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مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تالش برای پایان دادن به بن بست جاری در مذاکرات احیای برجام خبر داد.به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره وضعیت جاری مذاکرات وین درباره توافق هسته ای برجام اظهارنظر کرد و مدعی شد که بن بست کنونی نمی تواند برای 
همیشــه ادامه یابد.طبق گزارش »فایننشــال تایمز«، این روزنامه انگلیسی مصاحبه ای با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام داده و از او درباره 
موضوعاتی از قبیل مشــکالت موجود در روند حصول توافق نهایی به منظور احیای برجام ســوال کرد.بورل در این مصاحبه تاکید کرد که اتحادیه اروپا دارد آخرین 

تالش خود را برای نجات دادن توافق هسته ای ایران )برجام( و شکستن بن بست موجود بر سر درخواست....
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به بهانه آغاز هفته سالمت؛
آلودگی هوا خطرناکتر از کرونا 

آسیب ها و خطرات بحران آلودگی هوا را نمی توان کمتر از پاندمی کرونا 
دانست، زیرا شاید کرونا خیلی زودتر از آنچه فکر می کنیم، برود، اما هوای 
آلوده همیشه ما را آزار می دهد.به گزارش خبرنگار مهر، هفته سالمت از 
روز شنبه ۱۷ اردیبهشت آغاز شده است و در اولین روز این هفته، بهانه ای 
شــد تا به مهم ترین معضل سالمت بشر بپردازیم.آلودگی هوا را می توان 
در جهان امروز، مهم ترین معضل زیست محیطی اغلب کشورها دانست و 
ایران نیز در لیست کشورهایی قرار دارد که با این بحران زیست محیطی 
دست و پنجه نرم می کند.این روزها که پاندمی کرونا بعد از گذشت بیش 
از دو ســال، روند نزولی در پیش گرفته و امیدوار به روزهای بدون کرونا 

هستیم، اما بحران آلودگی هوا همچنان سالمت مردم را تهدید می کند.

سهم مرگ های زودرس از آلودگی هوا
جعفر جندقی رئیس مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت، در 
گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشــت: جوامع از طریق کاهش ســطح 
آالینده های هوا می توانند بار بیماری های مربوط به سکته، بیماری های 
قلبی، ســرطان ریه و بیماری های تنفسی حاد و مزمن را کاهش دهند.

وی افزود: رهنمود سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۵ نشان می دهد 
که کاهش غلظــت ذرات PM ۱۰ از ۷۰ میکروگرم در مترمکعب به ۲۰ 
میکروگرم در مترمکعب، روند مرگ و میر را به میزان ۱۵ درصد کاهش 
می دهد. ســازمان جهانی بهداشت در ســال ۲۰۱۹ تخمین زده است 
که آلودگی هوای آزاد و داخلی در مناطق شــهری و روســتایی سالیانه 
منجر به بیش از ۷ میلیون مرگ زودرس می گردد.جندقی گفت: مطابق 
گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۹، به طور میانگین حدود 
۵۴ درصد از مرگ هــای زودرس مربوط به آلودگی هوا در فضای باز به 
دلیل بیماری ایســت قلبی و سکته مغزی است. ۷ درصد از مرگ و میر 
ناشــی از ســرطان ریه اســت. در حالی که ۱۹ درصد از مرگ و میر به 
علت بیماری مزمن انسدادی ریوی است.مطابق گزارش سازمان جهانی 
بهداشت در سال ۲۰۱۹، به طور میانگین حدود ۵۴ درصد از مرگ های 
زودرس مربوط به آلودگی هوا در فضای باز استدر حال حاضر ۹۹ درصد 
از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که در آن سطح آلودگی 
هوا )غلظت ذرات معلق PM ۲.۵ باالتر از رهنمود سازمان جهانی بهداشت 
)۵ میکروگرم در مترمکعب( است. در کشورهای با سطح درآمد متوسط و 
پایین خطر بیشتری وجود دارد.جندقی گفت: بنا بر آخرین گزارش بانک 
جهانی در سال ۲۰۱۶ هزینه های مرگ زودرس به علت آلودگی هوا در 
ســال ۲۰۱۳، ۲۲۵ میلیارد دالر ناشی از درآمد کار از دست رفته است، 
یا حدود ۱۱.۵ تریلیون دالر به علت رفاه از دست رفته در سرتاسر جهان 
اســت که این رقم به اندازه تولید ناخالص ملی کشورهای هند، کانادا و 

مکزیک بر روی هم است.

سهم کودکان از مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا
وی افزود: احتمال مرگ در کودکان زیر ۵ سال در کشورهای کم درآمد 
به علت مواجهه با آلودگی هوا بیش از ۶۰ برابر کشورهای پردرآمد است. 
تعــداد مردمی که در جهان ســاالنه از آلودگی هوا می میرند، بیش از ۶ 
برابر تعداد مردمی اســت کــه از ماالریا می میرند و تعداد مردمی که در 
جهان ساالنه از آلودگی هوا می میرند، بیش از ۴ برابر تعداد مردمی است 
که از ایدز می میرند.احتمال مرگ در کودکان زیر ۵ سال در کشورهای 
کــم درآمد به علت مواجهه با آلودگی هوا بیش از ۶۰ برابر کشــورهای 
پردرآمد استطبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ مواجهه با آلودگی 
هوای آزاد و خانگی هزینه ای برابر ۱.۵ تریلیون دالر از طریق از دســت 
دادن آســایش و رفاه داشته است. از نظر اهمیت )بزرگی( از دست دادن 
آســایش در جنوب آسیا و شرق آسیا به ترتیب معادل ۴.۷ درصد و ۵.۷ 
درصد از تولید ناخالص ملی این کشورها است و در کشورهای خاورمیانه 
و آفریقای شمالی هزینه های از دست دادن آسایش به علت آلودگی هوا 
معادل ۲.۲ درصد از تولید ناخالص ملی این کشورهای است.از بین رفتن 
درآمد حاصل از کار برای کشورهای جنوب آسیا بر روی هم بیش از ۶۶ 
میلیارد دالر در سال ۲۰۱۳ که معادل ۱ درصد تولید ناخالص ملی این 
کشورها است. در مقیاس جهانی از بین رفتن درآمد حاصل از کار در سال 
۲۰۱۳ برابر با ۲۲۵ میلیارد دالر اســت.عالوه بر این، هزینه های آلودگی 
هوا از سال ۱۹۹۰ در حال رشد است. از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ هزینه های 
از بین رفتن آسایش تقریباً ۲ برابر شده و از دست رفتن درآمد حاصل از 
کار بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. به رغم اینکه کشورها دستاورد 
بزرگی در توسعه اقتصادی و پیامدهای بهداشتی داشته اند. از سال ۱۹۹۰ 
تا ۲۰۱۳ مرگ زودرس منتسب به ذرات معلق ۳۰ درصد افزایش داشته 

است و از ۲.۲ میلیون مرگ به ۲.۹ میلیون مرگ در سال رسیده است.

خسارات اقتصادی آلودگی هوا
در همین بازه زمانی هزینه های از دست رفتن آسایش به علت مواجهه با 
ذرات معلق PM ۲.۵ هوای آزاد ۶۳ درصد افزایش داشته و این هزینه ها 
به ۵۵.۳ تریلیون دالر رسیده است. که انعکاس دهنده بدتر شدن مواجهه 
مردم است.رئیس مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: از 
 PM ۲.۵ دســت رفتن درآمد حاصل از کار به علت آلودگــی هوای آزاد
از ۱۰۳ میلیارد دالر به ۱۴۴ میلیارد دالر در هر ســال رســیده اســت. 
اگــر چه دو پنجم از جمعیت جهان بــا آلودگی هوای خانگی از پخت و 
پز با ســوخت های خانگی در سال ۲۰۱۳ مواجهه داشته اند. اما مواجهه 
در بیشــتر کشورها از سال ۱۹۹۰ کاهش یافته است. کاهش مواجهه از 
تقریباً نزدیک به ۱۰۰ درصد در کشــورهای با درآمد باال تا کمتر از ۱۰ 
درصد در کشورهای آفریقایی است و بروز مرگ از آلودگی هوای خانگی 
از ۷۵ مرگ در ۱۰۰ هزار نفر در ســال ۱۹۹۰ به ۴۷ نفر در سال ۲۰۱۳ 
کاهش بافته است که نشان دهنده افت ۳۸ درصدی است.از دست رفتن 
درآمد حاصل از کار به علت آلودگی هوای آزاد PM ۲.۵ از ۱۰۳ میلیارد 
دالر به ۱۴۴ میلیارد دالر در هر سال رسیده استجندقی ادامه داد: به رغم 
کاهش ها در مواجهه و بروز مرگ، تعداد کل مرگ مرتبط با آلودگی هوای 
داخل عمدتاً ثابت و در حدود ۲.۹ میلیون نفر در سال است. هزینه های 
از بین رفتن آسایش به علت آلودگی هوای خانگی در کشورهای با درآمد 
پایین و متوسط در سال ۲۰۱۳ معادل ۱.۲۵ تریلیون دالر است. در حالی 
که هزینه های از دســت رفتن درآمد حاصل از کار به حدود ۹۴ میلیارد 

دالر می رسد.
ادامه در همین صفحه

نگـــاه

به بهانه آغاز هفته سالمت؛
آلودگی هوا خطرناکتر از کرونا

کودکان و سالخوردگان به عنوان گروه های آسیب پذیر شناخته می شوند. در سال ۲۰۱۳ در حدود ۵ درصد 
از مرگ بچه های زیر ۵ سال و ۱۰ درصد از مرگ بزرگساالن باالتر از ۵۰ سال منتسب به آلودگی هوا است.

در بین همه ســنین و در طی همه زمان ها سهم بیشتری از مرگ های زودرس متعلق به مردان نسبت به 
زنان به علت بیماری ناشی از آلودگی هوا است.

۷ میلیون مرگ در جهان
آلودگی هوا به عنوان خطر بهداشــتی پیشرو در جهان اســت. هر سال بیش از ۷ میلیون نفر در جهان از 
بیماری هایی که به علت تنفس هوای آلوده اســت، دچار مرگ زودرس می گردند. این بیماری ها شــامل 
سرطان ریه، بیماری های قلبی، سکته مغزی، عفونت های حاد تنفسی و بیماری های انسداد مزمن ریوی مثل 
برونشیت هستند. در واقع مواجهه با آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ در جهان پس از خطرات متابولیک، 
رژیم غذایی نامناسب و دود سیگار است.در کشورهای در حال توسعه )با درآمد کم و متوسط( آلودگی هوا 
ســومین ریسک فاکتور مرگ است، این در حالی اســت که در کشورهای با سطح درآمد باال و در مقیاس 
جهانی آلودگی هوا چهارمین ریسک فاکتور مرگ در جهان است.رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشــت گفت: بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۶، کل هزینه آسایش از دست رفته در کشور 
ایران به علت آلودگی ذرات معلق PM ۲.۵ در سال ۱۹۹۰ برابر با ۱۳۹۴۰ میلیون دالر که ۲.۴۴ درصد از 
تولید ناخالص ملی کشــور ایران است و در سال ۲۰۱۳ کل هزینه آسایش از دست رفته در ایران به علت 
آلودگی ذرات معلق معادل ۳۰ میلیارد دالر که ۲.۴۸ درصد از تولید ناخالص ملی کشــور ایران اســت.در 
سال ۲۰۱۳ کل هزینه آسایش از دست رفته در ایران به علت آلودگی ذرات معلق معادل ۳۰ میلیارد دالر 
بوده اســتجندقی ادامه داد: میانگین غلظت ذرات معلق PM ۲.۵ در طی سال ۱۳۹۹، در شهرهای تهران، 
اهواز، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، ایالم، سنندج، یاسوج، همدان، خرم آباد، اراک، کرج، کرمانشاه، آبادان، 
زنجان، یزد، ارومیه، کرمان، بیرجند، قم، زابل، بجنورد، دزفول و اردبیل با جمعیت تقریبی ۳۲ میلیون نفر 
که تقریباً ۶ برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت است. باالترین و پایین ترین میانگین غلظت سالیانه ذرات 
معلق PM ۲.۵ در ســال ۱۳۹۹ به ترتیب مربوط به شــهر زابل با ۶۹/۴ میکروگرم در مترمکعب )۱۴ برابر 
رهنمود ســازمان بهداشت جهانی( و شهر اردبیل با ۷/۳۸ میکروگرم در متر مکعب است. میانگین غلظت 
ســالیانه ذرات معلق PM۲.۵ در ســال ۱۳۹۹ در شهر تهران ۳۱/۸۸ میکروگرم در متر مکعب است.رئیس 
مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین ۱۲۰.۵ روز میانگین غلظت 
روزانه ذرات معلق PM ۲.۵ در شهرهای مورد مطالعه باالتر از رهنمود روزانه سازمان جهانی بهداشت بوده 
است که باالترین تعداد روزهای مربوط به اهواز با ۲۹۲ روز در طی سال ۱۳۹۹ است. در شهر تهران ۲۲۴ 
روز میانگین غلظت روزانه ذرات معلق PM ۲.۵ باالتر از رهنمود روزانه سازمان جهانی بهداشت بوده است.

وی افزود: تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM ۲.۵ در بزرگساالن باالتر از 
۳۰ سال در سال ۱۳۹۹ در شهرهای مورد مطالعه به طور میانگین ۱۱۱۲۹ نفر، حد پایین آن ۷۳۷۶ و حد 
باالی آن ۱۴۵۳۱ نفر است. در شهر تهران به طور میانگین مرگ ۳۷۵۱ نفر با حد پایین ۲۴۸۹ و حد باالی 
۴۸۹۲ نفر منتســب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM ۲.۵ در سال ۱۳۹۹ است.به نظر می رسد، 
خسارات جانی و مالی ناشی از آلودگی هوا به مراتب سهمگین تر از پاندمی کرونا است و این موضوعی است 
که نباید نسبت به آن بی اعتنا بود. زیرا، در صورت کاهش آلودگی هوا، عالوه بر اینکه می توانیم از مرگ های 
زودرس و بیماری های مزمن جلوگیری کنیم، خواهیم توانست از هزینه هایی که بر نظام سالمت و اقتصاد 

کشور نیز تحمیل می شود، بکاهیم.

امیرعبداللهیان در گفت وگوی تلفنی با گوترش سیاست غلط فشار حداکثری 
آمریکا را مسبب وضعیت فعلی در مذاکرات وین دانست و با انتقاد از مصوبه 
کنگره، رسیدن به توافق در وین را الزمه اتخاذ تصمیم واقع بینانه و شجاعانه 
دولت آمریکا خواند.به گزارش خبرنگار گروه سیاســت خارجی خبرگزاری 
فارس، حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
و »آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان ملل متحد )جمعه( ۱۶ اردیبهشت 
ماه تلفنی گفت وگو کردند.امیرعبداللهیان و گوترش درباره برخی تحوالت 
منطقه ای و بین المللی از جمله اوضاع یمن، افغانستان، اوکراین و مذاکره رفع 

تحریم ها در وین به رایزنی پرداختند.

 تأکید بر ضرورت تداوم آتش بس در یمن
وزیر امور خارجه کشــورمان در این گفت وگوی تلفنی با اشاره به برقراری 
آتش بس موقت در یمن، تداوم آن را ضروری، اما مســتلزم انجام تعهدات 
مبتنی بر توافق آتش بس موقت و لغو محاصره انسانی خواند. گفتنی است 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ۱۳ فروردین ماه از ابتکار نماینده سازمان 
ملل برای توقف ۲ ماهه عملیات نظامی در یمن، اجازه ورود کشــتی های 
حامل مواد غذایی و ســوخت و بازگشایی نســبی فرودگاه صنعاء استقبال 

کرده بود. 

 اوضاع انسانی و امنیتی نگران کننده در افغانستان
رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین در این گفت وگو اوضاع انسانی و امنیتی 
در افغانستان را بسیار نگران کننده خواند و بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر 
با مشــارکت همه اقوام در افغانســتان تأکید کرد و به موج آوارگان افغان 
اشاره کرد و خواستار توجه ســازمان ملل به وظایف خود در قبال آوارگان 
شــد. امیرعبداللهیان با اشاره به افزایش اقدامات تروریستی در افغانستان و 
مشــکالت ناشی از فقر در این کشــور، بر لزوم آزادسازی اموال بلوکه شده 
مردم افغانســتان تأکید کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان ضمن اشــاره به 
انتظارات به جا از سازمان ملل متحد، از تالش های گوترش دبیرکل سازمان 

ملل در کمک به تحقق صلح و امنیت قدردانی کرد. 

 بحران اوکراین نباید مانع توجه جامعه جهانی به وضعیت فاجعه بار 
انسانی در افغانستان شود

به گزارش فارس، امیرعبداللهیان همچنین درباره اوضاع اوکراین با گوترش 
بــه گفت وگــو پرداخت و ضمن اعــالم مخالفت با جنــگ در اوکراین، به 
تالش های سیاسی جمهوری اسالمی ایران برای دوری از جنگ و تمرکز بر 
راه حل سیاســی و توجه به ابعاد انسانی از ابتدای بحران اوکراین اشاره کرد 
و گفت: بحران اوکراین نباید مانع توجه جامعه جهانی به وضعیت فاجعه بار 

انسانی در افغانستان شود.

 انتقاد از مصوبه غیر الزام آور اخیر کنگره

وزیر امور خارجه کشــورمان درباره مذاکرات رفع تحریم ها نیز ضمن اشاره 
بــه تداوم تبادل پیام بین ایران و آمریکا از طریق اتحادیه اروپا )انریکه مورا 
هماهنگ کننده گفت وگوها(، سیاست غلط فشار حداکثری آمریکا را مسبب 
وضعیت فعلی خواند  و با انتقاد از مصوبه غیر الزام آور اخیر کنگره، رسیدن 
بــه یک توافق پایدار، قوی و منصفانــه را الزمه اتخاذ تصمیم واقع بینانه و 
شــجاعانه دولت آمریکا در جبران رویکرد اشتباه گذشته برشمرد.  گفتنی 
است دومین طرح ضد ایرانی در مجلس سنای آمریکا برای گنجاندن مسائل 
فرابرجامی در هرگونه توافق هسته ای با ایران و جلوگیری از لغو تحریم های 
ســپاه، تصویب شــد. این دومین تماس امیرعبداللهیان و گوترش در سال 
جدید شمسی است. وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی ۱۴ فروردین ماه 
گوترش دبیرکل ســازمان ملل گفت: در مذاکرات به توافق نزدیک هستیم 
و پیشــنهادات مان را در مورد موضوعات باقیمانده از طریق مذاکره کننده 
اتحادیــه اروپا به طرف آمریکایی منتقل کرده ایــم و اکنون توپ در زمین 

آمریکاست. 

 قدردانی گوترش ار تالش های ایران در حمایت از آتش بس در یمن
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این گفت وگوی تلفنی از 
تالش ها و مواضع سازنده جمهوری اسالمی ایران در حمایت از آتش بس در 
یمن قدردانی و استقبال کرده و ابراز امیدواری کرد با رفع موانع، شاهد انجام 
پروازها از فرودگاه صنعاء و ارتباط بین استانی در یمن و استمرار آتش بس 
باشیم.گوترش از تداوم گفت وگوها و حرکت به سمت بازگشت روابط طبیعی 
دیپلماتیک بین ایران و عربستان نیز استقبال کرد. گفتنی است تاکنون پنج 
دور مذاکره بین ایران و عربستان در بغداد برگزار شده است.آنتونیو گوترش 
در گفت وگو با امیرعبداللهیان ضمن تأکید بر اهمیت تشکیل دولت فراگیر 
در افغانســتان، از نقش سازنده جمهوری اسالمی ایران در پذیرش آوارگان 
افغانستان و کمک های انساندوستانه جمهوری اسالمی و میزبانی از آوارگان 
قدردانی کرد. وی در پاسخ به درخواست وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر 
ایفای وظیفه سازمان ملل در قبال آوارگان، ابراز امیدواری کرد صندوق ملل 
متحد بتواند حمایت های بیشتری از جمهوری اسالمی ایران در حمایت از 
آوارگان به عمل آورد.گوترش همچنین با اشاره به اهمیت ابتکارات سیاسی 
در مذاکرات رفع تحریم ها، نســبت به تداوم مذاکرات و رسیدن به توافقی 
مطلــوب ابراز امیدواری کرد.الزم به ذکر اســت امیرعبداللهیان )+( چندی 
پیش و در پی هتک حرمت مسجداالقصی توسط نظامیان صهیونیست، به 
دبیرکل ســازمان ملل نیز نامه نوشته بود. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ نیز با آنتونیو گوترش 
دبیرکل سازمان ملل در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و گفتگو  کرد. 
وزیر امور خارجه در دیدار با دبیرکل سازمان ملل گفت: پیشرفت ها در روند 
مذاکرات قابل توجه است، اما هنوز طرف مقابل در برخی موضوعات کلیدی 
باید در تامین حقوق و منافع مشروع ایران تصمیمات جدی سیاسی اتخاذ 

کند و اراده عملی خود را نشان بدهد. 

 مخبر: رانت 312 هزار میلیارد تومانی ارز ترجیحی به جیب افراد خاص می رود

پرداخت یارانه نان با کاالبرگ الکترونیکی
به دستور وزارت صمت

فروش خودرو خارج از » سامانه 
یکپارچه فروش« متوقف شد

رییس بانک مرکزی اعالم کرد

عملیاتی شدن آزمایشی رمز پول ملی

سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در راستای اجرای دستور وزیر صمت مبنی بر »فروش خودرو صرفا 
در ســامانه یکپارچه فروش« در نامه ای به خودروسازان کشور، اعالم کرد که از این به بعد فروش خودرو صرفا 
از طریق ســامانه متمرکز انجام می شود و هرگونه عرضه از طرق دیگر باید فورا متوقف شود.به گزارش ایسنا، 
هفته گذشته سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت  سامانه ای جدید برای فروش خودرو معرفی 

و اعالم کرد: به منظور شفاف سازی....

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد

وام اجاره ۶۰ میلیون می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی:

قیمت نان افزایش نمی یابد

امیرعبداللهیان در گفت وگوی تلفنی با گوترش: 

سیاست غلط فشار حداکثری آمریکا مسبب وضعیت 
فعلی در مذاکرات وین است
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3
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تعرفه های پزشکی 1401 ابالغ شد 

 جزییات نرخ ویزیت پزشکان 
عمومی و متخصص

هیئت وزیران تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ 
در بخش های مختلف را جهت اجرایی شدن اعالم و ابالغ کرد.

