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رئیس جمهور گفت: دولت به دنبال حذف یارانه کاالهای اساســی نیســت و تصمیم دولت این است محل پرداخت یارانه کاالهای اساسی جابه جا شود و به جای 
پرداخت یارانه به واردکننده وحلقه اول تأمین و توزیع کاال به حلقه آخر زنجیره تأمین و توزیع یعنی مصرف کننده پرداخت شود.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری 
تســنیم، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شامگاه شــنبه در نشست هم اندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیه ها که تا بامداد یکشنبه به درازا کشید، با 
قدردانی از همراهی همیشگی اصناف و اتحادیه ها با انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران، گفت: همواره به همه اعضای دولت اکیداً توصیه کرده ام که به شکل 

منظم و مستمر نشست های مشورتی با نخبگان عرصه های مختلف داشته باشند و نشست امشب....
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شناسایی ۵.۵ میلیون »کم درآمد« 
جهت پوشش بیمه رایگان

مدیرکل دفتر مطالعات رفــاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی جزئیاتی از شناســایی و تهیه فهرست افراد کم درآمد 
فاقد بیمه و ارسال آن به سازمان بیمه سالمت جهت برخورداری 
از پوشــش بیمه ای خدمات درمانی خبر داد.هادی موسوی نیک 
در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: موضوع پوشش بیمه 
همگانی سال هاست که در کشور مطرح است؛ یک دوره در دولت 
قبل و همزمان با اجرای طرح تحول ســالمت، افراد فاقد پوشش 
بیمه به صورت عمومی و رایگان تحت پوشــش ســازمان بیمه 
ســالمت قرار گرفتند.وی افزود: اشکال کار در آن زمان این بود 
که سیاســت مذکور به صورت کامال غیرهوشمند و غیرهدفمند 
انجام شــد و افراد زیادی در حالی که توانایی پرداخت حق بیمه 
خود را داشتند و گروِه هدف آن سیاست نبودند، از صندوق های 
دیگر به صندوق بیمه سالمت رایگان مهاجرت کردند و بار مالی 
زیادی بر دوش دولت و بیمه ها تحمیل کردند که به همین علت 
قابلیت ادامه در ســال های بعد پیدا نکرد.مدیرکل دفتر مطالعات 
رفــاه اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
مجدد بحث پوشــش افراد فاقد بیمه در کشــور مطرح شد که 
در اســناد باالدستی از جمله سیاســت های کلی سالمت، قانون 
برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سنواتی سال جاری نیز مورد 
تاکید قرار گرفته اســت گفت: این عزم جدی در دولت و وزرات 
رفاه وجود داشــت که مسئله پوشــش بیمه برای آحاد مردم را 
به صورت فعاالنه پیگیری کند. بر همین اســاس، شناسایی افراد 
فاقد بیمه ســه دهک پایین انجام شد تا طی همکاری با سازمان 
بیمه سالمت تحت پوشش قرار بگیرند.موسوی نیک ادامه داد: این 
اقدام در راستای تکمیل پوشــش بیمه های اجتماعی که شامل 
بیمه سالمت هم می شــود در دست پیگیری در کشور است. به 
ویژه  با توجه به سند تحول دولت که توسط رئیس جمهور ابالغ 
شده است؛ این مهم به عنوان وظایف وزارت رفاه ذکر شده است. 
در سیاست های کلی تامین اجتماعی نیز استقرار نظام چندالیه 
تامین اجتماعی تاکید شــده که فراهم کردن پوشش بیمه آحاد 
مردم، بخشی از این پازل خواهد بود و به عنوان پیش نیاز بسیاری 
از سیاست های حمایتی در کشور الزم االجراست.وی با بیان اینکه 
عالوه بــر الزامات فوق، به منظــور انجام اصالحاتــی در حوزه 
هدفمندی یارانه های سالمت نیازمند تکمیل پوشش بیمه برای 
دهک های پایین درآمدی در جامعه هســتیم عنوان کرد: اقشار 
کم درآمد، جزو آســیب پذیرترین اقشار ما هستند.مدیرکل دفتر 
مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره 
انجام اصالحات نظام ارزی دارو نیز اظهار کرد: وقتی می خواهیم 
یارانه را از سمت عرضه و از سر زنجیره به انتهای زنجیره مصرف 
و بــه محل مصرف ببریم باید اصالحاتــی انجام دهیم که تغییر 
نظام ارزی دارو در همین راســتا انجام می شــود و بحثی بسیار 
جدی است. باتوجه به تصمیم دولت برای پرداخت مابه التفاوت 
ناشــی از افزایش قیمت دارو به بیمه ها، یکــی از پیش نیازهای 
جدی این امر نیز تکمیل پوشــش بیمه مردم است.موسوی نیک 
در پاسخ به اینکه آیا فهرست ارسال شده به سازمان بیمه سالمت 
شامل همه افراد فاقد بیمه در کشور است؟ اظهار کرد: خیر، این 
فهرســت مربوط به دهک های پایین درآمدی و در بیانی دقیق تر 
مربوط به ســه دهک پایین درآمدی است که تکلیف قانونی در 
این زمینه داشتیم تا این افراد به صورت رایگان بیمه شوند. حتما 
در دهک هــای درآمدی دیگر هم افراد فاقد بیمه وجود دارند که 
در صورت تمایل می توانند بــا تخفیف هایی در حق بیمه، تحت 
پوشــش بیمه ســالمت قرار بگیرند.وی اعالم کرد که فهرست 
ارســالی به سازمان بیمه ســالمت، پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر 
هســتند. آمار کلی و نهایی مجموع افراد فاقد بیمه را نمی توانیم 
بــه صورت قطعی اعالم کنیم چرا که آمارهای بیمه های تکمیلی 
و پایه ای دیگر غیر از بیمه ســالمت در حال تکمیل اســت که 
دهک های دیگر درآمدی را هم شــامل می شود. مهمترین بخش 
کار هــم همین بود و مهمترین گروه هدِف این سیاســت همان 

دهک های کمتر برخودار هستند که شناسایی شدند.

جزئیات بیمه رایگان ۳ دهک 
درآمدی از زبان وزیر بهداشت

وزیــز بهداشــت جزئیــات برقراری 
پوشــش بیمه رایگان برای سه دهک 
درآمــدی پاییــن را تشــریح کرد.به 
گزارش ایسنا، بهرام عین اللهی، گفت: 
از روز گذشته ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار 
فرد فاقد پوشش بیمه به بیمه سالمت 
معرفی شــده و تحت پوشــش بیمه 

رایگان قرار گرفتند.وی که در رسانه ملی سخن می گفت، افزود: 
وزارت بهداشــت  ۴۰۰ هــزار نفر را هم در دی ماه گذشــته در 
حاشیه شهرها به صورت آزمایشی بیمه کرده و ) ۱۷ اردیبهشت( 
هــم مابقی را بیمــه کردیم. حدود ۵۰۰ هزار نفر خارج از ســه 
دهک درآمدی بعد از خوداظهاری و آزمون ارزیابی وســع تحت 
پوشــش بیمه قرار خواهند گرفت.او تاکید کرد: خدمات بستری 
این افــراد در مراکز دولتی  تا ۹۰ درصد و خدمات ســرپایی تا 
۷۰ درصد  توســط بیمه پرداخت می شــود و خدمات برای همه 
یکســان است. پیامک به افراد بیمه شده ارسال و از روز یکشنبه 
۱۸ اردیبهشت می توانند از این بیمه استفاده کنند.وی در پایان 
تاکید کرد: اقالم دارویی چند نوع است ولی داروهای ضروری که 
با نســخه های الکترونیکی توسط پزشک تجویز می شود، فقط با 
پرداخت فرانشیز دریافت می شود. داروهای تقویتی و غیره تحت 
پوشش بیمه نیســت ولی هدف ما این است که میزان داروهای 

تحت پوشش بیمه را افزایش دهیم.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید توضیح داد؛
بهترین راهکار مدیریت یارانه نان چیست؟

سخنگوی کمیســیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه بهترین راهکار برای ساماندهی ارز 
ترجیحی، پرداخت یارانه به حلقه های انتهایی تولید اســت نــه مصرف کننده، گفت: اگر قیمت کاالهای 
اساسی مانند آرد، گندم و دارو آزاد و به ازای آن یارانه ای نقدی به حساب مردم واریز شود، آثار تورمی دارد 
به این معنا که نخســت تورمی مستقیم از افزایش قیمت ها به وجود می آید و در ادامه تورم غیرمستقیم 
و موثر نیز در ســایر کاالها و خدمات مرتبط ایجاد می شــود.به گزارش خانه ملت، محسن زنگنه درباره 
سازوکار مدیریت ارز ترجیحی، گفت: تخصیص ارز ترجیحی با شیوه کنونی و اختصاص این ارز به ابتدای 
زنجیره واردات شیوه ای غلط است اما باید به این نکته نیز توجه شود که اصالح و ترمیم این رویه ی اشتباه 
به گونه ای که اقتصاد کشور کمترین آسیب را ببنید موضوع مهمی است و نمی توان از کنار آن به سادگی 
گذشــت.نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت و زاوه در مجلس شورای اسالمی افزود: بارها پیش از این 
نیز تاکید کردم که اگر قیمت کاالهای اساسی مانند آرد، گندم، نهاده های دامی، دارو و... آزاد و به ازای آن 
یارانه ای نقدی به حساب مردم واریز شود، آثار تورمی در بازار ایجاد می شود به این معنا که نخست تورمی 
مســتقیم از افزایش قیمت ها به وجود می آید و در ادامه تورمی غیرمستقیمی و موثر در سایر کاالهای و 
خدمات مرتبط ایجاد خواهد شد، از سوی دیگر تورم انتظاری نیز به وجود خواهد آمد؛ به طور مثال زمانیکه 
قیمت نان، نهاده های دامی و گوشــت افزایش پیدا کند، در جامعه تورم انتظاری شــکل می گیرد و حتی 
خدماتی که با این کاالها نیز ارتباطی ندارند هم ممکن اســت دچار افزایش قیمت شوند.وی اضافه کرد: 
معموال دولت ها براســاس نسخه ای که طی ۲ دهه گذشته در کشور مرسوم شده، راحت ترین راه را پیش 
می گیرند به این معنا که قیمت ها را افزایش می دهند و ســپس به میزان سرانه افراد مبلغی را به حساب 
خانوار واریز می کنند؛ با فرض اینکه مبلغ واریزی به حساب خانوار با سرانه افراد برابر باشد، این مبلغ صرفا 
تورم مستقیم را جبران می کند و تورم غیرمستقیم و تورم انتظاری را جبران نمی کند به این معنا که به 
طور مثال ممکن اســت ۱۰۰ هزار تومان به کارت فرد واریز شود و شخص بتواند اختالف قیمت گوشت 
قرمز- زمان تخصیص ارز ترجیحی تا حذف این ارز- را پرداخت کند اما باید این سوال مطرح شود که رشد 

سایر هزینه ها چگونه تامین می شود.

یارانه 4۵ هزار تومانی در زندگی مردم هیچ اثری ندارد
ایــن نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مبلغ واریزی به حســاب خانوار به ازای افزایش قیمت ها 
ناشی از حذف ارز ترجیحی پس از مدتی نه تنها نمی تواند اختالف قیمت کاالهایی که برای آن ها یارانه در 
نظر گرفته شده را تامین کند، بلکه در تورم شکل گرفته نیز بی ارزش می شود مانند آنچه برای یارانه ۴۵ 
هزار تومانی اتفاق افتاد در حال حاضر با وجود اینکه ساالنه ۴۰ تا ۴۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی 
پرداخت می شــود اما این مبلغ در زندگی مردم هیچ اثری ندارد.زنگنه با بیان اینکه بهترین راهکار برای 
ساماندهی ارز ترجیحی، پرداخت یارانه به حلقه های انتهایی تولید است نه به مصرف کننده، با ذکر مثالی به 
تشریح این موضوع پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر کمتر از ۲۰۰ کارخانه ماکارانی اعم از کارگاه های 
تولید ماکارانی تا کارخانه های بزرگ در کشــور موجود اســت که ظرفیت تولید ساالنه آن ها یک میلیون 

و ۳۰۰ هزار تن است اما اکنون ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن تولید دارند و حدود ۳۰ درصد آن صادر می شود.

طبق اعــالم وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
برآورد هزینه مســکن خانوار مستاجر شهرنشین 
روی خط فقر در ســال ۱۴۰۱، نشان می دهد که 
به طور متوسط هزینه مستاجرین نزدیک به خط 
فقر ماهیانه حدود دومیلیــون و ۴۵۴ هزار تومان 
اســت که در باالترین نرخ در تهران ســه میلیون 
و ۸۲۲ هــزار تومــان و در پاییــن تریــن نرخ در 
خراســان جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است.به گزارش 
ایسنا، آزاده شــهاب، کارشــناس دفتر مطالعات 
رفاه اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
در نشســتی که پیرامون »فقر مســکن در ایران« 
در محــل این وزارتخانه برگزار شــد به ارائه نتایج 
مطالعه ای پیرامون ایــن موضوع پرداخت و گفت: 
بر اســاس برنامه اسکان بشــر سازمان ملل متحد 
و احصــای مفاهیم مورد نظــر و منطبق در ایران، 
فقر مســکن را می توان تعریف کرد.وی افزود: بر 
این اساس بد مسکنی و عدم دسترسی به مسکن 
مقرون به صرفه دو شاخص تعریف مسکن هستند. 
بد مســکنی یعنی درصد افرادی کــه حداقل در 
یکی از ابعاد مســکن )دسترسی به آب، دسترسی 
به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن 
بادوام و امنیت تصدی( دچار محرومیت هســتند. 
عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه نیز یعنی 
درصد افرادی که سهم مسکن، بیش از ۳۰ درصد 
هزینه های آنهاســت که به طــور خاص جمعیت 
مورد نظر برنامه های حمایتی مسکن را شامل می 
شوند.شهاب در ادامه شاخص های اندازه گیری فقر 
مسکن را برشمرد و گفت: درصد جمعیت فاقد آب 
آشامیدنی لوله کشی، درصد جمعیت فاقد حمام و 
سرویس بهداشتی، شاخص زیربنای واحد مسکونی، 
شــاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی، شاخص 
مصالح ساختمان و عمر بنا )درصد خانوارهایی که 
در ســکونتگاه بی دوام زندگی می کنند(، نسبت 
خانوارهای دارای ســند مالکیت نسبت به عرصه، 
اعیان یا هردو، شــاخص سهم مســکن در هزینه 
خانوار شهری و شاخص دسترسی به مسکن از این 

جمله است.

مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری 
و روستایی

کارشــناس دفتر مطالعات رفــاه اجتماعی وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی بــه ارائه تصویر فقر 
مسکن در ایران پرداخت و گفت: مهمترین چالش 
فقر مســکن در مناطق شهری، عدم دسترسی به 
مســکن مقرون به صرفــه و مهمترین چالش فقر 
مســکن در مناطق روستایی، بدمسکنی است که 
علت اصلی آن نوع »مصالح« به کار رفته اســت. بر 
این اساس، نرخ عدم دسترسی به مسکن مقرون به 

صرفه در مناطق شــهری ۴۹ درصد )۹.۵ میلیون 
خانوار( و نرخ بدمســکنی در مناطق روستایی ۴۰ 

درصد ) ۲.۴ میلیون خانوار( است.

