسمی آقای سید سعدالدین 
قریشی 6-برابر رای شماره 1400/2802 آقای اسمعیل مرادی فرزند محمد به شماره ملی 3859696908 نسبت به سه دانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت کوچک رش به مساحت 
55209 متر مربع به شماره پالک 169۷ فرعی از 64 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زرینه خریداری از مالک رسمی آقای گنج علی مرادی ۷- برابر رای شماره 1400/2۷99 آقای عباس مرادی 
فرزند محمد به شماره ملی 385869۷5۷2 نسبت به سه دانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت کوچک رش به مساحت 55209 متر مربع به شماره پالک 169۷ فرعی از 64 اصلی واقع 
در بخش 14 دیواندره قریه زرینه خریداری از مالک رسمی آقای گنج علی مرادی 8-برابر رای شماره 1400/2859 خانم شمسی رسولی فرزند سعید به شماره ملی 3859802۷63 نسبت به ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 165/28 متر مربع به شماره پالک 13120 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای سلیمان حسن پور 9-برابر رای شماره 
1400/2862 آقای سعید فتحی فرزند احمد به شماره ملی 382009051۷ نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت ۷0/19 متر مربع به شماره پالک 13124 فرعی از 58 اصلی 
واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای عبداهلل فتحی 10-برابر رای شماره 1400/2۷28 آقای صدیق کرم ویسی فرزند عارف به شماره ملی 3859008161 نسبت به ششدانگ عرصه 
یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت 39440/53 متر مربع به شماره پالک 55 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای ایرج اردالن  11-برابر رای 
شماره 1400/280۷ آقای احمد بهرامی فرزند ابوالمحمد به شماره ملی 385949۷561 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 200 متر مربع به شماره پالک 13093 فرعی از 
58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای عباس شریفی 12-برابر رای شماره 1400/2۷40 آقای صدیق کرم ویسی فرزند عارف به شماره ملی 3859008161 نسبت به ششدانگ 
عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت ۷126/64 متر مربع به شماره پالک 55 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای ایرج اردالن 13-برابر 
رای شماره 1400/2۷44 آقای سعدی اسدی فرزند ابراهیم به شماره ملی 3850030008 نسبت به سه دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 22۷/36 متر مربع به شماره پالک 13110 
فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ستار مرادی 14-برابر رای شماره 1400/2۷42 آقای جمشید اسدی فرزند ابراهیم به شماره ملی 38501109۷4 نسبت به 
ســه دانگ عرصه و اعیان یک باب ســاختمان به مساحت 22۷/36 متر مربع به شماره پالک 13110 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ستار مرادی 15-برابر 
رای شماره 1400/26۷2 آقای حامد شفیعی فرزند عباس به شماره ملی 3859011146 نسبت به ششدانگ عرصه زمین مزروعی دیمی به مساحت 4162/85 متر مربع به شماره پالک 40 فرعی از 65 
اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای عباس امیری .بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

 تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه 1401/01/22 وتاریخ انتشار نوبت دوم  سه شنبه 1401/02/06 
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره )م الف ۷(

نبش خیابان سیزدهم؛

دفاع تمام قد حقوقی ها 
از شاخص سازها
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گزیده خبر

موسسه سیپری: 
هزینه های نظامی جهانی از ۲ تریلیون دالر 

عبور کرد
براساس داده های موسسه بین المللی پژوهش های صلح 
اســتکهلم )SIPRI( هزینه های نظامی جهانی در سال 
۲۰۲۱ به باالترین حد خــود یعنی بیش از ۲ تریلیون 
دالر رسید.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، 
این موسسه بین المللی روز دوشنبه گزارش داد که کل 

هزینه های نظامی، نسبت به سال قبل ۰.۷ افزایش داشته و به رقم ۲.۱۱۳ تریلیون 
دالر رسیده است.در این گزارش آمده است که هزینه های نظامی جهانی به عنوان 
ســهم تولید ناخالص داخلی جهان )GDP( با ۰.۱ درصــد کاهش از ۲.۳ درصد 
در ســال ۲۰۲۰ به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۱ رســیده است.براساس نتایج این 
موسسه، آمریکا، چین، هند، انگلیس و روسیه جزو پنج کشور اول این لیست در 
سال ۲۰۲۱ هستند.»الکساندرا مارکشتاینر«، محقق این موسسه گفت که آمریکا 
بیشــتر در حال تمرکز بر روی فناوری های نســل جدید است.وی افزود: روسیه 
نیز هزینه های نظامی خود را ۲.۹ درصد در ســال ۲۰۲۱ افزایش داده و به رقم 
۶۵.۹ میلیارد دالر رسیده است؛ آن هم درست زمانی که در حال افزایش تجمیع 
نیروهای خود در مرز اوکراین بود. همچنین این ســومین سال متوالی است که 
هزینه های نظامی روســیه به ۴.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ 
رسیده است. اما هزینه های نظامی روسیه در بین سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹  به دلیل 
الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ و تحریم های مختلف جوامع 
غربی و کاهش قیمت انرژی با کاهش همراه بود.هزینه نظامی اوکراین نیز پس از 
الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴، ۷۲ درصد افزایش یافته است؛ 

اتفاقی که هم زمان با تقویت دفاعی این کشور در برابر روسیه رخ داد.