به گزارش ایسنا، تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 
۱۴۰۱ در بخش های مختلف، جهت اجرایی شــدن از سوی 

هیئت وزیران اعالم و ابالغ شــد. پیش از این دولت با افزایش 
گلوبال ۱۹.۵ درصدی تعرفه های خدمات تشــخیصی درمانی 
در بخــش دولتی و همچنین افزایش گلوبال ۲۴ درصدی این 
خدمات در بخش خصوصی موافقت کرده بود.بر اساس جداول 
تعرفه های خدمات تشــخیصی و درمانی ســال ۱۴۰۱ که از 
سوی سازمان نظام پزشکی کشور منتشر شده است،    میزان 
پرداخــت از جیب مردم در بخش دولتی در تعرفه های ۱۴۰۱ 

در بخش ویزیت به شرح زیر است:
ویزیت پزشــکان و کارشناســان پروانه دار در بخش سرپایی 
دولتی در برنامه نســخه الکترونیک ســالمت به این صورت 

است؛ پزشکان، دندان پزشــکان عمومی و دکترای تخصصی 
در علــوم پایــه )PHD( پروانــه دار ۲۳ هــزار و ۳۰۰ تومان، 
پزشــکان فوق تخصص، دوره  تکمیلی تخصصی و پزشــکان 
فــوق تخصــص، دوره تکمیلی تخصصی کــودکان و نوزادان 
برای معاینه گروه ســنی ۱۸ ســال و باالتــر ۳۵ هزار و ۲۰۰ 
تومان، پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی کودکان 
و نوزادان برای معاینه گروه ســنی زیر ۱۸ ســال ۴۲ هزار و 
۲۰۰ تومان، پزشــکان متخصص روانپزشکی ۳۶ هزار و ۸۰۰ 
تومان و پزشــکان فوق تخصص روان پزشکی ۴۳ هزار و ۸۰۰ 
تومان.ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی 

خصوصی در برنامه نســخه الکترونیک سالمت به این صورت 
است؛ پزشکان، دندان پزشــکان عمومی و دکترای تخصصی 
در علوم پایه )PHD( پروانه دار ۶۹  هزار تومان، پزشــکان فوق 
تخصص، دوره  تکمیلی تخصصی و پزشکان فوق تخصص، دوره 
تکمیلی تخصصی کودکان و نوزادان برای معاینه گروه ســنی 
۱۸ سال و باالتر ۱۳۲ هزار تومان، پزشکان فوق تخصص، دوره 
تکمیلی تخصصی کودکان و نوزادان برای معاینه گروه ســنی 
زیر ۱۸ سال ۱۵۸ هزار تومان، پزشکان متخصص روانپزشکی 
۱۳۸ هزار تومان و پزشــکان فوق تخصص روان پزشکی ۱۵۷ 

هزار تومان.
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تهران-ایرنا-سفر امیر قطر به تهران، قرار است توافقات صورت 
گرفته سیاسی و اقتصادی بین دو کشور که در سفر قبلی آیت 
اهلل رئیســی به تصویب رســیده بود، پیگیری شود.به گزارش 
خبرنگار سیاســت خارجی ایرنا، به دنبال اعالم سیاست جدید 
و توجه ویژه به همسایگان در حوزه سیاست خارجی، میزان و 
سطح رایزنی های ایران و کشورهای منطقه افزایش چشمگیری 
داشته به نحوی که چند هفته پس از سفر موفق رئیس جمهور 

به کشور قطر، حاال امیر قطر در راس هیات بلند پایه سیاسی و 
اقتصادی قرار است به ایران سفر کند.این چندمین سفر مقامات 
کشورهای منطقه به ایران در مدت کوتاه استقرار دولت جدید 
به شــمار می رود.در این سفر قرار است توافقات صورت گرفته 
سیاسی و اقتصادی بین دو کشور که در سفر آیت اهلل رئیسی به 
قطر صورت گرفته بود پیگیری شود.تهران و دوحه همچنین در 
برخی حوزه های مربوط به میزبانی جام جهانی 2022 توافقنامه 

همکاری امضا کرده اند.عالوه بر پیگیری توافقات صورت گرفته، 
گفته می شود قرار است در این سفر پیرامون راهکارهای وصول 
طلب هــای ایران مذاکراتی انجام شــود.پیش از این نیز برخی 
روســای کشــورهای منطقه با همین موضوع با مقامات ایران 
گفتگو کــرده بودند ایرنا در اواخر فروردین از ســفر یک مقام 
منطقه ای به تهران برای بررســی ساز و کار اجرایی آزادسازی 

منابع مسدودی ایران در چارچوب توافقی خبر داده بود.

گزیده خبر

امیر سیاری:
آموزش های ارتش متناسب با تهدیدشناسی 

و آینده پژوهی است
معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان 
اینکه در ارتش جمهوری اســالمی 
متناسب با ارزش های انقالب اسالمی، 
جوانان را آمــوزش می دهیم، گفت: 
آموزش های ما متناســب با نیازهای 
آینده پژوهی  و  تهدیدشناســی  روز، 
اســت.به گزارش خبرگــزاری مهر، 
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در مراسم افتتاحیه 
هشــتمین دوره رزم مقدماتی نخبگان وظیفه کشوری که صبح دیروز )شنبه( 
در مرکز آموزش شــهدای وظیفه 0۱ نیروی زمینی ارتش برگزار شــد، اظهار 
داشت: مرکز آموزش شهدای وظیفه نزاجا از مراکز اثرگذار و ارزشمند در عرصه 
توان رزمی کشــور اســت که امیدواریم نخبگان عزیز از فرصت حضور در این 
مــکان، بهره کافی را ببرند.وی ادامه داد: این مرکز در راســتای احترام به علم، 
دانش و تخصص، ایجاد شده است و کادر آموزشی آن تمام تالش خود را برای 
یادگیری و تبحر شما عزیزان به کار می بندند.معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: 
ما معتقدیم هر یک از شــما جوانان مؤمن و متعهد کشور به عنوان یک نیروی 
جوان بایــد حداقل هایی را در حوزه رزم بدانید؛ چراکه امنیت یک کشــور در 
پرتو نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم و جوانان از این نیروها به دست می آید.

امیر دریادار ســیاری عنوان کرد: در همه نقاط دنیــا جوانان آموزش های رزم 
انفرادی و به کارگیری ســالح را می بینند تا اگر کشورشــان با تهدیدی مواجه 
شــود، بتوانند از کشورشــان به خوبی دفاع کنند.وی افزود: در جنگ هایی که 
امروز در ســطح دنیــا اتفاق می افتد، می بینیم که مردم و جوانان یک کشــور 
در پشتیبانی از نیروهای مســلح آن کشور حاضر می شوند و از تمامیت ارضی 
کشورشــان دفاع می کنند؛ بنابراین بر هر فردی از آحاد جامعه واجب اســت 
کــه در ارتباط با آمــوزش نظامی، حداقل هایی را از رزم انفرادی و آشــنایی با 
سالح و نیروهای مســلح و مأموریت های پیش روی آنان بداند و در این رابطه 
همت گمارد.معاون هماهنگ کننده ارتش یادآور شــد: در دوران دفاع مقدس، 
جوانان و عزیزانی که به لحاظ ســنی هم سن و سال شما بودند در برابر دشمن 
تا بن دندان مسلح ایستادند، از نیروهای مسلح پشتیبانی کردند و حماسه ها و 
افتخارات بزرگی همچون عملیات بیت المقدس را رقم زدند؛ اگر آن ایثارگری ها 
و فداکاری ها، ازخودگذشتگی ها و حضور در صحنه ها نبود، واقعاً امکان نداشت 
به پیروزی های بزرگ در دوران دفاع مقدس دســت پیدا کنیم.دریادار سیاری 
ادامه داد: آن عزیزان در آن مقطع زمانی به درســتی انجام وظیفه کردند؛ آن ها 
در بُعد تأمین نیروی انســانی رزمنده در تمام میدان های مبارزه به خوبی عمل 
کردند و جنگیدند، جانباز و شــهید و آزاده دادند تــا این انقالب باقی بماند و 
تمامیت ارضی و استقالل کشور حفظ شود.وی اضافه کرد: در همان دوران، قشر 
دیگری از جوانان عزیز این مرز و بوم در حوزه علم و دانش وارد عرصه پشتیبانی 
شدند و در تأمین احتیاجات ضروری و قطعات مورد نیاز برای تجهیزات موجود 
و تسلیحات نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس تالش کردند؛ چرا که در آن 
دوران با کمبود قطعه مواجه بودیم و با تحریم ها دســت و پنجه نرم می کردیم.

معــاون هماهنگ کننده ارتش خاطرنشــان کرد: جوانان کشــور در آن مقطع 
حساس تاریخی، ابتکارات و خالقیت های بزرگی از خود نشان دادند که اگر این 
تالش ها و خالقیت های مستمر و حضور در میدان های علم و دانش برای تأمین 
قطعــات و نیازهای ضروری نبود، ما موفق نمی شــدیم که نیازمندی های خود 
را در حوزه فناوری تأمین کنیم.امیر دریادار ســیاری گفت: مأموریت نیروهای 
مســلح به ویژه ارتش جمهوری اســالمی ایران در قانون اساسی حفظ تمامیت 
ارضی کشور و حفظ استقالل و انقالب اسالمی عنوان شده است؛ برای انجام این 
مأموریت بزرگ، همه نیروهای مســلح باید از توانمندی باالیی برخوردار باشند 
و به واقع نیز این چنین است. ما برای انجام این مأموریت نیازمند تأمین نیروی 
انســانی مناسب هستیم و این اتفاق تاکنون به خوبی در سطح نیروهای مسلح 
محقق شده است.وی افزود: ما امروز از بهترین جوانان کشور گزینش می کنیم، 
در ســطح ارتش جمهوری اســالمی و همه نیروهای مسلح از جوانان مؤمن و 
مستعد بهره می گیریم و متناسب با ارزش های انقالب، جوانان را تربیت می کنیم 
و آموزش می دهیم؛ آموزش های ما متناســب با نیازهای روز، تهدید شناسی و 
آینده پژوهی است.معاون هماهنگ کننده ارتش عنوان کرد: امروز تأمین نیروی 
انسانی ارتش و نیروهای مسلح به جهت اهمیت در اولویت و جایگاه واالیی است؛ 
چراکه نیازهای واقعی نیروهای مسلح را توسط همین جوانان عالقه مند، کاردان 
و با همت باال و پا در رکاب تأمین می کنیم.امیر دریادار سیاری گفت: کارکنان 
وظیفه هنگامی که وارد خدمت ســربازی می شوند و آموزش های مورد نظر را 
می بینند، برای مدتی جذب بدنه ارتش می شوند با قرار گرفتن در کنار کارکنان 
پایور، ترکیبی اقتدارآمیز را به وجود می آورند که نیروی انسانی مورد نیاز ارتش 
را در باالترین ســطح خود قرار می دهد.وی بیان کــرد: امروز به واقع می توان 
گفت که ارتش و نیروهای مســلح از کارکنــان پایور با علم و دانش، با بصیرت 
و باتقوا برخوردارند و در کنار آن، از جوانان عزیز نیروهای وظیفه نیز اســتفاده 
می کنیم که با شــور و نشاط در ارتقای توان دفاعی کشور، مؤثر هستند.دریادار 
ســیاری با اشاره به اِعمال تحریم های تسلیحاتی از سوی استکبار جهانی علیه 
ایران اسالمی، گفت: از بهمن سال ۱۳۵۷ ملت ما با تحریم های ظالمانه مواجه 
شد و از آن مقطع زمانی، هیچ گونه تجهیزات و قطعاتی به ما واگذار نشد؛ با این 
حال ما توانستیم با بهره گیری از کارکنان متخصص و جوانان کاردان، تجهیزات 
مورد نیاز خود را به روزرسانی، قطعات شان را تأمین و سامانه های خود را بدون 
کمک بیگانگان تعمیرات اساسی کنیم.معاون هماهنگ کننده ارتش خاطرنشان 
کرد: امروز کشور ما در حوزه تأمین تجهیزات مورد نیاز به خودکفایی رسیده و 
بدون کمک دیگران، قادر به پاسخگویی به نیازهای تجهیزاتی و عملیاتی خود 
است.امیر سیاری ادامه داد: قشر جوان مستعد و تحصیل کرده ما امروز در کنار 
پژوهشگران و عزیزان فنی نیروهای مسلح قرار گرفتند و ضمن تأمین قطعات و 
رفع نیازها به سمت ساخت تجهیزات جدید نیز حرکت کرده اند.وی افزود: امروز 

در حوزه ساخت تجهیزات در جایگاهی قرار گرفته ایم که می توانیم بگوییم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
وظیفه دولت اجرای درست مصوبه 
مجلس در اصالح ارز ترجیحی است

تهران - ایرنا - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد که در اصالح ارز ترجیحی برای اقالم اساسی از جمله آرد 
و نان باید اعضای کابینه نسبت به اجرای دقیق مصوبه مجلس اقدام 
کنند.احســان ارکانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، درباره 
اصالح ارز ترجیحی طبــق مصوبه مجلس گفت: در موضوع اصالح 
ارز ترجیحی و حذف برخــی از یارانه ها، طبق  قانون بودجه ۱۴0۱ 
دولت مجاز اســت به پرداخت ارز ترجیحی بــرای واردات کاالهای 
اساســی از جمله گندم و آرد، ادامه دهد.عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس افزود: چندین ســال است که به دلیل کمبود گندم،  
بخشی از نیاز کشور در این کاال به صورت واردات انجام می شود و به 
آرد تبدیل می شود و در قالب  آرد یارانه ای به نانوایی ها داده می شود.

وی تاکید کرد: همچنین در قانون بودجه  ۱۴0۱ مصوب شــده اگر 
دولت بخواهد کاالیی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، دولت مکلف 
اســت پیش از اجرا، از طریق کاالبرگ الکترونیکی نسبت به جبران 
زیان مردم اقدام کند، به نحوی که قیمت پرداخت شده برای مصرف 
کننده از قیمت پایان شــهریورماه ۱۴00 تجاوز نکند.نماینده مردم 
نیشــابور و فیروزه با اشاره به اینکه طبق مصوبه مجلس قیمت نان 
و دارو تغییــر نخواهد کرد، گفت: برای اصالح ارز ترجیحی در اقالم 
اساسی از جمله آرد و گندم، باید کاال برگ الکترونیکی پیش از حذف 
یارانه آرد اجرایی شود و قیمت تمام شده هم مطابق پایان شهریورماه 
۱۴00 اجرا شود. به عبارتی مجلس و دولت موافق این اصالح هستند 
که نمایندگان بــه آن رای دادند ولی باید مصوبه مجلس به صورت 
دقیق طبق متن بودجه اجرایی شــود.ارکانی خاطرنشان کرد:  البته 
رییس جمهور محبوب همه ما و مردم است و وظیفه اعضای کابینه 

دولت است که چنین مواردی را دقیق و کامل مدیریت کنند..

نگاهی به سفر گزارشگر ویژه تحریم ها به ایران
گزارش از معصومه پورصادقی تهران- ایرنا-گزارشگر ویژه سازمان 
ملل متحد در موضــوع »آثار منفی اقدامــات قهرآمیز یکجانبه 
بــر بهره مندی از حقوق بشــر«، به منظور تحقیــق در مورد آثار 
تحریم های یکجانبه قرار است امروز به تهران سفر کند.به گزارش 
خبرنگار سیاســت خارجی ایرنا، »خانم آلنــا دووهان« حقوقدان 
بالروسی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در موضوع »آثار منفی 
اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر« از روز شنبه 
۱۷  اردیبهشــت به مدت ۱۱ روز به تهران سفر خواهد کرد.این 
سفر به گفته دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به درخواست خانم 
دووهــان و با موافقت ایران با آن، در حال انجام اســت. »اقدامات 
قهرآمیز یکجانبه« در واقع همان »تحریم ها«یی هســتند که از 
ســوی کشورهای غربی علیه دیگر کشــورها بویژه کشورهای در 
حال توســعه نظیر ایران، ونزوئال، کوبا، و ... وضع می شوند. بدون 
توجه به برخی »تفاوت های ظریف حقوقی و البته مهم«، اقدامات 
قهرآمیز یکجانبه را می توان همان تحریم ها دانست و در این متن 
نیز هر جا از عبارت تحریم ها اســتفاده می شــود، منظور همین 

اقدامات است. 

در مورد گزارشگران سازمان ملل چه میدانیم؟
شــورای حقوق بشــر بعنوان اصلی ترین نهاد بین المللی حقوق 
بشری وابسته به مجمع عمومی ســازمان ملل با هدف »ارتقاء و 
حمایت حقوق بشر در جهان« سازوکارهای مختلفی را ایجاد می 
کند که یکی از آنها »ایجاد گزارشــگران ویژه« است. گزارشگران 
ویژه یــا »موضوعی« هســتند و یا »کشــوری«. در حال حاضر 
۵8 گزارشــگر ویژه فعالیت می کنند کــه از این تعداد ۴۵ مورد 
»موضوعی« و ۱۳ مورد هم کشــوری هستند. یکی از گزارشگران 
کشــوری گزارشگر تحمیل شده به شــورای حقوق بشر از سوی 
گروه محدودی از کشــورهای غربی در خصوص وضعیت حقوق 
بشــر در جمهوری اسالمی ایران اســت که در حال حاضر فردی 
به نام »جاوید رحمان« تبعه انگلیسی پاکستانی االصل، عهده دار 
آن است.از میان گزارشگران موضوعی، »گزارشگر ویژه آثار منفی 
اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر بهره مندی حقوق بشــر« در ســال 
20۱6 با تالش هسته همفکر در گروه عدم تعهد، و نقش آفرینی 
ایران در زمان ریاســت بر این گروه، با وجود مخالفت سرسختانه 
کشورهای غربی که اصلی ترین واضح هان و تابعان اینگونه تحریم 
ها هســتند، ایجاد شــد. با تصویب ایجاد چنین سازوکاری، ابتدا 
فردی به نام »ادریس جزایری« به این ســمت منصوب شد. وی 

به مدت دو سال عهده دار این مسئولیت بود که بعد از دو سال به 
دلیل کسالت، استعفاء داد )و مدتی بعد از استعفاء درگذشت(، پس 
از آن، خانم »آلنا دووهان« تبعه بالروس و استاد حقوق بین الملل 
به این سمت منصوب شد و فعالیت خود را از سال 2020 آغاز کرد. 
در این مدت خانم دووهان به کشــورهای ونزوئال، قطر و زیمبابوه 
سفر کرده است.ماموریت اصلی گزارشگر ویژه تحریم ها بررسی آثار 
منفی تحریم ها بر بهره مندی از حقوق بشر است؛ اینکه مردمی 
که تحت تحریم های کشورهای مختلف قرار دارند از کدام یک از 
حقوق اساسی خود محروم می شــوند؛ حق بهداشت و سالمت، 
حق غذا، حق توسعه، حق دسترسی به فن آوری های جدید، حق 
محیط زیست سالم و پایدار و ده ها حق اساسی دیگر وجود دارد 
که می تواند تحت تاثیر »اقدامات قهرآمیز یکجانبه« کشورهایی 
مانند آمریکا و تبعییت دیگر کشورها از این اقدامات، نقض شوند. 
وظیفه و ماموریت این گزارشــگر در واقع رصد آنها و گزارش این 

آثار حقوق بشری به شورای حقوق بشر می باشد. 

 سابقه سفر گزارشــگران ویژه حقوق بشری به جمهوری 
اسالمی ایران

جمهوری اســالمی ایران در سال 200۳ اقدام به ارائه »دعوتنامه 
عام« برای سفر گزارشــگران موضوعی به ایران کرده است؛ البته 
بــا وجود این دعوتنامه عام، که امری رایج در بین کشورهاســت، 

تمامی این ســفرها باید به درخواســت گزارشگر، موافقت کشور 
میزبان و بــا توافق و هماهنگی های قبلی بین دو طرف باشــد؛ 
گزارشــگران ویژه در بازدیدهای کشوری خود مستقل اند و تمام 
امور مربوط به کارهایشان توسط دفاتر سازمان ملل در کشورهای 
میزبان انجام می شود و معموال می توان گفت میزان نفوذ و دخالت 
کشــورهای میزبان در برنامه های ریزی های سفر تا حدی است 
که به اســتقالل گزارشگران و ماموریت آنها خدشه ای وارد نکند.

آخرین ســفر گزارشگران ویژه به جمهوری اسالمی ایران در سال 
200۵ انجام شده است و در ۱۵ سال گذشته هیچ گزارشگر ویژه 
ای به ایران سفر نکرده است؛ سفر خانم دووهان به تهران و بازدید 
احتمالی وی از یکی دیگر از شهرهای کشورمان می تواند فصل تازه 
ای از تعامالت بین المللی جمهوری اسالمی ایران با نهادهای بین 
المللی حقوق بشری و اثبات حقانیت جمهوری اسالمی ایران در 
این حوزه، باز کند و امید است با برنامه ریزی هایی دقیق و درست، 
به نفع مظلومیت و منافع مردم ایران، دســتاوردهای خوبی از بعد 
ایجاد ادبیات و مستندات بین المللی الزم در خصوص آثار منفی 

تحریم های ظالمانه بر مردم ایران، داشته باشد.