41 درصد خانوارهای کشور در سال 99 دچار 
عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه

وی همچنین به بررسی شاخص های فقر مسکن در 
دهه ۹۰ پرداخت و گفت: شــاخص عدم دسترسی 
مقرون به صرفــه در این بازه زمانــی دارای روند 
افزایشی بوده اســت به طوری که در سال ۱۳۹۰ 
حدود ۳۳ درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱ درصد 
خانوارهای کشــور دارای سهم مسکن بیش از ۳۰ 
درصد در هزینه زندگی شــان بوده اند. همچنین 
نرخ بدمسکنی )محرومیت در حداقل یکی از ابعاد 

مسکن( دارای روند نزولی بوده است.

محروم ترین اســتان های کشــور بر اساس 
شاخص های بخش مسکن

وی همچنین محروم ترین اســتان های کشــور بر 
اســاس شاخص های بخش مســکن را نیز اعالم و 
اظهار کرد: محروم ترین استان های کشور در بخش 
مسکن، سیستان و بلوچســتان و کرمان هستند 
که در پنج شــاخص از شش شاخص مورد بررسی 
در بخش مســکن در وضعیت بدتری از میانگین 
کشــوری قرار دارند.شهاب درباره سهم مسکن در 
هزینه خانوار در دهــه ۹۰ نیز توضیح داد و اظهار 
کرد: روند افزایش سهم هزینه مسکن در کشور از 
سال ۱۳۹۷ با سرعت بیشتری نسبت به سال های 
گذشته افزایش یافته اســت و شرایط اقتصادی از 
دالیل اصلی این رخداد محســوب می شود. بر این 
اساس سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در 
ایران حدود ۱.۷ برابر این نسبت در اتحادیه اروپا و 

منطقه یورو بوده است.

نرخ فقر در خانوارهای مســتاجر شهری و 
روستایی

کارشــناس دفتر مطالعات رفــاه اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماری از مستاجران در 
ســال ۹۹ ارائه کرد و گفت: آمار متوسط کشوری 
مســتاجران ۱۹ درصد است؛ تهران با ۲۹.۳ درصد 
بیشترین میزان مستاجر و آذربایجان شرقی با ۷.۴ 
درصد کمترین میزان مستاجران را داراست. درصد 
خانوار مستاجر با هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد 
در بخش روستایی ۶ درصد و در بخش شهری ۹۴ 
درصد است. همچنین نرخ فقر در خانوار مستاجر 
در بخش شــهری ۲۷ و در بخش روســتایی ۱۷ 
درصد اســت.وی ادامه داد: درصد خانوار مستاجر 
شهری دارای هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد در 

سبد هزینه خانوار در سال ۱۳۹۹ مبین آن است که 
نرخ متوسط در مناطق شهری ۵۹ درصد است که 
در باالترین و پایین ترین نرخ خود، در تهران ۸۰.۴ 
و در خراسان جنوبی ۹ درصد است.شهاب با اشاره 
به اینکه مقایسه شاخص های رفاهی مستاجران و 
غیرمستاجران با متوسط کل کشور در سال ۱۳۹۹ 
نشان می دهد که مستاجران جهت برطرف کردن 
نیاز ســرپناه از سایر هزینه ها و لذت های زندگی 
می کاهند و در معرض آســیب پذیری بیشتری در 
جامعه هســتند گفت: در دهه ۹۰ ســهم هزینه 
مســکن در هزینه خانوار گروه مستاجران همواره 
باالتر از غیرمستاجران )۱.۱۳ برابر( است. با بررسی 
شاخص های فقر مسکن می توان گفت که مشکل 
اصلی مستاجران عدم دسترسی به مسکن مقرون 
به صرفه است.وی همچنین به روند شناسایی گروه 
جمعیتی آسیب پذیر مســتاجران در سال ۱۳۹۹ 
پرداخت و عنوان کرد: برآورد هزینه مسکن خانوار 
مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، 
نشان می دهد که به طور متوسط هزینه مستاجرین 
نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود دومیلیون و ۴۵۴ 
هزار تومان است که در باالترین نرخ در تهران سه 
میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و در پایین ترین نرخ در 

خراسان جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است.

خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینه های دیگر 
زندگی می کاهند تا هزینه مســکن را تامین 

کنند
وی افزود: در این بحث، مسکن مقرون به صرفه که 
به عنوان معیار درنظر گرفته می شود، در مقایسه با 
دیگر کشــورها در برخی استان ها وضعیت حادتر 
است و بالغ بر ۸۰ درصد خانوار مستاجر در تهران 
سهم هزینه مسکن شان از سبد هزینه خانوار، بیش 
از ۳۰ درصد اســت. خانوارهــای ایرانی نجیبانه از 
هزینه های دیگر زندگی می کاهند تا هزینه مسکن 
را تامین کنند که تا حدی اجتناب ناپذیرتر از سایر 
هزینه هاست. خانواده ها حتی از هزینه غذا و کاالی 

اساسی می زنند تا بهای مسکن را تامین کنند.
موســوی با بیان اینکه دغدغه اصلی، شناســایی 
گروه های هدف جهت قرار گرفتن ذیل چترحمایتی 
است گفت: دغدغه اصلی این است که کدام گروه ها 
استحقاق بیشــتری دارند تا در چتر حمایتی قرار 
بگیرند. ویژگی هــای اقتصادی و اجتماعی در این 
زمینه دخیل است از جمله فاقد درآمد ثابت بودن، 
تعداد فرزندان و زن سرپرست بودن است.مدیر دفتر 
مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: شناسایی 
گروه هدف در این قانون، برعهده وزارتخانه است و 

پیشنهاداتی نیز در زمینه ارائه داده است.

نرخ »خط فقر مسکن« در سال ۱۴۰۱

وزیر اقتصاد در جلسه علنی مجلس؛

یارانه کوپنی جایگزین حذف ارز ترجیحی می شود
ابعاد تازه از تزریق 12 هزار میلیاردی

عملیات گسترده در راه بورس

افزایش روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا

عضو هیات عامل صندوق توســعه ملی با اعالم اینکه این صندوق در ازای ســود از پیش تعیین شــده نسبت 
به ســرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیاردی در بازار ســهام اقدام کرده و در پایان دوره پنج ســال می تواند پول خود 
را برداشــت کند، گفت: صندوق با مجوزی که اخیرا صادر شــده، در حال آماده ســازی جهت ورود مستقیم و 
گســترده برای سرمایه گذاری جدید در بازار سرمایه اســت که از قراردادهای قبلی متفاوت خواهد بود.علیرضا 
میرمحمدصادقی-عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی- در گفت وگو با ایسنا، جزئیاتی 
از جریان سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی در صندوق تثبیت بازار سرمایه و جریان مجوز سرمایه گذاری های 
جدید در بورس را تشــریح کرد.این مقام مســئول در صندوق توسعه ملی با اشاره به این که مصوبه ورود به این 

سرمایه گذاری، در راستای حمایت....

تفاهم جدید گازی ایران و عراق

تعیین سازوکار پرداخت پول

معاون اقتصادی رئیس جمهور مطرح کرد:

احتمال پرداخت یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
هزار تومانی

معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: در راســتای توزیع عادالنه یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی ماهانه 
۴۰۰ هزار تومان به حســاب هر نفر از ســه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان به حساب هر نفر در پنج 
دهک بعدی واریز می شود.به گزارش ایلنا، محسن رضایی در خبر شبکه یک سیما گفت: دالر ۴۲۰۰ 
تومانی که به  صورت ارزان به تجار داده می شد، االن همان پول به صورت کاالبرگ در اختیار مردم 
قرار می گیرد. وی با بیان اینکه در دو ماه اول ارزش کاالبرگ به صورت نقد و اعتبار به حساب مردم 
واریز می شود تا از این پول استفاده کنند تا فشار ناشی از گرانی ها کاهش یابد، اظهار داشت: پس از 
دو ماه با توجه به قانون مجلس طرح بهه صورت کاالبرگ ادامه می یابد. معاون اقتصادی رئیس جمهور 
در مورد ارزش کاالبرگ برای طبقات باال و پایین جامعه، تصریح کرد: براســاس تصمیمی که شب 
گذشته اتخاذ شد، مقرر شد به هر نفر از طبقات پایین جامعه کاالبرگ به ارزش ۴۰۰ هزار تومان و 
به طبقات باال ۳۰۰ هزار تومان داده شود. به گفته رضایی، در راستای توزیع عادالنه یارانه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به حساب هر نفر از سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان به حساب هر 
نفر در پنج دهک بعدی واریز می شود.وی ادامه داد: پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزارتومان و ۳۰۰ هزارتومان 
که اعالم کردم، برآورد کارشناسان است و هنوز قطعی نشده است. به زودی رقم قطعی یارانه پرداختی 

را اعالم می کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی: توزیع کاالبرگ در دستور کار دولت

پرداخت یارانه نقدی موقتی است
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گزیده خبر

سرلشکر سالمی:
دشمنان ما در »حقیقت قدرت« شکننده 

هستند
فرمانده کل ســپاه گفت: دشــمنان ما به رغم برخی 
برتری ها درحوزه های فیزیک قدرت ، اما در »حقیقت 
قدرت« شــکننده بوده و بــه زودی فرو مــی ریزند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشــکر حسین سالمی 
فرمانده کل ســپاه در مراسم تجلیل و تکریم استادان 
و مربیان سپاه که در سالن همایش های والیت ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار 
شد، فلسفه آموزش در سپاه را تربیت پاسدارانی با قلب های مستحکم و آرمان 
های بزرگ توصیف و تصریح کرد: اســتکبار جهانی و دشمنان جامعه بشری در 
تالشــند تا ذهن جوانان از داده ها و اطالعات آنان تغذیه شــده و از این طریق 
تســلط فکری بر جوامع پیدا کنند.وی با بیان اینکه تقابل دشــمنان با انقالب 
اسالمی امروز تمامی ابعاد و عرصه ها از نظامی و امنیتی تا عرصه های سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی، علمی ، فرهنگی و عملیات روانی را شــامل می شود، گفت: 
انقالب شکوهمند اسالمی ایران در پیچ و خم نبردهای سنگین با دشمنان بزرگ 
با طول و عرض جهانی قوام یافته و بزرگ شده است.وی افزود: در چنین شرایطی 
به پاســداران و نیروهای مسلحی نیازمندیم که در عرصه جهاد کبیر مستحکم 
ایســتاده و از شکوه پوشــالی امپراطوری های بزرگ هراسی به دل راه ندهند و 
برخورداری از این مهم وجه تمایز ســپاه و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی با 
سایر نیروهای نظامی دنیا است.فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح 
بر شاکله معنوی خود استوار هســتند، گفت :شخصیت یک پاسدار ترکیبی از 
استحکام جسمانی، مقاومت فیزیکی ،ذهن خالق و متفکر و قلب مومن و سرشار 
از ایمان اســت و میدان آموزش در ســپاه میدان تربیت چنین انسان هایی می 
باشد.سرلشکر ســالمی در ادامه با بیان اینکه برای غلبه بر دشمن در ابتدا باید 
دشمن را به خوبی شناخت تصریح کرد: طول و عرض نبرد ما با دشمن، گستره 
استکبار است از این رو قلب های پاسداران هم باید وسیع باشد.وی با بیان اینکه 
امروز جنگ در تمامی ابعاد در حال تغییر است وتکیه بر قاعده های ثابت محکوم 
به شکســت می باشد اظهار کرد: اگر می خواستیم بر کلیشه ها تکیه کنیم باید 
تمامی عملیات ها را در دوران دفاع مقدس متوقف می کردیم و در برابر دشمن 
عقب می نشستیم اما با تکیه بر آموزه های قرآنی و بهره گیری از الگوی مقاومت، 
بر دشمن بعثی غلبه کردیم.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه عالم میدان تصادف 
نیست و پیروزی ها اتفاقی حاصل نمی شوند، بر اهمیت و ضرورت بهره مندی از 
دانش های نوین و ابزارهای جدید تاکید و تصریح کرد: دشمن را باید در شکوه 
خودساخته خود شکســت ؛ انقالب شکوهمند اسالمی و امامین انقالب هیمنه 
دشمن را در قلوب مومنین شکستند و امروز دشمنان ما به رغم برخی برتری ها 
درحوزه های فیزیک قدرت ، اما در »حقیقت قدرت« شــکننده بوده و به زودی 
فرو می ریزند.سرلشکر سالمی در پایان اظهار کرد: آموزش ها شخصیت سپاه را 
شکل می دهند و آموزش های عقیدتی و بصیرتی نقش مهمی در شکل گیری 
این شخصیت ایفا می کنند.گفتنی است، در این مراسم از جمعی از خانواده های 

معظم شهدا و اساتید و مربیان برتر سپاه تجلیل شد.

امیر حیدری:
دشمنان مولفه های اقتدار ما را نشانه 

رفته اند
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اقتدار جمهوری 
اسالمی در سایه توان نیروهای مسلح، گفت: دشمنان 
در پشت میز مذاکره روی مؤلفه های اقتدار ما انگشت 
گذاشــته و آن را نشانه گرفته اند.به گزارش خبرگزاری 
مهر، امیــر کیومرث حیدری، فرمانــده نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، صبح امروز، در پنجمین گردهمایی جهاد تبیین 
ویژه فرماندهان نیروی زمینی ارتش گفت: باید جایگاه والیت فقیه در بین آحاد 
کارکنــان ارتش تبیین و بیان شــود که والیت فقیه در قــرآن و در نزد خدا و 
ائمه معصومین، چه جایگاهــی دارد.وی ادامه داد: وظیفه رهبری در رأس نظام 
جمهوری اســالمی، ابتدا فراهم کردن شــرایط بهره مندی مردم از موهبت ها و 
نعمت های الهی است؛ اضافه بر این موجبات نیل به سعادت برای یک جامعه هم 
از کارهایی اســت که رهبر جامعه فراهم می کند.امیر حیدری افزود: از نظر عقل 
و شرع باید صراط مســتقیمی وجود داشته باشد تا پشت سرش حرکت کنیم 
که این صراط مســتقیم امروز همان ولی فقیه است.فرمانده نیروی زمینی ارتش 
تصریح کرد: اگر می خواهیم هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمند شویم باید از 
فرامین رهبری اطاعت کنیم؛ به همین دلیل یکی از اصول فرماندهی در نیروی 
زمینی را والیت محــوری قرار دادیم. هیچ فعلی را نباید انجام دهیم، مگر اینکه 
آن کار ریشــه در فرامین رهبری داشــته باشد و هیچ کاری را ترک نکنیم مگر 
اینکه نهی از آن در فرامین مقام معظم رهبری ریشه داشته باشد.وی به موضوع 
اقتدار جمهوری اسالمی در سایه توان نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: اولین 
نشانه اقتدار ما این است که امروز ۵ کشور عضو سازمان ملل دارای حق وتو، بر 
ســر میز مذاکره در مقابل ایران نشسته اند و به دنبال کاهش اقتدار بیشتر نظام 
جمهوری اسالمی هســتند؛ عالوه بر این امروز ۱۴۳ رسانه شنیداری و دیداری 
شبانه روزی علیه نظام سخن پراکنی می کنند تا افتخارآفرینی نظام را بپوشانند.