هشدار جانسون به گوترش درخصوص سفر 
به مسکو

بوریس جانسون هشدار داد که والدیمیر پوتین تالش 
خواهد کرد تا سفر دبیرکل ســازمان ملل به مسکو را 
در »اقدامــی پروپاگاندایی« تحریف و برنامه ریزی کند؛ 
همچنین معاون دفتر ولودیمیر زلنسکی از سفر آنتونیو 
گوترش به مسکو که قرار است روز سه شنبه انجام شود، 

انتقاد کرد.به گزارش ایســنا، به نوشــته روزنامه دیلی تلگراف، بوریس جانسون، 
نخســت وزیر انگلیس درخصوص سفر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به 
روســیه جهت دیدار با رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور ابراز نگرانی کرد و 
خطاب به او گفت: »مراقب باش!«بوریس جانسون روز یکشنبه به آنتونیو گوترش 
هشــدار داد و مدعی شد: »والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به دنبال این 
اســت که سفر دبیرکل سازمان ملل به روســیه را تحریف و برنامه ریزی کند؛ او 
باید مراقب پروپاگاندای کرملین باشــد.«بوریس جانســون و آنتونیو گوترش در 
تماســی که داشتند، نگرانی های خود را درخصوص موضوعات مختلفی از جمله 
حمله روسیه به اوکراین به اشــتراک گذاشتند؛ آن ها بر مسئله اعالم آتش بس، 
تسهیل کمک های بشردوستانه و خروج غیرنظامیان تاکید کردند.گوترش پس از 
اینکه سفرش را در روز سه شنبه به مسکو انجام دهد، قرار است روز پنجشنبه به 
اوکراین سفر کند تا با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین و دیمیترو کولبا، 
وزیر امور خارجه اوکراین دیدار گفت وگو کند.ســخنگوی سازمان ملل گفت که 
آنتونیو گوترش امیدوار است که با مذاکرات و گفت وگوهای جاری فورا صلح را به 
اوکراین بازگرداند.»ایگور ژوکوا«، معاون دفتر رئیس جمهوری اوکراین در مصاحبه 
با تلویزیون ان بی سی  عنوان داشت: »دیدار دبیرکل سازمان ملل با والدیمیر پوتین 
ایده  خوبی نیست. ما قصد و نیت او را درخصوص این سفر متوجه نشده ایم. من 
شــک دارم که این مذاکرات صلح که توســط دبیرکل سازمان ملل تدارک دیده 
شده، بتواند به صلح ختم شود. بسیار عالی می شود اگر دبیرکل سازمان ملل فقط 

بر روی مسائلی از جمله حمایت بشر دوستانه از اوکراین متمرکز شود.«

در سفر وزرای خارجه و دفاع آمریکا به اوکراین مطرح شد؛
واشنگتن بیش از ۷۰۰ میلیون دالر کمک 

نظامی به کی یف ارسال می کند
وزرای خارجــه و دفاع آمریکا در جریان ســفر خود به 
اوکرایــن از تعهد واشــنگتن برای ارائــه بیش از ۷۰۰ 
میلیون دالر کمــک های نظامی دیگر به کی یف خبر 
دادند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اســپوتنیک، 
رسانه های آمریکایی گزارش دادند که »آنتونی بلینکن« 

وزیر خارجه و »لوید آســتین« وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه به کی یف پایتخت 
اوکراین سفری محرمانه کردند تا با »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین 
دیدار کنند.روزنامه نیویورک تایمز امروز دوشنبه اعالم کرد این سفر اولین سفر 
نمایندگان بلندپایه ایاالت متحــده به اوکراین از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه 
روســیه در پایان فوریه بوده است.بلینکن و آستین در جریان سفر روز یکشنبه 
خود به اوکراین از بازگشــت گام بــه گام دیپلمات های آمریکایی از این هفته به 
اوکراین خبر دادند.نیویورک تایمز به نقل از یکی از مقامات ارشــد وزارت خارجه 
آمریکا اعالم کرد ســفارت آمریکا در کی یف به زودی بازگشــایی خواهد شد و 
انتظار می رود »بریجت برینک« سفیر فعلی آمریکا در اسلواکی، به عنوان سفیر 
در اوکراین معرفی شود.بلینکن و آستین همچنین اعالم کردند که واشنگتن قصد 
دارد بیش از ۷۰۰ میلیون دالر کمک نظامی دیگر به کی یف ارائه کند.همچنین 
نخست وزیر اوکراین از مذاکره با آمریکا درباره استفاده از دارایی های مسدود شده 

روسیه برای تأمین مالی بازسازی اوکراین خبر داده است.

سازمان ملل: 
بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار 

نفر از اوکراین خارج شده اند
تهران-ایرنا- آخرین داده های کمیساریای عالی پناهندگان 
سازمان ملل نشــان می دهد که از آغاز جنگ در اوکراین 
تقریبــاً ۵ میلیــون و ۲۰۰ هزار تن از این کشــور خارج 
شده اند.به گزارش ایرنا، »گاردین« بامداد دوشنبه نوشت، 
گزارش کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل نشان 
می دهد که در ماه جاری )آوریل( یک میلیون و ۱۵۱ هزار 
نفر از اوکراین به کشــورهای دیگر پناهنده شده اند. این 
در حالی اســت که در ماه مارس حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ 
هزار نفر از مرزهای این کشور خارج شده و به کشورهای 
دیگر پناهنده شده بودند. گفته می شود که لهستان میزبان 
بیشــترین تعداد پناهجویان اوکراینی اســت. همچنین، 
سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل اعالم کرده است 
که بیش از ۷.۷ میلیون نفر در داخل اوکراین آواره شده اند. 
به گزارش ایرنا، بحران پناهجویان بدترین آســیبی است 
کــه قاره اروپا از پایان جنگ جهانی دوم )۱۹۴۵-۱۹۳۹( 
متحمل شده اســت.  آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه 
اروپا )فرانتکس( گزارش داد که در ســه ماه نخست سال 
جاری )۲۰۲۲( تعداد مهاجران و پناهجویانی که وارد این 
اتحادیه شده اند در مقایسه با سال ۲۰۱۶ به باالترین سطح 
رسیده است. طبق گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل 
متحــد، از آغاز جنگ اوکراین تا کنــون، بیش از دو هزار 

و ۲۰۰ غیر نظامی در جریان درگیری ها کشته شده اند. 