 گزارش گزارشگران شورای حقوق بشر
گزارشگران ویژه کشــوری و موضوعی سازمان ملل در سفرهای 
کشوری خود می بایست کامال در چارچوب ماموریتی که از سوی 

شورای حقوق بشر برای آنها تعریف شده است عمل کنند و نمی 
تواننــد فراتر از ماموریت های خود موضوعی را دنبال و یا گزارش 
کنند. گزارشگران ویژه سازمان ملل برای حفظ استقالل خود حق 
دریافت هیچ گونه حمایتی از کشــورها را ندارند و بایت انتصاب 
بعنوان گزارشگر ویژه هیچ گونه حقوقی )حقوق مستمر ماهیانه( 
از سازمان ملل دریافت نمی کنند و سازمان ملل تنها هزینه های 
انجام ماموریت های آنها )هزینه های سفر به کشورها، تهیه گزارش 
ها و ...( را تقبل می کند؛ این گزارشگران ساالنه حداقل دو گزارش 
به شورای حقوق بشــر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد می 
دهنــد که این گزارش ها یا گزارش های موضوعی با یک عنوان و 
موضوع خاص هستند و یا گزارش بازدیدهایی که آنها از کشورهای 
مختلف داشته اند.خانم آلنا دووهان پس از انجام بازدید ۱۱ روزه 
خود به ایران، باید گزارش خود را به نشست ۵۱ شورای حقوق بشر 
در شهریور سال جاری ارائه نماید. ساختار گزارش های گزارشگران 
ساختار واحد و متحدالشکل است )و البته بدیهی است با محتوای 
متفاوت( که شــامل مقد.مه، گزارش اصلــی و در نهایت توصیه 
هاست؛ گزارش گزارشگران سازمان ملل جنبه الزام آور ندارند ولی 
از نظر ادبیات سازی، هنجارسازی، ایجاد توجه در سطح بین المللی 
به یک موضوع خاص و جریان ســازی در سازمان ملل از اهمیت 

فوق العاده ای برخوردارند. 

 توجه به یک نکته
از زمان ایجاد گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه 
بر بهره مندی از حقوق بشر در سال 20۱6 که همانگونه که گفته 
شد با تالش عدم تعهد در دوران ریاست جمهوری اسالمی ایران 
بر این گروه اتفاق افتاد، کشورهای غربی که اصلی ترین کشورهای 
واضع تحریم های ظالمانه علیه کشــورهای در حال توسعه بودند 
تالش کردند در کنار آثار تحریم ها، سه موضوع »سوء مدیریت«، 
»فساد« و »زمامداری نادرست« را بعنوان ریشه های نابسامانی ها 
و مشکالت اقتصادی کشورهایی که تحت تحریم هستند، مطرح 
کنند تا از بار مســئولیت در ایجاد و تشدید مشکالت و تنگناهای 
اقتصادی کشــورهای تحت تحریم شانه خالی کنند؛ بدون تردید 
خانم دووهان هیچ ماموریتی فراتر از بررســی و گزارش آثار منفی 
تحریم ها بر بهره مندی ایرانیان از حقوق بشر )حق سالمت، حق 
غذا، حق محیط زیســت، حق آموزش، حق توسعه و ...( برعهده 
ندارد و نباید فراتــر از ماموریت خود به حوزه هایی ورود کند که 

باعث تقلیل آثار تحریم ها بر وضعیت اقتصادی کشور شود.

با توجه به نقش اتحادیه اروپا در زمینه مبادله دیدگاه های تهران و واشــنگتن، ســفر 
انریکه مورا به تهران می تواند گام جدیدی برای رایزنی های سازنده پیرامون موضوعات 
اندک ولی مهِم باقی مانده تلقی شــود.به گزارش ایسنا به نقل از نور نیوز، انریکه مورا، 
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه شنبه هفته جاری برای ادامه گفت وگو 
با مسئولین جمهوری اسالمی ایران به تهران سفر خواهد کرد.»جوزپ بورل« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه اعالم کرد؛ به زودی انریکه مورا معاونش برای 
پیگیری مذاکرات وین عازم تهران می شود.پس از آنکه مذاکرات وین به مرحله ای رسید 
که نتیجه آن به اتخاذ تصمیم سیاسی از سوی آمریکا وابسته شد، مذاکره کنندگان ۴+۱ 
و ایران ضمن حفظ مستمر تماس ها مذاکرات را برای دستیابی به توافق در موضوعات 

باقی مانده از طریق تبادل پیام دنبال کردند.با توجه به نقش اتحادیه اروپایی در زمینه 
مبادله دیدگاه های تهران و واشینگتن، سفر انریکه مورا به تهران می تواند گام جدیدی 
برای رایزنی های سازنده پیرامون موضوعات اندک ولی مهِم باقی مانده تلقی شود.گرچه 
تداوم اتخاذ رویکردهای خصمانه از ســوی آمریکا علیه کشورمان با روح مذاکره برای 
دســتیابی به توافق در تضاد اســت اما تاکنون روند مذاکرات ادامه داشته است.ایاالت 
متحده آمریکا که با خروج غیر قانونی از برجام مسئول شکل گیری وضع موجود است 
از ابتدای دور جدید گفتگوها نیز به پیگیری سیاست فشار برای امتیازگیری ادامه داده 
و همچنان مسئول اصلی طوالنی شدن مذاکرات است.مصوبه غیر الزام آور اخیر کنگره 
آمریکا نیز یکی دیگر از مصادیق تالش این کشور برای امتیازگرفتن از طریق افزایش 
فشار سیاسی اســت که البته تاثیری در تغییر مواضع اصولی جمهوری اسالمی ایران 
نخواهد داشت.دستیابی به توافق قوی، پایدار و قابل اتکا، ضمن آنکه امکان پذیر است 
مستلزم واقع بینی واشــینگتن و درس گرفتن از اشتباهاتی است که به وجود آورنده 

شرایط پیچیده امروز است.

برای پیگیری مذاکرات وین

انریکهمورابهتهرانمیآید

افزایشرایزنیکشورهای
منطقهباایران؛امیرقطربه
تهرانسفرمیکند
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همزمان با برگزاری دومین کنگره ۱۰ هزار شهید؛
بهره برداری از فاز نخست پارک موزه دفاع مقدس تبریز 

آذربایجان شرقی – شــیعه نواز: استاندار آذربایجان شــرقی با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه های متولی 
برای اتمام پارک موزه دفاع مقدس تبریز تالش کنند، گفت: بایستی مرحله نخست این پارک همزمان با 
برگزاری دومین کنگره ۱۰ هزار شهید به بهره برداری برسد.عابدین خرم در جلسه شورای هماهنگی اداره 
کل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شــرقی افزود: هشت سال دفاع مقدس گنجینه 
بسیار ارزشمند برای نسل حاضر و آیندگان است.وی تولید محتوی غنی و ساماندهی آثار بجای مانده از 
فرهنگ متعالی دفاع مقدس را عامل تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه برشمرد و گفت: با ساماندهی 
آرشــیو و دائرالمعارف دفاع و شــهادت، آینده گان به عنوان چراغ راه از آن بهره مند خواهند شد.استاندار 
آذربایجان شرقی گفت: باید خاطرات و سخنان و حرف دل ایثارگران و خانواده های معظم شهدا به عنوان 
تاریخ شــفاهی ثبت و ضبط شود تا با درگذشــت پدران و مادران و خود ایثارگران این فرهنگ ایثار و از 
خود گذشتگی به فراموشی سپرده نشود.پارک موزه دفاع مقدس تبریز بر اساس الگوی معماری اسالمی به 
صورت ساختمان هشت ضلعی در چهار طبقه ساخته است، این مجموعه در زمینی به مساحت ۶۰ هکتار 

طراحی شده است که ساختمان اصلی آن زیربنایی به وسعت ۵ هزار و ۶۰۰ متر مربع دارد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان همدان خبر داد:
دریافت نیرو از ادارات دیگر در آموزش وپرورش

همدان- شــهناز محمــدی: مدیرکل آموزش وپرورش اســتان همدان گفت: دریافت نیــرو از ادارات دیگر در 
آموزش وپرورش به دلیل کمبود نیرو، در دســتور کار قرار گرفته است.محمود نقوی اظهار کرد: دریافت نیرو از 
ادارات دیگر در آموزش وپرورش به دلیل کمبود نیرو، در دستور کار قرار گرفته و افرادی که به صورت نیروهای 
پیمانی و رسمی در ادارات دولتی مشعول به کار هستند می توانند با مراجعه به امور اداری آموزش وپرورش، برای 
کار در قسمت اداری یا آموزشی، درخواست بدهند.نقوی با اشاره به مطالبات فرهنگیان، تصریح کرد: هر گروهی 
با دریافت مجوز می توانند تجمع اعتراضی داشته باشند و معلمان نیز می توانند مطالبات خود را بیان کنند اما 
اجازه ندهند افراد دیگری وارد تجمعاتشان شوند و نباید شعارهای هنجارشکن بدهند و فقط می توانند مطالبات 
خود را بیان کنند.وی با اشــاره به بیانیه گام دوم انقالب، مطرح کرد: بیانیه گام دوم بحث مهمی در رابطه با 
ســرمایه دارد و در آن بیان شده باالترین ســرمایه هر کشوری، سرمایه انسانی است.مدیرکل آموزش وپرورش 
استان همدان، ادامه داد: اگر توان علمی افراد باال باشد، آن جامعه بهتر رشد و توسعه پیدا می کند و در ایران 
اســالمی به تربیت نیروی انسانی توجه بسیاری شده است.نقوی با بیان اینکه آموزش وپرورش قدمت بسیاری 

دارد، گفت: سرمایه انسانی در آموزش وپرورش رشد پیدا می کند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد؛
اجرای طرح آمارگیری نیروی کار در آذربایجان شرقی همزمان 

با کل کشور
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از آغاز 
اجرای طرح آمارگیری نیروی کار در اســتان همزمان با کل کشــور خبر داد.امید یامی اظهار کرد: اشتغال 
و بیکاری از جمله موضوع های اساســی اقتصاد هر کشوری اســت به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش 
بیکاری به عنوان یکی از شــاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. وی افزود: نرخ بیکاری یکی از 
شاخص هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور و استان ها مورد استفاده قرار می گیرد. معاون آمار 
و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: طرح آمارگیری نیروی کار با هدف 
شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن اجرا می شود. یامی ابراز داشت: این طرح از طریق 
"برآورد شاخص های فصلی و ساالنه نیروی کار در سطح کل کشور" ، "برآورد تعداد ساالنه در سطح کل 
کشور و استان ها"، "برآورد تغییرات فصلی و ساالنه شاخص های نیروی کار در سطح کل کشور و استان ها" 

و "برآورد تغییرات ساالنه ی شاخص های نیروی کار در سطح استان ها" تامین می شود.

گزیده خبر

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
قیمت نان افزایش نمی یابد

وزیر امــور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه قیمت 
نــان افزایش نمی یابد، از اجرای طرح نان ســنتی در 
برخی استان ها خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر سید 
احسان خاندوزی در حســاب کاربری خود در توئیتر 
نوشــت: »دولت اجرای طرح در خصوص نان سنتی 

را به خود ما سپرده است، از این هفته در برخی استان ها آغاز خواهد شد.«

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد
وام اجاره ۶۰ میلیون می شود

وزارت راه و شهرســازی اعالم کرد که پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره بها 
برای ســال ۱۴۰۱ به دولت ارائه شــده و هم چنین وام کمک ودیعه مسکن تا 
سقف ۶۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است؛ این در 
حالی است که سال گذشته سقف وام ۷۰ میلیون تومان بود و البته در دو سال 
اخیر تنها ۵ درصد مســتاجران وام را دریافت کرده اند.به گزارش ایسنا، پس از 
تعیین سقف اجاره و پرداخت وام کمک ودیعه مسکن به منظور حمایت از اقشار 
اجاره نشین در  سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرســازی برای سال ۱۴۰۱ نیز طی گزارشی اعالم کرد پرداخت تسهیالت 
کمک ودیعه مســکن به مســتأجران به زودی ابالغ می شود. هم چنین برنامه 
تعیین سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور 
کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.بر اساس اعالم این 
معاونت، پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، 
مراکز استانها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ 
در شــورای پول و اعتبار مصوب شــده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی 
کشور ابالغ خواهد شد.سال گذشته سقف تسهیالت در شهر تهران ۷۰ میلیون 
تومان، در ســایر کالنشهرها ۴۰ میلیون و در دیگر شهرهای کشور ۲۵ میلیون 
تومان تعیین شده بود. اینکه به چه علت با توجه به تورم ۳۹ درصدی طی یک 
سال اخیر، رشد ۴۶ درصدی اجاره بها و افزایش هزینه خانوارهای مستاجر، مبلغ 
وام اجاره در شهر تهران کاهش یافته مشخص نیست. اما در دو سال گذشته از 
۸.۵ میلیون خانوار مســتاجر، بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی ۴۵۰ هزار 
خانوار وام اجاره را دریافت کرده اند. یعنی جمعا حدود ۵ درصد اقشار اجاره نشین 
وام را گرفته اند که تقریبا در هر سال ۲.۵ درصد را شامل می شود.سخت گیری 
بانک ها در پرداخت وام با بهانه هایی همچون تکمیل ســهمیه بانک یا معرفی 
ضامن رسمی، نبود وحدت رویه بین بانک ها، عدم تمایل خانوارها برای دریافت 
تســهیالت اجاره با نرخ ســود ۱۳ درصد و ناتوانی در پرداخت اقساط از جمله 
دالیل پایین بودن آمار تعداد تسهیالت اجاره در دو سال گذشته بوده است.سال 
۱۴۰۰ میزان نرخ رشــد اجاره بها در کشور حدود دو برابر سقف تعیین شده ی 
دولت بود. مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره 
بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و  در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. 
در شــهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشــد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد ثبت 
شــد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید. سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره 
بها اوایل خردادماه به تصویب رســید. با این حال برای سال جاری نیز سیاست 
دو سال گذشته اعمال شده است؛ زیرا وزارت راه و شهرسازی معتقد است این 
برنامه تاثیر قابل مالحظــه ای در جلوگیری از افزایش بی رویه رقم قراردادهای 
تمدید داشته است.با این توضیح، احتماال وزارت راه و شهرسازی انتظار داشته 
اجاره بها بیش از ۵۰ درصد رشــد کند؛ هر چند گزارش های میدانی در برخی 
مناطق تهران از رشــدهای ۷۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد سالیانه قراردادهای اجاره 
حکایت دارد.به هر ترتیب معاونت مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
به محدودیت افزایش ســقف اجاره بها در سالهای  ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره کرد 
که بر اســاس گزارش های واصله تاثیر قابل مالحظه ای در جلوگیری از افزایش 
بی رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داده شــده است که بر این اساس 
برنامه تعیین سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در 
دســتور کار قرار گرفته و پیشــنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.معاونت 
مسکن و ساختمان در گزارش خود تأکید کرد: بخش مسکن در کشور متاثر از 
عوامل درونی و بیرونی است که در سال های اخیر با افزایش تحریم ها، افزایش 
ریسک های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل 
بیرونی اثرگذار بر بازار مســکن پررنگ تر شــده اســت. این امر منجر به ورود 
نقدینگی سرگردان با ماهیت ســوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در 
نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال های 
قبل، قیمت مســکن افزایش یافته است.در این گزارش آمده است: همچنین با 
توجه به همبســتگی قیمت مســکن و نرخ اجاره بها، افزایش قیمت مسکن با 
یــک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره امالک مســکونی 
شده است.  وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریت ها و 
وظایف محوله، با وجود محدودیت-های اقتصادی و بودجه ای کشــور، اقدامات 
متعددی در راســتای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است 
که از آن جمله می توان به تدوین الیحه اجاره داری حرفه ای با هدف ساماندهی 
بازار اجاره و حمایت از مســتأجران، پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن با 
نرخ ســود پایین به مستاجرین اشــاره کرد. بر این اساس در سال های ۱۳۹۹ 
و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تســهیالت کمک ودیعه مســکن استفاده 
کرده اند.یادآوری می شود وزارت راه و شهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات 
و امکانات خود برنامه های متعددی را در بازار مســکن و اجاره تدوین و دنبال 
می کند تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی 
اســت ریشه و منشاء بســیاری از عوامل موثر در این بخش به تحوالت اقتصاد 
کالن مربوط می شــود و بایستی توسط مجموعه سیاســتگذاران اقتصادی در 

مجموعه های مرتبط مدیریت و برنامه یزی شود.

 مخبر: رانت 312 هزار میلیارد تومانی ارز ترجیحی به جیب افراد خاص می رود

پرداخت یارانه نان با کاالبرگ الکترونیکی
معــاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ارز ترجیحی نان و دارو 
حذف نمی شود گفت: برای نان سنتی یارانه ای در نظر گرفته شده 
که طبــق مصوبه مجلس باید به صــورت کاالبرگ الکترونیکی 
پرداخت شود و برای کاالهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در 
نظر گرفته شــده اســت.به گزارش خبرگزاری تسنیم، »محمد 
مخبر« جمعه شب در برنامه تلویزیونی »صف اول« شبکه خبر با 
تشــریح اقدامات دولت ســیزدهم برای مردمی ســازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها، چالش امنیت غذایی و گرانی های اخیر در جهان 
را موضوعی چند وجهی دانست و به تبیین علل آن پرداخت.وی 
از خشکسالی در مناطقی که عمدتاً محل تولید کاالهای اساسی 
بوده اند، جنگ اوکراین که تولیدکننده ۷۰ درصد دانه های روغنی 
و ۳۰ درصــد غالت جهان بــوده و همچنین جمع آوری عجیب 
کاالهای اساسی در نقاط مختلف دنیا به عنوان عامل کمبود کاال 
و گرانــی یاد کرد.معاون اول رئیس جمهــور با بیان اینکه مقام 
معظم رهبری با اشــراف کامل به مسائل در ۱۵ سال اخیر را با 
عناوین اقتصادی نام گذاری فرمودند که اجرای کامل آنها ما را از 
چالش ها عبور می دهد، پیگیری جدی و تحقق شــعارهای مقام 
معظم رهبری را از مأموریت های اصلی دولت ســیزدهم عنوان 
کرد.مخبر افزود: دشمنان بعد از شکست نظامی به ویژه در جنگ 
تحمیلی هشت ســاله میدان جنگ را عوض کردند و به جنگ 
اقتصادی با ملت ایران روی آوردند که خطرناک تر است.وی ادامه 
داد: گســتره جنگ اقتصادی فراگیرتر از جنگ نظامی اســت و 
دشمن تالش کرد همه ملت ایران را درگیر این جنگ کند اما با 
رهنمودهای هدشمندانه  و تذکرات مقام معظم رهبری نتوانست 
به موفقیت برسد.معاون اول رئیس جمهور در خصوص اقدامات 
جمهوری اسالمی برای مقابله با تحریم های دشمنان و بازدارندگی 
راهبردی در حوزه اقتصاد گفت: رهبر معظم انقالب از یک ســو 
راهبرد خنثی سازی تحریم ها و از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی را 
مطرح کردند و توفیقاتی که در این عرصه داشتیم ناشی از عمل 
به توصیه های ایشــان بوده است که کشور را از تکانه های شدید 
اقتصادی مصون کرد.مخبر افزود: در گذشــته با عطســه رئیس 
جمهور آمریکا، شــاخص های اقتصادی تغییر می کرد اما امروز 
موضع گیری  آنها و اینکه می گویند مذاکره هست یا نیست، تغییر 
آنچنانی و چالشی در شاخص های اقتصاد کشور ایجاد نمی کند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت ســیزدهم اقدامات 
خوبی در عرصه خنثی ســازی تحریم ها داشته، اظهار داشت: در 
آغاز به کار دولت فروش نفت حدود ۶۰۰ هزار بشکه بوده و امکان 
دسترسی مناسب به منابع حاصل از فروش نفت نداشتیم و هیچ  
منبعی هم برای پرداخت یارانه کاالهای اساســی وجود نداشت.

مخبر افزود: همچنین منابع مالی زیادی از کشور بلوکه شده بود؛ 
تــورم عادی نبود و وضعیت کاالهای اساســی نیز به خط قرمز 
رســیده بود و در شرایط نامناســبی قرار داشت که می توانست 
مشکل آفرین باشد.وی ادامه داد: دولت در چنین شرایطی بدون 
اســتقراض و با همان منابعی که در اختیار داشــت ظرف سه تا 
چهار ماه توانســت وضعیت کاالهای اساسی را به نقطه مناسب 
برساند.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فوت روزانه ۷۵۰ نفر 
در اثر کرونا در روزهای آغاز کار دولت سیزدهم گفت: اگرچه در 
گذشته تالش هایی شده و هزینه هایی هم پرداخت شده بود اما 
کشورها به دلیل برخی شیطنت ها به ایران واکسن نمی فروختند.