وی با بیان اینکه موشک های دوربرد اقتدار نظام جمهوری اسالمی است؛ تصریح 
کرد: کدام کشــور دنیا است که بتواند پایگاه عین االسد را بمباران موشکی کند؛ 
این نشانه اقتدار ماست که آمریکایی ها از عین االسد و کشورهای دیگر منطقه در 
حال فرار هســتند.امیر حیدری با تأکید بر اینکه دشمنان در پشت میز مذاکره 

روی مؤلفه های اقتدار ما انگشت گذاشته و آن را نشانه گرفته اند.

رئیسی:

 دنبال حذف یارانه کاالهای اساسی نیستیم
رئیس جمهور گفت: دولت به دنبال حذف یارانه کاالهای اساسی 
نیســت و تصمیم دولت این است محل پرداخت یارانه کاالهای 
اساسی جابه جا شود و به جای پرداخت یارانه به واردکننده وحلقه 
اول تأمین و توزیع کاال به حلقه آخر زنجیره تأمین و توزیع یعنی 
مصرف کننده پرداخت شــود.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری 
تسنیم، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شامگاه شنبه 
در نشســت هم اندیشــی با جمعی از اصناف و اتحادیه ها که تا 
بامداد یکشنبه به درازا کشید، با قدردانی از همراهی همیشگی 
اصناف و اتحادیه ها با انقالب و نظام جمهوری اســالمی ایران، 
گفــت: همواره به همه اعضای دولت اکیــداً توصیه کرده ام که 
به شــکل منظم و مستمر نشســت های مشــورتی با نخبگان 
عرصه های مختلف داشته باشند و نشست امشب را نیز برای خود 
فرصتی ارزشــمند می دانم.وی با بیان اینکه استفاده از نظرات 
نخبگان عرصه های مختلف به عنــوان صاحبان دانش، تجربه و 
توانایی، زمینه ساز تصمیم ســازی و تصمیم گیری های صحیح، 
اثرگــذار و ماندگار خواهد بود، افــزود: در زمینه اصالح نحوه و 
محل پرداخت یارانه محصوالت غذایی و کشاورزی از جمله نان 
شما باید طرف مشورت قرار بگیرید، چرا که تجارب شما حتماً 
می تواند در این زمینه برای دولت راهگشــا باشد.رئیس جمهور 
اظهار داشــت: استفاده از مشــورت اهالی فن در هر زمینه ای، 
ضریب خطا و اشتباه در تصمیم گیری ها را کاهش می دهد و از 
آن گذشــته وقتی هر تصمیمی در هر صنفی، متکی به نظرات 
کارشناســی و تجربه اهالی آن صنف باشــد، همکاری آنان در 
اجرای تصمیم را نیز به همراه خواهد داشت.رئیسی یکی از آثار 
مهم همراهی اصناف مختلف در اجرای تصمیمات و سیاست ها 
را مشارکت آنان در تبیین و اقناع افکار عمومی برای اجرای بهتر 
آن تصمیم دانست و ادامه داد: هر تصمیم و اقدامی، هرقدر هم 
که کارشناســانه باشد، اگر با همراهی مردم توأم نشود، موفق و 
کارگشا نخواهد بود؛ همراهی و همکاری اهالی اصناف مختلف و 
نیز مردم، رمز موفقیت اجرای تصمیمات و سیاست های دولت 
است.وی در ادامه سخنانش با تأیید اظهارات یکی از سخنرانان 
این نشست مبنی بر تفکیک قائل شدن بین گرانی و گران فروشی 
تصریح کرد: در تعیین مرز گرانی و گران فروشی سازمان حمایت 

از تولیدکننــده و مصرف کننــده مهمترین نقــش و جایگاه را 
دارد و بایــد به دقت به وظیفه خــود در قیمت گذاری و نظارت 
بر قیمت ها عمل کند تا نه آســیبی به تولیدکننده وارد شــود 
و نه به مصرف کننده اجحافی شــود.رئیس جمهور با ابراز اینکه 
فروشندگان کوچک خواربار و مواد لبنی بخشی مهم و مؤثر در 
چرخه توزیع کاال در کشــور هستند، خاطرنشان کرد: توجه به 
فروشــگاه های بزرگ نباید باعث غفلت از فروشگاه های کوچک 
شــود، این بخش از اصناف کشور ارتباطی تنگاتنگ و عمیق با 
مردم دارند و حمایت از آنهاـ  و البته نظارت بر عملکردشــانـ  
باعث تســهیل، تســریع و تأمین به صرفه اقالم مورد نیاز مردم 
خواهد شد.همچنین رئیســی به گالیه یکی دیگر از سخنرانان 
درباره بی توجهی دولت های قبل به طرح کارشناســی ارائه شده 
برای اصالح ســاختار شبکه توزیع شــیر در کشور اشاره کرد و 
گفت: مســئوالن مربوطه حتماً این موضوع را با توجه به نتایج 
مطالعات و بررسی های انجام شده در گذشته پیگیری کنند و به 
سرانجام برسانند.وی در ادامه توجه به احتمال کسری سرمایه 

در گردش تولیدکنندگان پس از اصالح نظام پرداخت یارانه مواد 
غذایی را که از ســوی یکی از سخنرانان مورد اشاره قرار گرفته 
بود، حائز اهمیت خواند و اضافه کرد: برای رفع این مشکل باید 
تسهیالتی در نظر گرفته شود که به سرعت و باسهولت در اختیار 
تولیدکنندگان مواد غذایی قرار گیرد تا روند تأمین نقدینگی و 
تولید آنان را دچار وقفه نشــود.رئیس جمهور با تأکید بر اینکه 
»در اجــرای این اصالحات اگر اصنــاف، اتحادیه ها و مردم پای 
کار نباشــند، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید«، اظهار داشت: 
زمینه های اجرای صحیح و دقیق این اصالحات بر پایه تبیین و 
اقناع افکار عمومی و نیز اصناف اســتوار است، ضمن اینکه باید 
بررسی شود اتخاذ کدام سازوکار، مانع از فاصله گرفتن از فضای 
رقابتــی و حفظ و ارتقای کیفیت در تولید خواهد شد.رئیســی 
همچنین با تأکید بر اینکه نباید قیمتی در بازار خودسرانه تغییر 
کند، تصریح کرد: مردم نباید هر روز شــاهد تغییر در قیمت ها 
باشند. اگر هم قیمتی تغییر می کند باید دالیل و زمینه های آن 
برای مردم تبیین و تشریح شــود.وی خاطرنشان کرد: یکی از 

عوامل اصلی موفقیت اصالحات مدنظر در نحوه و محل تخصیص 
یارانه مواد غذایی همراهی و نظارت دقیق اتحادیه ها و اصناف بر 
حوزه کاری خودشــان است. اصناف و اتحادیه ها کمک کنند تا 
با نظارت جدی بر بازار، جلوی ســوداگری، کم فروشی، احتکار 
و گران فروشــی گرفته شــود. در انتخاب مسئوالن اتحادیه ها و 
بازرسان افراد مناسب را انتخاب کنید که بر اساس اصول و قانون 

عمل کنند و منافع ملی را همواره مد نظر قرار دهند.
رئیس جمهــور ادامــه داد: اجازه ندهید هم صنــف بودن باعث 
رودربایستی و مانع نظارت جدی و مؤثر بر عملکرد اصناف شود، 
افرادی را برای این کار انتخاب کنید که اهل حساب کشی جدی 
در زمینــه اجرای قانون و تأمین منافع مردم باشــند. مجموعه 
این اقدامــات باید موجب آرامش مردم و ثبات در بازار شــود.

رئیسی با اشــاره به اینکه وجود نرخ های متفاوت برای کاالها و 
خدمات واحد، همواره بستر ایجاد فساد و رانت بوده است، گفت: 
مهمترین اقدام در زمینه مبارزه با فســاد، رفع بسترها و اصالح 
زمینه های ایجاد فساد است.وی با تأکید بر اینکه هدف دولت از 
اصالح نحوه و محل پرداخت یارانه مواد غذایی اجرای عدالت در 
پرداخت یارانه ها است، افزود: هدف دولت این است که با کمک 
اصناف و اتحادیه ها، کاری کند تا مردم مزه شیرین عدالت را در 
پرداخت یارانه ها بچشند. این موضوع باید به طور شفاف و دقیق 
برای مردم تبیین شود، دولت تصمیم اقتصادی محرمانه ندارد 
و باور داریم که اگر مــردم در جریان جزئیات این تصمیم قرار 
گیرند، همراه دولت خواهند بود چرا که ما به دنبال تأمین منافع 
مردم هســتیم.رئیس جمهور اظهار داشت: دولت هرگز به دنبال 
حذف یارانه کاالهای اساسی نیست، بلکه تصمیم دولت این است 
که محل پرداخت یارانه کاالهای اساسی جابه جا شود و به جای 
پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه اول تأمین و توزیع کاال، به 
حلقه آخر زنجیره تأمین و توزیع، یعنی مصرف کننده پرداخت 
شود.رئیســی با تکــرار دوباره این نکته که »همــواره به وزرا و 
کارگزاران دولت توصیه کرده ام که با نخبگان عرصه های مختلف 
نشست های منظم داشته باشند«، تصریح کرد: یکی از جلوه های 
مردمی بودن دولت همین نشست های نخبگانی و بهره مند شدن 

از نظرات الیه های مختلف مردم است.

لنــدن – ایرنــا – »انریکه مورا« معــاون دبیرکل 
ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ 
کننــده مذاکرات رفــع تحریم هــا درحالی برای 
دومین بار از زمــان تنفس در گفت وگوهای وین 
به تهران سفر خواهدکرد که انتظار می رود با ارائه  
پیشنهادهای منطقی و تامین کننده خواسته های 
مشروع ایران، به دیدار مقام های عالی کشور برود.

به گزارش خبرنگار ایرنا در لندن، تا لحظه انتشار 
این خبر هنوز مقام های رسمی اتحادیه اروپا سفر 
آقای مورا به تهران را بطور رسمی اعالم نکرده اند. با 
این حال منابع مطلع می گوید که برنامه سفر آقای 
مورا به تهران ، سفری ســه یا چهار روزه خواهد 
بود و قرار اســت وی با شماری از مسئوالن کشور 
دیدار و گفت وگو کند.  اشــتفنی لیختن اشتاین 
خبرنگار اتریشــی در توئیتر خود اینگونه نوشته 
اســت: ظاهرا آقای مورا روز سه شنبه وارد تهران 
می شــود و تا روز جمعه با همتایان ایرانی مذاکره 
خواهد کرد.نشریه فایننشال تایمز دیروز )یکشنبه( 
در گزارشی با عنوان »آخرین تالش های اتحادیه 
اروپا برای نجات توافق هســته ای ایران« به نقل 
از جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، مدعی شد: اتحادیه اروپا آخرین تالش خود 
برای نجات توافق هســته ای و شکستن بن بست 
ناشی از خواسته تهران از واشنگتن برای حذف نام 
سپاه پاسداران از فهرست تروریستی را انجام می 
دهد.بورل به این نشــریه انگلیسی گفته است که 
بدنبــال راه حلی میانه برای پایان دادن به این بن 
بست است که خطر برهم زدن بیش از یک سال 
تالش های دیپلماتیک اروپا را برای دســتیابی به 
توافقی که به بازگشت آمریکا به توافق هسته ای 
۲۰۱۵ و لغو تحریم های ایران منتهی می شود، در 
بر دارد.مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به 
نوشته فایننشال تایمز، در حال بررسی سناریویی 
اســت که به موجب آن، عنوان تروریستی از سپاه 
پاسداران برداشته شود، اما بر بخش های دیگر این 

ســازمان باقی ماند. به گزارش ایرنا، موضوع خارج 
کردن لیست اشخاص حقیقی و حقوقی از لیست 
قرمز و تحریم هــای یکجانبه آمریکایی ها، یکی از 
موضوعات اصلی ایران در مذاکرات است. حسین 
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در این باره 
اظهار داشت: در موضوع سپاه پاسداران آن چیزی 
که مهم اســت اینکه باید جایگاه و نقش سپاه، به 
عنوان نقش امنیتــی و دفاعی ما مورد توجه قرار 
گیرد.وی با تاکید بر لزوم خروج ســپاه از لیست 
تحریم ها تصریح کرد: مقامات ارشد سپاه همواره 
به مــا یادآوری می کنند در راســتای منافع ملی 
کشور، هرچه الزم اســت انجام بدهید و موضوع 
سپاه پاسداران را در اولویت خود قرار ندهید. این 
ازخودگذشتگی سپاه پاسداران است و این نهاد از 
مجموعه های اصلی کشور است.وزیر امور خارجه 
با تاکید بر اینکه دســت یابی به توافق نهایی در 
وین فقط با رعایت کامل خطوط قرمز و بدیهیات 
حاصل می شود خاطر نشــان کرد که جمهوری 
اسالمی ایران برسر خطوط قرمز سازش نمی کند.