سرپرست وزارت دفاع طالبان؛
افغانستان تهاجم همسایگان را 

تحمل نخواهد کرد
سرپرســت وزارت دفاع افغانستان ضمن اشاره به اعتراض 
طالبان به حمالت هوایی که گفته می شود توسط پاکستان 
انجام شده اســت، اعالم کرد که کابل تهاجم همسایگان 
خود را تحمل نمی کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از خامه پرس، مأل محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت 
دفاع طالبان در واکنش به حمالت هوایی اخیر پاکستان 
در والیت های خوســت و کنر گفت که تهاجم دفعه بعد 
تحمــل نخواهد شــد.وی در این باره گفت: افغانســتان 
همچنان با چالش های بزرگی از سوی جهان و کشورهای 
همســایه مواجه اســت که نمونه بــارز آن تهاجم اخیر 
پاکســتان در والیت های خوست و کنر است. ما مسئول 

حفاظت از کشور و همچنین مردم خود هستیم.

آشوب در پاریس در پی اعالم نتایج

امانوئل ماکرون؛ یک رئیس جمهور ورشکسته با دولتی ضعیف
در پی اعالم نتایج انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه، منابع 
خبری از درگیری پلیس فرانســه با معترضان به نتایج انتخابات 
در پاریس خبر دادند. همزمان امانوئل ماکرون در اولین سخنرانی 
خود متعهد شد فرانسه را مستقل تر و اروپا را قدرتمندتر می کند.

به گزارش ایســنا، به دنبال اعالم نتایج قطعی انتخابات ریاست 
جمهوری فرانسه، خبرگزاری»اسپوتنیک« از وقوع درگیری بین 
تظاهرکنندگان و پلیس فرانسه در پاریس خبر داد.این درگیری ها 
پس از اعالم پیروزی امانوئل ماکــرون برای بار دوم در انتخابات 
ریاســت جمهوری به وقوع پیوست و پلیس از گاز اشک آور برای 
متفرق کردن معترضان استفاده کرد.همچنین منابع محلی اعالم 
کردند در جریان این اعتراضات پلیس به سمت یک خودرو شلیک 
کرد که در نتیجه آن دوتن کشــته شدند.رســانه های فرانسوی 
گــزارش دادند که پلیس پاریس به این خــودرو که راننده آن از 
توقف و بازرســی آن امتناع کرد تیراندازی کرد که در پی آن دو 
نفر کشته و سرنشین سوم زخمی شد.رئیس جمهور فرانسه پس 
از اعالم نتایج اولیه گفت که پنج ســال آینده ریاست جمهوری 
وی ادامــه دوره قبلی وی نخواهد بود و متعهد شــد برنامه های 
انتخاباتی خود را که از آن به عنوان »پروژه بلندپروازانه« یاد کرد 
برای کاهش شکاف ها و اختالفات سیاسی ناشی از انتخابات اخیر  
اجرایی و فرانسه را مســتقل تر و اروپا را قدرتمندتر کند.ماکرون 
گفت که تعدادی از فرانسوی ها به او رای دادند، اما نه در حمایت 
از ایده هایش، بلکه برای ایستادن در برابر راست های افراطی.وی 
تاکید کرد که فرانسوی ها بار دیگر به او اعتماد کردند تا ۵ سال 
دیگر کشور را رهبری کند.رئیس جمهور فرانسه همچنین متعهد 
شد که »ســبک خود را تغییر داده« و »رئیس جمهوری متعلق 
به همه« باشــد.دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز 
یکشــنبه برگزار شد. بر اساس نتایج اعالم شده، امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فعلی با کســب ۵۸.۵۵ درصد آرا بر مارین لوپن، 

رقیب  خود از حزب راســت افراطی  کــه ۴۱.۴۵ درصد آرا را به 
دست آورد پیروز شــد.وزارت کشور فرانسه اعالم کرد که میزان 
نهایی مشــارکت رای دهندگان در دور دوم ۷۳.۰۷ درصد بوده 
اســت و میزان عدم مشارکت از ســال ۱۹۶۹ تاکنون بی سابقه 
بوده اســت.با این پیــروزی، ماکرون اولیــن رئیس جمهوری در 
فرانسه اســت که پس از دوره ریاســت جمهوری ژاک شیراک 
در ســال ۲۰۰۲ مجددا انتخاب می شود.ماکرون نسبت به نتیجه  
انتخابات دور قبل، سقوط آزاد داشته و نهایتا با سوار شدن بر موج 

روس هراسی توانســت به یک پیروزی شکننده دست پیدا کند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، با اعالم رســمی 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، مشخص شد که امانوئل 
ماکرون توانسته با یک برتری بسیار شکننده، بر رقیب سرسخت 
خود یعنی مارین لوپن، رهبر جبهه ملی این کشور پیروز شود و 
برای دومین دوره ی متوالی، وارد کاخ الیزه شود.رقابت تنگاتنگ 
ماکرون و لوپن در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، اگرچه 
نهایتــا با برتری مجدد ماکرون همراه بود اما مقایســه ی روندی 