مخبر افزود: دولت سیزدهم با همان منابع در اختیار خود ۱۵۰ 
میلیون دوز واکسن تولید کرد و بسیاری از امور کشور را با همین 
درآمدهــا و درآمدهای حاصل از فــروش نفت مدیریت کرد.وی 
همچنین با اشــاره به اقدامات صورت گرفته برای خنثی سازی 
تحریم ها گفت: طرف های مذاکره فهمیدند که جمهوری اسالمی 
محتاج مذاکره و نتایج آن نیســت، اگرچه دولت سیزدهم همه 
تالش خود را برای رفع تحریم ها به کار گرفت اما اقدامات انجام 
شده از موضع قدرت و عزت بوده است.معاون اول رئیس جمهور 
با بیان اینکه برخی صاحب نظران اقتصادی پیش بینی می کردند 

که قیمت دالر به ۴۰ هزار تومان برســد، اما با اقدامات دولت و 
گشایش های مالی که صورت گرفت، شاخص های اقتصادی ثبات 
پیدا کرد.مخبر افزود: در اوایل کار دولت ســیزدهم نرخ تورم ۵۰ 
درصد رشد داشته اما این رقم در پایان سال گذشته به حدود ۳۵ 
درصد رسید.وی در خصوص افزایش قیمت برخی اقالم در هفته 
اخیر، منشــأ گرانی برخی کاالها را الزامات قانونی بودجه، طرح 
موضوع حذف ارز ترجیحی کاالهای اساســی و تحوالت جهانی 
عنــوان کرد.مخبر افزود: برای ســال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دالر ارز 
ترجیحی برای کاالهای اساســی در نظر گرفته شده بود که این 
رقم در مدت سه تا چهار ماه اول سال مصرف شد.وی ادامه داد: 
دولت یک الیحه دو فوریتی برای ساماندهی و جهت بخشی به ارز 
ترجیحی ارائه کرد که مجلس با فوریت آن مخالفت کرد و به سال 
۱۴۰۰ نرســید ولی اســتفاده از ارز ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانی  با 
درخواست دولت و عنایت مقام معظم رهبری تا پایان سال ادامه 
یافت.معاون اول رئیس جمهور گفت:  دولت بر اساس الزام قانونی 
بایــد از اول فروردین ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی می کرد 
ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل ســختی 
نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت.مخبر افزود: از سویی 
دیگــر با اجرای قانون به دلیل گرانــی آب، برق و گاز و افزایش 
ارزش افزوده کاالها و نیمایی شــدن عــوارض گمرکی، به طور 
طبیعی تورم و گرانی به بازار تحمیل می شد.وی خاطرنشان کرد: 
افزایش قیمت کاالهای اساسی در دنیا هم شرایط را به گونه ای 
کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای اولین بار برخی 
کاالها را ســهمیه بندی کردند.معاون اول رئیس جمهور گفت: 
دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از 
کمبود کاالهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این 
کاالها، جهت دهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.مخبر 
افزود: اینکه در بخش تولید، یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومان 
در یک سال سود می کند، ناشی از فعالیتش  نبوده بلکه به خاطر 
آن بوده که مواد اولیه و خدمات ارزان دریافت می کرد و آن را به 
صورت آزاد می فروخت یا صادر می کرد.وی ادامه داد: برای نمونه 
شــرکت های بزرگ فوالدی و پتروشیمی به جای استفاده از آب 
دریا از آب شــرب با قیمت ارزان استفاده می کردند که ما برای 
اصالح این وضعیت چند خط انتقال آب را عملیاتی کردیم.معاون 
اول رئیس جمهور با بیان اینکه شــرکت های تولیدی، اقتصادی 
عمل نمی کنند بلکه از فرصت های رانتــی بهره می برند، اظهار 
داشــت: بهره منــدی از رانــت باعــث درآمدهــای کالن برای 
واردکنندگان  و برخی شــرکت ها شده اما بخش عمده مردم در 

مضیقه قرار دارند.مخبــر در ادامه در خصوص تأثیر گرانی ها بر 
اقشــار کم درآمد گفت: گرچه گرانی ها به همه آحاد ملت فشــار 
می آورد اما دهک های پایین و بسیار کم درآمد بیشترین آسیب را 
می بینند.وی برای نمونه توضیح داد: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد 
دالر ارز ترجیحی پرداخت شــد که برای هر دالر ۲۰ هزار تومان 
یارانه تخصیص یافت و حاصل ضرب این ارقام ۳۱۲ هزار میلیارد 
تومان می شــود.به گفته مخبر، در سایه این اتفاق برخی افراد به 
درآمدهای سرشار دست یافتند و میلیون ها نفر بدون بهره مندی 
از این یارانه ها زندگی سختی را می گذرانند که برخی آنها حتی در 
تأمین مسکن مناســب اولیه با سختی مواجه هستند.معاون اول 
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یارانه 
نــان و دارو به هیچ وجه حذف نمی شــود، تصریح کرد: برای نان 
سنتی یارانه ای در نظر  گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به 
صورت کاالبرگ  الکترونیکی پرداخت شود  و برای کاالهای اساسی 
دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شــده تا افزایش قیمت ها 
جبران شــود.وی ادامه داد: اقشار با درآمد باالتر بخش اندکی از 
هزینه تأمین این کاالها را پرداخت می کنند اما اقشــار نیازمند و 
کم درآمد جامعه به طور کامل از این کمک هزینه ها بهره می برند و 
پولی که به آنها تعلق می گیرد آرامش خاطر حداقلی آنها را تأمین 
می کند.معــاون اول رئیــس جمهــور همچنین گفــت که این 
کمک هزینه ها قبل از آزادســازی قیمت ها به حساب سرپرستان 
خانوار واریز خواهد شــد.مخبر این نکته را هم متذکر شد که در 
کنار این تمهیدات برای دهک های پایین جامعه سبد سهام نیز در 
نظر گرفته شده است.معاون اول رئیس جمهور در خصوص لزوم 
ســاماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانــی و توزیع عادالنــه یارانه ها گفت: 
جراحی اقتصادی باعث فضاســازی از سوی کسانی می شود که 
رانت هــای کالن می برند و به همین دلیــل برای دولت ها هزینه 
داشــته است.مخبر با اشــاره به تصمیم دولت برای اصالح نظام 
اقتصادی گفت: اگر ارز ترجیحی  در مقطعی که نرخ ارز ۱۲ هزار 
تومان بود حذف می شــد هزینه های کمتری داشت اما امروز به 
دلیــل افزایش نرخ ارز تبعاتی جــدی دارد و باید برای آن از آبرو 
گذشــت .معاون اول رئیس جمهور از همه دلســوزان و نخبگان 
خواســت که در این اصالح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای 
آحاد جامعه تبیین کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بوده 
و تولید کشــور را با چالش مواجه کرده و هیچ سودی برای مردم 
نداشته است.مخبر در عین حال از نخبگان و رسانه ها خواست که 
در تبیین مسئله، آحاد مردم خصوصاً طبقات کم درآمد جامعه را 
نگران نکنند و متذکر شد: این کار بزرگی است که به نفع مردم و 

کشور خواهد بود.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ۳۰ درصد 
هزینه  سبد خانوار را هزینه مسکن تشکیل می دهد، از تمهیدات 
دولت برای کاهش این هزینه نیز سخن گفت و تأکید کرد که این 
اقدامات نیز موجب افزایش توان اقتصادی خانوارها می شــود.وی 
این اقدامات  را تعیین مالیات برای ۵۶۰ هزار خانه خالی شناسایی 
شده، پرداخت کمک  ودیعه مسکن  برای اقشار کم درآمد، تکمیل 
مســکن مهر و مسکن نیمه تمام  طرح اقدام ملی و اجرای  نهضت 
ملی مسکن به  عنوان تمهیدات مسکنی دولت سیزدهم یاد کرد.

مخبر با اشــاره به اقدامات دولت در زمینه مدیریت شاخص های 
کالن اقتصــادی نیز گفت: یکی از مــواردی که تولید نقدینگی 
می کند، استقراض دولت از بانک مرکزی است که همیشه دولت ها 
بدهــکار بانک مرکزی بودنــد اما امروز نه تنها دولت ســیزدهم 
اســتقراض نکرده بلکه از بانک مرکزی بستانکار است.وی بر لزوم 
جلوگیری از هدایت نقدینگی به ســمت حوزه های داللی تأکید 
کرد و گفت: نقدینگی باید به سمت سرمایه گذاری هدایت شود تا 
موجب توســعه کشــور شــود.به گفته مخبر، دولت مصمم به 
جهت دهی نقدینگی در تولید و جلوگیری از خلق پول توســط 
بانک هاست که قطعاً آثار خوبی برای جامعه خواهد داشت.معاون 
اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص 
بهره گیری دولت ســیزدهم از دیدگاه هــای نخبگان برای اصالح 
ســاختارهای اقتصادی به ویژه ســاماندهی ارز ترجیحی افزود: 
رئیس جمهور نســبت به مسائل مردم بســیار حساس است و 
موضوعــات را لحظه ای پیگیری می کند.مخبــر افزود: آیت اهلل 
رئیسی بسیار به مشــورت اهمیت می دهد و از جمع بندی های 
کارشناسی و نظرات نخبگان با دیدگاه های مختلف بهره می برد 
و در موضوع اصالح اقتصادی و جهت دهی یارانه ها حدود چهار 
تا پنج جلســه با کارشناسان اقتصادی داشتند و در همین ایام 
تعطیالت هم هــر روز تا دیروقت پیگیر موضوع بود.وی با بیان 
اینکه دولت برای حل مشکل اشتغال نیز تدابیر خوبی دیده، یکی 
از این تمهیدات را استفاده از ظرفیت های معطل مانده در کشور 
عنوان کرد.معاون اول رئیس جمهور گفت: در کشور کارخانه ها 
و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل زیادی داشتیم که در 
مدت ۶ ماه با نهضت احیای کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل، 
بخش عمده آنها به مدار تولید بازگشت.مخبر گفت فقط در دو 
ماه گذشته حدود ۱۰۰ کارخانه غیرفعال مجدداً به عرصه تولید 
بازگشــته اند و در کنار اینها پیشــران های توسعه اقتصادی نیز 
ساماندهی و ۱۵۰۰ همت توسط بنگاه های بزرگ به سمت تولید 
رفته که روی همه شــاخص ها اثر خواهد داشــت.وی از دیگر 
طرح های دولت به بحث واگذاری طرح های نیمه تعطیل اشــاره 
کرد و گفت: خط قرمز دولت در ســفرهای اســتانی کلنگ زنی 
طرح های جدیــد بوده اســت.مخبر افزود: اولویــت دولت در 
سفرهای استانی تزریق اعتبار به پروژه هایی بوده که بیش از ۶۰ 
درصد پیش رفته اما بر زمیــن مانده اند.وی ادامه داد: دولت به 
دنبال آن اســت که با تهیه طرحی جدیــد مردم را در تکمیل 
طرح هــای نیمه تمام برزمین مانده مشــارکت دهد.معاون اول 
رئیس جمهور در بخش پایانی سخنانش درباره وضعیت ذخایر 
کاالهای اساســی راهبردی کشــور از مردم خواست که مطلقاً 
نگران ذخایر کاالهای اساسی نباشند.مخبر افزود: اقتصاد کشور 
مشــکل دارد اما الینحل نیست و اگرچه اصالح اقتصادی کاری 
زمان بر اســت اما با همدلی قوا و همراهی مردم و همه دلسوزان 
حتماً نتایج خوبی در پی دارد و به آینده نظام خوشــبینم.وی 
خاطر نشان کرد که رئیس جمهور در دو سه شب آینده خبرهای 
خوبی برای مردم در خصوص اصالح نحوه تخصیص ارز ترجیحی 
خواهد داشــت.معاون اول رئیس جمهور بــا بیان اینکه دولت 
ســیزدهم مصر اســت همه  منابع عادالنه توزیع شــود و همه 
عزتمندانه زندگی کنند و کسی محتاج و ناتوان در تأمین معاش 
نباشد، خاطرنشان کرد: خوشــبختانه همه قوا در اصالح نظام 

اقتصادی وحدت نظر کامل و همکاری صمیمانه ای دارند.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی از پرداخت نشدن تسهیالت به صنایع تولیدی توسط بانک ها انتقاد کرد و گفت: بانک ها متاسفانه از پرداخت تسهیالت سینه خالی می کنند و این در حالی است که یکی از راه های 
بهبود وضعیت اقتصادی پرداخت این تسهیالت است.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از  تسنیم، علی نیکزاد اظهار داشت: ضعف مدیران استانی در پیگیری نکردن جذب اعتبارات ملی قابل قبول نیست و باید در این 
زمینه با ورود مسئولیت پذیرانه مدیران استانی در این عرصه شاهد تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم که این امر به نوبه خود حائز اهمیت و اساسی است.نماینده مردم اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: متاسفانه وزیر سابق میراث فرهنگی اختصاص اعتبار ۱۶ میلیارد تومان را به مرمت بازار اردبیل داده بود که ریالی از این اعتبار به استان اختصاص نیافته است.نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: بانک ها متاسفانه از پرداخت تسهیالت سینه خالی می کنند در حالی که امری الزم و ضروری است تا برای بهبود وضعیت اقتصادی تدابیری اندیشیده شود تا بتوانیم با پرداخت تسهیالت برای واحدهای صنعتی و تولیدی شرایط مناسب اقتصادی 
را در سطح استان فراهم کنیم.نیکزاد تصریح کرد: منابع اقتصادی استان اردبیل در مقایسه با سایر استان ها تفاوت محرزی را نشان می دهد و باید قانون منابع و مصارف حذف شود تا نسبت به پرداخت تسهیالت مشکلی باقی نماند.وی اظهار کرد: ۱۰ هزار 
و ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه ساالنه برای استان در نظر گرفته شده که هشت هزار میلیارد تومان از آن برای حقوق و مزایا و دو هزار میلیارد تومان نیز برای کارهای عمرانی در نظر گرفته شده است.نایب رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: مشکل 
مالیات اصناف را نیز با جدیت پیگیری می کنیم چرا که در غیر این صورت اجحاف بزرگی در حق استان اردبیل انجام می شود و باید نسبت به آسیب شناسی قانون نظام صنفی پرداخته شود و نقش بانک ها در اصناف مورد توجه واقع شود که به همین 
منظور نیازمند اتخاذ تصمیمات و راهکارهای اساسی در سطح ملی و بررسی موارد مربوطه هستیم.نیکزاد افزود: در راستای انتقال برخی از اصناف همچون آهن فروشان نیز به عنوان یکی از مطالبات اصلی اصناف تمهیدات الزم انجام یافته که با رایزنی با با 

شرکت های متخصص و توانمند این حوزه جابجایی های الزم انجام می شود.

نایب ریس مجلس؛

پرداخت تسهیالت وضعیت اقتصادی را سامان می بخشد
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گزیده خبر

آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور 
اعالم شد

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان می دهد، با سپری شدن ۲۲۷ روز 
از سال آبی، تا ۱۷ اردیبهشت ماه سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ میزان کل حجم آب در 
مخازن سدهای کشور حدود ۲۶.۹۶ میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت 
مشابه ســال آبی گذشته ۹ درصد کاهش نشان می دهد.به گزارش ایسنا، طبق 
اعالم پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو، فیروز قاسم زاده - مدیرکل دفتر اطالعات 
و داده های آب کشــور اظهار کرد: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان 
می دهد که ورودی به مخازن در ســال آبی جــاری ۲۳.۵۰ میلیاردمترمکعب 
رسیده که برابر با ورودی در دوره مشابه سال گذشته است.وی اضافه کرد: میزان 
پرشــدگی  سدهای استان تهران، ســد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای 
استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب 
حدود ۲۹ درصد، ۳۲ درصد، ۵۸ درصد و ۷۵ درصد است. با توجه شرایط اقلیمی 
کشــور و وضعیت ذخایر منابع آبی،رعایت الگــوی بهینه مصرف در بخش های 

مختلف مصرف امری ضروری است.

گرانی بنزین در آمریکا رکورد جدید زد
سه هفته پیش از آغاز فصل رانندگی تابستانی آمریکا، بهای معامالت بنزین در 
نیویورک روز جمعه در رکورد باالی جدیدی بســته شد.به گزارش ایسنا، بهای 
معامالت بنزین در ۳.۷۶ دالر در هر گالن، باالترین حد از ســال ۱۹۸۶ به شمار 
می رود. روند معامالت آتی، منعکس کننده قیمتها در جایگاههای سوخت است 
که نزدیک به رکورد باالی ثبت شــده در اوایل مارس هستند که آمریکا واردات 
نفت روســیه را در واکنش به حمله نظامی مسکو به اوکراین ممنوع کرد.انتظار 
می رود تقاضا برای ســوخت تابستان امسال از سطح سال گذشته فراتر برود در 
حالی که عرضه به پایین ســطح پیش از پاندمی کووید ۱۹ نزول کرده اســت. 
چنین وضعیتی قیمتها را در طول ماه های تابستان باالتر خواهد برد. بنزین گران، 
عامل کلیدی تورم بوده و مصرف کنندگان را که با افزایش هزینه های مسکن و 
غذا دست و پنجه نرم می کنند، در مضیقه بیشتری قرار می دهد. اقدامات دولت 
بایدن برای کنترل قیمتهای بنزین که شامل آزادسازی نفت از ذخایر اضطراری 
و موافقت با مخلوط ســوخت حاوی اتانول باالتر بوده اســت، در متوقف کردن 
روند صعودی قیمت بنزین ناکام مانده اســت.جان کیلداف، هم موسس شرکت 
اگیــن کپیتال که جنگ اوکراین را عامل افزایش قیمتهــا می داند، در این باره 
گفت: قیمتهای باالتری بنزین، بودجه مصرف کنندگان را می بلعد. تحریم نفت 
و فرآورده های نفتی روســیه شکاف عظیمی را ایجاد کرده که نمی توانیم بر آن 
چیره شویم.بر اساس گزارش بلومبرگ، دیوید گالدن، سخنگوی انجمن خودروی 
آمریکا، اظهار کرد: با وجود افزایش شدید قیمت در جایگاههای سوخت، به حدی 
تقاضای متوقف شده از دو سال پیش وجود دارد که رانندگان را تابستان امسال 

به جاده ها خواهد کشاند.

افزایش دیماند برق بندر شهید بهشتی 
چابهار از ۲ به ۶,۵ مگاوات

  معاون فنی و مهندسی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان خبر داد: دیماند 
تامین برق بندر شــهید بهشــتی چابهار از ۲ به ۶,۵ مگاوات افزایش می یابد.به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، 
عباس آذرپیکان معاون فنی و مهندسی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
گفت: به منظور تامین برق طرح توســعه بندر شــهید بهشتی چابهار، دیماند 
برق بندر شــهید بهشــتی از ۲ به ۶,۵ مگاوات افزایش پیدا می کند.وی ادامه 
داد: این پروژه در راســتای افزایش ظرفیت تخلیــه و بارگیری بندر چابهار و با 
هدف تامین برق طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، اصالح تابلوهای فشار 
 ۱۵۰  LEDمتوسط سوئیچخانه، اصالح روشنایی بلوارها با استفاده از چراغهای
وات در حال انجام می باشد.معاون فنی و مهندسی بنادر و دریانوردی سیستان 
و بلوچســتان اظهار کرد؛ عالوه بر افزایش دیماند، این پروژه شامل جایگزینی و 
تعویض تابلوهای فشــار متوسط فرسوده با تابلوهای GIS، جمع آوری تابلوهای 
فشار متوسط در سوئیچخانه، احداث شبکه فشار متوسط دو مداره هوایی با سیم 
روکش دار، تعویض چراغ های بخار ســدیم با چــراغ LED ۱۵۰ وات و احداث 

شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار می باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران تأکید کرد؛
ضرورت برنامه محوری توام با اقدام وعمل 

در گذر از پیك تابستان 1401
در جلسه ای به ریاست حسینی پور استاندار مازندران و 
با حضور معاون سیاسی امنیتی؛ مدیران کل دستگاههای 
امنیتی قضایی؛ صداو ســیما و جمعــی از مدیران کل 
دســتگاههای اجرایی استان برنامه های اجرایی گذر از 
پیک تابستان ۱۴۰۱ شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
مورد بررســی قرار گرفت.مهندس حســینی کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران در این جلســه با اشاره رویکرد برنامه محوری توام با اقدام 
عمل در گذر موفق از پیک تابســتان در این شــرکت گفت: با توجه به افزایش 
گرمای هوا در ماههای آینده و  ناترازی احتمالی تولید و مصرف برق در سراسر 
کشــور ؛ برنامه های جامعی در جهت مدیریت پیک در سرفصل های گوناگون 
در این شــرکت تنظیم شده که هماهنگی و همکاری تمامی نهادهای مسوول 

را می طلبد.

نشت یابی بیش از 9 هزار کیلومتر شبکه در 
شرکت گاز استان گلستان

۹۲۵۰  کیلومتر  شــبکه به  همراه  ۲۹۵   هزار  و ۸۰۰   انشــعاب  در  ســال 
۱۴۰۰ در شرکت گاز استان گلستان نشت یابی شد.محمد جواد کمال غریبی  ، 
رئیس بازرسی فنی شرکت با بیان این مطلب، عنوان کرد: در راستای نگهداری و 
مراقبت از تأسیسات گاز بویژه تأسیسات مدفون شده  و ایمن سازی خطوط لوله 
و شبکه های گازرسانی ، این شرکت در  سال ۱۴۰۰  توانست  ۹۲۵۰  کیلومتر  
شبکه تغذیه و توزیع  را  نشت یابی کند.وی افزود: در همین رابطه تعداد     ۲۹۵  
هزار  و ۸۰۰   انشعاب  گاز  را نشت یابی کرده که   تعداد ۱۱۷ هزار و ۱۵۲ مورد 
آن فلزی بوده و ۱۷۸  هزار و ۶۴۵ مورد نیز پلی اتیلن می باشد.کمال غریبی با 
بیان اهمیت انجام این موضوع که به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی و هدر 
رفت گاز، صیانت از محیط زیست ،استمرار جریان گازرسانی به مشترکین گرامی 
انجام می گیرد گفت: انجام نشت یابی  بسیار مهم بوده و  کوتاهی و غفلت از این 
موضوع  صدمات و خسارت های  فراوان و جبران ناپذیر به همراه خواهد داشت

در راستای مبارزه با صید غیر مجاز و خارج از فصل حلوا سفید محقق شد:
توقیف 1۸ عدد تخته ترال، ۸دستگاه تور 

ترال و 1۸0 طاقه تور منوفالمنت
 سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان از توقیف ۱۸ عدد تخته 
ترال، ۸دستگاه تور ترال و ۱۸۰ طاقه تور منوفالمنت در راستای مبارزه با صید 
غیر مجاز و خارج از فصل ماهی حلوا ســفید خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شــیالت هرمزگان،سروان مهرداد رامش جان با بیان این خبر تصریح کرد: این 
میزان توقیفات پیرو تاکید مدیر کل شــیالت هرمــزگان بر مقابله با صید غیر 
مجاز به ویژه ترال و پرســاین غیر مجاز  و با تالش پایگاه حفاظت منابع آبزیان 
شهرستان بندرعباس و قشم صورت گرفت.وی افزود: این عملیات گسترده طی 
دو روز و در منطقه دوســتکو، کانی)قشــم( و بندرعباس انجام شد.رامش جان 
تصریح کرد: کلیه توقیفات پس از تشکیل پرونده به کمیسیون  تخلفات شیالت 
هرمزگان و یا  برحســب نیاز به دستگاه قضا معرفی شــده اند.وی تاکید کرد: 
شــماره تلفن  ستاد یگان استان۰۷۶۳۳۳۳۱۴۳۴ آماده دریافت هر گونه اخبار 
و اطالعات در راستای صید و صیادی و خدمات رفاهی به جامعه صیادی است.