چرا خروج نام سپاه از فهرست تحریم های 
آمریکا اهمیت دارد

دولت ســابق آمریکا در اقدامی غیرقانونی ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی ایران به عنوان یک 
نهاد رســمی نظامی را در فهرست »سازمان های 
تروریستی خارجی« )لیست FTO( قرار داد. دولت 
دونالد ترامپ فقط به این تصمیم اکتفا نکرد و در 
اقدامی »خودســرانه« فرمانده وقت سپاه قدس، 
ســردار سپهبد قاسم ســلیمانی را طی عملیاتی 
تروریســتی و بزدالنه به شــهادت رساند.فرمانده 
فقید ســپاه قدس که برای انجام ســفری رسمی 
و غیرنظامی به عراق ســفر کرده بود، بامداد روز 
جمعه )۱۳ دی ۱۳۹۹(  به همراه ۸  نفر دیگر در 
مسیر فرودگاه بغداد طبق دستور مستقیم »دونالد 
ترامپ« و بــا پهپادهای وزارت دفاع این کشــور 

)پنتاگون( ترور شــد و به شهادت رسید.این اقدام 
همان موقع از سوی شماری از نمایندگان کنگره 
آمریکا و نهادهای بین المللی مورد انتقاد قرار گرفت 
و نوعــی اعالم جنگ از ســوی آمریکا علیه ایران 
تعبیر شد.  »برنی سندرز« سناتور دمکرات آمریکا 
اقدام تروریستی دولت ترامپ را اقدامی خطرناک و 
تنش زا توصیف کرد که ایاالت متحده را به جنگ 
فاجعه بار دیگری در خاورمیانه نزدیک تر می کند.  
همچنین »اَگنس کاالمارد« گزارشگر وقت سازمان 
ملل متحد در زمینه قتل های خودســرانه به قتل 
رســاندن فرمانده نظامی ایــران را خالف قوانین 
بین المللی و منشــور سازمان ملل متحد دانست. 
وی در گفت وگویی تصریح کرد؛ ادعای آمریکایی 
ها مبنی بر اینکه ترور سلیمانی برای دفاع از خود 
بوده است، ثابت نمی کند که وی در صدد حمله 
یا برنامه ریزی برای حمله قریب الوقوع بوده است. 
این مقام ســازمان ملل افزود: معتقدم آمریکا در 
اثبات اینکه حمله این کشــور دفــاع از خود بوده 
است نیز، شکست خورد. کاالمارد اظهار داشت که 
آمریکا اصــل حاکم بر روابط بین المللی و حقوق 
بین الملل را خدشــه دار کرد.بــا این حال ایاالت 
متحده نه تنها از این اقدام غیرقانونی عذرخواهی 
نکرده که سناتورهای آمریکایی هفته پیش دومین 
طرح ضد ایرانی خود را با هدف جلوگیری از احیای 
توافق هسته ای و لغو تحریم های ظالمانه علیه سپاه 

پاســداران انقالب اسالمی تصویب کردند.مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا می گوید که به 
عنوان هماهنگ کننده )مذاکرات وین(، پیشنهاد 
خود را در زمینه موضوع حذف ســپاه پاســداران 
به رئیس جمهوری آمریکا ارائه داده اســت.به هر 
روی قرار دادن سپاه در »سازمان های تروریستی 
خارجی« یک خطای فاحش از سوی دولت آمریکا 
بود که می تواند در بلندمدت تاثیر منفی بســیار 
مهمی بر رژیم حقوقی حاکم بر نزاع های مسلحانه 
بین المللی بگذارد.ثبت سپاه در این فهرست نه تنها 
با معیارهای حقوقی مصرح در قوانین داخلی خود 
آمریکا سازگار نبود، بلکه باب کردن این بدعت در 
روابط بین الملل خطر »سیاســی شدن« و به تبع 
تضعیف نظام حقوقی حاکم بر نزاع های بین المللی 
را نیز  به دنبال خواهد داشت.حقیقت هم این است 
که علیرغم ادعای مغرضانه، سپاه پاسداران  با هیچ 
معیاری یک سازمان تروریستی محسوب نمی شود؛ 
بلکه ســپاه نیروی مسلح رسمی یک کشور عضو 
سازمان ملل متحد اســت  و از تمام ویژگی های 
یک ارتــش کنوانســیونل و متعــارف برخوردار 
اســت.بنابراین حذف نام ســپاه ایران از فهرست 
سازمان های تروریستی  آمریکا یک اقدام ضروری 
بسیار مثبت تلقی خواهد شد که در حفظ تمامیت 

قوانین بین الملل کمک بسزایی خواهد کرد.

تنفس طوالنی به نفع مذاکرات نیست
ایران و اتحادیه اروپا درباره تبعات طوالنی شــدن 
تنفس مذاکرات که از ۲۰ اســفند آغاز شده است 
اشــتراک نظر دارند. سایر کشــورهای مشارکت 
کننــده در گفت  وگوها هــم خواهان جمع بندی 
سریع تر مذاکرات هســتند اما ایاالت متحده که 
عامل اصلی وضع کنونی است حاضر به برداشتن 
گام های اعتمادساز نیســت و به دلیل تناقض در 
رفتار، تعصبــات غلط، تعلــل در تصمیم گیری، 
زیاده خواهی و طرح درخواست های جدید، مخل 
روند جمع بندی گفت  وگوها شده و دست یابی به 
توافق نهایی را با چالش مواجه کرده است.چندی 
پیش ۴۰ تن از دیپلمات های اسبق اروپایی در نامه 

ای سرگشاده، خواســتار انعطاف پذیری طرفین 
مذاکــره برای حل و فصــل موضوعات باقی مانده 
شــدند. در این نامه آمده اســت: دو ســناریوی 
احتمالی پیش رو قرار دارد. یک مورد آنکه آمریکا 
به سرعت رهبری قاطع و انعطاف الزم را برای حل 
موضوعــات باقی مانده از اختالفات سیاســی )نه 
هسته ای( با تهران را نشــان دهد. در مورد دوم، 
طرفین وارد یک بن بست می شوند که به نفع هیچ 
یک نیست و خطر تبدیل شدن به چرخه افزایش 
تنش هسته ای را در بر دارد و به ناچار با استفاده 
بیشــتر از ابزارهای قهری توام است.در ادامه آمده 
است: براســاس تجربه طوالنی ما در دیپلماسی و 
حکومت داری، ما دستیابی به توافق را کامال ممکن 
مــی بینیم. ما از آمریــکا و  ایران می خواهیم در 
برخورد با یــک موضوع حیاتی برای رژیم جهانی 
منع اشــاعه هسته ای و ثبات منطقه ای، انعطاف 
پذیری نشــان دهند و این مذاکــرات را در قالب 
یک نتیجــه موفقیت آمیز نظــاره کنند.ایران به 
عنوان کشوری مسئولیت پذیر که به رغم اقدامات 
غیرقانونی آمریکا، حداکثر شجاعت و بصیرت خود 
را با موافقت برای مشارکت در مذاکرات نشان داد، 
آخرین پیشنهادات خود را برای رسیدن به توافق 
ارائه و بصراحت اعالم کرده که از خطوط قرمز خود 
عبور نخواهد کرد.وزیر امور خارجه کشورمان هم 
تاکید کرده اســت؛ اگر طرف آمریکایی اراده الزم 
را برای حل و فصل مســائل باقی مانده داشــته 
باشــد ایران آمادگی دارد تا در نخستین فرصت 
با حضور وزرا در ویــن روز جمع بندی و تصمیم 
نهایی را برگزار کند و به نقطه پایانی توافق برسیم.

شدر پایان اشــاره به این نکته هم خالی از لطف 
نیست که جنگ در اوکراین نشان داد که طوالنی 
شدن مذاکرات به نفع کسی نیست و اضافه شدن 
بحران های خواسته یا ناخواسته در عرصه بین الملل 
می تواند روند گفت وگوها را تحت تاثیر قرار دهد. از 
این منظر اتحادیه اروپا می تواند از فرصت منحصر 
به فرد صبوری ایران برای تسهیل توافق نهایی در 
ویــن و معرفی خود به عنــوان یک طرف معتبر، 

بهره برداری کند.

آیا»مورا«باپیشنهادهایمنطقیبهتهرانمیآید؟

رئیس کمیســیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: دولت در اصالح نظام ارزی و حمایت باید در کنار تبیین ظرافت ها در ابعاد فنی، به 
ابعاد اجتماعی، پذیرش اجتماعی و تبیین افکار عمومی هم توجه کند.به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس الدین حسینی در جلسه علنی 
روز )یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه( مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: باید به اصالح نظام ارزی و نظام حمایت توجه کرد و آن ها را از 
هم تفکیک کرد. اگر این کار درســت اجرا شــود، می تواند اقداما ت درستی را به دنبال داشته باشد اما اگر درست انجام نشود، کار برای 
آینده سخت می شود.نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: باید ابعاد اجتماعی اصالحات اقتصادی مورد توجه دولت باشد. متأسفانه در این موضوع در اقناع 
افکار عمومی، حرکت منسجمی صورت نگرفته است. در قانون بودجه ۱۴۰۱ به صراحت آمده که اگر قرار است کاالیی از سبد ارز ترجیحی حذف شود، زیان رفاه عمومی نیز 
باید جبران شود.رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: طراحی فنی، صنف و صنعت می تواند بر مدل سنتی تقدم داشته باشد و سوال 
این است که این موضوع روی بودجه خانوار اثر خواهد داشت که قطعاً اثر دارد و سوال ما از دولتمردان این است که چرا با مردم صحبت نکردید و پیش از آن یارانه را به مردم 
پرداخت نکردید؟حسینی تاکید کرد: الزم بود شخص رئیس جمهور و یا مخبر به مجلس می آمد و ابعاد این طرح را تشریح می کرد چرا که سیاست های پولی، ارزی، تجاری، 
مالی و جبرانی در این موضوع مهم اســت که برای مردم تبیین نشــده است.وی با اشاره به جلسه ای که با حضور رئیس جمهور در آن حضور داشته است، اظهار داشت: در آن 

جلسه به رئیس جمهور گفتم حدود یک ماه از سال گذشته اما هنوز کتاب مقررات صادرات و واردات، ابالغ نشده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی لبه دفاعی نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران است که در عمق بیش از ۲ هزار 
کیلومتری آب های آزاد حضور دارد.به گزارش خبرنگار مهر، آیین تبادل تفاهم نامه همکاری های مشترک نیروی دریایی ارتش با حضور 
امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی در ستاد فرماندهی نیروی دریایی ارتش 
برگزار شد.دریادار ایرانی در مراسم، اظهار داشت: بنای حرکت نیروی دریایی ارتش فرامین مقام معظم رهبری است که ایشان نگاه ویژه ای 

به توسعه سواحل مکران دارند؛ بنا بر این تحقق این هدف راهبردی، نیاز به آموزش و پرورش و توجه به توسعه دارد.وی ادامه داد: ما می توانیم با همکاری حرکت مؤثری را در 
سواحل مکران انجام دهیم؛ البته توجه و تمرکز بر روی ساکنان این مناطق است و تالش داریم با همکاری سایر سازمان ها اقدامات مؤثری در این مناطق انجام دهیم.دریادار 
ایرانی با اشاره به خدمات نیروی دریایی ارتش به مردم و حضور به موقع در هنگام بروز بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله، گفت: در اتفاقات و حوادث رخ داده، نیروی دریایی در 
خدمت رسانی به مردم پیشگام بوده و تالش داریم با همکاری با جهاد دانشگاهی، سطح آموزش و توانمندی های نیروهای خود را برای خدمت به مردم و البته کارآمدی بیشتر 
ارتقا دهیم.فرمانده نیروی دریایی ارتش استفاده صحیح از زمان را بسیار مهم برشمرد و بیان کرد: امیدواریم با همکاری و مشارکت هم بتوانیم به جایگاهی برسیم که بتوانیم 
بگوییم از منطقه محرومیت زدایی شده است.وی توجه به ارتقای سطح بهداشت در سواحل مکران را یکی از اولویت های توسعه سواحل مکران دانست و تأکید کرد: باید تالش 

کنیم تا با آموزش و توسعه سطح بهداشت، فرهنگ، فناوری و تکنولوژی به توسعه این مناطق بیفزاییم.

حسینی در صحن مجلس:

اصالحنظامارزیبایدبااقناعسازیمردمباشد
امیر دریادار ایرانی مطرح کرد؛

استقراردائم»نداجا«درآبهایآزاد
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گزیده خبر

ارزش واقعی سهام عدالت افزایش یافت 
اما...

هر چند ارزش واقعی سهام عدالت متاثر از شرایط صعودی بازار سرمایه نسبت به 
ماه قبل افزایش داشته است اما همچنان امکان فروش این سهام برای مشموالن 
وجود ندارد و هنوز زمانی برای آغاز فروش اعالم نشده است.به گزارش ایسنا، پس 
از آزادسازی سهام عدالت، مشموالن این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت 
www.samanese. ســهام خود انتخاب کرده بودند، می توانند با مراجعه به سامانه

ir ارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند. این ارزش یکسان 
نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی می شود. برای مثال، ارزش 
واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۹، 
۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشــت، در حالی که قیمت این سهام در 
۱۶ تیرماه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود. سهامی 
که در روزهای نخســتین آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت  ماه و خرداد 
ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.در این راستا، در یازدهم 
مهرماه ســال گذشته ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی 
بیــش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومــان و در ۲۸ آبان ماه حدود ۱۱ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت. اما روند نزولی در بورس باعث کاهش این ارزش 
شــد. به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در 
۲۹ بهمن ماه سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان قیمت داشت.در نهم 
فروردین ماه سال جدید ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی 
۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با توجه به صعود بازار در روزهای گذشته، 
در اواخر فروردین این رقم به حدود  ۱۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان رسید. طبق 
آخرین آمار افزایش ارزش سهام عدالت ادامه دارد و اکنون به ۱۲ میلیون و ۷۶۳ 
هزار تومان رســیده است.البته همچنان امکان فروش این سهام برای مشموالن 
وجود ندارد و این افراد همچنان باید منتظر تصمیم مسئوالن برای تعیین تکلیف 
سهام عدالت باشــند. بر این اساس مجید عشقی در آخرین اظهار نظر خود در 
مورد سهام عدالت اعالم کرده بود که: نحوه فروش سهام عدالت در سال  ۱۳۹۹ با 
ایرادات جدی مواجه بود، اکنون در شورای عالی بورس و کارگروهی که به عنوان 
زیرمجموعه این شــورا فعال است، در حال بررســی شیوه فروش سهام عدالت 
هســتیم تا آن را به مرحله نهایی برسانیم. طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب 
در ابالغیه سهام عدالت، اصل بر این است تا مردم از سهام عدالت خود به عنوان 
دارایی آینده دار نگه داری کنند.افرادی که در سال  ۱۳۹۹ اقدام به فروش سهام 
عدالت خود نکردند و آن را در اختیار دارند، کســب ســود سالیانه خوبی کسب 
کردند که این ســود در سال ۱۴۰۱ به طور حتم بیشتر خواهد شد و این منافع 
به صورت بلندمدت در اختیار مردم قرار می گیرد. فراهم شــدن بسترهای الزم 
برای فروش یک باره سهام عدالت توسط سهامداران، ضمن ایجاد زیان مشموالن 
سهام عدالت، سبب ایجاد هیجان شدید در کلیت بازار سرمایه می شود؛ بنابراین 
تصمیم بر این اســت تا روشی درنظر گرفته شود که مردم آن را به عنوان دارایی 
نزد خود نگه دارند و آن را به فروش نرسانند.با توجه به تصمیم اتخاذشده بعد از 
مصوبه شورای عالی بورس، فروش سهام عدالت به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
باز خواهد شد، اما اکنون نمی توان زمان دقیقی را برای آغاز فروش سهام عدالت 

اعالم کرد.

سرعت و کیفیت در افتتاح پروژه های عمرانی 
در دستور کار شهرداری کرج قرار دارد

پردیس ســلیمانی :شــهردار کرج گفــت: تکمیل و 
افتتــاح پروژه هــای عمرانی بــا دو آیتم ســرعت و 
کیفیــت در دســتور دوره ششــم مدیریت شــهری 
قــرار گرفته اســت.مصطفی ســعیدی بــا همراهی 
معاونیــن مالی و اقتصــادی، فنــی و عمرانی، رئیس 

ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شــهری، مشــاورین و پیمانکاران پروژه 
ها در محــل در اجرای طرح های کنارگذر مهرشــهر و تقاطع غیرهمســطح 
ماهــان – آزادی حضــور یافــت و از نزدیــک در جریــاِن آخریــن اقدامات 
 اجرایــی در جهت بهره بــرداری از آنها تا پایاِن خرداد ماه امســال قرار گرفت.

 وی با بیان اینکه با حمایت های شــورای شــهر فضای خوبــی برای تکمیل 
پــروژه هــای عمرانــی و توجه بــه مطالباِت شــهروندان در ســطح محالت 
شــکل گرفته اســت، ادامــه داد: انتظار مــی رود که تاثیر کارهــای جهادی 
و پیگیــری ها و نظارت ها به صورت روزانه در چهرهِ شــهر مشــاهده گردد و 
 هیچ پــروژه ای حتی برای مدتــی کوتاه نباید تعطیل یا نیمه تعطیل باشــد.