که دو نامزد از انتخابات ســال ۲۰۱۷ تا امروز طی کردند، نشان 
می دهد که مارین لوپن توانسته همه ی راست گرایان را پشت سر 
خود متحد کند و رای بسیار باالیی – در حدود نیمی از آرای کل 
– را از مردم فرانسه بگیرد. این در حالی است که ماکرون نسبت 
به نتیجه ی انتخابات دور قبل، سقوط آزاد داشته و نهایتا با سوار 
شدن بر موج روس هراسی توانست به یک پیروزی شکننده دست 
پیدا کند.اما این پیروزی، آغاز مشکالت جدی آقای رئیس جمهور 
اســت...جامعه فرانســه در این دور از رقابت های انتخاباتی نشان 
داد که به صورت گســترده ای »قطبی« شده؛ یعنی دقیقا اتفاقی 
کــه بعــد از روی کار آمدن دونالد ترامــپ در ایاالت متحده در 
جامعه ی آمریکایی رخ داد و شــکاف های هویتی – اجتماعی به 
شدت گسترش یافت، حاال در جامعه فرانسه نیز به وقوع پیوسته 
است.تجمع های گسترده ای که در روزهای گذشته در شهرهای 
مختلف فرانسه از جمله پاریس، لیون و استراسبورگ برگزار شد 
و جوانــان صراحتا از نامطلوب بودن هر دو نامزد نهایی انتخابات 
ســخن می گفتند، نشان می دهد که ماکرون راه بسیار سختی را 
برای مدیریت پنج ســال آینده ی الیزه در پیش دارد؛ راهی که از 
همین ابتدا و به تعبیر کارشناســان اروپایی، او را تبدیل به یک 
رئیس جمهور ورشکسته کرده است.اتخاذ سیاست های ریاضتی در 
اقتصاد - که به عنوان مثال، سن بازنشستگی را در این کشور به 
۶۵ سال افزایش داد – خیلی زود گریبان دولت ماکرون را خواهد 
گرفت.در همین راستا، بسیاری از کارشناسان هم پیش بینی کرده 
بودند که خروجی امروز انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه یک 
رئیس جمهــور ضعیف خواهد بود کــه باید با جمعیت کثیری از 
رای دهندگان سرخورده از جناح های سیاسی دست و پنجه نرم 
کند. در فقدان احزاب  فراگیر و مساله جمعی مشترک یا احساس 
داشــتن سرنوشتی مشترک، شــکل گیری اجماع نظر منجر به 

کارآمدی دشوارتر می شود.

منابع رسانه ای صهیونیستی از تصمیم »ایال 
هوالتا« مشــاور امنیت رژیم اسرائیل برای 
ســفر به آمریکا در هفته جــاری و دیدار با 
جیک سالیوان مشــاور امنیت ملی آمریکا 
برای گفت وگو در خصوص ایران خبر دادند.

به گزارش  ایرنا؛ اسراییل نشنال نیوز یکشنبه 
شب نوشت: این مقام صهیونیستی قرار است 
اواخر هفته جاری با هدف گفت وگو با جیک 
ســالیوان در مورد مسائل ایران به واشنگتن 
ســفر می کند. این در حالی است که هفته 
گذشــته یک دیپلمات صهیونیســتی ادعا 
کرد، آمریکا تصمیم خود درباره موضوع رفع 
تحریم ها از سپاه پاسداران جمهوری اسالمی 
ایران را به اروپایی ها اعالم کرده است. رسانه 
صهیونیستی تایمز اســراییل به نقل از این 
مقام صهیونیستی مدعی شد که آمریکا به 
اروپایی ها گفته اســت قصد ندارد سپاه را از 
فهرست موســوم به سازمان های تروریستی 
خارجی خارج کند. مقام صهیونیســتی در 

ادامه ادعاهای خود گفت که مذاکرات وین 
عمدتا به خاطر خواسته ایران از آمریکا برای 
خروج ســپاه از این فهرســت متوقف شده 
است. کاخ سفید اعالم کرد جو بایدن رئیس 

جمهور آمریکا روز یکشنبه به وقت محلی با 
نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
درباره مسائل منطقه و ایران گفت وگو کرد 
و دعوت او را برای ســفر به ســرزمین های 

اشغالی پذیرفت. کاخ سفید عصر یکشنبه به 
وقت محلی با انتشار بیانیه ای و تایید اخبار 
دربــاره این گفت وگوی تلفنــی افزود: جو 
بایدن رئیس جمهوری آمریکا امروز با نفتالی 
بنت، نخست وزیر اسراییل گفت وگو کرد.در 
بیانیه کاخ سفید در راستای سیاست هراس 
از نفوذ منطقه ای ایران ادعا شــده است: در 
این گفت وگو دو طرف در مورد چالش های 
مشترک امنیتی منطقه ای و جهانی، از جمله 
تهدید ناشــی از ایران و نیروهــای نیابتی 
آن گفت وگو کردند. در بیانیه کاخ ســفید 
درباره این گفت وگوی تلفنی که همزمان با 
شدت گرفتن حمالت رژیم صهیونیستی به 
قدس در ایام ماه مبارک رمضان انجام شده، 
همچنین ادعا شده است: بایدن به توضیحات 
در خصوص تالش های مستمر بین مقامات 
اسراییلی و فلسطینی برای کاهش تنش ها 
و تضمین پایان مســالمت آمیز ماه مبارک 

رمضان توجه کرد. 

 اعالم تصمیم بایدن درباره سپاه 
به اروپایی  ها

انتقاد اتحادیه اروپا و آمریکا از 
رویکرد چین در قبال اوکراین

اتحادیه اروپا و آمریکا از چین به خاطر آنچه انتشــار »اطالعات 
غلط« درباره حمله روســیه به اوکرایــن خواندند، انتقاد کرده و 
هشــدار دادند که این تاکتیک برای حمایت از مســکو بدون پاسخ و پیامد نخواهد بود.