تحریم های اروپایی به کمک نفت آمد
قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر چشم انداز تحریمهای اتحادیه 
اروپا علیه نفت روسیه، حدود ۱.۵ درصد افزایش یافت و دومین 
رشــد هفتگی متوالی را به ثبت رساند.به گزارش ایسنا، بهای 
معامالت نفت برنت با یک دالر و ۴۹ ســنت معادل ۱.۳ درصد 
افزایش، در ۱۱۲ دالر و ۳۹ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریــکا با یک دالر و ۵۱ 
ســنت معادل ۱.۴ درصد افزایش، در ۱۰۹ دالر و ۷۷ ســنت 
در هر بشــکه بسته شــد.فیلیپ فالین، تحلیلگر گروه پرایس 
فیوچــرز در این باره اظهار کرد: در کوتاه مدت، عوامل بنیادین 
برای نفت مثبت هستند و تنها نگرانی از کندی رشد اقتصادی 
در آینده، مانع صعود بیشــتر قیمتها می شــود.پس از این که 
اروپا تحریم علیه نفت روســیه را در ششــمین بسته تحریمها 
علیه مســکو پیشنهاد کرد، وست تگزاس اینترمدیت برای کل 
هفته حدود پنج درصد و نفت برنت حدود چهار درصد رشــد 
کرد.اتحادیه اروپا در ششــمین بســته تحریمها علیه مســکو 
برای افزایش فشــار بر والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 
ممنوعیت واردات نفت روسیه تا شش ماه آینده و توقف واردات 
فرآورده های نفتی تا پایان سال میالدی جاری را پیشنهاد کرده 
است.سه منبع آگاه اتحادیه اروپا به رویترز گفتند: اتحادیه اروپا 
تغییراتــی در طرح تحریمهای خود می دهد و امیدوار اســت 
موافقت کشــورهایی که راغب نیستند را جلب کند و حمایت 

یکپارچه ۲۷ عضو این بلوک که الزمه تصویب این تدابیر است را 
کسب کند.استفن برنوک، تحلیلگر شرکت پی وی ام اظهار کرد: 
نمودار شدن تحریم اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه، عرضه نفت 
را محدود خواهد کرد. در هــر صورت، اوپک پالس تمایلی به 

کمک ندارد هر چند که افزایش قیمتهای انرژی، باعث باال رفتن 
آسیب زای نرخ تورم شده است.اوپک پالس پنج شنبه گذشته با 
نادیده گرفتن درخواست کشورهای غربی برای افزایش سریعتر 
تولیــد، به طرح خود برای افزایــش تولید ژوئن به میزان ۴۳۲ 

هزار بشــکه در روز پایبند ماند. با این حال، تحلیلگران انتظار 
دارند به دلیل محدودیتهای ظرفیت تولید، رشــد تولید واقعی 
این گروه بسیار کمتر باشد.به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشد 
شرکت OANDA، احتمال این که بعضی از اعضای اوپک افزایش 
سهمیه تولید را عملی کنند صفر است زیرا چالشهای تولید بر 
نیجریه و سایر اعضای آفریقایی اوپک تاثیر گذاشته است.کمیته 
قضایی ســنای آمریکا پنج شنبه گذشــته الیحه ای را تصویب 
کرد که راه را برای شکایت از اعضای اوپک پالس بابت افزایش 
قیمتهای نفت، هموار می کند.در بخش عرضه، شــمار دکلهای 
حفاری نفت آمریکا که معیاری برای سنجش تولید آینده است، 
هفته گذشــته پنج حلقه افزایش یافت و به ۵۵۷ حلقه رسید.

پس از اعالم برنامه واشنگتن برای خرید ۶۰ میلیون بشکه نفت 
برای پر کردن ذخایر استراتژیک، سرمایه گذاران تقاضای باالتر 
از ســوی آمریکا در پاییز امســال را پیش بینی می کنند.بانک 
مرکزی انگلیس روز پنج شنبه با هشدار درباره رکود و نرخ تورم 
بــاالی ۱۰ درصد، نرخهای بهره را یک چهارم افزایش داد و به 
یک درصد رساند.بر اساس گزارش رویترز، محدودیتهای کووید 
۱۹ در چیــن هم موانعی برای دومیــن اقتصاد بزرگ جهان و 
بزرگترین واردکننده نفت ایجاد کرده است. مقامات پکن اعالم 
کرده انــد خدمات غیرضروری در منطقــه چائویانگ که محل 

سفارتخانه ها و ادارات بزرگ است، تعطیل خواهند شد.

کمیســیون اروپا تغییراتی را در تحریم برنامه ریزی شــده علیه نفت روسیه پیشنهاد 
کرده تا به مجارســتان، اسلواکی و جمهوری چک برای تغییر منابع تامین انرژی، زمان 
بیشتری دهد.به گزارش ایسنا، کمیسیون اروپا هفته گذشته در سخت گیرانه ترین بسته 
تحریمها علیه مسکو بر ســر جنگ در اوکراین، پیشنهاد تحریم نفت روسیه را مطرح 
کرد. اما مجارســتان و سایر کشــورهای عضو اتحادیه اروپا می گویند نگران تاثیر این 
تحریمها بر اقتصادهایشان هستند.پیشنهاد تغییر یافته که سفیران اتحادیه اروپا صبح 
جمعه درباره آن بحث کردند اما به توافق نرســیدند، به این ســه کشور کمک خواهد 
کرد پاالیشــگاههای خود را برای پاالیش نفت نقاط دیگر ارتقــا داده و حذف واردات 
نفت روســیه را تا ســال ۲۰۲۴ به تاخیر بیاندازند. پیشنهاد اولیه کمیسیون خواستار 
توقف واردات نفت و فرآورده های نفتی روســیه تا پایان امسال شده بود.یکی از این سه 
منبع آگاه اظهار کرد: به جای مهلت یک ماهه اولیه، یک دوره گذار ســه ماهه پیش از 
ممنوعیت حمل نفت روسیه برای خدمات کشتیرانی اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت 

تا نگرانیهای مطرح شده از سوی یونان، مالت و قبرس درباره شرکتهای کشتیرانی این 
کشورها رفع شــود.به گفته دیپلماتها، مذاکرات پیچیده بود اما بسیاری ابراز اطمینان 
کردند همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا پیش از هفته آینده می توانند به توافق برسند. 
یکی از این منابع آگاه گفت: کمیســیون اروپا بعدازظهر جمعه سرگرم گفت و گو برای 
دستیابی به توافق با بوداپست و احتماال براتیسالوا بود.با این حال یک دیپلمات گفت: 
تصور نمی کنم امروز توافقی حاصل شــود و به احتمال زیاد تا آخر هفته توافق صورت 
می گیرد.تحت پیشــنهاد اولیه، اکثر کشورهای اتحادیه اروپا باید واردات نفت روسیه را 
ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب تحریمها متوقف کنند و واردات فرآورده های نفتی 
روسیه باید تا پایان سال ۲۰۲۲ متوقف شود. مجارستان و اسلواکی در ابتدا تا پایان سال 
۲۰۲۳ برای اجرای تحریمها مهلت داشتند.تحت تغییرات جدید، مجارستان و اسلواکی 
می توانند نفت روسیه را تا پایان سال ۲۰۲۴ از خطوط لوله دریافت کنند و جمهوری 
چــک اگر از طریق یک خط لوله از جنــوب اروپا نفت دریافت نکند، می تواند تا ژوئن 

ســال ۲۰۲۴ به خرید نفت روسیه ادامه دهد.
یک مقام اروپایی گفت: بلغارستان هم خواستار 
معافیت مشابه کشورهای دیگر شد اما امتیازی 
درباره مهلت اجرای تحریمها دریافت نکرد زیرا 
دلیل موجهی نداشت. ســه کشور دیگری که 
مهلت گرفتند، مشکل عینی داشتند.یکی از این 
منابع آگاه گفت: مهلت تمدید شــده بر اساس 
زمان ساخت برای ارتقای خط لوله محاسبه شده 

اســت. مجارستان و اسلواکی تنها در شش درصد از واردات نفت اتحادیه اروپا از روسیه 
سهم دارند و این معافیت روی تاثیر این ممنوعیت بر اقتصاد روسیه تاثیر چندانی نخواهد 
گذاشت.جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار کرد: اگر تا آخر هفته 
توافقی حاصل نشود، وی خواســتار دیدار فوق العاده وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا 
در هفته آینده خواهد شــد.ویکتور اوربان، نخســت وزیر مجارستان پیش تر گفته بود: 
مجارستان به پنج سال زمان و سرمایه گذاری عظیم در پاالیشگاهها و خطوط لوله برای 

تغییر سیستم فعلی که ۶۵ درصد از نفت خود را از روسیه می گیرد، 

تجدیدنظر اتحادیه اروپا در پیشنهاد تحریم نفت روسیه

بنیاد بین المللی خیریه آبشارعاطفه ها قرارگاه محرومیت زدایی یادواره 
شهدای منطقه عملیاتی بازی دراز استان کرمانشاه:

عرفان واقعی خانقاهش بازی دراز است

بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها که از سال 1380 فعالیت خود 
را آغاز کرده اســت، از همان شــروع کار خود، با نگاهی کارشناسی و 
پژوهش محور به مســائل اجتماعی و فرهنگی تالش کرده تا شــرایط 
خدمتگزاری و کمک به محرومان جامعه را فراهم آورد. این بنیاد دارای 
830 نمایندگی در کل کشــور و 160 نمایندگی در استان تهران می 
باشد و همچنین 450 هزار مهرجو در کل کشور را تحت حمایت دارد. 
همچنین بیش از 11 هزار خانواده در استان تهران تحت حمایت قرارگاه 
محرومیت زدایی می باشند.ســرکار خانم فاطمه چوپانی مدیر قرارگاه 
محرومیت زدایی  بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها  طی مصاحبه 
ای اذعان داشتند :  بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها با همکاری 
هفت  اســتان )زنجان، ایالم ، همدان، قزوین، البرز، کرمانشاه ، تهران( 
به مناسبت یادواره شــهدای منطقه عملیاتی بازی دراز و تنگه مرصاد  
اقدام به برگزاری شــش موکب  و توزیع کیــک و آبمیوه و آب معدنی  
و پذیرایــی از  زائرین مقبره این شــهدای ارجمند و پخت بیش از 30 
هزار غذای گرم جهت توزیع بین عاشقان نورو عرفان  نموده است برای 
خانــواده های عزیز تحت حمایت این بنیاد که  اهداء ســبد کاال را در 
برنامه خود قرار داده اســت ، قرارگاه محرومیت زدایی بنیاد بین المللی 
خیریه آبشــار عاطفه ها توسط خیرین و نیکوکاران عزیزمان در استان 
تهران هزینه بیش از ۲000 پک ســبدکاال شامل برنج و چای و رب و 
ماکارونی و سویا و حبوبات و .... را در سطح استان تهران از خیرین جمع 
آوری کرده وجهت نیازمندان استان  کرمانشاه تدارک دیده شده است.  
ارزش ریالی هر پک  400 هزارتومان است  و ارزش  کل به مبلغ 800 
میلیون تومان می باشد و این هدایا را برای این عزیزان در برنامه کاری 
خود قرار داده ایم، که در روز 15 اردیبهشــت  بــا یاری پروردگار این 
مهم در قالب رزمایش احسان و همدلی در سرپل ذهاب  برگزار گردید.
ایشــان از خیرین و نیکوکاران استان تهران و سراسر کشور که در همه 
لحظات و همه برنامه هایی که دارند چه بحث جهیزیه ، چه بحث اهدای 
ویلچر برای معلولین و چه بحث توزیع ســبدکاال و ... همیشه کنار این 
عزیزان بوده اند تشکر کردند و آروزی سالمتی و طلب دعای خیر جهت 

نیکوکاران گرامی  را از خداوند منان خواستارشدند. 
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* جناب آقای دکتر شهریار حیدری
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با وجود اینکه مهم ترین مشــکل واحدهــای صنعتی راکد 
کمبود نقدینگی اســت و بارها هم اعالم شــده که کمبود 
ســرمایه در گردش یکی از مهم ترین مشــکالت واحدهای 
تولیدی فعال اســت، آمارهای وزارت صمت نشان می دهد 
که بیشترین تسهیالت بانکی صرف سرمایه در گردش شده 
است.به گزارش ایسنا،  طبق جدیدترین آمار منتشر شده از 
سوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت )صمت(، در ۱۱ ماهه 
ســال قبل مجموعا نزدیک به ۲۵۴۳ هــزار میلیارد تومان 

تسهیالت از سوی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش های 
کشــاورزی،  صنعت-معدن، مسکن-ســاختمان،  بازرگانی، 
خدمات و بخش های متفرقه پرداخت شــده که ۶۶ درصد 
معادل نزدیک به ۱۶۷۸ هزار میلیارد از این مبلغ صرف تامین 
سرمایه در گردش در بخش های مختلف شده که بیشترین 
سهم از این تســهیالت را نیز به خود اختصاص داده است.

بخش صنعت-معدن در این مدت ۷۷۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد 
تومان تســهیالت از بانک ها و موسســات اعتباری دریافت 
کرده کــه  ۷۹.۲ درصد معادل ۶۱۴ هــزار و ۹۴۰ میلیارد 
تومان از آن به تامین سرمایه در گردش تخصیص داده شده 
است.بخش بازرگانی نیز در ۱۱ ماهه سال قبل ۳۸۹ هزار و 
۵۷۰ میلیارد تومان تسهیالت دریافت کرده که حدود ۴۷.۲ 
درصد از آن صرف تامین سرمایه در گردش شده است.بخش 
خدمات،  کشــاورزی و مســکن نیز در این مدت به ترتیب 
۱۰۵۵ هزار میلیارد تومان، ۱۷۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان 

و ۱۴۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند 
که ســهم تامین ســرمایه در گردش از آن به ترتیب ۶۷.۷، 
۶۹.۴ و ۲۹.۲ درصد، بوده است.در این میان سهم »ایجاد«، 
»توسعه« و »خرید کاالی شخصی« از کل تسهیالت بانکی 
پرداخت شده به بخش های مختلف به ترتیب ۱۱.۵، ۷.۵ و 
۷.۱ درصد است.همچنین بخش »تعمیر« و »خرید مسکن 
» که به ترتیب ۲.۲ و ۱.۶ درصد از تسهیالت بانکی را دریافت 
کرده، کمترین ســهم از این تسهیالت را به خود اختصاص 
داده است.گفتنی اســت در سال های اخیر بارها اعالم شده 
که کمبود ســرمایه در گردش یکی از مهم ترین مشکالت 
واحدهای تولیدی اســت.بر اساس آمار منتشر شده از سوی 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی نیز  مهم ترین 
مشکل واحدهای صنعتی راکد کمبود نقدینگی بوده است. به 
طوری که ۵۵.۴ درصد از کل واحدهای راکد به دلیل همین 

مشکل با توقف تولید مواجه شده اند.

گزیده خبر

وزیر صمت مطرح کرد:
اندونزی از بندر چابهار استفاده کند

وزیر صمــت در دیدار بــا نایب رئیس مجلس 
نمایندگان جمهوری اندونزی در امور صنعت و 
توسعه با اشاره به اینکه حجم مبادالت تجاری 
یک میلیارد دالر است، بیان کرد: باید با تشکیل 
کارگروهی، نقشه راه افزایش مبادالت تجاری و 
اقتصادی دو کشور، برای استفاده از ظرفیت ها 
و ســرمایه گذاری های مشترک، تدوین شود.به 

گزارش ایلنا از وزارت صمت، ســیدرضا فاطمی امین بابیان این مطلب، افزود: دو 
کشور ایران و اندونزی در منطقه خود معتبر و بزرگ هستند و روابط فرهنگی و 

سیاسی عمیقی نیز با همدیگر دارند.
وی با اشــاره به نزدیکی های ایران و اندونزی، ادامه داد: امیدواریم بتوانیم روابط 

اقتصادی دو کشور را همپای روابط فرهنگی و سیاسی، تعمیق بخشیم.

ایجاد کارگروه و تدوین نقشه راه برای افزایش مبادالت تجاری دو کشور
وزیر صمت با اشــاره به هدف گذاری برای افزایش مبادالت اقتصادی دو کشور، 
توضیح داد: در سفر رئیس جمهوری اندونزی به ایران در سال ۲۰۱۶، هدف گذاری 
افزایش مبادالت دو میلیارد دالر تعیین شده بود؛ اما اکنون حجم مبادالت تجاری 
میان دو کشــور به یک میلیارد دالر رســیده است و باید با تشکیل کارگروهی، 
نقشه راه برای افزایش مبادالت تجاری دو کشور تدوین شود.فاطمی امین با ابراز 
عالقه نسبت به افزایش سریع روابط اقتصادی میان دو کشور، تصریح کرد: اقتصاد 
ایران و اندونزی مکمل همدیگر هستند به این صورت که هر دو کشور به برخی 

محصوالت یکدیگر نیاز دارند.

انجام سرمایه گذاری های مشترک میان دو کشور برای تعمیق روابط
وی با تأکید بر ضرورت انجام ســرمایه گذاری های مشترک میان دو کشور بیان 
کرد: انجام ســرمایه گذاری های مشــترک روابط میان دو کشــور را عمیق تر و 
گسترده تر خواهد کرد.وزیر صمت به توانمندی های اندونزی در ساخت لوکوموتیو 
اشاره کرد و ادامه داد: اندونزی می تواند در این حوزه در کشورمان برای تأمین نیاز 

داخل و صادرات به کشورهای هم جوار، سرمایه گذاری انجام دهد.

ظرفیت های صادراتی بندر چابهار به عنوان هاب منطقه
فاطمی امین در بخش دیگری از ســخنان خــود، گفت: اندونزی در حوزه تولید 
کائوچــو، روغن پالم و کاغذ، ظرفیت های خوبــی دارد و می تواند از بندر چابهار 

به عنوان هاب منطقه برای پوشش صادراتی استفاده کند.

ظرفیت های ترانزیتی ایران در کریدور شمال به جنوب
وی با اشــاره به این که ایران ظرفیت های ترانزیتی بسیار خوبی در حوزه کریدور 
شــمال به جنوب دارد، ادامه داد: روسیه نیز عالقه مند به توسعه این کریدور از 

طرف ایران است، زیرا این مسیر ارزان و کم هزینه است.

ظرفیت های ایران در صنایع فوالد، لوازم خانگی و زیست فناوری
وزیر صمت بابیان این که فرصت های بســیار زیادی در کشــور برای همکاری 
مشــترک وجود دارد، تصریح کرد: صنایع فوالد و لوازم خانگی ما پیشرفت های 
خوبی داشــته اســت، حوزه هایی ازجمله صنایع تجهیزات پزشــکی، خودرو و 

زیست فناوری نیز ظرفیت های مناسبی برای افزایش مراودات هستند.

نایب رئیس مجلس نمایندگان جمهــوری اندونزی: برای تعمیق روابط 
اقتصادی دو کشور آماده هستیم

رحمت گوبل، نایب رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی در امور صنعت و 
توسعه نیز گفت: این سفر برای پیگیری رایزنی های قبلی ما با طرف ایرانی برای 
افزایش مراودات تجاری است و پیرو تأکیدات رؤسای جمهوری دو کشور، برای 
تعمیق روابط اقتصادی آماده هســتیم.وی با اشــاره به حضور رسانه ها و بخش 
خصوصی کشــور اندونزی در این سفر، بیان کرد: جلسات مختلفی نیز با بخش 

خصوصی و شرکت های فناور و دانش بنیان ایران داشتیم.

پیشــرفت های ایران در حوزه نانو، دانش بنیان و فناوری قابل تحسین 
است

نایب رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی در امور صنعت و توسعه با اشاره 
به توانمندی ها و پیشــرفت های ایران در حوزه دانش بنیان، فناوری و نانو، اعالم 
کرد: البته این پیشرفت ها نه تنها برای ایران، بلکه برای تمام امت اسالمی است و 
این که ایران در این شرایط سخت توانسته فناوری خود را ارتقا دهد، قابل تحسین 

است.

عالقه مندی اندونزی برای استفاده از پیشرفت ایران در نانو فناوری و 
دانش بنیان

گوبل، ضمن اعالم عالقه مندی اندونزی برای استفاده از پیشرفت ایران در حوزه 
نانو فناوری و دانش بنیان، افزود: با همکاری مشــترک در این حوزه ها به ویژه در 
حوزه فناوری های سالمت، می توانیم کارهای بسیار ارزشمندی برای دو کشور و 
همچنین امت اسالم انجام دهیم.گفتنی است در این دیدار رونی پراستیو، سفیر 
جمهوری اندونزی در ایران، جمعی از نمایندگان مجلس، دستیاران و نمایندگانی 
از وزارت انرژی و صنعت اندونزی و همچنین محمدمهدی برادران، معاون صنایع 
عمومی وزارت صمت؛ رضاخواه، عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلس؛ علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از 
مدیران وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت ایران و ایمیدرو حضور داشتند

اصفهان میزبان نمایشگاه های تخصصی 
رنگ و رزین و پالستیک می شود

نمایشــگاه بین المللــی اصفهــان طی 
اردیبهشــت ماه  تــا ۲۳  روزهــای ۲۰ 
۱۴۰۱ میزبان دو نمایشگاه تخصصی در 
حوزه های »رنگ و رزین« و »الســتیک 
بود.بــه گزارش  و پالســتیک« خواهد 
روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
»نهمین نمایشگاه تخصصی رنگ، رزین و پوشش های صنعتی« 
و »دوازدهمین نمایشگاه اصفهان پالست« دو نمایشگاه تخصصی 
هســتند که با حضور بیش از ۱۰۰ مشارکت کننده از استان های 
مختلف کشور در اصفهان برگزار می شوند.دوازدهمین نمایشگاه 
اصفهان پالســت در حالی برگزار می شود که ۶۰ مشارکت کننده 
از استان های اصفهان، قم، یزد، تهران، البرز و خراسان رضوی را 
گرد هم جمع کرده  است.این شرکت ها در حوزه های ماشین آالت 
تزریق پالســتیک، ماشــین آالت خردکن، بازیافت و قالب لوله، 
تامین مواد اولیه PVC، تولید پالستیک های تقویت شده، تولید 
افزودنی های پلیمری، تولید مســتربچ، تولید قطعات پالستیک، 
تولیــد پوشــش های UPVC، تولید کامپاندهای پالســتیک، 
ظروف پالســتیک و یک بار مصرف، بازیافت تایر و تیوب، تولید 
بطری هــای پت، وکیــوم فرمینگ، تجهیــزات کنترل کیفیت، 
تجهیزات آزمایشــگاهی در صنعت پلیمــر، بازرگانی آمیزه های 
پلیمری، تولید فیلم های پالستیکی و نایلکس، سیستم های تهویه 
مطبوع، رنگدانه های گرانولی و ســبدهای کشاورزی و صنعتی، 
استابیالیزر و پایدارکننده حرارتی فعالیت دارند و طی چهار روز 
برگزاری نمایشگاه، توانمندی های خود را به نمایش می گذارند.