دعوت آستان مقدس علوی از مسجد مقدس 
جمکران برای حضور در همایش بین المللی 

اعتاب مقدس
دعوتنامه تولیت حرم امیرالمومنین)ع( به منظور دعوت از نمایندگان مســجد 
مقدس جمکران به همایش بین المللی آســتان های مقدس که با محور انتقال 
تجارب و توســعه خدمت به زائرین در نجف اشــرف برگزار خواهد شد، توسط 
نمایندگان این آستان مقدس تحویل قائم مقام تولیت مسجد مقدس جمکران 
شــد.به گزارش مرکز خبر مسجد مقدس جمکران،  دکتر سلیم الجصانی عضو 
هیئــت امناء و ســالم الجبوری معــاون روابط عمومی حرم حضــرت امیر)ع( 
پیش از ظهر امروز با حضور در مســجد مقدس جمکران دعوتنامه تولیت حرم 
امیرالمومنین)ع(  جهت دعوت و حضور نمایندگان این مکان مقدس در همایش 
بین المللی آســتان های مقدس که با محور انتقال تجارب و توسعه خدمت به 

زائرین در آستان مقدس علوی برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی،  اجتماعی و امور استان 
های سازمان تامین اجتماعی؛

وام بازنشستگان در 
سال ۱۴۰۱ افزایش 

می یابد
معاون فرهنگی،  اجتماعی و امور استان های 
ســازمان تامیــن اجتماعــی از افزایش 
این  بازنشستگان  سقف وام قرض الحسنه 
سازمان در سال جاری خبر داد.به گزارش 
تسنیم، احمد اسفندیاری معاون فرهنگی،  
اجتماعی و امور استان های سازمان تامین 
اجتماعی با اشــاره به افزایــش مبلغ وام 
قرض الحسنه بازنشســتگان این سازمان، 
اظهار کرد: بنا بر تصمیم اخذ شــده رقم 
وام بازنشســتگان از ۷ میلیــون بــه ۱۰ 
میلیون تومان در ســال جــاری افزایش 
پیدا کرده اســت.وی با اشــاره به ثبت نام 
و زمــان پرداخت وام قرض الحســنه ۱۰  
میلیون تومانی به بازنشســتگان، تصریح 
کرد: بازنشستگان می توانند از طریق دفاتر 
کانون بازنشستگی در استان های مختلف 
نسبت به ثبت نام خود و بارگذاری مدارک 
اقدام کنند.معــاون فرهنگی،  اجتماعی و 
امور استان های سازمان تامین اجتماعی، 
گفــت: البته به زودی ســایتی از ســوی 
ســازمان تامین اجتماعی جهت ثبت نام 
بازنشستگان در ارتباط با وام قرض الحسنه 
اعالم خواهد شــد و بازنشســتگان از این 
طریق هــم می توانند نســبت به ثبت نام 
وام اقــدام کنند.اســفندیاری در رابطه با 
تعــداد بازنشســتگان دریافت کننده وام 
قرض الحســنه، گفــت: ســازمان تامین 
اجتماعــی محدودیتی برای ثبت نام ندارد 
و امســال ۵۰۰ هزار نفر از بازنشستگان از 
این تســهیالت بهره ببرند.وی گفت: پس 
از ثبت نام بازنشســتگان در دفاتر کانون 
بازنشستگی و به زودی از طریق سایت ذکر 
شده؛  این افراد جهت دریافت وام خود به 

بانک های عامل معرفی می شوند.

وزیر اقتصاد در جلسه علنی مجلس؛

یارانه کوپنی جایگزین حذف ارز ترجیحی می شود
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از خانه ملت، احسان خاندوزی 
وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشســت علنی امروز )یکشنبه، 
۱۸ اردیبهشــت ماه( مجلس شــورای اســالمی، گفت: پیرو 
مصوبه بودجه ســال ۱۴۰۱ که دولت را مکلف به ساماندهی 
ارز ترجیحی کرده و حکم مشابه این مصوبه طی سال گذشته، 
دولت تالش کرده تا زمینه های اجرای این حکم را در ســتاد 
اقتصادی برنامه ریزی کند.وی ادامه داد: براین اســاس مقرر 
شــد بعد از ماه مبارک رمضان مقدمات حکم اجرایی ســتاد 
اقتصادی دولت اجرایی شــود، یکی از مهم ترین و راهبردی 
ترین کاالها در بحث کاالهای دریافت کننده ارز ترجیحی که 
برای امنیت غذایی و نظام اجتماعی کشور بسیار حائز اهمیت 
بوده و به آن گره خورده اســت، نان بود.خاندوزی تاکید کرد: 
افزایش قیمت ها بعد از ناآرامی هایی که در حوزه اوراســیا به 
عنــوان حوزه و منطقه تامین کننده یک ســوم غالت جهان 
شکل گرفت، کشــورهای منطقه ما از ناحیه تامین کاالهای 
اساسی و غالت مورد نیاز و هم از جهات قیمت دچار نوساناتی 
شدند، براین  اساس سیاست هایی را در خصوص تعرفه اتخاذ 
کردند تا مجموعا به صرفه شــدن خروج این دسته از کاالها 
از کشورشــان نشود.وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: به 
دلیل آنکه امکان داشــت ما در کشــور از جهت تامین کاال و 
بحث قاچاق مســائلی شکل بگیرد ما نیز ناچار بودیم در کنار 
حکم قانون، تدبیر ویژه ای اتخاذ کنیم تا برنامه اقتصادی دولت 
مبنی بر تامین کاالی اساسی با حفظ قدرت خرید و پرداخت 
از جیب مردم برای رعایت عدالت به خوبی اجرایی شود و این 
موضوع همچنان در دستورکار ما قرار دارد البته شرایط جدید 
مجریان را در معرض تصمیمــات جدید قرار داد.وی تصریح 
کرد: دولت به جهت سیاست و اهمیت حوزه تامین نان برنامه 
ای را متفاوت از ســایر کاالها به ســتاد اقتصادی دولت ارائه 
کرد که به موجب آن طرح هوشمندسازی نظام تامین نان به 
تفکیک کدملی، مناطق جغرافیایی، گروه ها و اقشار حمایتی 

در دستورکار قرار گرفت و این طرح برای نخستین بار در کشور 
شــکل گرفت و براســاس آن امکان رصد صفر تا صد زنجیره 
یعنی از زمان واردات گندم در انبارها، کارخانه ها، شرکت های 
پخش، نانوایی های ســنتی و صنعتی به خوبی فراهم خواهد 
شد.خاندوزی تاکید کرد: اگر دولت های گذشته بستر اطالعات 
الکترونیک و سامانه را فراهم می کردند، ما امروز می توانستیم 
بدون سیاست قیمتی مانع قاچاق و ابزار کنترلی بازار شویم اما 
این موضوع در گذشته فراهم نشد زیرا اتخاذ سیاست قیمتی 
برخالف یکی از جریان هــای آزادی گرا در حوزه اقتصاد که 
فکر می کند همه اصالحات باید با آزادسازی قیمت ها انجام 

شــود، بود.وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: راهبرد دولت 
این اســت که اصالح ساختار و سیاست قیمتی مقدم بر سایر 
موارد است البته این موارد به تنهایی حل کننده قاچاق، دور 
ریز و پایین بودن بهره وری نیست بنابراین اصالح ساختار در 
اولویت کار دولت قرار گرفت و در هفته ها و ماه های گذشته 
تالش های جدی ای را با کمک شبکه بانکی و بانک مرکزی 
برای ایجاد این ســامانه و زیرســاخت جدید انجام دادیم.وی 
افزود: تالش ما این اســت که بعد از افزایش قیمت آرد، که به 
معنای کاهش انگیزه قاچاق است بتوانیم عنصر مهم که همانا 
پرداخت نان از جیب مصرف کننده است را  در کشور ثابت و 

تضمینی نگاه داریم. همزمانی این دو سیاست عملکرد را برای 
دولت مشکل می کند، شــاید اجرای هرکدام به تنهایی کار 
سختی نبود و ما تالش می کنیم این دو سیاست را به صورت 
توامان پیش ببریم.  خانــدوزی تاکید کرد: قیمت خرید نان 
برای مصرف کننده متعارف و عادی هیچگونه تفاوتی نخواهد 
کرد اما از طرفی دیگر انگیزه ای برای قاچاق مواد اولیه و خروج 
آن از کشــور باقی نخواهد ماند و بخش هایی از کشور که به 
جهت آنکه شناسایی نشده اند و یا اتباع خارجی و ایرانیانی که 
فاقد کارت شناسایی هستند با هماهنگی سازمان هدفمندی 
یارانه ها و وزارت اقتصاد جلساتی را برای پیگیری این مسائل 
برگزار کردیم و ظرف همین ایام تمام کوشــش خود را برای 
شناسایی این افراد انجام خواهند داد.وزیر امور اقتصاد و دارایی 
بیان کرد: ما در وزارت اقتصاد کامال مدافع این هستیم که افراد 
و اتباع داخلی که مجوزهای الزم وزارت کشور را ندارند اما به 
جهت هویتی و سکونتگاهی و منابع درآمدی در ایران حضور 
دارنــد و به جای اینکه از هویت و حســاب بانکی یک ایرانی 
اســتفاده کنند تالش داریم تا از حســاب های خود استفاده 
کنند و قابل رصد و مدیریت شوند.وی تصریح کرد: در بخش 
هایی از کشور مانند حوزه عشایری و روستاها که اساسا فاقد 
نانوایی بوده همچنان آرد از طریق همان ســهمیه گذشته به 
آن ها تعلق خواهد گرفت اما اکثریت مصرف در حوزه مناطق 
شهری و روستایی قابل رصد کامال در طرح ما دیده شده اند. 
یک پنجم مصرف گندم کشور، مصرف صنف و صنعت است 
و بــاالی ۸۰ درصد مصرف در حوزه قوت غالب مردم اســت.

خاندوزی تاکید کرد: امیدواریم به جهت انجام تکلیف قانونی 
مجلس در آینده ســایر موارد غیر از آرد و نان مصرفی را نیز 
به شــکل کاالبرگی از طریق همین ســامانه در اختیار مردم 
قرار دهیم تا تضمینی باشــد برای امنیت غذایی مردم، که در 
شــرایط فعلی اقتصادی جزو اولویت های مشترک مجلس و 

دولت خواهد بود.

اظهار  الزهرا  اقتصاد دانشــگاه  استاد 
داشت: اگر طبق گزارش های که اعالم 
شده امسال روزی یک میلیون بشکه 
صادرات نفت داشــتیم کــه بنابراین 
انتظار داریم که ســال جاری چیزی 
حدود ۱۰۰ میلیارد دالر درامد ارزی 
داشته باشــیم. حال سوال این است 
که چــرا این درآمد دیده نمی شــود 
و اثرگــذار نیست؟حســین راغفر در 
گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا 
درباره تبعات حذف ارز ترجیحی گندم 
اظهار داشت: دولت با استدالل های نخ 
نما نســبت به حــذف ارز ترجیحی 
گندم اقدام کرد، اســتدالل هایی که 
در دهه های بعد ازجنگ هر بار توسط 
مقامات دولتی، صرف نظر از اینکه چه 
دولتی و با چه شــعاری سر کار است، 
مطرح می شود.وی افزود: دولت ها هر 
بار که می خواســتند قیمت بنزین را 
باال ببرند، مدعی شــدند این افزایش 
قیمت برای کاهش قاچاق بنزین است 
یا اینکه پرمصرف ها از قشر ثروتمندان 
جامعه هســتند و چیزی از این یارانه 
عاید فقرا نمی شود، بنابراین مجبوریم 
قیمــت بنزین را افزایش دهیم و پس 
از مدتــی اعالم می کننــد با توجه به 
قاچاق بنزین در کشــور باید قیمت 
ارز را هــم باال ببریم چراکه ارز بنزین 
برای کشورهای همسایه بسیار ارزان 
اســت و همین موضــوع انگیزه برای 
قاچاق را باال می برد.این کارشــناس 
اقتصادی با بیــان اینکه همین موارد 
برای حذف ارز ترجیحی گندم اعالم 
شــد، گفت: در این مدت دولت مدام 
آمارهای غیر واقعی به مردم اعالم کرد 
از جملــه اینکه دو میلیون تن قاچاق 

گندم از کشــور انجام می شــود. این 
اظهارات در واقع همان استدالل های 
بی پایــه و نخ نمایــی هســتند کــه 
دولت ها همواره در دهه های گذشــته 
مطرح کرده انــد و می کنند. با همین 
اســتدالل ها اقتصاد کشور به سمتی 
رفته  اســت که هر روز شاهد فربه تر 
شــدن ثروتمندان و نحیف تر شــدن 
فقرا در کشــور هســتیم.راغفر ادامه 
داد: این بار هم دولت همان ســناریو 
گذشــته را تکرار می کنــد اما جالب 
این اســت که اقدامــات و رفتارهای 
دولت سیزدهم در همین ۹ ماه دقیقا 
ناقض وعده ها و شــعارهایی بوده که 
در دوران انتخــاب مطرح می کرد.این 
کارشناس اقتصادی با اشاره به دالیل 
حــذف ارز ترجیحی اظهار داشــت: 
هر چند اســتدالل های بی پایه مانند 
جلوگیری از قاچاق اعالم می شود اما 
دلیل اصلی به بی انضباطی هایی مالی 
دولت  برمی گردد و موضوع این است 
که اگر دولت منابع ندارد چرا بودجه 
۱۴۰۱ نسبت به بودجه سال گذشته 
۶۰ درصد افزایش پیدا کرده  است؟ هر 
بار به آنها تاکید شد که اگر ارز ندارید 
باید ارز را ســهمیه بنــدی و بودجه 
بندی کنید و برای موارد اساسی ارز را 
تخصیص دهید اما اقدام موثری دیده 
نمی شود به طوریکه در چند ماه  از سال 
گذشته رقم قابل توجهی کاالهای غیر 
ضروری از جمله غذای ســگ و گربه 
وارد کشور شــده  است. دولت اگر ارز 
ندارد چرا این میزان از ریخت و پاش و  
خروج ارز از کشور را مهار نمی کند.وی 
تاکید کرد: در واقع یکی دیگر از دالیل 
اصلی، مساله خروج ارز از کشور است 

و این استدالل هایی که می آورند، بهانه 
است. از خروج ارز از کشور چه اهداف 
و مقاصدی دارند هر چه که هست به 
طور قطع بخــش قابل توجهی از آن، 
در خدمــت منافع افرادی اســت که 
الیگارشــی حاکم بر کشــور هستند.