به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه ســاوث چاینا مورنینگ پست، سخنگویان رسمی و 
رسانه های دولتی چین بارها گزارش هایی در مورد جنگ روسیه از جمله حضور تسلیحات 
بیولوژیکی آمریکایی در اوکراین را مطرح کرده اند.وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه 
آمریکا پس از ســه روز مذاکره با مقامات ارشد اتحادیه اروپا در بروکسل پیرامون چین، 
ناتو و منطقه هند-اقیانوس آرام مدعی شــد: »رسانه های دولتی چین دروغ های کرملین 
و تئوری هــای توطئه از جمله ادعاهای مضحکی مثل اینکه اوکراین، ناتو و اتحادیه اروپا 
تهدید امنیتی برای روســیه هســتند، طوطی وار مطرح کرده انــد.« وی افزود: »آمریکا 
هم ترازی قابل توجهی میان رویکرد ما و رویکرد اتحادیه اروپا در مورد چین می بیند.«این 
اظهارات در حالی مطرح شد که دیپلمات های ارشد از هر دو طرف تالش کردند تا اتحاد 
خود را در مورد رویکرد ترانس آتالنتیک برای مقابله با چین نشــان دهند.اتحادیه اروپا و 
آمریکا به دنبال این مذاکرات بیانیه ای مشــترک منتشــر کرده و در آن متعهد شدند تا 
رهبران چینی را در خصوص مســائلی چون دور زدن تحریم ها تحت فشار بگذارند و بار 
دیگر تاکید کردند که چنین حمایتی پیامدهایی برای روابطشان با چین خواهد داشت.با 
این حال شرمن و استفانو سانینو، رئیس سرویس خارجی اتحادیه اروپا از پاسخ دادن به 
سوالی درباره اینکه آیا هر دو طرف در مورد اینکه این پیامدها چه چیزهایی باید باشند، 
اتفاق نظر دارند یا خیر، طفره رفتند.شرمن گفت: مطمئن هستیم که چین کامال متوجه 

است که ما در زمینه تحریم و کنترل صادراتی چه کارهایی انجام داده ایم، 

سوچی در انتظار حکم دادگاه در 
نخستین پرونده فساد

قرار است امروز )دوشــنبه( دادگاهی در میانمار حکم خود را در 
نخستین پرونده فساد »آنگ سان سوچی« اعالم کند و احتمال 

می رود که این رهبر برکنار شده میانمار به ۱۵ سال زندان محکوم شود.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری رویترز، آنگ سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۹۱ که با کودتای 
ســال گذشته ارتش میانمار از قدرت برکنار شــد، به جرائمی از فتنه انگیزی و اختالس 
گرفته تا نقض قوانین انتخاباتی و اســرار دولتی متهم شــده است. اگر سوچی در تمامی 
این پرونده ها محکوم شود، ممکن است با ۱۵۰ سال حبس مواجه باشد.او تا کنون در دو 
مورد از اتهامات ســبک تر محکوم شده و شش سال حبس دریافت کرده است. رسیدگی 
به تمامی اتهامات سوچی سال ها زمان خواهد برد و احتمال بازگشت این چهره برجسته 
مقاومت میانمار در برابر دیکتاتوری به صحنه سیاست، پایین است.به گفته یک منبع آگاه، 
قرار است قاضی دادگاهی در میانمار امروز حکم خود را در پرونده دریافت ۶۰۰ هزار دالر 
پول و ۱۱.۴ کیلوگرم طال توســط ســوچی از »فیو مین تین« اعالم کند. فیو مین تین 
سابقا یکی از وزرای ارشد یانگون )بزرگترین شهر میانمار( بوده و زمانی به عنوان جانشین 
سوچی در نظر گرفته می شــد.مین تین که زمانی تحت حمایت سوچی قرار داشت، در 
ماه اکتبر سال گذشته در دادگاه شهادت داد که در ازای حمایت سوچی، به او پول و طال 
داده است، اتهامی که این رهبر برکنار شده میانمار آن را »پوچ و بی معنی« توصیف کرده 
است.سوچی ۷۶ ساله در مکانی نامعلوم تحت بازداشت قرار داشته و از حق مالقات محروم 
است.شورای نظامی میانمار اطالعات مربوط به محاکمه او را منتشر نکرده و به وکالی وی 
هم »دســتور سکوت« داده است. این شورا اعالم کرده است که رسیدگی به پرونده های 

سوچی در دادگاهی مستقل صورت می پذیرد.

تهرا- ایرنا- »مارین لو پن« نامزد شکســت خورده انتخابات ۲۰۲۲ ریاســت جمهوری فرانســه از آغاز نبرد بزرگ برای انتخابات 
پارلمانی این کشــور به رهبری وی با هدف کسب اکثریت کرســی های این مجلس خبر داد.به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه لو 
فگارو، لو پن یکشنبه شب از دفتر مرکزی خود در منطقه ۱۶ پاریس اعالم کرد: به تعهدم به فرانسه و فرانسوی ها ادامه خواهم داد.

وی اضافه کرد: با وجود ۲ هفته روش های خشونت آمیز و ناعادالنه، نسبت به این واقعیت که ایده هایی که ما نماینده آن ها هستیم 
در شب انتخابات به رکورد جدیدی می رسد، درود می فرستم.لو پن ادامه داد: نتیجه انتخابات به خودی خود نشان دهنده یک پیروزی چشمگیر است.وی با بیان اینکه 
میلیون ها نفر از هموطنان ما حزب »مجمع ملی« را انتخاب کرده اند، گفت: من از کسانی که در دور نخست انتخابات به من اعتماد کردند و از میلیون ها نفری که در 
دور دوم به ما پیوســتند، عمیق ترین تشــکرها را دارم.این نامزد مغموم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که برای دومین بار در دور دوم شکست خورده است، اظهار 
داشت: این فرانسه فراموش شده، اما ما آن را فراموش نمی کنیم و مصمم تر از همیشه هستیم.وی ادامه داد: برای جلوگیری از انحصار قدرت ها توسط برخی، بیش از 
هر زمان دیگری به تعهد خود به فرانسه و فرانسوی ها با انرژی، پشتکار و محبتی که شما از من سراغ دارید، ادامه خواهم داد.رهبر حزب مجمع ملی از راه اندازی نبرد 
بزرگ انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی فرانسه خبر داد.لو پن افزود: من این نبرد را در کنار همه کسانی که با امانوئل مکرون مخالفت کرده اند و همه کسانی که ملت 

را به آغوش می کشند، رهبری خواهم کرد.