نمایشــگاه اصفهان پالســت این دوره در ۸۰۰۰ مترمربع فضای 
نمایشــگاهی برپا می شــود و نکته مهم آن، برگزاری پس از سه 
سال و تنوع شرکت ها از استان های مختلف است؛ همچنین ۸۰ 
درصد شرکت های حاضر در نمایشگاه را تولیدکنندگان تشکیل 
می دهند که از جمله ویژگی های مهم نمایشگاه به شمار می رود.

در کنار این نمایشــگاه، »نهمین نمایشگاه تخصصی رنگ، رزین 
و پوشــش های صنعتی اصفهان« برپا می شــود و در این دوره، 
میزبان بیش از ۴۰ مشارکت کننده شاخص از هشت استان کشور 
خواهد بود که توانمندی های خود را در سه هزار مترمربع فضای 

نمایشگاهی به نمایش می گذارند.

انتصاب جدید در چادرملو
مهدی حسین پور جانشــین وحید خلیلی در مجتمع صنعتی شد 
.طی حکمی از سوی مدیر عامل چادرملو، مهدی حسین پور بعنوان 
معاونت تولید و بهره برداری و مدیر مجتمع صنعتی چادرملو منصوب 
شد . همچنین در حکم جدا گانه ای مهندس تقی زاده ضمن تشکر 
از تالشها و خدمات مهندس خلیلی، ایشان را نیز بعنوان مشاور مدیر 

عامل در امور تولید و بهره برداری منصوب کرد .

به دستور وزارت صمت

فروش خودرو خارج از » سامانه یکپارچه فروش« متوقف شد
سرپرســت دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در راستای اجرای 
دســتور وزیر صمت مبنی بر »فروش خودرو صرفا در ســامانه 
یکپارچه فروش« در نامه ای به خودروسازان کشور، اعالم کرد که 
از این به بعد فروش خودرو صرفا از طریق سامانه متمرکز انجام 
می شود و هرگونه عرضه از طرق دیگر باید فورا متوقف شود.به 
گزارش ایسنا، هفته گذشته سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، 
معدن و تجارت  ســامانه ای جدید برای فروش خودرو معرفی و 
اعالم کرد: به منظور شفاف سازی روند عرضه خودرو، فروش همه 
خودروها به »سامانه یکپارچه فروش« منتقل می شود اما حذف 
قرعه کشی خودرو با قوت در دستور کار وزارت صمت خواهد بود.

براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، همه خودروسازها 
از ۱۸ اردیبهشــت باید هرگونه عرضه خودرو را صرفا از طریق 
سامانه متمرکز قرعه کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، 
امکان عرضه عادالنه تر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.

به دنیال این موضوع، امروز )شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه(، عبداهلل 
توکلی- سرپرســت دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و 
تجارت- در نامه ای خطاب به کلیه مدیران عامل شــرکت های 
خودروسازی کشور، ضمن ابالغ فروش و عرضه محصوالت صرفا 
از طریق ســامانه مذکور، تاکید کرد که هرگونه عرضه از طروق 

دیگر فوراً متوقف شود. 

در این نامه آمده است:
» پیرو اجرای بند ۵ دستورات ابالغی ریاست جمهوری )موضوع 
نامه شــماره ۱۶۱۸۶۹ تاریخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۰( در خصوص نحوه 

عرضه خودرو به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی 
مردم و همچنین دســتور وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت 
ایجاد ســامانه یکپارچه فروش خودرو )نامه شماره  ۴۷۲۹۶/۶۰ 
تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۱( خواهشــمند اســت ترتیبی اتخاذ شود تا 

عرضه خودرو صرفا از طریق ســامانه متمرکز که متعاقبا توسط 
وزارت صمت معرفی می شــود، انجام شــود و هرگونه عرضه از 

طرق دیگر فوراًمتوقف شود. »

وزارت صمت پس ِکی  می خواهد ســازوکار ســامانه 
یکپارچه فروش خودرو را اعالم کند؟

موضوع مهم اما اینجاســت که با توجه به دستور وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت از )۱۸ اردیبهشــت( عرضه خــودرو صرفا از 
طریق سامانه مذکور خواهد بود و تمامی خودروسازها از تاریخ 
۱۸/۲/۱۴۰۱ هرگونــه عرضه خودرو را با هماهنگی ســازمان 
حمایت و صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی انجام دهند 
تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه عادالنه تر برای 
تمام خودروهای تولیدی فراهم شود.این در حالیست که در نامه 
سرپرســت دفتر صنایع خودرو وزارت صمت به خودروســازان 
همچنان به ســازوکار و حتی آدرس این ســامانه اشاره نشده و 
اعالم شده است که اطالعات متعاقبا توسط وزارت صمت معرفی 
می شود. با توجه به اینکه تنها یک روز از زمان اعالم شده باقی 
مانده است، این ســوال مطرح است که پس چه  زمانی وزارت 
صمت می خواهد اطالعات تکمیلی را اعالم کند.ایسنا، موضوع را 
وزارت صمت نیز پیگیری کرد و این ســازمان همین موضوع را 
تایید و اعالم کرد که با توجه به برخی مســائل، وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت برای جلوگیری از ایجاد برخی شــبهات، فعال 
ســامانه را تنها معرفی کرده تا مشــخص شود که که زین پس 
فروش از طریق سامانه یکپارچه خواهد بود اما اطالعات بیشتر 
و آدرس این ســامانه عالم خواهد شد.به دستور وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، پیش فروش یــک محصول گروه بهمن موتور 
که قرار بود از روز )شــنبه( اجرا شــود، ابطال و تا اطالع ثانوی 

متوقف شد.

کارشــناس بازار جهانی و مدیر شــرکت CPM اظهار کرد: رکود اقتصادی قرار است تا سال ۲۰۲۴ رخ دهد شرایط برای فلزات گرانبها و دالر آمریکا به 
گونه ای اســت که دالر آمریکا ارز ذخیره جهانی باقی می ماند.به گزارش ایســنا، جف کریستین  معتقد است که رکود اقتصادی احتماال تا سال ۲۰۲۴ 
رخ خواهد داد که بر بازار نقره تاثیر خواهد گذاشت. در شرایط رکود، استفاده صنعتی کمتری از این فلز مشاهده خواهید کرد اما این عامل در قیمت، 
اهمیت کمتری خواهد داشت و قیمت به دلیل تقاضای سرمایه گذاران به عنوان پناهگاه امن به شدت افزایش خواهد یافت.وقتی نوبت به تورم می رسد، 
کریستین خوش بین نیست که فدرال رزرو بتواند با افزایش نرخ های بهره، قیمت ها را کاهش دهد. او گفت: بسیاری از فشارهای تورمی از سمت عرضه می آیند و عرضه کمتر به تغییرات 
نرخ بهره واکنش نشان می دهد و این موارد با سیاست صفر کووید در چین، حمله روسیه به اوکراین و موارد دیگر ترکیب شده است.کریستین علیرغم چشم انداز تیره تورم خود پیشنهاد 
کرد که دالر آمریکا نسبت به سایر ارزها به افزایش خود ادامه خواهد داد و پول زیادی به دالر آمریکا برای سرمایه گذاری در خزانه ها سرازیر می شود زیرا بازدهی باالتری نسبت به رقبای 
خود دارند و این احتماال ادامه خواهد داشت. بنابراین دالر تا حدودی به دلیل داشتن نرخ بهره باالتر و به دالیل دیگر افزایش می یابد.بر اساس گزارش کیتکو، کریستین معتقد است اگر 
دالر آمریکا افزایش یابد، قیمت طال نیز افزایش خواهد یافت. او گفت: »طال و دالر دو دارایی امنی هســتند که مردم در مواقع بالتکلیفی به ســمت آنها می روند. او همچنین تردید دارد 
که چین یا سایر کشورها ارزهای دیجیتالی با پشتوانه طال ایجاد کنند. او گفت: »دولت چین و بانک خلق چین هیچ عالقه ای به داشتن هر نوع تبدیل یوان به طال ندارند زیرا این چیزی 

است که فرانسه را ویران، انگلیس را نابود کرد، و ایاالت متحده را تحت تاثیر قرار داد.

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت صدیف بیک زاده به عنوان سرپرست سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شــد.به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از 
شــاتا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی صدیف بیک زاده را به عنوان سرپرســت 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب کرد.در حکم سیدرضا فاطمی 
امین آمده است: نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم 
به سمت سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب می شوید.

در بخش دیگری از این حکم آمده است: انتظار می رود با همکاری همه بخش های مرتبط 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت و ســایر ســازمان های حاکمیتی در خدمت به مردم و کســب وکار ها کوشا باشید.به گزارش 
تسنیم، عباس تابش در آذر سال ۱۳۹۷ طی حکمی از سوی  رضا رحمانی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس 

هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شده بود.

 تا سال 2024

پیش بینی رکود اقتصادی و تاثیر آن بر قیمت طال
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان تغییر کرد

تسهیالتی که مانع 
تعطیلی واحدهای 
تولیدی نشد!
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گزیده خبر

درمانگاه فرهنگیان الیگودرز با مشارکت بانک 
مسکن تکمیل و افتتاح شد

درمانــگاه فرهنگیان الیگودرز با حضور معــاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش، 
نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسالمی و مدیر شعب بانک 
مسکن لرستان افتتاح شد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، 
در مراسم افتتاح این درمانگاه، قاسم احمدی الشکی معاون حقوقی و امور مجلس 
وزیــر آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پــرورش دارای ۱۲۱ درمانگاه و 
یک بیمارستان )بیمارستان شــهید باهنر تهران( است که برای جمعیت بزرگ 
فرهنگیان کافی نیست و تالش هایی برای توسعه این حوزه در دست اقدام است.

معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به نقش و تاثیر خیرین در حوزه 
تعلیــم و تربیت و خدمات درمانی بیان کرد: تمام تالش ما در آموزش و پرورش 
بسترسازی و ایجاد شرایطی مناسب با شأن و منزلت فرهنگیان است که خیرین 
در این مســیر کمک قابل توجهــی به آموزش و پــرورش کردند.داریوش عالی 
پور مدیر شــعب بانک مسکن استان لرســتان نیز در آیین افتتاح این درمانگاه 
اظهار داشت: مسوولیت اجتماعی به این معناست که سازمان در مقابل اجتماع، 
مســوولیت هایی دارد که فراتر از مســوولیت ذاتی بانک مسکن در حوزه مسائل 
تخصصی بانکی و با دید ســودآوری است؛ این مهم در سال های اخیر در لرستان 
به نحو چشمگیری نمود داشته است و بسیار مورد توجه افکار عمومی و مدیران 

ارشد استان قرار گرفته است.

انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار بانک 
توسعه تعاون 

انتشــار اوراق گواهی سپرده مدت دار بانک توســعه تعاونبر اساس مجوز بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بانک توسعه تعاون در سال جاری گواهی سپرده 
مدت دار ویژه ســرمایه گذاری منتشــر می کند.به گزارش روابط عمومی بانک 
توســعه تعاون، این اوراق یکساله و بدون امکان تمدید در سررسید قرارداد است.

نرخ ســود اوراق گواهی سپرده مدت دار ۱8 درصد ساالنه و در مقاطع یک ماهه 
قابل پرداخت است. همچنین نرخ سود بازخرید قبل از سررسید اوراق ۱0 درصد 
سالیانه محاســبه و پرداخت می شود.مشتریان بانک توسعه تعاون می توانند با 
مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به خرید اوراق گواهی سپرده 

مدت دار ویژه سرمایه گذاری اقدام کنند.

بازگشت ساعت کاری شعب و ستاد بانک دی 
به حالت عادی قبل از کرونا

در پی بهبود شرایط کشور از نظر واکسیناسیون و مقابله با ویروس کرونا ساعت 
کاری شــعب و واحدهای ستادی بانک دی به حالت عادی قبل از شیوع بیماری 
کرونا بازگشــت. به گزارش روابط عمومی بانک دی، بر اســاس بخشنامه کانون 
بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی و طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
مبنی بر کاهش سرعت همه گیری بیماری کرونا، ساعت پذیرش شعب بانک دی 
از شــنبه هفدهم اردیبهشت از ساعت ۷:۳0 تا ۱۴:00 و در روزهای پنجشنبه از 

ساعت ۷:۳0 تا ۱۲:۳0 خواهد بود.

رتبه سوم بانک کارآفرین در پاسخگویی به 
شهروندان

طبق گزارش کمیسیون انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات، بانک کارآفرین با 
پاســخگویی به ۱00 درصد درخواست های مطرح شــده از طریق سامانه انتشار 
و دسترســی آزاد به اطالعات با میانگین زمان پاســخگویی چهار روزه، در میان 
بانک های دولتی و خصوصی، در رتبه ســوم قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی 
بانک کارآفرین به نقل از کارآفرین نیوز؛ سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
بر اســاس قانون انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات زیر نظر وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی راه اندازی شــده که بر اساس این قانون، شهروندان می توانند از 
هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی درخواست اطالعات 
نموده و پاسخ را دریافت کنند.رکن اجرایی این قانون، کمیسیون مربوطه است که 

در آن رئیس کمیسیون، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی است.

تاکید معاون امور شعب بانک ملی ایران بر 
ارائه خدمات مالی گسترده به اقشار نیازمند

سرپرســت معاون امور شــعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملــی ایران در دیدار 
با اســتاندار لرستان با بررســی تقویت راه های همکاری، بر لزوم رفع مشکالت 
اقتصادی و معیشتی اقشار ضعیف و نیازمند جامعه در استان لرستان تاکید کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد نجف زاده در سفر به استان لرستان 
به همراه فرهاد معقول معاون منابع انسانی بانک ملی ایران، با توجه به نامگذاری 
سال جدید توسط مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال با عنوان »تولید، دانش 
بنیان و اشــتغال آفرین « اظهارداشــت: بانک ملی ایران آمادگی کامل دارد تا با 
ارائه خدمات مالی بهینه و گسترده در طرح های توسعه استان سرمایه گذاری و 
مشارکت کند.وی در ادامه اظهار داشت: بانک ملی ایران همواره در رفع مشکالت 
اقتصادی و معیشتی اقشــار ضعیف و نیازمند جامعه از طریق اعطای تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج و اشتغالزایی به معرفی شدگان نهادهای حمایتی از قبیل 
کمیته امداد، سازمان بهزیستی، ستاد فرمان اجرایی حضرت امام )ره(، بنیاد برکت 

و سایر تکالیف محوله از سوی دولت پیشتاز و پیشگام بوده است.

در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی توسط بانک سپه صورت گرفت 
آزادی 168 زندانی جرائم مالی غیرعمد 

وتهیه 4 هزار بسته معیشتی به خانواده های 
زندانیان نیازمند

پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه : بانک سپه در راســتای ایفای مسئولیتهای 
اجتماعی خود و با حمایت شــرکتهای زیر مجموعه ایــن بانک در ماه مبارک 
رمضان نســبت به آزادی ۱68 زندانی جرائم مالی غیرعمد ، تهیه ۴ هزار بسته 
معیشتی برای خانواده های زندانیان نیازمند و ساخت و نوسازی ۷مدرسه  و یک 
خانه بهداشت در مناطق محروم کشور اقدام کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بانک سپه ؛ بانک سپه در ماه مبارک رمضان و در قالب برنامه تلویزیونی »در پناه 
عشق« شبکه دو سیما با پرداخت بالغ بر 80 میلیارد ریال ، شرایط آزادی ۱68 
زندانی جرائم مالی غیرعمد را فراهم کرد.بســیاری از زندانیان سرپرست خانوار 
در طول تحمل دوران محکومیت ، خانواده هایشان متحمل دشواری های زیادی 
می شوند. به همین ســبب ۴ هزار بسته معیشتی بین خانواده زندانیان نیازمند 
، همزمان با شــب های ماه مبارک رمضان و با همکاری ســازمان زندانها توسط 
بانک ســپه توزیع شده تا خانواده ها در نبود سرپرست آسیب نبینند.با توجه به 
نقش اســتراتژیک بانک سپه در محرومیت زدایی ، ۷ مدرسه در مناطق محروم 
کشــور و یک خانه بهداشت نیزدر خوزستان به همت بانک سپه مورد ساخت و 

نوسازی قرار خواهد گرفت.

بانک مرکزی اعالم کرد؛

پرداختسودنقدیارزیبهسپردههایارزیبامنشأاسکناسدربانکها
بر اســاس اصالحیه قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز از ۱0 
اردیبهشت، هنگامی که ســپرده گذاری با تحویل اسکناس 
ارز انجام شده باشد، بانک سپرده پذیر در صورت درخواست 
سپرده گذار، مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس 
به مشتری بوده و عالوه بر این سود سپرده ارزی نیز  باید به 
صورت نقدی )اسکناس ارز( پرداخت شود.به گزارش ایِبنا به 
نقل از روابط عمومی بانک مرکــزی از جمله خدمات ارزی 
بانک ها اخذ و نگهداری ســپرده های ارزی از مشتریان است 
که مجوز این خدمت در آغاز فعالیت ارزی بانک های عامل به 
آن ها اعطا می شــود. ضوابط و مقررات موضوع سپرده پذیری 
ارزی در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه های 
موردی بانک مرکزی به صراحت مشــخص شــده است.در 
راســتای ایجاد اطمینان کافی برای سپرده گذاران ارزی در 
شبکه بانکی کشــور و ایجاد فرصت ســپرده گذاری توسط 
بانک هــا نزد بانــک مرکزی، وفق مقررات و بخشــنامه های 
صادره از ســوی بانک مرکزی موارد ذیــل مورد تاکید قرار 

گرفته است:

۱ـ بانک های عامل در زمان برداشت یا بستن حساب توسط 
مشتریان، ملزم به پرداخت عین اسکناس ارز هستند. 

به عبــارت دیگر در صورتــی که ســپرده گذاری با تحویل 

اسکناس ارز انجام شده باشــد، بانک سپرده پذیر در صورت 
درخواست ســپرده گذار مکلف و متعهد به عودت همان نوع 
ارز اســکناس بوده و عالوه بر این سود سپرده ارزی آن نیز 

باید به صورت اسکناس ارز پرداخت شود. 
۲ـ بانک هــا مکلف شــده اند هنگام ســپرده پذیری ارزی از 
مشــتریان، در رســید تحویلی به مشــتری مواردی نظیر 

نــوع ارز، نحــوه وصول ارز از مشــتری )اســکناس(، تعهد 
بــه بازپرداخت ارز به اســکناس، پرداخت ســود به صورت 
اســکناس را قید کنند. در این ارتباط شــایان ذکر است در 
صورت ســپرده گیری ارزی به صورت اســکناس از اشخاص 
توســط بانک ها به نیابت از بانک مرکزی، بازپرداخت اصل و 
ســود مبلغ سپرده گذاری شده از سوی مشتری توسط بانک 
مرکزی تضمین شــده اســت. با اطمینان خاطر ایجاد شده 
برای ســپرده گذاران ارزی در قالب بخشنامه های ابالغی از 
سوی بانک مرکزی و همچنین خطرات زیاد نگهداری وجوه 
ارزی به صورت اســکناس، انتظار مــی رود که این منابع در 
بانک ها ســپرده گذاری و نگهداری شــوند تا نه تنها ریسک 
نگهداری فیزیکی ارز به حداقل ممکن برســد، بلکه متقابآل 
بازده مطلوب و مناســبی هم به واســطه سپرده گذاری نزد 
بانک های عامل عاید آن ها شــود. از سوی دیگر برای اینکه 
منابع جمع آوری شــده در قالب این نوع ســپرده های ارزی 
برای بانک های ســپرده پذیر بدون اســتفاده نباشــد، بانک 
مرکزی این فرصت را برای بانک های عامل ایجاد کرده است 
که نه تنها هزینه های جمع آوری و نگهداری ســپرده ارزی را 
به حداقل برســانند، بلکه با اســتفاده از این فرصت ها منابع 
ارزی بی مصرف نزد مردم به چرخه اقتصادی کشور بازگشته 

و در جای خود مورد بهره برداری مناسب قرار گیرد.

رییس کل بانک مرکزی در ســومین جلسه همفکری با صاحب نظران و اســاتید اقتصادی با محوریت رمز پول بانک مرکزی، از 
عملیاتی شدن این طرح به صورت آزمایشی در ماه های آینده خبر داد.به گزارش ایسنا، صالح آبادی با استقبال از نکات مطرح شده 
توسط صاحبنظران اقتصادی گفت: موضوع رمز پول بانک مرکزی از مدت ها قبل در نهاد سیاست گذار پولی و بانکی مطرح بوده، 
لیکن در این دوره کارگروهی متشــکل از کارشناسان اقتصادی، فنی و نشر اسکناس این موضوع را تا مرحله عملیاتی به صورت 
آزمایشی به سرانجام رساندند. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اولویت بانک مرکزی در این مقطع اصالح نظام بانکی در اضالع سه گانه است،لیکن موضوعات مهم 
که اکنون در سطح جهان نیز مطرح است از جمله رمز پول ملی از نظر بانک مرکزی دور نمانده و در این خصوص تصمیمات و اقدامات مهمی انجام شده است و در 
همین راستا طی ماه های آتی شاهد اجرای آزمایشی این طرح در برخی مناطق از کشور خواهیم بود. رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر فرهنگ سازی و آموزش در 
این زمینه تصریح کرد: در کنار عملیاتی کردن این طرح به صورت آزمایشی حتماً باید آموزش های الزم و فرهنگ سازی در این زمینه توسط کارشناسان انجام گیرد.

صالح آبادی بازه زمانی آزمایشی بودن این طرح را شش ماه اعالم کرد و گفت: بعد از این بازه زمانی ضمن آسیب شناسی موضوع،  گزارش این طرح در اختیار صاحبنظران 
اقتصادی و بانکی قرار می گیرد تا از نقطه نظرات فرهیختگان در این حوزه بهره گرفته شود. در این جلسه نیز صاحبنظران اقتصادی با بحث و بررسی موضوع رمز پول 

ملی بانک مرکزی، راهکارهای پیشنهادی برای اجرای موفق تر این طرح را مطرح و کارشناسان بانک مرکزی نیز به سواالت و ابهامات مدعوین پاسخ دادند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در مورد جزئیات اختصاص یارانه جدید نان به مردم گفت: الزم نیست مردم کارت جدید و یا حساب 
جدید باز کنند.به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در مورد طرح جدید 
اختصاص یارانه نان به برخی اقشار مورد نظر گفت: زیرساختی طراحی کردیم که وقتی خریدی انجام می شود که مربوط به کاالهای اساسی 
یارانه دار و مدنظر دولت است، در مرکز بانک مرکزی بررسی می شود که اگر کاال یارانه دار باشد، آیا به فرد خریدار یارانه تعلق می گیرد یا نه که 

اگر یارانه به او تعلق گیرد بخشی از هزینه خرید آن کاالی اساسی از حساب شخص برداشت می شود و بخشی نیز به عنوان یارانه به آن اختصاص می یابد.وی گفت: هیچ کارت جدید 
و یا حساب جدیدی برای مردم صادر نمی شود و نیازی نیست که مردم کاری انجام دهند، بلکه افرادی که مشمول این یارانه می شوند هنگام خرید این یارانه به آنها اختصاص می یابد.