راغفر ادامه داد: معلوم نیســت پس از 
حذف یارانه گندم و به دنبال افزایش 
قیمــت آرد، چه اقــدام دیگری باقی 
مانده کــه علیه منافع مــردم انجام 
دهند؟ در این میان متاســفانه شاهد 
طرح استدالل های نخ نمایی هستیم 
که مدت زیادی اســت مشخص شده 
که این اســتدالل ها تنها برای حفظ 
منافع گــروه خاصی بیان می شــود، 
وگرنه حاکمیت مبالغ بســیار بزرگی 
را به عنوان یارانــه پرداخت می کند 
اما وقتی زمان پرداخت و توزیع یارانه 
بین فقرا می شود چنین استدالل های 
نخ نما را تکرار می کند.این کارشناس 
اقتصادی مدعی شد: فقط در ۶ ماهه 
سال ۱۴۰۰ سود خالص یک شرکت 
فوالدی کشور حدود ۵۶ هزار میلیارد 
تومان و ســود خالص یک مجموعه 
معدنــی ۳۰ هــزار میلیــارد تومان 
بوده است اما دولت از این شرکت ها و 
مجموعه ها یا مالیات دریافت نمی کند 
و یا مالیاتی که اخذ می شــود بیشتر 
شبیه به شوخی است.وی ادامه داد : 
همزمان شــاهد آن هستیم که منابع 
بزرگ بــه عنوان منابــع عمومی در 
قالب یارانه به این شرکت ها پرداخت 
می شــود. این در حالی است که باید 
یارانه این شرکت ها کاهش پیدا کند 
تا کارایی آنها افزایش یابد و براساس 
توان صادراتی  بتوانند  کارایی  رشــد 

خود را ارتقا دهند نه اینکه از حلقوم 
مردم ایران زده شود و به صنایع یارانه 
داده  شود تا مواد خام کشور صادر شود 
که مصرف کننده هند ،ترک، چینی و 
سایر کشــورها از این صادرات منتفع 
شــوند و از یارانه ای کــه بابت نان به 
مردم پرداخت شــده دریغ کنند.این 
کارشــناس اقتصادی اظهار داشــت: 
در ســال گذشــته ۴۸ میلیارد دالر 
صــادرات غیر نفتی انجام شــد که با 
توجه به افزایش قیمت همین کاالها 
انتظار داریم امسال این رقم به حداقل 
۶۰ میلیارد دالر برســد که احتماال از 
این ۴۸ میلیــارد دالر هم ۱۰ تا ۱۵ 
میلیارد دالر کم اظهاری شــده  باشد.

وی ادامــه داد: اگر طبق گزارش هایی 
کــه اعالم شــده امســال روزی یک 
میلیون بشــکه صادرات نفت داشتیم 
انتظار داریم سال جاری چیزی حدود  
۱۰۰ میلیارد دالر درامد ارزی داشته 
باشیم. حال ســوال این است که چرا 
این درآمد دیده نمی شــود و اثرگذار 
نیست؟ مشخص نیســت درآمدهای 
ارزی کشــور کجا خرج می شــود و 
پرســش های اساســی در ایــن باره 
مطرح اســت. دالیل اصلی حذف ارز 
ترجیحی و نبــود منابع، خروج ارز از 
کشور اســت.راغفر گفت: نکته قابل 
توجه این اســت که دولت سیزدهم 
بهانه ای ندارد چرا که کامال یکپارچه 
اســت و تمام نهادها و قــوا یکپارچه 

با هم هســتند و این نشــان می دهد 
اراده باالتــری از اراده دولــت درباره 
این سیاست ها تصمیم گیری می کند.

وی تاکیــد کرد: اقتصاد ایران اســیر 
مافیــای مختلف اســت. همین افراد 
پول های  تصمیماتشان  تصویب  برای 
زیادی خرج می کنند و البته در مقابل 
منابع قابل توجهی را به جیب می زنند 
و منافع زیــادی از افزایش قیمت ارز 
عاید این شبکه می شود که دنباله آن 
فقیرتر شدن مردم و افزایش نرخ تورم 
است و تمام این موضوعات نشانه سوء 
مدیریت در اقتصاد کشور در سه دهه 
گذشته است.تا اصالحات اساسی هم 
در این زمینه انجام نشــود اقتصاد از 
این وضعیت خارج نخواهد شــد.این 
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه 
اصرار دولت بر عــدم افزایش قیمت 
ســایر کاالها با حــذف ارز ترجیحی 
گندم درست نیســت، ادامه داد: این 
ادعاها و اظهارات دولت نشان می دهد 
که یا واقعا تا این حد نسبت به مسائل 
و کارکردهای اقتصاد ناآگاه هستند و 
مسائل اقتصادی را دستوری دنبال و 
اجرا می کنند یا اینکه با اهداف دیگری 
این حرف هــا را می زننــد و با مردم 
صادق نیستند. شاهد آن هستیم که 
تبعات حــذف ارز ترجیحی گندم در 
جامعــه خود را نشــان می دهد و اما 
دولت از واقعیت هــای جامعه خود، 

آگاه نیست.

استدالل های نخ نما نسبت به حذف ارز ترجیحی

چراافزایشدرآمدهاینفتیدرکشوردیدهنمیشود؟

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی با انتقاد از اقــدام دولت در آغاز حذف 
یارانه ها با حذف یارانه نان تاکید کرد: در بودجه 
اختیــارات را به طور کامــل در مورد حذف ارز 
ترجیحی به دولت دادیم یعنی هم به دولت اجازه دادیم روش سابق را برای واردات کاال 
و تخصیص منابع واردات استمرار دهد و از سویی اجازه دادیم در صورتی که می خواهد 
سیاســت ها را تغییر دهد.به گزارش ایســنا، محمدرضا پورابراهیمــی داورانی رییس 
کمیسیون اقتصادی طی سخنانی در جلسه روز یکشنبه مجلس که با موضوع رسیدگی 
به گرانی ها و حوزه امنیت غذایی برگزار شــد اظهار کــرد: مجلس در مورد حذف ارز 
ترجیحی تصمیمی اتخاذ نکرده است؛ بر اساس بودجه ۱۴۰۱ روش تخصیص منابع برای 
تأمین کاالهای اساسی مورد توجه قرار گرفته که این روش ها می تواند متفاوت باشد، اما 

در فضای عمومی کشور به گونه ای مطرح شده که ارز ترجیحی حذف می شود و اساساً 
این موضوع وجود ندارد؛ یعنی اگر در ســال های گذشته منابعی را با نرخ ارز ترجیحی 
به واردات اختصاص دادیم در سال جاری روش تخصیص منابع تغییر می کند بنابراین 
اصل موضوع که کاالی اساسی با قیمت های پایین به دست مردم برسد و همچنین ارز 
و منابــع مربوط به این حوزه در مورد کاالهای اساســی تغییر نکند به قوت خود باقی 
است.وی گفت: در مورد مباحثی که در بودجه ۱۴۰۱ مد نظر قرار گرفته، ما در بودجه 
اختیارات را به طور کامل در مورد حذف ارز ترجیحی به دولت دادیم یعنی هم به دولت 
اجازه دادیم روش سابق را برای واردات کاال و تخصیص منابع واردات استمرار دهد و از 
سویی اجازه دادیم در صورتی که می خواهد سیاست ها را تغییر دهد که میزان منابع از 
طریق سیاست های جبرانی به مصرف اختصاص پیدا کند را به دولت واگذار کردیم.رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: البته در مورد موضوع اول امکان دارد که منابع همان 

طور که نمایندگان گفتند تکافو ندهد و به طور طبیعی با افزایش قیمت های جهانی و 
همچنین افزایش هزینه ها در کشور میزان منابع با مصوبه مجلس می تواند افزایش یابد 
تا محدودیت های ناشــی از این قضیه مشــکلی را برای مردم ایجاد نکند. همچنین در 
خصوص سیاست دوم که مورد نظر قرار گرفته و به دولت اختیار داده شده، دولت باید 
چندین اقدام را انجام دهد و اولین اقدام تغییر سیاست این است که بسته اطالع رسانی 
در اختیار مردم قرار گیرد و مردم در جریان قرار گیرند و همچنین موضوع از کاالهای 
عام تر شروع شود.پور ابراهیمی گفت: یکی از ایراداتی که دولت به آن توجه نکرد این بود 
که ابتدا از نان مردم شروع کرد در حالی که تصمیم گیری باید به شکلی انجام می شد که 
حساسیت در تصمیم گیری و شرایط  و همچنین سوء استفاده های دشمن مورد توجه 
قرار می گرفت و متأسفانه به این موضوع توجه نشد و در ارتباط با این موضوع الزم است 
پایگاه جامع رفاهی ایرانیان که اطالعات همه مردم و خانوارها در آن ثبت شده، کامل و 

نهایی شود؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی این موضوع است و باید پاسخگو باشد 
که آیا اطالعات کامل و جامعی برای تغییر سیاست وجود دارد؟وی تاکید کرد: همچنین 
در ارتباط با زیرساخت های نظام بانکی و بانک مرکزی در حال حاضر نگرانی هایی وجود 
دارد که تغییر سیاســت بدون اطالع مردم و اطالع رسانی الزم و همچنین هماهنگی با 
مجلس نیازمند زیرساخت های الزمی است که عملیاتی نشده و بانک مرکزی بارها اعالم 
کرده ما آمادگی الزم را داریم و اگر بسته پیشنهادی در ارتباط با این موضوع عملیاتی 
شود به طور قطع آثار و پیامدهای مثبت ناشی از آن می تواند به جامعه برگردد و مردم 
اثرات مثبت ناشی از تأمین کاالهای اساسی را برای خود و خانواده هایشان لمس کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همچنین وجود مدیریت متمرکز و متولی در 
ارتباط با تغییر سیاست الزم است و مسئولی در دولت باید پاسخگوی این موضوع باشد 
تا اگر در جایی مشکلی ایجاد شد و فرآیند اجرا سیاست های مرتبط با تغییر سیاست با 
مشکل مواجه شد، پاسخگو باشد البته رئیس جمهور به عنوان باالترین مسئول دولتی 
پاسخگو است اما در حوزه اجرا فارغ از ایشان باید متولی مشخص شود تا پاسخ مجلس و 
دولت را بدهد تا در فرآیندها دچار مشکل نشویم.  با اینکه  به نظر می رسد اگر مجموعه  

تمامی این اقدامات انجام شود.

بررسی گرانی های اخیر در مجلس

پورابراهیمی:یکیازانتقاداتبهدولتایناستکهحذفیارانهراازنانآغازکرد
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گزیده خبر

بازدید مدیرعامل در سال جدید از مناطق 
عملیاتی چشمه خوش و دهلران

مهندس علی رضایی مدیرعامل  شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز غرب در 
آغاز ســال جدید ضمن حضور در مناطق عملیاتی چشمه خوش / دهلران و 
قدردانــی از تالش های بی وقفه ی همکاران این مناطق با کارکنان واحدهای 
مختلــف دیدار و گفت و گو نمود.مدیر عامل شــرکت بهــره برداری نفت و 
گاز غرب با اشــاره به نام گذاری امســال توسط مقام معظم رهبری)مد ظله 
العالی( به عنوان )ســال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین( بر رفع مشکالت 
همکاران و نیز ارتباط مستقیم مسئولین و متولیان همه واحدهای ستادی با 
کارکنان خدوم و زحمت کش شرکت در مناطق عملیاتی تابعه تاکید کرده و 
رسالت مدیران، روسا و کارکنان ستادی را، پشتیبانی و رفع موانع و مشکالت 

عملیاتی و منابع انسانی کارکنان در همه مناطق عملیاتی برشمرد.

معاون بهره برداری آبفا کرمانشاه:
مدیریت فشار شبکه آب در پنج شهر 

استان کرمانشاه اجرا می شود
معاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضالب کرمانشاه از اجرای 
برنامه مدیریت فشار شــبکه آب در پنج شهر استان به منظور جلوگیری از 
هدررفت چشــمگیر آب خبر داد.یوسف اســماعیلی گفت: صحنه، هرسین، 
کنگاور، ســنقر و کلیایی و تازه آباد شــهرهایی هستند که به صورت نمونه 
مطالعاتی برای اجرای برنامه مدیریت فشــار شــبکه آب در نظر گرفته شده 
است.وی ادامه داد: برنامه فشارسنجی شبکه آب به منظور تعدیل فشار شبکه 
توزیــع آب، کاهش تعداد حوادث، جلوگیری از هدررفت آب و تهیه نقشــه 
ازبیلت شــبکه در بستر GlS، در حال اجراست.اسماعیلی خاطرنشان کرد: با 
نصب میانگین ۱۳ دستگاه فلومتر التراسونیک بر روی شبکه های آب رسانی 
شــهرها و نصب دستگاه دبی سنج پرتابل در خروجی مخازن ذخیره آب آنها 
جهت محاسبه دبی خروجی مخازن ، با شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکه از 

هدررفت چشمگیر آب در هر شهر جلوگیری به عمل آمد.

آغاز همزمان تعمیرات اساسی ۴ واحد 
عملیاتی در شرکت پاالیش نفت اصفهان

تعمیرات اساســی واحد های آیزوماکس ، هیدروژن و آمین کنتکتور شماره 
یک شــرکت پاالیش نفت اصفهان از ۱۸ اردیبهشــت ماه، آغاز شــد.مدیر 
نگهداری وتعمیرات شــرکت پاالیش نفت اصفهــان با اعالم این خبر و بیان 
اینکه مشــعل شماره یک شــرکت نیز تعمیرات اساسی می¬شود، گفت: از 
آنجایی که در جهت بهبود کیفیت عملکرد و پیشــگیری تبعات ناشــی از 
فعالیت بی وفقه دســتگاه های پاالیشی، واحدهای عملیاتی باید در فواصل 
۳ تا ۴ ســال تعمیرات اساسی ¬شوند، تعمیرات این واحدها که سال ۱۳۹۸ 
تعمیرات اساسی شدند، با برنامه ریزی های صورت گرفته وبدون وقفه انجام 
می گردد.علیرضا قزوینی زاده افزود: این دوره از تعمیرات به علت حجم باالی 
کار، با فعالیت مستمر ۲۴ ساعته و تالش بی وقفه و فعالیت حدود ۲۵۰۰نفر 
نیروی انسانی انجام می شود.وی با اشاره به اینکه پیش بینی زمان تعمیرات 

اساسی واحدها حدود ۲۴ روز خواهد بود.

 کارگران نمونه شرکت گاز مازندران 
تجلیل شدند

طی آئینی با حضور سرپرست شرکت گاز مازندران از 
کارگران نمونه شرکت گاز مازندران تجلیل شد.قاسم 
مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز استان مازندران، 
ظهر امروز در مراسم تجلیل از کارگران نمونه شرکت 
گاز اســتان با بیان اینکه روز کارگر فرصت مناسبی 
برای تجلیل از مقام و منزلت نیروی کار است اظهار داشت: مقام کارگر همواره 
در نزد ائمه معصوم)ع( ارزشــمند بوده و به همین دلیل تالش برای کســب 
روزی حالل برابر با جهاد در راه خدا عنوان شــده و نشان دهنده ارزشمندی 

تالش و کار در نزد اسالم است.

در سال گذشته عملیاتی شد؛
اجرای ۴6 مانور از سوی منطقه 8 عملیات 

انتقال گاز
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: مدیــر منطقه ۸ 
عملیــات انتقــال گاز از اجرای ۴6 مانــور آمادگی، 
تمرینی و عملیاتی، طی سال گذشته در این منطقه 
عملیاتــی خبر داد.فیروز خدائي، بــا اعالم این خبر 
اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف سازماني، تعداد 
۴6 مانور آمادگی، تمرینی و عملیاتی در ســطوح ســه گانه مطابق با ابالغ 
 C و  A ،B شرکت انتقال گاز در شرایط اضطراری و پدافند غیرعامل، از نوع
طی سال گذشته در منطقه ۸ عملیات انتقال گاز اجرا شده است.خدائي افزود: 
با اجراي مانورهاي اضطراري و رعایت اصول پدافند غیرعامل مي توان ضمن 
کاهش خسارات اولیه از بروز خسارات و صدمات بعدي جلوگیري نموده و یا 

تاثیر آنها را تا حد بسیار زیادي کاهش داد.