تهران- ایرنا- »ژان لوک مالنشون« نامزد انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری فرانسه که در جایگاه سوم دور نخست این انتخابات 
ایستاد، »امانوئل مکرون« را بدترین رئیس جمهور جمهوری پنجم این کشور خطاب کرد.به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه لو 
فیگارو، مکرون در انتخابات امسال که نتایج آن یکشنبه شب اعالم شد، ۵۸ درصد آرا را از آن خود کرد تا یک دوره پنج ساله 
دیگر ســکاندار الیزه باشد.از چالش های انتخابات امسال کاهش شدید مشــارکت رای دهندگان فرانسوی و میزان باالی آرای 

ممتنع بود و بر اساس نتایج منتشر شده، ۲۸.۸ درصد از واجدان رای دادن در دور دوم انتخابات امسال غایب بودند.مالنشون با اشاره به این موضوع، نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه را به شدت مورد تمسخر قرار داد.به گفته این نامزد انتخابات فرانسه، لو پن و مکرون نماینده بیش از یک سوم رای دهندگان ثبت نام شده 
در انتخابات امســال بودند.مالنشــون اضافه کرد: لو پن شکست خورده است و فرانسه به وضوح از سپردن آینده خود به او امتناع کرده که این خبر بسیاری خوبی 
است.وی ادامه داد: مکرون نیز بدترین رئیس جمهور جمهوری پنجم است که انتخاب شده است. او در اقیانوسی از آرای ممتنع، سفید و باطل شناور است.مالنشون 
در دور انتخابات ریاست جمهوری امسال با فاصله بسیاری کمی از لو پن در جایگاه سوم ایستاد و از راهیابی به دور دوم بازماند.به اعتقاد تحلیلگران، آرای هواداران 
مالنشون نقش تعیین کننده ای در پیروزی دو نامزد باقی مانده در انتخابات داشت و او با آگاهی از این امر، موضوع نخست وزیر شدن خود را پس از مشخص شدن 

رئیس جمهور جدید فرانسه مطرح کرد.

مارین لو پن: 

نبردبزرگبرایانتخاباتپارلمانیفرانسهرارهبریمیکنم
مالنشون: 

مکرونبدترینرئیسجمهورجمهوریپنجمفرانسهاست
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پژوهشگران »دانشگاه نورث وســترن« سعی دارند با طراحی ذراتی 
شــبیه به سلول انســان،کروناویروس را فریب دهند و آن را از بین 
ببرند.به گزارش ایســنا و به نقل از ادونســد ســاینس نیوز، وقتی 
صحبــت از ارائه درمان برای بیماری هــای عفونی به میان می آید، 
ویروس ها به یک مشــکل تبدیل می شــوند. آنها به سرعت تکامل 
می یابند، به طور قابل توجهی متفاوت هستند و برای بقا به میزبان 
خود وابسته می شــوند. این ویژگی ها موجب می شوند که ارائه یک 
درمــان موثر، چالش برانگیز باشــد.همه گیری کوویــد-۱۹، فقدان 
درمان های در دســترس را آشکار کرده است و اگرچه واکسن ها در 
برخی مناطق به مهار همه گیری کمک کرده اند اما نابرابری جهانی 
در توزیع واکسن، تکامل سریع »کروناویروس سندروم حاد تنفسی 
SARS-CoV(»2-2( و تبدیل شدن آن به گونه های سرایت کننده تر، 
اثــرات بیمــاری را طوالنی تر می کنند.پژوهشــگران »دانشــگاه 
نورث وســترن«)Northwestern University( روی ذراتی کار کرده اند 
که به سلول شبیه  هستند تا از حمله پاتوژن هایی مانند کروناویروس 
به سلول های سالم جلوگیری کنند و به مهار عفونت بپردازند.»جاشوا 
لئونارد«)Joshua Leonard(، سرپرست این پژوهش گفت: یک ویروس 
برای ورود به سلول و تکثیر شدن باید از مکانیسمی شبیه به قفل و 
کلید استفاده کند. در این مکانیسم، مولکول های روی سطح ویروس 
مانند کلید عمل می کنند و به مولکول های قفل مانند روی ســطح 
سلول متصل می شوند. این مکانیسم، ویروس را قادر می سازد تا به 

سلول وارد شود.

پژوهشگران فنالندی در بررسی جدیدی، تاثیر داروهای ضد افسردگی و 
ضد صرع مادر را بر رشد مغز نوزاد ارزیابی کرده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
 University(»نوروساینس نیوز، بررسی جدیدی که در »دانشگاه هلسینکی
of Helsinki( و »بیمارستان دانشگاه هلسینکی«)HUS( انجام شده است، 

نشان می دهد که قرار گرفتن جنین درون رحم در معرض داروهای ضد 
صرع یا ضد افســردگی مادر ممکن اســت بر رشد شبکه های مغزی او 
تاثیــر بگذارد. در این پژوهش، روش های جدیدی توســعه یافتند تا راه 
را برای بررســی های آینده در مورد اینکه داروهای رایج یا سایر شرایط 
محیطی چگونه بر مغز نوزاد تأثیر می گذارند، هموار کنند.مادران باردار 
ممکن است برای بیماری های خود مانند اختالل خلقی یا صرع، به درمان 
نیاز داشته باشــند. در این پژوهش جدید، اثرات این درمان های دارویی 
بر عملکرد شــبکه مغز نوزاد مورد بررسی قرار گرفتند.در این پژوهش، 
از نوار مغزی برای بررســی فعالیت الکتریکی مغز هنگام خواب استفاده 
شد. »آنتون توکاریف«)Anton Tokariev(، از پژوهشگران این پروژه گفت: 
ما در پژوهش های پیشــین نشــان داده ایم که بروز تغییرات در فعالیت 
قشر مغز هنگام خواب ممکن است اطالعات مهمی را در مورد وضعیت 
عصبی نوزادان ارائه دهد.این پژوهش نشــان می دهد که قرار گرفتن در 
معرض داروهای ضد صرع و داروهای ضد افسردگی طی دوره جنینی، به 
بروز تغییرات گسترده در شبکه های قشر مغز منجر می شود و این اثرات 
ممکن است به نوع قرار گرفتن در معرض دارو بستگی داشته باشند.در 
مورد داروهای ضدافسردگی، این اثر در شبکه های قشر مغز بارزتر بود. در 
مقابل، قرار گرفتن در معرض داروهای ضد صرع، اثرات دارویی خاصی بر 

شبکه های گسترده مغز داشت. 