معاون بانک مرکزی اظهار داشت: همچنین در مورد تسویه حسابی که با نانوایی ها انجام می شود تغییری نخواهیم داشت، به عبارت دیگر تسویه حساب با نانوایی ها و پرداختی که باید 
انجام شود، در همان سیکل و سامانه پایا که به صورت روزانه انجام می شود، حساب نانوایی ها تسویه خواهد شد و در مواردی که دسترسی سامانه ضعیف باشد هماهنگی الزم با وزارت 
فناوری اطالعات و اطالعات انجام شده است که همه نانوایی ها به دستگاه کارتخوان )P.O.S( مجهز شوند و زیرساخت ها در این زمینه تقویت می شود.همچنین محمد هادی سبحانیان، 
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد نیز گفت: دولت می خواهد رانت موجود در زنجیره تامین و توزیع آرد و نان را         حذف کند، این کار بدون هیچ تغییری در خرید نان و قیمت نان انجام 

می شود؛ یعنی می خواهیم موضوع قاچاق آرد و انحراف در زنجیره تامین آرد و نان را         از بین ببریم، درعین حال قیمت کاال یعنی نان برای مردم تغییر پیدا نکند.

رییس بانک مرکزی اعالم کرد

عملیاتی شدن آزمایشی رمز پول ملی در ماه های آتی
جزئیات اختصاص یارانه نان به مردم

نیازی به کارت جدید نیست
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گزیده خبر

طالبان:
 زنان افغان باید صورت  خود را در انظار 

عمومی بپوشانند
طالبان افغانســتان، روز )شنبه( اعالم کرد که زنان باید 
صورت های خود را در انظار عمومی بپوشــانند و »برقع 
آبی« را به عنوان پوشش ایده آل معرفی کرد.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت طالبان روز 
)شنبه( اعالم کرد که به دستور هبت اهلل آخوندزاده، رهبر 

طالبان، زنان افغانســتان باید صورت های خود را در انظار عمومی بپوشانند.یک 
سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در کنفرانسی مطبوعاتی در 
کابل، دستور رهبر این گروه را خواند که می گوید، اگر زنی صورت خود را در خارج 
از منزل نپوشاند، پدر یا نزدیک ترین خویشاوند مذکر او احضار شده و نهایتا زندانی 
یا از شغل دولتی خود اخراج خواهد شد.در متن دستور آخوندزاده »برقع آبی« به 
عنوان پوشــش ایده آل معرفی شده است، روبنده ای که در دولت قبلی طالبان از 
۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ به نماد این گروه »تندرو« بدل شد.اکثر زنان افغانستان روسری 
به ســر دارند، اما بسیاری در مناطق شهری کابل صورت خود را نمی پوشانند.در 
دولت قبلی طالبان حدود ۲۰ سال پیش، تحصیل زنان ممنوع شد و آن ها اجازه 
نداشتند بدون همراهی یکی از مردان محرم به خود خانه را ترک کنند؛ پوشاندن 
صورت نیز در دولت قبلی اجباری بود. اما این گروه پس از به دست گرفتن مجدد 
قدرت در ۲۰۲۱ اعالم کرد که حکومت جدیدش با حکومت سابق تفاوت خواهد 
داشــت.با این حال در ماه های اخیر دولت طالبان محدودیت ها علیه زنان را - از 
جمله ممنوعیت سفر بدون همراهی یک مالزم مذکر و ممنوعیت حضور همزمان 

مردان و زنان در بوستان ها - تشدید کرده است.

پایان بحران ۹ ماهه در روابط آلمان و مراکش
آغاز به کار سفیر جدید برلین در رباط

سفیر آلمان در مراکش استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه این کشور تقدیم 
کرد ؛ اقدامی که گامی جدید برای خاتمه بخشیدن به بحران ۹ ماهه و برقراری 
همکاری جدید بین دو کشور قلمداد می شود.به گزارش ایسنا، به نقل از العربی 
الجدید، ناصر بوریطه، وزیر امور خارجه مراکش با روبرت دولگر، دیپلمات آلمانی 
دیدار کرد و دولگر یک روز پس از ورودش به رباط، استوارنامه خود را به عنوان 
ســفیر تام االختیار و فوق العاده آلمان به او ارائــه داد.آلمان یکی از مهمترین 
شــرکای اقتصادی و تجاری مراکش اســت که حدود ۳۰۰ شــرکت آلمانی در 
این کشــور فعالیت دارد و یکی از برجسته ترین حامیان مالی آن در برنامه های 
همکاری دوجانبه اســت.دولگر قبل از انتصابش به عنوان ســفیر مراکش، مدیر 
بخــش جنوب صحرای آفریقا و منطقه ســاحل در وزارت خارجه آلمان بود. او 
همچنین در اواسط دهه ۱۹۹۰ رئیس دیپلماسی آلمان در بورکینافاسو بود.سفیر 
جدید، کارشــناس امور دیپلماتیک در خاورمیانه نیز است، زیرا او قبل از اینکه 
رئیس بخش خاورمیانه در وزارت خارجه آلمان شود، ریاست بخش بحران های 
لبنان در وزارت خارجه آلمان را بر عهده داشــت.دولگر بین ســال های ۲۰۱۵ 
تا ۲۰۱۸ ســمت مشاور ســفارت آلمان در ترکیه را برعهده داشت. او همچنین 
تعدادی از مأموریت های دیپلماتیک در کشورهای اروپایی و آسیایی را نیز برعهده 
داشت.پیشــتر و در پی موضع گیری آلمــان درخصوص پرونده صحرای غربی، 

مراکش سفیر خود را از برلین فراخواند و روابط دو کشور به تیرگی گرایید.

آغاز دوباره تخلیه مردم از ماریوپل
اوکراین با اعالم تخلیه ۵۰ غیرنظامی از کارخانه فوالد 
بمباران شــده در ماریوپل، روسیه را به نقض آتش بس 
موقت با هدف تخلیه ده ها فردی که هفته هاســت در 
زیر این مکان تحت محاصره گیر افتاده اند، متهم کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ماریوپل 
طی ۱۰ هفته جنگ متحمل بیشترین ویرانی ها شده و کارخانه آزوفستال آخرین 
بخش از این شــهر بندری اســتراتژیک در دریای آزوف اســت که همچنان در 
کنترل نیروهای اوکراینی است.  ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در 
پیامی ویدیویی که شامگاه جمعه منتشر کرد، گفت اوکراین برای رهایی و نجات 
مدافعانی که داخل این کارخانه مانده اند، روی اقدامات دیپلماتیک کار می کند. او 
بدون ذکر جزئیات چندانی گفت: میانجیگران بانفوذ و کشورهای بانفوذ مشارکت 
دارند.روند تخلیه به میانجیگری ســازمان ملل از روزهای گذشــته آغاز شده و 
صدها غیرنظامی که در یک شبکه از تونل ها و زیر زمین های پایین این کارخانه 
پناه گرفته بودند، تخلیه شده اند اما با شروع دوباره درگیری ها، این روند متوقف 
شــد.عصر جمعه ۵۰ زن و کودک و فرد سالخورده از این کارخانه خارج شدند. 
ایرینا ورشــچوک، معاون نخست وزیر اوکراین گفت که این عملیات امروز شنبه 
هم ادامه می یابد و طرف روســی را به نقــض مکرر آتش بس که موجب کندی 
روند تخلیه می شود، متهم کرد.روسیه با تایید شمار افراد تخلیه شده اعالم کرد 
که این عملیات بشردوســتانه در آزوفســتال در هفتم مه )امروز( ادامه می یابد. 
شهردار این شهر پیشتر برآورد کرد که ۲۰۰ تن در این کارخانه با اندکی آب یا 
غذا محاصره شده باشند. هنوز مشخص نیست که چه تعداد آنجا باقی مانده اند.

اولکسی آرستوویچ، مشاور رئیس جمهوری اوکراین هم گفت، روسیه تالش دارد 
تا کار نیروهای باقیمانده در این کارخانه را تمام کرده و تا روز دوشــنبه آنجا را 
بگیرد و به مناســبت نهم مه که روز پیروزی شــوروی بر آلمان نازی در جنگ 
جهانی دوم است، آن را به عنوان هدیه  تقدیم والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه کنند.  این بندر که میان شبه جزیره کریمه که مسکو در ۲۰۱۴ برای 
خود کرد و بخش هایی از شرق اوکراین که در همان سال جدایی طلبان طرفدار 
روسیه گرفتند، قرار دارد، کلید متصل کردن این دو اراضی تحت کنترل روسیه 

و جلوگیری از صادرات اوکراین است. 

یک چهره امنیتی سابق، رهبر هنگ کنگ می شود
در جریان تحول سیاســی وســیعی که اپوزیســیون را در 
هنگ کنگ شدیدا ســرکوب کرده و این مرکز مالی آسیا را 
تحت کنترل شدیدتر پکن قرار داده است، چین رئیس سابق 
امنیتی را به عنوان رهبر جدید هنگ کنگ منصوب می کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، جان 
لی، مرد شماره دو سابق هنگ کنگ تنها نامزد انتخابات روز 
یکشنبه است؛ رویدادی که تنها به اسم یک انتخابات است. 
بیش از نیمی از کمیته انتخابات ۱۵۰۰ نفری که مدیر اجرایی هنگ کنگ را انتخاب می کند، 
در حال حاضر جان لی را تحســین کرده و وی تنها به یک اکثریت کوچک و ســاده برای 
پیروزی نیاز دارد.جان لی روز جمعه در جریان سخنرانی در جمع طرفدارانش ضمن اذعان 
به اینکه هنگ کنگ مشــکالت عمیقی دارد، بار دیگر بر هدفش بــرای اتخاذ یک رویکرد 
نتیجه بخش تاکید کرد.این افســر پلیس سابق ۶۴ ســاله گفت: هنگ کنگ باید فرصت را 
غنیمت شــمارد، ما نمی توانیم صبر کنیم، ما نمی توانیم دیر کنیم. ما باید هنگ کنگ را به 
عنوان یک شــهر بین المللی تقویت کنیم تا پتانسیل هنگ کنگ را به عنوان جامعه ای آزاد 
توســعه دهیم و در نهایت چین را به جهان متصل کنیم.جــان لی اول ژوئیه )۱۰ تیر ماه( 
سال جاری میالدی جایگزین کری الم خواهد شد. در دوره رهبری پنج ساله وی هنگ کنگ 
شــاهد پرآشــوب ترین دوره از زمان واگذاری اش به چین در سال ۱۹۹۷ میالدی بود.  این 
انتخابات به دنبال چالش های بزرگ برای قوانین انتخاباتی هنگ کنگ در سال گذشته برای 
تضمین اینکه تنها »وطن پرستان« وفادار به پکن می توانند رهبری این دولت شهر را در دست 

بگیرند، برگزار می شود.   

ضربه جدید به دولت اسرائیل
کابینه بنت به سقوط نزدیک تر می شود

وزیــر داخلی رژیــم صهیونیســتی به همــراه دو تن از 
اعضای کنســت قصــد دارند از حزب یمینــا که رهبری 
آن را نخســت وزیر این رژیم برعهده دارد، جدا شــوند.به 
گزارش ایســنا، روزنامه معاریو نوشت: آیلت شاکید، وزیر 
امور داخلی اسرائیل رهبری تحرکاتی را با نیر اورباخ، عضو 
کنست)پارلمان رژیم صهیونیستی( و افری کارا، از اعضای 
کنست و معاون وزیر که عضو حزب یمینا با رهبری نفتالی 
بنت، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی هســتند، برعهده گرفته است تا از این حزب جدا 
شوند.این روزنامه نوشت: شاکید، اورباخ و کارا نشست هایی را پشت پرده برگزار کردند که 
جزئیات آن مشخص نشده است اما پیش بینی ها نشان می دهد که آن ها درحال جدایی 
از بنت و تأسیس یک حزب مستقل هستند.شاکید و دو عضو کنست معتقدند که ائتالف 
دولتی کنونی مدت زیادی طول نخواهد کشید و براساس قانونی که به یک سوم اعضای 
یک گروه اجازه می دهد که از اعضایش جدا شوند و گروه مستقلی را تشکیل دهند بدون 
اینکه حقوق پارلمانی و سیاسی را از دست بدهند، می توانند از حزب یمینا جدا شوند.یک 
منبع نزدیک به یکی از اعضای راســت گرای کنست گفت، هدفی که این سه فرد درحال 
حاضر مشخص کرده اند تالش برای تحقق دستاوردهایی برای هر کدام از آن ها براساس 
توانایی هایشان است به ویژه برای اورباخ که برای تبلیغ ساخت و ساز در شهرک های کرانه 
باختری و دادن هشــدار دیگری به دولت برای تعیین این مسئله به عنوان شرطی برای 

ماندن در ائتالف دولتی تالش می کند.

بورل: 

دنبال پایان دادن به بن بست مذاکرات وین هستیم
مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تالش برای پایان دادن 
به بن بســت جاری در مذاکرات احیای برجام خبر داد.به گزارش 
ســرویس بین الملل خبرگزاری فارس، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا درباره وضعیت جــاری مذاکرات وین درباره توافق 
هســته ای برجام اظهارنظر کرد و مدعی شد که بن بست کنونی 
نمی تواند برای همیشه ادامه یابد.طبق گزارش »فایننشال تایمز«، 
این روزنامه انگلیسی مصاحبه ای با جوزپ بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا انجام داده و از او درباره موضوعاتی از قبیل 
مشــکالت موجود در روند حصول توافق نهایی به منظور احیای 
برجام سوال کرد.بورل در این مصاحبه تاکید کرد که اتحادیه اروپا 
دارد آخرین تالش خود را برای نجات دادن توافق هسته ای ایران 
)برجام( و شکســتن بن بست موجود بر سر درخواست تهران به 
منظور برداشتن سپاه پاسداران انقالب اسالمی از فهرست ادعایی 
تروریسم انجام می دهد.طبق گزارش این روزنامه غربی، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعا کرد که او در تالش به منظور 
حصول به یک »راه  میانه« برای پایان دادن به بن بست موجود در 
مذاکرات به منظور احیای توافق هسته ای برجام است.جوزپ بورل 
درباره سفر  »انریکه مورا« معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و نماینده ارشد اتحادیه در مذاکرات وین ادعایی مطرح کرد. 
بورل مدعی شــد که او خواستار سفر مورا به تهران بود اما ایران 
»بسیار )به انجام این سفر( بی میل بود«.مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا مدعی شد که تالش اتحادیه برای شکستن بن بست 
کنونی در مذاکرات، »آخرین گلوله« باقی مانده برای نجات توافق 
برجام است.به گزارش »فایننشال تایمز«، »بورل در حال بررسی 
سناریویی اســت که به موجب آن سپاه پاســداران )از فهرست 
ادعایی تروریسم( برداشــته می شود اما سایر بخش های سازمان 

)سپاه پاسداران در فهرست ادعایی تروریسم( باقی می ماند«.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه با این روزنامه 
از وضعیت جاری مذاکرات گالیه کرده و مدعی شــده که امکان 
تداوم وضعیت کنونی تا »ابد« وجود ندارد.این مقام ارشد اتحادیه 
اروپا گفت: »به عنوان هماهنگ کننده )مذاکرات وین( در زمانی 

معین این پیشــنهاد را به صورت رسمی روی میز ارائه می کنم. . 
. تنهــا نقطه تعادل ممکن همین نقطه خواهد بود«.جوزپ بورل 
ادامه داد: »ما نمی توانیم تا ابد به همین وضعیت ادامه دهیم برای 
اینکه در همین اثنی ایران به توســعه برنامه هسته ای خود ادامه 
می دهد«. وی افزود: »پرونده روی میز خود رئیس جمهور بایدن 

است، گفت و گوهای من با بلینکن )وزیر خارجه آمریکا( به حداکثر 
رسیده اســت.این مقام ارشد اتحادیه اروپا در بخشی از مصاحبه 
خود از اشــتیاق مقام های کشورهای اروپایی برای حصول توافق 
بر سر احیای برجام خبر داد و و البته از تمایل آمریکا برای توافق 
در مذاکرات وین ســخن گفت.مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا گفت: »ما اروپایی ها از این توافق بسیار منتفع خواهیم بود، 
وضعیت اکنون تغییر کرده است. برای ما )در ابتدا( این طور بود 
که »خوب ما به آن نیاز نداریم« )اما( اکنون برای ما بسیار جالب 
است که یک تامین کننده )نفت و گاز طبیعی( دیگر داشته باشیم 
و آمریکایی هــا )هم( به موفقیت دیپلماتیک نیاز دارند«.اظهارات 
بورل در شرایطی مطرح شــده که پیشتر روزنامه آمریکایی وال 
اســتریت ژورنال به نقل از دیپلمات های غربی نوشــته مقامات 
اروپایی در حال آماده شدن برای اعمال یک فشار جدید به منظور 
نجات توافق هسته ای با ایران هستند و پیشنهاد آن ها فرستادن 
»انریکه مورا« مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به تهران در تالش 
برای خروج از »بن بست کنونی« در مذاکرات است.طبق گزارش 
ادعایی وال استریت ژورنال، توافق به  دلیل درخواست های ایران 
مبنی بر لغو نامگذاری سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان یک 
ســازمان »تروریستی« با مشکل مواجه شده و بایدن شرایط لغو 
این نامگذاری را ســهل یا حذف نمی کند.رسانه آمریکایی نوشته 
ایران با پیشنهاد آمریکا مبنی بر اینکه عنوان تروریستی سپاه در 
صورتی می تواند برداشته شود که تهران قبول کند به آمریکایی ها 
در منطقه حمله نکند یا به دنبال ترور مقامات فعلی و ســابق این 
کشور نباشــد، موافقت نکرده است. مقامات آمریکایی می گویند 
حتی اگر این نامگذاری برداشــته شود، ســپاه همچنان با چند 

تحریم دیگر واشنگتن روبرو خواهد بود

ارتش کره جنوبی اعالم داشت، کره 
شمالی روز )شنبه( اقدام به شلیک 
دســت کم یک پرتابه ناشــناس به 
سمت دریای شــرقی کرده است.به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
مورد  دومین  این  آسوشــیتدپرس، 
پرتابی اســت که کره شــمالی در 
روزهای اخیر انجــام داده و به این 
ترتیب روند قدرتنمایی تســلیحاتی 
خود را که ممکن اســت در هفته ها 
یا ماه هــای آینده با یــک آزمایش 
هســته ای به اوج خود برسد، ادامه 
داده است.ستاد مشترک ارتش کره 
جنوبــی گفته اســت، پرتابه ای که 
کره شمالی امروز شلیک کرده یک 
زیردریایی  ضد  بالســتیک  موشک 
بوده است.مقامات ارتش کره جنوبی 
در یک نشست خبری گفتند: امروز 
در ســاعت ۱۴:۰۷ بــه وقت محلی 
)۰۵:۰۷ به وقــت گرینویچ( ارتش 
کره جنوبــی پرتاب یک موشــک 
بالســتیک کوتاه برد که گمان برده 
می شــود یک موشــک بالستیک 
ضد زیردریایی باشــد از سوی کره 
شــمالی و از مبدا آبهــای نزدیک 
به بندر ســینپهو به ســمت دریای 
ژاپن را شناســایی کرد.این مقامات 
تصریح کردند، برد و حداکثر ارتفاع 
این پرتابه طی همکاری با نهادهای 

اطالعاتی آمریکا در دســت تحلیل 
قرار دارد. ارتش کره جنوبی آمادگی 
خــود را حفظ کــرده و فعالیتهای 
ارتش کره شــمالی را از بابت دست 
زدن به پرتابهای بیشــتر رصد می 
کند.این پرتاب تســلیحاتی سه روز 
بعد از آن انجام شــد که ارتش های 
کره جنوبــی و ژاپن به شناســایی 
پرتابه ای از ســوی کره شمالی طی 
از نزدیکی شــهر  روز چهارشــنبه 
پیونگ یانگ، پایتخت این کشور که 
در فاصله سه روز مانده به برگزاری 
مراســم تحلیف یون ســوک یئول، 

رئیس جمهــور منتخب جدید کره 
جنوبی پرداختند.یون ســوک یئول 
متعهد به اتخاذ موضعی سرسخت تر 
در قبال بلندپروازی های هســته ای 
کره شــمالی شده اســت.بر اساس 
این گزارش، پرتاب تســلیحاتی تازه 
کره شمالی احتماال پانزدهمین دور 
پرتاب های موشــکی کره شمالی در 
طی سال جاری میالدی به حساب 
می آید؛ این روند سرعتی غیرمعمول 
را نشان داده و کارشناسان می گویند 
که هدف از این رویه مجبور ساختن 
آمریــکا بــه پذیرش کره شــمالی 

به عنــوان یک قدرت هســته ای و 
برداشتن تحریم های فلج کننده علیه 
این کشور است.همچنین نشانه هایی 
وجود دارد مبنی بر اینکه کره شمالی 
بازیابی تونل هایی در محل  مشغول 
یک تاسیســات مخصوص آزمایش 
هســته ای خود که آخریــن بار در 
سال ۲۰۱۷ فعال بودند، در تدارکی 
احتمالی برای دســت زدن به یک 
انفجار هسته ای آزمایشی است.با این 
حال خبرگزاری اسپوتنیک گزارش 
کرد کــه گارد ســاحلی ژاپن امروز 
به نقــل از وزارت دفاع این کشــور 
اعالم داشته که گمان برده می شود 
کره شــمالی یک موشک بالستیک 
را آزمایش کرده باشــد.این نهاد در 
بیانیه ای تصریح داشــت: بر اساس 
اطالعات وزارت دفــاع ژاپن، فرض 
شده که کره شمالی دست به پرتاب 
یک موشــک بالستیک زده است. از 
کشــتی ها خواسته شــده اطالعات 
بــه روز را رصد کــرده و در صورت 
تشخیص قطعات آن به آنها نزدیک 
نشــوند و موضوع را به گارد ساحلی 
اطالع دهند.در این میان رسانه های 
ژاپنی به نقل از منابع دولتی گزارش 
کردند که این موشک فراتر از منطقه 
اقتصادی انحصاری ژاپن سقوط کرده 

است.