نشست خبری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
 به مناسبت روز ملی صنعت برق

 و روز جهانی کارگر 
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، پیام جوادی، 
مدیرعامل این شــرکت با اشــاره به نام گذاری ســال ۱۴۰۱ با عنــوان، تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین از ســوی مقام معظم رهبری گفت: برق به عنوان 
زیرســاخت تولید و اشــتغال، جایگاه مهمی را داراست و استفاده درست از این 
انرژی عالوه بر منافع اقتصادی، حفظ محیط زیست را نیز به همراه دارد و باید با 
استفاده از ظرفیت های علمی و صنعتی کشور راه کارهای مناسبی برای مدیریت 
مصرف آن بیابیم.پیام جوادی با اشاره به ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور 
و لزوم مدیریت مصرف برق در ماه های گرم ســال، گفت: متاســفانه به ســبب 
خشک ســالی های اخیر نیروگاه های برق آبی کشور با کاهش ۵۰درصدی تولید 
روبه رو هســتند و از سوی دیگر رشــد نامتعارف مصرف برق و و مزارع غیرمجاز 
اســتخراج رمزارز و همچنین عدم توســعه ظرفیت های نیروگاهی و مشکالت 
مختلــف برای تعمیرات و بازســازی نیروگاه های موجود به ســبب تحریم های 
ظالمانه غربی، موجب ناترازی در تولید و مصرف برق کشــور شده است. جوادی 
با اعالم اینکه میزان کمبود انرژی در ماه های گرم سال را حدود ۱۰هزار مگاوات 
اســت که برای تامین آن تا راه اندازی نیروگاه های جدید باید با مدیریت مصرف 
و صرفه جویی پایداری شبکه حفظ شود افزود: طرح های ویژه ای از سوی وزارت 
نیرو تدوین شده است تا با ایجاد نیروگاه های تولید پراکنده با همراهی بخش های 

خصوصی و صنعتی این کاستی برطرف شود.

عیدی دولت به مردم رضوان با اقدامات جهادی استاندار و تالش شبانه روزی 
آبفا:

  آِب آب شیرین کن خلیج فارس
 به رضوان رسید
مــردم رضوان بخش فین با حمایت ویژه اســتاندار 
هرمزگان و تالش مجموعه آبفا در آستانه عید سعید 
فطر از آِب خط انتقال آبشیرینکن خلیج فارس بهره 
مند شدند.عبدالحمید حمزه پور مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان در مراسم بهره برداری از این 

پروژه با بیان اینکه شــرکت آب و فاضالب هرمــزگان در اجرای طرح های 
آبرسانی و تسریع در بهره برداری از آنها مصمم است، افزود: تامین آب مناطق 
روســتایی به عنوان یک اولویت در دســتور کار آبفاست و با تاکید استاندار 
هرمــزگان که یک روز هم در بهره برداری پروژه های آبرســانی نباید تعلل 
کرد،  خط انتقال آب رضوان از آبشیرینکن خلیج فارس روز جمعه به محض 
اتمام عملیات وارد مدار بهره برداری شد و در اولین روز هفته با حضور مقام 
عالی دولت، مردم این روســتا از نعمت آب شرب پایدار بهره مند شدند.وی 
ادامه داد، روســتای رضوان پس از ریزش یکی از چاه ها در زلزله دیماه سال 
گذشته با مشکل کم آبی مواجه شد و در آستانه سال جدید به اوج خود رسید 
که خوشــبختانه با اقدامات جهادی استاندار و تزریق اعتبار ویژه سفر رئیس 
جمهور به هرمزگان این مشــکل برطرف و مردم رضوان در کوتاه ترین زمان 

ممکن به آب پایدار دست یافتند

تفاهم جدید گازی ایران و عراق

تعیین سازوکار پرداخت پول
یک رســانه عراقی به نقل ازسخنگوی وزارت برق عراق از تفاهم 
جدیــد گازی میــان ایران و عــراق برای تامیــن گاز مورد نیاز 
نیروگاههای برق این کشور و سازوکار پرداخت مبالغ آن به ایران 
خبر داد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، روزنامه 
الصباح عراق در گزارشــی به جزئیات تفاهم گازی عراق و ایران 
پرداخت.این رسانه عراقی نوشــت: مذاکرات وزارت برق عراق با 
طرف ایرانی به توافق در زمینه تامین گاز نیروگاه های تامین برق 
عراق و توافق درباره پرداخت پول آن به ایران ظرف ســه ســال 
منجر شد.الصباح در ادامه نوشت: عراق به گاز ایران در راه اندازی 
نیروگاههای برق خود وابسته است هر چند که عراق دومین تولید 
کننده نفت در سازمان اوپک است. وزارت برق عراق برای تامین 
برق شهروندان عراقی در تابستان اهتمام دارد به ویژه که کاهش 
واردات گاز از ایران در تابستان گذشته مشکالتی در زمینه تامین 
برق ایجاد کرد.موســی العبادی ســخنگوی وزارت برق عراق به 
الصباح گفت: توافقات ســابق عراق و ایران درباره واردات گاز به 
این ترتیب بود که عراق  روزانه در فصل زمستان ۵۰ میلیون متر 
مکعب و در فصل تابســتان 7۰ میلیــون متر مکعب گاز از ایران 
برای فعالیت نیروگاهها وارد کند.او گفت که در مدت اخیر حجم 
گاز صادراتی از ایران کاهش داشــته و به حدود ۸.۵ میلیون متر 
مکعب در روز رســید که موجب فشار شدید بر شبکه برق عراق 
و از کار افتادن بســیاری از نیروگاه ها شــد.العبادی افزود که در 
مذاکرات اخیر با ایران توافق شد که حجم صادرات گاز به عراق از 
۸ میلیــون متر مکعب  به ۳۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش 
پیــدا کند هرچند این مقدار هم نیاز عراق برای تولید برق را  به 
ویژه در دوره پیک تابســتانی پوشش نمی دهد.وی تصریح کرد: 

مذاکــرات با طرف ایرانی در این باره ادامه دارد و هیئتی از دولت 
عراق به تهران پایتخت ایران ســفر کرد تــا میزان گاز مورد نیاز 
نیروگاههای تامین برق افزایش یابد.وی همچنین از توافق درباره 
سازوکار پرداخت پول گاز ایران پس از موافقت نخست وزیر این 
کشــور به نحوی که ظرف سه ســال پرداخت شود هم خبر داد.

سخنگوی وزارت برق عراق در ادامه افزود که وزارت برق با وزارت 
نفت نیز در حال هماهنگی برای تنظیم نقشه راه سوخت کشور 
شــامل راه اندازی میدان های گازی و خطوط انتقال گاز است که 
نیــاز به زمان بندی دارد.العبادی تاکید کرد: بخش از گاز داخلی 
بــرای راه اندازی نیروگاهها در مناطق جنوبی عراق به کار گرفته 

می شود اما نیروگاهها در مرکز و شمال نیاز به گاز وارداتی دارند.
یادآور می شود که در اواخر ماه گذشته میالدی، وزارت برق عراق 
اعالم کرد که »عادل کریم«، وزیر برق، در تهران با »جواد اوجی«، 
وزیر نفت ایران، دیدار و روابط دو کشور در بخش انرژی و تأمین 
گاز برای تولید برق در عراق در فصل تابســتان را بررســی کرد.

وزارت برق عراق افزود که این دیدار در فضایی مثبت انجام شــد 
و مذاکرات دو طرف تا حد زیادی ســازنده بود و طرف ایرانی نیاز 
جدی عراق به افزایش تولید برق به ســبب گرمای شدید هوا در 
تابســتان عراق را درک کرد.بر اســاس این بیانیه، طرفین درباره 
رسیدن به راه حل های رضایت بخش برای دو کشور درباره تعهدات 
حقوقی و قیمت ها و نحوه تصفیه حســاب گاز صادراتی به توافق 
رســیدند.پیش از آن، سخنگوی وزارت برق عراق گفته بود که به 
زودی ۴۵۰۰ مگاوات به شــبکه برق عراق افزوده می شــود. وی 
اعالم کرده بود که این وزارتخانه در پی رساندن تولید برق کشور 
به ۲۵ هزار مگاوات در فصل تابســتان است.مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق، نیز در نشست وزارتی انرژی با حضور سرپرست 
وزارت برق تیمی از این وزارتخانه را برای ســفر به ایران با هدف 
تامین گاز مورد نیاز عراق و حل مشــکل بــرق مامور کرده بود.

موضوع برق در فصل تابســتان عراق از مسائل مهم در این کشور 
است که هر ساله با اعتراضات گسترده مواجه می شود.پیش از این 
این نخســت وزیر عراق خواستار بسیج همه امکانات برای بهبود 
وضعیت برق در فصل تابســتان شده بود.عراق در اوج مصرف در 
فصل تابستان به حدود ۳6 هزار مگاوات برق نیاز دارد. وزارت برق 
عراق در تابستان ســال گذشته توانست رکورد تازه ای در تولید 

برق ثبت کند و تولید برق کشور را به ۲۰ هزار مگاوات برساند.

وزیر نفت با بیــان اینکه رویکرد دولت 
اقتصادی و  سیزدهم گســترش روابط 
سیاسی با کشــورهای آمریکای التین 
به ویــژه نیکاراگوئه اســت، تأکید کرد: 
و  ایران  بــرای  هیچ گونــه محدودیتی 
نیکاراگوئــه در زمینــه توســعه روابط 
اقتصادی وجود ندارد.به گزارش ایســنا، 
جــواد اوجی در دیدار بــا دنیل اورتگا، 
رئیس جمهوری نیکاراگوئه ضمن تشکر 
از این کشور برای مهمان نوازی از هیئت 
ایرانی گفت: بیش از ۹ ماه از اســتقرار 
دولت ســیزدهم در ایران میگذرد و در 
ایــن مدت تاکنــون دو هیئت بلندپایه 
اقتصادی و سیاســی به کشور دوست و 
برادر نیکاراگوئه سفر کرده که از اهمیت 
و عالقه ما برای ارتباط بیشــتر با کشور 

نیکاراگوئه حکایت دارد.
وی با بیان اینکه رویکرد دولت سیزدهم 
گســترش روابط اقتصادی و سیاســی 
با کشــورهای آمریکای التیــن به ویژه 
نیکاراگوئه اســت، تأکید کرد: هیچ گونه 
محدودیتــی برای دو کشــور در زمینه 
توسعه روابط اقتصادی وجود ندارد. سفر 
اخیر معاون اقتصادی رئیس جمهوری به 
نیکاراگوئه در همین زمینه بوده اســت، 
نیکاراگوئــه ظرفیت های زیــادی برای 
برای  آمریکا  بی اثر کردن تحریم هــای 
دو کشــور دارد، ایــران و نیگاراگوئه دو 
قلوهای انقالبی بر ضد امپریالیسم آمریکا 
هســتند.وزیر نفت با بیان اینکه مردم 
ایران در ســایه تحریم های آمریکا طی 
۴۳ ســال اخیر دستاوردهای بزرگی در 
حوزه صنعت نفت، کشاورزی، هسته ای، 
دارویی، پزشــکی و ... داشته اند، افزود: 
امــروز به لطف خدا و همــت کارکنان 
صنعت نفــت در ایران دســتاوردهای 
بزرگــی همچــون تولیــد روزانه یک 
میلیارد مترمکعب گاز، فعالیت 6۵ واحد 
پتروشــیمی و ۲۵ پاالیشگاه نفت و گاز 
رقم خورده است.اوجی به تأمین سوخت 
و فرآورده های نفتی ونزوئال در سال های 

گذشته اشــاره کرد و گفت: ایران یاور 
کشــورهای آمریــکای التیــن به ویژه 
نیکاراگوئه در روزهای ســخت تحریم 
آمریکا بوده و هست. سیاست جمهوری 
اسالمی ایران حمایت از حفظ استقالل، 
آزادی و حق تعیین سرنوشت ملت ها و 
مداخله نکردن در دیگر کشورهاست، از 
این رو مداخله بعضی از کشورها در امور 
داخلی نیکاراگوئه را به شــدت محکوم 

می کنیم.

تأمین  را  نیکاراگوئه  سوخت  ایران 
می کند

وی با بیــان اینکه در دو روز گذشــته 
در مالقات با مســئوالن صنعت نفت و 
کشاورزی نیکاراگوئه به توافق های خوبی 
دست یافته ایم، تصریح کرد: این توافق ها 
و قراردادها با حضــور رئیس جمهوری 
کشــور نیکاراگوئه به امضای دو طرف 
خواهد رســید. امیدواریم فصلی جدید 
را در روابــط دو طرف در زمینه صنعت 
نفت و دیگر حوزه ها شاهد باشیم. یکی 
از مهم ترین این قراردادها تأمین سوخت 

نیکاراگوئه به شمار می رود.
وزیر نفت به اهمیــت و افزایش قیمت 
انــرژی در بازارهای جهانی اشــاره کرد 
و ادامــه داد: پیش بینــی مــا و دیگر 
کارشناســان حوزه انرژی این است که 
بی شــک نفت در ماه های آینده روندی 
افزایشــی خواهد داشــت، به شما قول 
می دهم برای تأمین ســوخت کشــور 

دوســت و برادر نیکاراگوئه همه تالش 
خود را خواهیم کرد.

مشارکت ایران، ونزوئال و نیکاراگوئه 
در ساخت پتروپاالیشگاه

اوجی با اشاره به تکمیل مرحله نخست 
پتروپاالیشــگاه ۱۰۰ هــزار بشــکه ای 
نیکاراگوئــه با ســرمایه گذاری کشــور 
ونزوئال با وجود تحریم های آمریکا گفت: 
با تحویل اسناد فنی این پروژه بی شک 
ایــران در تکمیــل این پــروژه و دیگر 
پروژه های پاالیشی شرکت خواهد کرد.

وی با اشــاره به اینکه ایران در جریان 
روند توســعه میدان های نفــت و گاز 
نیکاراگوئه نیز قرار گرفته اســت، یادآور 
شد: به زودی من و همکارانم در بازگشت 
به تهــران برای حضور در توســعه این 
میدان، اطالعات به دست آمده را تجزیه 

و تحلیل خواهیم کرد.
وزیــر نفت تهاتر کاال بــا کاالی ایران و 
نیکاراگوئــه را راهی مناســب برای دور 
زدن تحریم های آمریکا دانست و گفت: 
ظرفیت خوبی در زمینه کشــاورزی و 
دامپروری در این کشــور وجود دارد که 

ما می توانیم از آن بهره مند شویم.