طراحی طعمه های دروغین برای 
فریب کروناویروس!

تاثیر داروهای ضد افسردگی 
مادر بر رشد مغز نوزاد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

صف توزیع مواد غذایی رایگان در شهر "چلسی" در ایالت ماساچوست 
آمریکا/ رویترز

لندروور دیفندر کانورتیبل با سقف تولید بسیار محدود
از زمان معرفی نسل جدید لندروور دیفندر در سال 2۰۱۹ ایده های مختلفی درباره تولید نسخه کانورتیبل این شاسی بلند مشهور وجود 
داشته است. به عنوان یک آفرودر توانمند، آرزوی سواری در بیراهه ها با دیفندر بدون سقف همواره در دل طرفداران وجود داشته است 
و رقبای آمریکایی دیفندر یعنی جیپ رانگلر و فورد برانکو از این ویژگی بهره برده اند. اگر جزو افرادی هستید که دنبال یک دیفندر روباز 
می گردند نگران نباشید زیرا شاید بتوانید یکی از آن ها را سفارش دهید. البته این خودرو توسط خود لندروور معرفی نشده است. شرکت 
هلندی هریتیج کاستومز که به تولید محصوالت کوچ بیلد مشغول است پیش فروش لندروور دیفندر کانورتیبل را شروع کرده است. این 
خودرو بر اساس نسخه سه درب دیفندر ۹۰ تولید خواهد شد.لندروور دیفندر کانورتیبل موردبحث که اولین بار در سال 2۰2۱ پدیدار 
شد با نام ولینس Valiance شناخته می شود. در ابتدا تنها ۵ دستگاه از این خودرو تولید خواهد شد و مشتریان خواهند توانست از بین 
سه طرح و رنگ ترکیبی یکی را انتخاب کنند. خودرویی که در تصاویر مشاهده می کنید از حومه انگلستان الهام گرفته است و بدنه به 
رنگ سبز روشن و سپرها به رنگ خاکستری درآمده اند و سقف نیز پذیرای رنگ بژ شده است. این خودرو همچنین دارای رینگ های 2۰ 

اینچی سفید است. در کابین می توان عناصر مسی و گزینه صندلی ها و غربیلک فرمان کالسیک را مشاهده کرد.

ورشتاپن ورزشکار سال جهان از دید الروس شد
مکس ورشتاپن هلندی جایزه بهترین ورزشکار سال 2۰2۱ الروس را برای قهرمانی در فرمول یک دریافت کرد.به گزارش ایسنا 
و به نقل از خبرگزاری تاس، مکس ورشتاپن 2۴ ساله سال گذشته برای اولین بار قهرمان جهان شد. در طول فصل، راننده تیم 
ردبول برنده ۱۰ مرحله جایزه بزرگ شد. همچنین  الین تامپسون هرا ورزشکار جامائیکایی به عنوان ورزشکار زن سال شناخته 
شــد.در ســال 2۰2۱، او سه مدال طال را در المپیک توکیو به دســت آورد و در دوی ۱۰۰ متر و 2۰۰ متر و همچنین در ۴ در 
۱۰۰ متر پیروز شــد. این ورزشــکار 2۹ ساله پنج بار قهرمان المپیک شده است و در بازی های المپیک 2۰۱۶ ریو نیز دو مدال 
طال کسب کرد. بهترین تیم سال تیم ملی فوتبال ایتالیا بود که در فینال در ورزشگاه ومبلی با شکست انگلیس قهرمان اروپا شد.

اما رادوکانو تنیسور ۱۹ ساله بریتانیایی برنده جایزه »موفقیت سال« شد او در میان شگفتی توانست قهرمان تنیس آزاد آمریکا را 
به دست بیاورد. رادوکانو به اولین تنیسور زن بریتانیایی تبدیل شد که در ۴۴ سال گذشته یک گرند اسلم را برد. دانیل مدودف، 
تنیســور روســی که در مسابقات آزاد آمریکا نیز قهرمان شد نیز در این بخش نامزد شــده بود. برنده »دستاورد سال« را روبرت 

لواندوفسکی بازیکن لهستانی بایرن مونیخ بود. در فصل 2۱-2۰2۰، او ۴۱ گل در مسابقات قهرمانی آلمان به ثمر رساند.
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پیشنهاد

چهره روز

آدلف
کتاب آدلف اثر بنژامن کنستان رمان نویس سوئیسی تبار 
است که فرانســوی زبان بود و در قرن هجدهم میالدی 
می زیســت.رمان آدلف یکی از شــاهکارهای رومانتیک 
قرن هجدهم اســت. این رمان از نگاه اول شخص روایت 
می شــود و با توجه به جهت گیری راوی در بیان رابطه 
خود و علل فراز و نشــیب آن، بــه نوعی یک خودکاوی 
روانشناسانه نیز به شما می آید.پشت جلد کتاب آدلف نیز 
آمده است:آدلف ضد قهرمان از خود بیگانه و درون گرایی 
است که عاشق زنی ده سال بزرگ تر از خودش می شود. 
در این شاهکار روانشناسی عشق، کنستان عمیق ترین و 
شورانگیزترین وابستگی های عاطفی را موشکافانه تجزیه 
و تحلیل می کند تا نشان دهد چرا و چگونه با گذر زمان 
این احساسات و بستگی ها به تدریج رنگ می بازند.وسعت مفاهیم و منظرهای روانشناختی کتاب آدلف 
چنان حیرت آور است که صاحب نظران به حق بنژامن کنستان را پیشگام رمان روانشناختی نو نامیده اند. 
آدلف مردی جوان و 22 ســاله برای کسب تجربه در حال سفر کردن است و قرار است بعد از به دست 
آوردن تجربه های مختلف و به اصطالح پخته شدن، نزد پدر بازگردد و در کنار او مشغول به کار شود تا 
درنهایت جایگزین او باشد.در یکی از این سفرها آدلف به شهری که مقر حکومت شاهزاده ای جوان است 
وارد می شود و به واسطه مهمانی  که در آن شرکت می کند با زنی به نام النور، بانویی به ظاهر متاهل و 
ده سال بزرگ تر از خودش آشنا می شود. در ادامه آدلف دلباخته این زن می شود و رفته رفته تب عشق 
ســرکش و آتشینش را به النور منتقل می کند. اما پس از کامروایی، احساساتش به النور رنگ می بازد. 
ولی از آن جایی که آدلف فردی از دید شخصیتی ضعیف و در عین حال بزرگ منش است توانایی تمام 