سئول:
 کره شمالی یک بالستیک 
ضد زیردریایی آزمایش کرد

نخست وزیر انگلیس در گفت وگویی تلفنی با رئیس 
جمهور فرانسه ضمن توافق برای همکاری نزدیک تر 
در زمینه امنیتی، نســبت به هرگونــه مذاکره ای با 
روســیه که به »روایت نادرست« آن درباره جنگ در 
اوکراین کمک کند، هشــدار داد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری رویترز، بوریس جانســون، نخست 
وزیر انگلیس و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
که به خاطر طیفی از مسائل متحمل روابط خدشه دار 
شده اند، متعهد شدند تا به روابط این دو کشور جان 
تازه ای ببخشند.در این تماس تلفنی، بوریس جانسون 
همچنین به ماکــرون به خاطر پیروزی مجددش در 
انتخابات فرانســه تبریک گفت.این دو رهبر موافقند 

که قدرت های نظامی باید در مورد حمایت امنیتی و 
اقتصادی بلندمدت تر از اوکراین و همچنین تالش ها 
برای منزوی کردن روســیه، بیش از پیش با یکدیگر 

هماهنگ باشند.در این گفت وگو، جانسون نسبت به 
هرگونه مذاکره ای با روســیه که »به روایت نادرست 
کرملین از حمله به اوکراین اعتبار دهد« هشدار داد 
اما تاکید کرد که این تصمیمی بود که دولت کی یف 
اتخاذ کرد.ماکرون در هفته های اول وقوع این حمله 
مرتبا با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه در 
ارتباط بود.جانسون و ماکرون همچنین درباره توافق 
تجاری پس از بریگزیت در مورد ایرلند شــمالی که 
باعث تشدید تنش ها شــده  است، تبادل نظر کردند 
و جانســون بار دیگر بــر نگرانی های جدی و کنونی 
انگلیس و عقیده اش دال بر اینکه تغییرات جدی برای 

حفاظت از صلح الزم هستند، تاکید کرد.

جانسون از ماکرون خواست در گفت وگو با روسیه حواسش باشد!

رئیس جمهوری آمریکا بســته جدید کمک های نظامی واشنگتن به اوکراین را که نهمین بسته 
از آغاز جنگ محســوب می شود اعالم کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، در 
بیانیه ای که توسط کاخ سفید منتشر شد، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از کمک های نظامی 
جدید به اوکراین از جمله مهمات و تجهیزات راداری خبر داد.وی در این بیانیه گفت که ایاالت 
متحده تســلیحات و تجهیزات مورد تایید کنگره را مستقیماً به خطوط مقدم اوکراین ارسال خواهد کرد.بایدن عنوان داشت بسته 
جدید شامل مهمات توپخانه، رادار و سایر تجهیزات برای ارتش اوکراین است.همزمان یک مقام ارشد آمریکایی اعالم کرد که ارزش 
این بسته حدود ۱۵۰ میلیون دالر است.بایدن همچنین هشدار داد که بودجه اختصاص داده شده برای تامین تسلیحات به اوکراین 
در حال اتمام است و از کنگره خواست بودجه بیشتری را اختصاص دهد.دولت بایدن از زمان آغاز حمله روسیه در ۲۴ فوریه، ۳.۴ 
میلیارد دالر سالح به اوکراین ارسال کرده است.این سالح ها شامل هویتزر، سامانه های موشکی ضد هوایی استینگر، موشک های 
ضد تانک جاولین، مهمات و جلیقه های حفاظتی اســت.بایدن ماه گذشته ۳۳ میلیارد دالر کمک به اوکراین، از جمله بیش از ۲۰ 

میلیارد دالر کمک نظامی، پیشنهاد کرد.

رئیس جمهور ســابق آمریکا در جمع هواداران خود اعالم کرد که دولت فعلی این کشــور در حال انجام اقدامات اشــتباه در اوکراین است که این 
مســئله می تواند به بهای جان میلیون ها انســان تمام شــود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی-اسپن، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق 
آمریکا هشــدار داد که میلیون ها نفر ممکن اســت جان خود را از دست بدهند به این دلیل که رهبران فعلی واشنگتن نمی دانند که دارند چه کاری 
در اوکراین انجام می دهند.ترامپ در جمع هواداران خود در ایالت »پنسیلوانیا«، دوره کنونی را خطرناک ترین زمان در تاریخ آمریکا به دلیل قدرت 

باورنکردنی ســالح های مدرن، نامید.وی افزود: آنها نمی دانند چگونه با والدیمیر پوتین تعامل کنند. آنها ســخنانی اشــتباه را در زمانی اشــتباه بیان می کنند. آنها هیچ چیز در مورد 
روانشناسی نمی دانند، در مورد اینکه برای پایان دادن به دیوانگی که در حال وقوع است چه باید کرد. میلیون ها نفر ممکن است بمیرند، زیرا ما نمی دانیم داریم چکار می کنیم.رئیس 
جمهور سابق آمریکا مجدداً تاکید کرد که چنانچه وی اکنون رئیس جمهور بود، درگیری ها در اوکراین اتفاق نمی افتاد و افزود که نباید اجازه داد که چیزی که االن در آنجا در حال 
وقوع است، ادامه یابد.وی پیشتر نیز هشدار داده بود که وضعیت در اوکراین بسیار خطرناک است و »این مسئله می تواند یک جنگ جهانی باشد«.رئیس جمهور سابق آمریکا مدعی 
شــده بود که در زمان او، ایاالت متحده نیروهای هســته ای خود را مدرن کرده است، اگرچه وی دوست ندارد در این باره صحبت کند.پیشتر رسانه های آمریکایی گزارش داده بودند 
که بایدن به »باراک اوباما« رئیس جمهور اســبق آمریکا گفته اســت که قصد دارد در انتخابات سال ۲۰۲۴ نامزد ریاست جمهوری شود. طبق گزارش ها، بایدن معتقد است که او تنها 

کسی است که می تواند دونالد ترامپ را شکست دهد.

بایدن بسته جدید کمک نظامی به اوکراین را اعالم کرد

بسته امنیتی ۱۵۰ میلیون دالری
به دلیل سیاست واشنگتن در اوکراین؛

ترامپ: میلیون ها نفر ممکن است کشته شوند



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

یکشنبه 18 اردیبهشت 1401  6 شوال 1443  8 می 2022

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4898 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

محققان »دانشــگاه کرنــل« آمریکا در یافته های اخیرشــان به ظهور 
کروناویروس جدید ســگ ها که از راه تغییــر یک پروتئین قابل انتقال 
به انســان اســت، خبر داده اند.به گزارش ایســنا و به نقــل از اس تی 
دی، دانشمندان دانشــگاه کرنل در یافته های اخیرشان تغییری که در 
کروناویروس ســگ ها رخ می دهد را شناســایی کرده اند و این تغییر به 
الگوی احتمالی تغییر یافت شــده در سایر کروناویروس ها اشاره دارد و 
ممکن است سرنخ هایی از نحوه انتقال آنها از حیوانات به انسان نیز ارائه 
دهد. کروناویروس جدید ســگی در ابتدا در دو بیمار اهل مالزی که در 
ســال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ به ذات الریه مبتال شــده بودند، شناسایی شد. 
پس از آن محققان کروناویروس ســگی را جدا کرده و آن را توالی یابی 
کردند و نتایج خود را منتشــر کردند.اخیرا گروهی از محققان دانشگاه 
کرنل و دانشــگاه تمپل از کشف الگویی که در بخش انتهایی پروتئین 
میخ مانند کروناویروس سگی ظاهر می شوند، خبر داده اند. پروتئین میخ 
مانند همان پروتئینی اســت که اجازه ورود ویروس به سلول میزبان را 
می دهد. این ویروس از آلوده کردن روده ها و سیســتم تنفسی میزبان 
حیوان به ایجاد عفونت در سیستم تنفسی میزبان انسان تغییر می کند.

محققــان تغییری را در بخش انتهایی پروتئین میخ مانند کروناویروس 
سگی)معروف به بخش انتهایی N ( شناسایی کردند. پروفسور »مایکل 
استانهوپ«)Michael Stanhope( نویسنده ارشد این مطالعه گفت: در این 
مطالعه برخی از مکانیسم های مولکولی تغییر میزبان)از ویروس کرونای 
سگ به میزبان جدید انسانی( شناسایی شده که این امر ممکن است در 

گردش ویروس جدید انسانی که قبال از آن اطالعی نداشتیم.

اگرچه تراشه مغزی شرکت متعلق به »ایالن ماسک« توجه بسیاری 
را به خود جلب کرده اســت اما به نظر می رسد که رقیب سرسختی 
در ایــن زمینه وجود دارد.به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، 
شرکت »سینکرون«)Synchron( که رقیبی برای فناوری موسوم به 
»نورالینک«)Neuralink( متعلق به »ایالن ماسک«)Elon Musk( به 
شمار می رود، آزمایش های انسانی ایمپلنت مغزی خود را آغاز کرده 
اســت که به کاربر امکان می دهد تا رایانه را تنها با اســتفاده از فکر 
 )Stentrode(»خود کنترل کند.  ایمپلنت مغزی موسوم به » استنترود
که به اندازه یک گیره کاغذ است، در مغز شش بیمار اهل نیویورک 
و پیتســبرگ که به فلج شــدید مبتال هســتند، کاشــته خواهد 
شد.استنترود به بیماران امکان می دهد که دستگاه های دیجیتال را 
فقط با فکر کردن کنترل کنند. همچنین این ایمپلنت، توانایی انجام 
دادن کارهای روزانه از جمله ارســال پیامک، ایمیل و خرید آنالین 
را به آنها باز می گرداند.اگرچه این ایمپلنت پیشــتر در مغز بیماران 
استرالیایی کاشته و آزمایش شده است اما این آزمایش بالینی جدید 
نخســتین بار است که در آمریکا انجام می شود. این آزمایش بالینی 
موسوم به »کامند« )Command(، تحت نظر »سازمان غذا و داروی 
آمریکا«)FDA( انجام خواهد شد.ایمپلنت مغزی استنترود در صورت 
موفقیــت می تواند به عنوان یک محصول تجــاری با هدف درمان 
بیماران فلج فروخته شــود تا آنها بتوانند استقالل و کیفیت زندگی 
خود را دوباره به دست آورند.به نظر می رسد که شرکت »سینکرون« 
نســبت به نورالینک که رقیب او در این زمینــه و متعلق به ایالن 

ماسک است، با سرعت بیشتری پیش می رود.

 انتقال کروناویروس جدید 
سگی به انسان

پیدا شدن یک رقیب برای 
تراشه مغزی »ایالن ماسک«!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شهروندان اوکراین در مقابل تانک های منهدم شده ارتش روسیه عکس 
یادگاری می گیرند./ رویترز

برابوس 900 کرالر برای صحرانوردی
 AMG هر بار که برابوس محصول تازه ای را معرفی می کند از خود می پرسیم که محصول بعدیشان چه خواهد بود؟! احتماال یک مرسدس
دیگر با پسوند ۸۰۰ یا ۹۰۰! این بار اما داستان کمی متفاوت است. این تیونر آلمانی با مهندسی یک محصول جدید همه را شگفت زده 
کرده است. آن ها که عالقه بسیاری به مرسدس بنز کالس G63 دارند، مدل های متعددی را براساس این خودروی شاسی بلند تولید کرده 
است. برابوس پس از تولید یک کالس G با موتور V۱۲ سر به صحرا نهاده و »۹۰۰ کرالر« را معرفی کرده؛ خودرویی که عمال یک کالس 
G باگی محســوب می شــود!برابوس ۹۰۰ کرالر که براساس پلتفرم مرسدس کالس G توسعه یافته است، ما را به یاد پروژه دیگر از خود 
مرسدس بنز به نام »میباخ G65۰ لندولت« می اندازد اما این بار بدون مجوز عبورومرور در جاده های شهری. از آنجایی که تیونر می خواست 
تا آنجا که ممکن است خودرویی دیوانه و توانمند بسازد، محصول بدون در و شیشه اش را بدون مجوز عبورومرور شهری روانه بازار کرده 
است تا دستش برای انجام بهبود و استفاده از خالقیت هایش باز باشد.۹۰۰ کرالر که بیش از نیم متر )53 سانتی متر( با زمین فاصله دارد؛ 
بنابراین به لطف این ارتفاع زیادش به راحتی از هر زمین و مسیری می گذرد. در مقام مقایسه می توان به فورد برونکو و جیپ رنگلر اشاره 

کرد که که به ترتیب ۲۹.۴ و ۲۷.۴ سانتی متر از زمین فاصله دارند.

شکست نادال مقابل نابغه 19 ساله تنیس جهان
رافائل نادال قهرمان 5 دوره رقابت های مســترز مادرید در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها، مغلوب نابغه ۱۹ ســاله تنیس جهان 
شد.به گزارش ایسنا، در جریان یکی از حساس ترین رقابت های تنیس مسترز مادرید، رافائل نادال اسطوره تنیس جهان از اسپانیا مقابل 
هموطن خود کارلوس آلکاراز ۱۹ ساله و نفر نهم رنکینگ با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند.نادال در 
ست نخست این دیدار با نتیجه 6 بر ۲ مغلوب حریف شد اما در ست دوم و پس از آنکه آلکاراز از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شد 
با نتیجه 6 بر یک به برتری رسید. ست سوم این دیدار نیز با نتیجه 6 بر 3 به سود آلکاراز به پایان رسید تا در نهایت این دیدار با حساب 
3 بر ۲ به سود آلکاراز به پایان برسد.نادال پرافتخارترین تنیسور جهان در رقابت های گرنداسلم در دو دیدار قبلی در سال های ۲۰۲۱ و 
۲۰۲۲ موفق به شکست آلکاراز شده بود اما اینبار آلکاراز برای نخستین بار مقابل الگوی ورزشی اش به برتری رسید و نخستین شکست 
نادال پس از 6 سال را به او تحمیل کرد.نادال پس از شکست، ضمن تمجید از عملکرد آلکاراز، وی را شایسته کسب پیروزی در این دیدار 
دانست.پیش از این دیدار نیز نواک جوکوویچ صرب و نفر نخست رنکینگ در دیگر دیدار مرحله یک چهارم نهایی مقابل هوبرت هورکاچ 

نفر چهاردهم رنکینگ از لهستان در ست های اول و دوم با نتایج 6 بر 3 و 6 بر ۴ به پیروزی رسید.

ازهویاندرهوانافتادهایمنهکباشم؟ردزیانافتادهای گمرهی،ازکاروانافتادهایبیخودی،رخردبیابانکردهای مفلسی،ازخانومانافتادهایانکسی،ازبختدوریجستهای وقتخاموشیزیانافتادهایگاهگویاییفضیحتگشتهای ربزمینازآسمانافتادهایازبهشتاندرجهنمرفتهای گانافتادهایربسرکویسبکبارانعشق ازگرانیرای

پیشنهاد

چهره روز

جان های بیمار، ذهن های سرحال
جان های بیمار ذهن های ســرحال زندگی نامه ی فکری 
ویلیام جیمز پدر فلسفه و روانشناسی آمریکایی است با 
این تفاوت که نویسنده، جان کاگ، روایت هایی از نحوه 
به کاربستن ایده های جیمز در زندگی شخصی اش نیز به 
آن می افزاید.در نظر کاگ یگانه پرسش محوری زندگی 
ویلیام جیمز پرسش از معناداری زندگی است و این که 
آیــا زندگی ارزش زیســتن دارد؟ ویلیام جیمز همچون 
بســیاری از بزرگان دنیای اندیشه دوره ای از زندگی اش 
را در بحران بی معنایی به سر می برد و موفق می شود به 
کمک فلســفه راه گریزی از این بحران برای خود بیابد. 
آن چیــزی که جان کاگ به یک جلیقه نجات تشــبیه 
می کند همان ایده های بنیادین جیمز درباره اراده ی آزاد، 
حقیقت و امر متعالی است که می تواند راهی به سوی یک زندگی معنادار و نیک بگشاید.در قسمتی از 
متن پشت جلد کتاب آمده است:در سال ۱۸۹5، ویلیام جیمز پدر فلسفه ی امریکایی، نطقی ایراد کرد 
با عنوان »آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟« این برای جیمزی که در روزگار جوانی، طی بحرانی وجودی 
به خودکشی اندیشیده بود صرفا پرسشی نظری نبود، در واقع همان گونه که جان کاگ می نویسد» کل 
فلسفه ویلیام جیمز، از آغاز تا پایان، حول محور نجات یک زندگی، زندگی حودش، چرخیده است«- و 
درســت به همین دلیل شاید بتواند زندگی شما را نیز نجات دهد. فصل نخست کتاب جان های بیمار 
ذهن های سرحال به یکی از مهمترین عوامل بی معناساز زندگی یعنی جبرگرایی می پردازد. این فصل 
با تصویری از زندگی ویلیام جیمز جوان آغاز می شود که تحت هدایت پدری نیکخواه و ثروتمند آزادانه 
دست به هر تجربه دلخواهی می زند. اما دیری نمی پاید که پرسش از اراده ی آزاد او را وارد بحران عمیقی 

درباره معنای زندگی می کند.

علیرضا حقیقی
علیرضا حقیقی )زاده ۱۲ اردیبهشت ۱36۷ در تهران ( 
بازیکن فوتبال اهل ایران اســت که در پست دروازه بان 
برای تیم نســاجی مازندران در لیگ برتر بازی می کند.

او ســابقه بازی در باشــگاه های فوتبال پرســپولیس، 
اسپورتینگ، پنافیل، ماریتیمو، اسکیلستونا، سوندسوال، 
گل گهــر را دارد. وی همچنین دروازه بان نخســت تیم 
ملّی فوتبال ایران در جام جهانــی ۲۰۱۴ برزیل و جام 
ملتهای آسیا ۲۰۱5 اســترالیا بود. همچنین از علیرضا 
حقیقی به عنوان جوان ترین کاپیتان تاریخ باشگاه فوتبال 
پرســپولیس نیز یاد می شود. علیرضا حقیقی متولد ۱۲ 
اردیبهشــت ماه ۱36۷ در تهران اســت. پدرش متولد 
تهران اســت ولی اصلیت خانواده به زنجان برمی گردد.او 
در مصاحبه ای گفت: »از کودکی عشق فوتبال و دروازه بانی داشتم برای همین بیش تر اوقاتم به فوتبال 
می گذشت تا این که تصمیم گرفتم به طور رسمی و حرفه ای وارد دنیای فوتبال شوم. برای همین کارم را 
از تیم های پایه شروع کردم.« علیرضا حقیقی زمانی که ۱۸ سال داشت در تاریخ ۲5 مهر ۱3۸5 قرارداد 
خود را با باشــگاه پرسپولیس ثبت کرد. او اّولین بازی خود را در برابر سایپا وقتی که فرشید کریمی از 
بازی اخراج شــد انجام داد و توانســت ضربه پنالتی علی دایی را دفع کند.در فصل بعد به دلیل وجود 
دروازه بانان ملی پوشــی مانند حسن رودباریان مرد شماره یک تیم ملی ایران و مهدی واعظی، حقیقی 
تبدیل به یک نیمکت نشین مطلق و حّتی سکونشین شد و اغلب جایی در لیست ۱۸ نفره تیم نداشت 
تــا این که در فصل ۸۷–۸۸ با مصدومّیت میثاق معمــارزاده در ابتدای فصل و مصدومّیت و نارضایتی 
مســئولین فّنی از مهدی واعظی، وی توانســت در اکثر بازی های پرسپولیس به عنوان مرد شماره یک 

بازی انتخاب شود و درون دروازه قرار گیرد. 

فرهنگ

فیلمنامه »کپی برابر اصل« ســاخته عباس کیارستمی 
در فهرســت برترین فیلمنامه های سینمایی قرن ۲۱ از 
نظر چرخش داستان و پایان غافلگیرکننده قرار گرفت.

به گزارش ایســنا، ایندی وایر در مطلبی اقدام به معرفی 
3۰ فیلمنامه سینمایی برتر قرن ۲۱ با چرخش داستانی 
غافلگیرکننده در داســتان پرداخته و فیلم »کپی برابر 
اصل« به نویســندگی و کارگردانی عباس کیارســتمی 
در رتبه پانزدهم قرار داده است. فیلم »کپی برابر اصل« 
محصول سال ۲۰۱۰ با بازی »ویلیام شیمل« و »ژولیت 
بینوش« در بخش رقابتی جشنواره کن رونمایی شد و در 
نهایت جایزه بهترین بازیگر جشنواره را برای »بینوش« 
به ارمغان آورد. از این فیلم به عنوان یکی از مهم ترین آثار 
کارنامه کیارستمی پس از »طعم گیالس« یاد می شود. در توضیح نشریه ایندی وایر درباره فیلم »کپی 
برابر اصل« آمده اســت: هیچ یک از دیگر پیچش های داستانی این فهرست به اندازه فیلم »کپی برای 
اصل« برای فیلم حیاتی و جدایی ناپذیر نیستند. داستان شاهکار اواخر دوران حرفه ای عباس کیارستمی 
درباره نویســنده ای به نام جیمز میلر )با بازی ویلیام شیمل( است که از یک شهر کوچک در توسکانی 
بازدیــد می کند تا درباره کتابش در مورد اصالت در هنر و اینکه چرا بازآفرینی آثار هنری به نوبه خود 
اصیل هستند صحبت کند. در آنجا جیمز در مراسم سخنرانی  و معرفی کتابش با زنی ناشناس با بازی 
»ژولیت بینوش« آشــنا می شــود که تا اخر فیلم نام واقعی او فاش نمی شود و دو غریبه در حومه شهر 
شروع به صحبت درباره مسائل گوناگون می کنند اما پس از آن که زِن یک صاحب قهوه خانه این دو را 

به عنوان یک زوج اشتباه می گردد، ناگهان همه چیز تغییر می کند.

»کپی برابر اصل« در فهرست 
فیلم نامه های برتر قرن


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