کردن این رابطه را ندارد و… .

رهی معیری
محمدحســن »بیوک« معیری )زادهٔ ۱۰ اردیبهشت 
۱2۸۸ در تهران – درگذشــتهٔ 2۴ آبــان ۱۳۴۷ در 
تهران( با تخلص رهی از غزلسرایان معاصر ایران و از 
ترانه سرایان و تصنیف سرایان به نام است. از ترانه های 
سروده شده توسط وی می توان »شد خزان«، »شب 
جدایی«، »کاروان«، »مرغ حق« و »جوانی« را نام برد.

او از دودمان معیرالممالک بود که از زمان نادر شــاه 
افشار وزیر ضرابخانه و خزانه دار بوده اند تا زمان قاجار.

جد اعالی او از روســتای ابرســج از شــهر بســطام 
شهرستان شــاهرود بوده است. محمدحسن »بیوک« 
معیری فرزند محمدحســن خان مؤیدخلــوت و نوهٔ 
دوستعلی خان نظام الدوله در دهم اردیبهشت ۱2۸۸ 
خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود. پدرش قبل از تولد رهی درگذشته بود. رهی معیری 
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان برد؛ آنگاه وارد خدمت دولتی شد و در مشاغلی 
چند خدمت کرد. از ســال ۱۳22 به ریاست کل انتشارات و تبلیغات وزارت پیشه و هنر - وزارت 

صنایع - منصوب شد. رهی پس از بازنشستگی نیز در کتابخانه سلطنتی مشغول به کار بود.
در آغاز شاعری، در انجمن ادبی حکیم نظامی که به ریاست حسن وحید دستگردی تشکیل می شد 
شرکت جست و از اعضای مؤثر و فعال آن بود و نیز در انجمن ادبی فرهنگستان از اعضای مؤسس 
و برجســته آن به شــمار می رفت. رهی همچنین در انجمن موسیقی ایران عضویت داشت. اشعار 
رهی در بیشتر روزنامه ها و مجالت ادبی نشر یافت و آثار سیاسی، فکاهی و انتقادی او در روزنامه 
باباشمل و مجله تهران مصور چاپ می شد. در شعرهای فکاهی و انتقادی از نام مستعار »زاغچه«، 

»شاه پریون«، »گوشه گیر« و »حق گو« استفاده می کرد.

فرهنگ

شــواهد جدید به دســت آمده از یک کتــاب قدیمی 
»ویلیام شکســپیر« را در طرح داســتان نمایشنامه 
کمدی »ســیمبلین« به سرقت ادبی متهم می کند.به 
گزارش ایســنا به نقل از گاردیــن، یک کتاب کمیاب 
قرن شــانزدهمی شــواهد قانع کننده ای ارائه داده که 
نشــان می دهد نمایشــنامه »ســیمبلین« اثر ویلیام 
شکسپیر از نمایشنامه ای گمشده »ِسر توماس نورث«، 
نویســنده دوره الیزابت الهام گرفته شده است.نسخه 
کتاب »تاریخچه فابیان« اثر ســال ۱۵۳۳ میالدی که 
خالصــه ای از تاریخ بریتانیا و فرانســه از دوران روم تا 
هنری هفتم است حاوی یادداشت هایی دست نویس در 
حاشیه کتاب از »ِسر توماس نورث«  است که با طرح 
داســتان و جزئیات نمایشنامه تراژدی کمدی »سیمبلین« از ویلیام شکسپیر مرتبط است. »مایکل 
بلندینگ« که این کتاب را در کتابخانه دانشگاه هاروارد کشف کرده در این باره عنوان کرده که این 
حاشیه ها نمی تواند بر اساس نمایشنامه شکسپیر باشد، زیرا »نورث« حدود شش سال قبل از تاریخ 
پذیرفته شــده اولین اجرای آن یعنی سال ۱۰-۱۶۰۹ درگذشــت. این یک کشف انقالبی است که 
تفسیر آن به گونه ای دیگر دشوار است، جز این که »نورث« از این کتاب برای نوشتن یادداشت هایی 
برای نمایشنامه اش استفاده کرد که شکســپیر بعداً از آن اقتباس کرده است. این حاشیه نویسی ها 
توسط محققی مستقل به نام »دنیس مک کارتی« نیز مورد تحلیل قرار گرفته که از سال 2۰۰۵ از 
نرم افزار سرقت ادبی برای افشای پیوندهای بین نمایشنامه »هملت« و نوشته های »نورث« استفاده 
می کند. تحقیقات  »مک کارتی« الهام بخش کتابی با عنوان »نورث اثر شکسپیر« بود که سال گذشته 
توسط انتشارات »َهچت« منتشر شد و به زودی با عنوان جدید »شکسپیر در سایه« منتشر می شود.

شکسپیر به سرقت ادبی متهم شد
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