تحریم های آمریکا بر مردم ایران و 
نیکاراگوئه تاثیر ندارد

بر پایــه این گــزارش، دانیــل اورتگا، 
رئیس جمهوری نیکاراگوئه حضور هیئت 
تجــاری ایــران در این کشــور را نماد 

دوستی و همبستگی دو کشور دانست 
و افزود: در سال ۱۹7۹ ملت های ایران و 
نیکاراگوئه انقالبشان بر ضد حکومت های 
اســتبدادی هم زمان به پیروزی رسید. 
مردم دو کشــور در طــول تاریخ ثابت 
کرده انــد تحریم های آمریــکا هیچ گاه 
تأثیرگــذار نبوده اســت.وی با یادآوری 
اینکه پیش از آنکه کشورهای استعماری 
اروپایی پایشان به کشورمان باز شود با 
ایران به صورت تهاتر تجارت داشــتیم، 
گفت: هم اکنون نیز به دلیل تحریم های 
آمریکا این روش تجارت همچنان میان 
دو کشور ادامه دارد. برنامه هیئت تجاری 
ایرانی با هدف صلح و افزایش رفاه مردم 
دو کشــور برنامه ریزی شــده اســت.

رئیس جمهوری نیکاراگوئه با بیان اینکه 
ایران هم اکنــون در زمینه صنعت نفت 
و کشــاورزی دانش فنی و فناوری های 
زیــادی دارد، تصریح کرد: دو کشــور 
می تواننــد در این دو زمینــه که مورد 
نیاز ما اســت فعالیت و همکاری خوبی 
داشته باشند، به نظر می رسد برگزاری 
سمینارها و همایش ها می تواند در تبادل 

اطالعات کارساز باشد.
اورتگا با تأکیــد بر اینکه هم اکنون عزم 
الزم در وزارت نفــت ایران برای تأمین 
نفت خام و فرآورده های نفتی برای مردم 
نیکاراگوئه وجــود دارد، گفت: ایرانی ها 
شــجاعانه و بر خالف میل آمریکا این 
کار را برای ملــت ونزوئال انجام داده اند.

وی با اشــاره به امضای یادداشت تفاهم 
میان شــرکت ملی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران و وزارت انرژی 
و معــدن نیکاراگوئه گفت: بر اســاس 
این تفاهم نامه امکان تکیمل و ســاخت 
پتروپاالیشــگاه نفت جدید در کشــور 
نیکاراگوئه بررســی خواهد شــد، البته 
زمین و تأسیســات اساسی برای ایجاد 
این پاالیشگاه از سال ها پیش وجود دارد 
که به دلیل تحریم های آمریکا نیمه کاره 

رها شده است.

وزیر نفت تاکید کرد

گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای آمریکای التین

گازپروم در مکاتبه با مشتریان اروپایی خود، به آنها اطمینان داد می توانند به پرداخت پول گاز بدون نقض تحریم های وضع شده 
علیه روسیه ادامه دهند.به گزارش ایسنا، این وعده نشان می دهد روسیه ممکن است در تالش باشد تا راهی برای ادامه صادرات 
گاز به اروپا پیدا کند.پس از این که مســکو دســتور داد پول خرید گاز به روبل پرداخت شود و کمیسیون اروپا اعالم کرد چنین 
اقدامی نقض تحریمها خواهد بود، شــرکتهای اروپایی به شــدت در تکاپو هستند تا راهی برای ادامه خرید گاز روسیه پیدا کنند. 
هفته گذشته عرضه گاز روسیه به لهستان و بلغارستان در پی امتناع این کشورها از پرداخت پول گاز به روبل، قطع شد. مهلت کشورهای دیگر برای پرداخت پول گاز 
اواخر ماه جاری سرمی رسد.گازپروم در نامه ای به مشتریان که توسط بلومبرگ مشاهده شد، اعالم کرد دستور جدیدی از سوی کرملین در چهارم مه برای شفاف سازی 
پروسه تعیین شده در فرمان اولیه درباره پرداخت به روبل منتشر شده است.معلوم نیست آیا فرمان جدید برای فرو نشاندن نگرانیهای اتحادیه اروپا کافی است یا خیر. 
این بلوک اعالم کرده است افتتاح حساب به روبل و همکاری با بانک مرکزی روسیه، نقض تحریمها خواهد بود.در دستور جدید کرملین آمده است ارز خارجی که از 
خریداران دریافت می شود، از طریق حسابهای مرکز تسویه ملی روسیه، به روبل تبدیل خواهد شد.گازپروم در این نامه اعالم کرد: این دستور شفافیت گردش نقدی از 
سوی خریداران خارجی را تضمین می کند و احتمال مشارکت شخص ثالت در تسویه مبادالت را حذف می کند. به نظر می رسد در این پروسه، بانک مرکزی تحریم 
شده روسیه مشارکت ندارد.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از این که دستور داد پول گاز به روبل پرداخت شود، بازارهای گاز و سیاستگذاران را شوکه کرد. 

اوپــک در دیــدار اخیر وزیران این گروه و متحدانش، بدون این که به موضوع تحریم های اتحادیه اروپا علیه روســیه بپردازد، افزایش 
اندک تولید برای ماه میالدی آینده را تصویب کرد.به گزارش ایسنا، اوپک و متحدانش شامل روسیه پنج شنبه هفته گذشته تصمیم 
گرفتند تولیدشان را در ماه ژوئن بیشتر از توافق قبلی، افزایش ندهند. این تصمیم اوپک پالس در واقع، سیلی به صورت اتحادیه اروپا 
بود زیرا به معنای آن بود که نفت بیشتری برای جایگزینی با نفت تحریمی روسیه، به اروپا نخواهد رفت. کمیسیون اروپا هفته گذشته 
تحریم نفت و فرآورده های نفتی روســیه را در راستای ششمین بسته تحریم ها پیشنهاد کرد. اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون 

اروپا گفت: تحریم نفت روسیه ظرف مدت شش ماه و تحریم فرآورده های نفتی تا پایان سال میالدی جاری اجرا خواهد شد.اتحادیه اروپا حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز 
نفت و فرآورده های نفتی از روســیه وارد می کند که حدود نیمی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی روســیه و حدود یک چهارم واردات نفت این بلوک است. دوره شش 
ماهه ای پیشنهاد شده است تا اعضای اتحادیه اروپا تامین کنندگان دیگری را پیدا کنند. با این حال در این فاصله زمانی، شمار تولیدکنندگان محدود است و تولیدکنندگان 
برنامه ای برای افزایش تولید به منظور کمک به اتحادیه اروپا ندارند.طبق گزارش رویترز به نقل از منابع آگاه، نمایندگان اوپک کامال از بحث درباره تحریمها علیه روســیه 
اجتناب کردند و مذاکراتشان را ظرف مدت ۱۵ دقیقه به پایان بردند.کالوم مک فرسون، مدیر تحقیقات کاالی شرکت اینوستک گفت: اوپک پالس این مسئله را مشکلی می 
داند که خود غرب ایجاد کرده اســت و ارتباطی به عوامل بنیادین ندارد که این گروه بخواهد واکنش نشــان دهد.محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک در مارس هشدار داد: هیچ 

ظرفیت مازادی در دنیا برای جبران تاثیر تحریم کامل صادرات نفت روسیه که به حدود هفت میلیون بشکه در روز نفت و فرآورده های نفتی بالغ می شود.

ضمانت گازپروم به مشتریان اروپایی

سکوت اوپک در برابر تحریم نفت روسیهمی توانید گاز بخرید
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گزیده خبر

بازدید نمایندگان مردم  هرمزگان در مجلس 
شورای اسالمی از شرکت فوالد هرمزگان

محمد آشــوری نماینده بندرعباس، قشم حاجی آباد 
و ابوموســی، احمد جباری نماینده غرب هرمزگان و 
حسین رئیسی نماینده شــرق هرمزگان با حضور در 
فوالد هرمزگان از این شرکت بازدید و در جریان روند 
تولید و مشــکالت این حوزه قــرار گرفتند.در ابتدای 

ایــن بازدید عطااهلل معروفخانی مدیرعامل فــوالد هرمزگان ضمن خیرمقدم به 
نمایندگان محترم  مجلس اســتان هرمزگان به این شرکت گزارشی از عملکرد 
فوالد هرمزگان در ســال گذشــته ارائه داد و با اعالم رکوردهای متنوع تولید ، 
کســب رکوردهای پی در پی را نشــان از انگیزه باالی کارکنان و برنامه ریزی 
صحیح مدیران شــرکت عنوان کرد. وی توجه به سرمایه های انسانی و اشتغال 
پایدار را دو موضوع مهم دانست که از سال گذشته جزو اولویت های این شرکت 
بوده است. معروفخانی حمایت از شرکت های دانش بنیان و آماده سازی زمینه 
ها برای فعالیت این شــرکت ها و نیز دانشــگاه ها را از برنامه های مهم فوالد 
هرمزگان عنوان داشــت.  وی در ادامه به توضیح اهمیت تولید پرداخت و با بیان 
گســترش حوزه فعالیت های فوالد هرمزگان گفت: پس از چهار طرح فوالدی 
بزرگ که بهمن ماه گذشــته عملیات احداث آن ها آغاز شده، به زودی عملیات 
احــداث خط نورد گرم را درفوالد هرمزگان  اعــالم خواهیم کرد که  را اندازی 
این طرح ها بیش از ۵ هزار نفر به صورت مســتقیم اشتغال زایی به همراه دارد. 
معروفخانی اثرات راه اندازی این طرح ها برای اقتصاد استان را مثبت و در جهت 

توسعه استان ، بسیار مهم ارزیابی کرد .

جعفری تاکید کرد:
اولویت بندی فعالسازی معادن کوچک 

براساس پروژه های زیرساخت
رئیس هیات عامل ایمیدرو بر اولویت بندی فعالســازی معادن کوچک بر اساس 
اجرای پروژه های زیرساخت، تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، وجیه اله جعفری رئیس هیات 
عامل ایمیدرو در نشست بررسی عملکرد سال گذشته و برنامه های سال 1401 
طرح احیا، فعالســازی و توســعه معادن کوچک مقیاس افزود: باید طرح هایی 
را در اولویــت قــرار داد که با اقداماتی، تعداد زیادی معدن فعال و احیا شــوند.

وی خاطرنشــان کرد: به تناسب طرح های زیربنایی انجام شده ضروری است تا 
اثربخشی آنها بر فعالســازی معادن اندازه گیری شود.جعفری تصریح کرد: طی 
سال گذشــته 4۵3 معدن در طرح احیاء و فعالسازی معادن متوسط و کوچک 

مقیاس فعال شدند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:
عبور مستقیم محصوالت سایپا به ۹۰ درصد 

رسیده است
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه عبور مستقیم محصوالت سایپا 
بــه ۹0 درصد رســیده و پرداخت پول به زنجیره تامیــن قطعه ۶0 روز کاهش 
یافته اســت، گفت: امیدواریم با توجه به ۸ فرمان ابالغ شــده از ســوی رئیس 
جمهور، شورای پول و اعتبار نســبت به پرداخت تسهیالت به خودروساز اقدام 
کند.به گزارش سایپانیوز، محمدعلی تیموری در جمع خبرنگاران حوزه خودرو 
و درپاســخ به سواالت و ابهام های که در حوزه تولید و کیفی سازی محصوالت 
گروه خودروسازی سایپا وجود دارد، اظهارداشت: برای ارتقای کیفیت محصوالت 
این مجموعه در سه ماه گذشته، ۲40 پروژه تعریف شده که اجرای آنها نیازمند 

یک هزار و ۲00 میلیارد تومان نقدینگی است.

با تکیه بر دانش فنی متخصصین داخلی صورت گرفت؛
بومی سازی و بهره برداری موفقیت آمیز از 

جبران ساز توان راکتیو فوالد مبارکه
بومی ســازی قطعات، تعمیر، آزمایــش و بهره برداری 
موفقیت آمیز از جبران ساز توان راکتیو )SVCB( فوالد 
مبارکه با تکیه بر دانش فنی متخصصین داخلی انجام 
شد.سید امیر طباطبائیان مدیر ناحیه انرژی و سیاالت 
شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: SVC تجهیزی بسیار 

مهم در حفظ کیفیت، توان و کاهش هزینه های انرژی الکتریکی در شرکت های 
تولیدکننده فوالد اســت. با این تجهیز و جبران توان راکتیو مصرفی کوره های 
قــوس الکتریکی با جلوگیری از افت ولتاژ و آزادســازی ظرفیت خطوط انتقال 
و ترانســفورماتورها، توان مصرفی کوره های قــوس الکتریکی و در نتیجه تولید 
)حدود 10 درصد یا بیشــتر(  افزایش می یابــد.وی افزود: این تجهیز با افزایش 
ضریب توان و جبران توان راکتیو، از اعمال جریمه های ســنگین در قبوض برق 
شرکت فوالد مبارکه جلوگیری می کند. در حقیقت SVC با جبران عدم تعادل 
و تقارن توان مصرفی و حذف هارمونیک هــای جریان تولیدی کوره های قوس 
الکتریکی، تأثیر بســیاری بر پارامترهای کیفیت تــوان دارد که این عامل خود 
باعث کاهش نرخ خرابی دیگر تجهیزات مانند ادوات الکترونیک قدرت، اینورترها، 
تجهیزات حســاس و موتورها و کابل ها می شود.طباطبائیان خاطرنشان کرد: با 
کاهش نوسانات ولتاژ و پایدارسازی آن، از تغییرات پی درپی تپ در تپ چنجرها 
جلوگیری می شود که در نتیجه طول عمر مفید تپ چنجرهای ترانسفورماتورها 

که تجهیزات حساس و گران قیمتی هستندافزایش می یابد

حضور پررنگ گهرزمین در دوازدهمین 
همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد 

و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار 
دوازدهمین همایش و نمایشــگاه چشــم انداز صنعت 
فوالد و ســنگ آهن ایران با نگاهی بــه بازار با حضور 
شــرکت ســنگ آهن گهرزمین از 1۹ اردیبهشت ماه 
1401 آغاز می شــود.به گــزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت ســنگ آهن گهرزمین، دوازدهمین 

همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار 
با حضور شرکت سنگ آهن گهرزمین از 1۹ الی ۲1 اردیبهشت ماه سال جاری 
در هتل المپیک تهران با حضور شرکت سنگ آهن گهرزمین و  جمعی از شرکت 
های معدنی و صنعتی مطرح برگزار خواهد شــد. از همه فعاالن حوزه صنعت و 
معدن و عالقمندان دعوت می شود از دستاوردهای شرکت سنگ آهن گهرزمین 

مستقر در غرفه های شماره A11 و A1۲ در این نمایشگاه دیدن فرمایند.

همکاری جدید اقتصادی ایران با چینی ها
رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
تهران، با اشاره به اســتقبال زیاد فعاالن بخش 
خصوصی و نهادهای دولتی از فراخوان تشــکیل 
اتاق فکر مشــارکت ایران در ابرپروژه کمربند-

جاده که توسط کشور چین طراحی و با همکاری 
کشورهای زیادی اجرا می شود خبر داد.به گزارش 
ایســنا، فریال مســتوفی با تاکید بر این که رویکرد سیاسی و اقتصادی ایران 
بیانگر تمایل به توســعه همکاری با چین است، گفت: ابتکار عظیم کمربند-

جاده که توسط کشور چین معرفی شده یک پروژه عظیم بین قاره ای است و 
ایران با برخورداری از ذخایر عظیم انرژی و به دلیل موقعیت بالقوه استراتژیک 
خود می تواند به عنوان هاب منطقه و نقطه اتصال چین و کشورهای کمربند-

جاده با غرب آســیا و اروپا در این ابتکار نقش مهمــی ایفا کند.وی افزود: از 
طرفی با امضای سند همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین و رویکرد سیاسی 
و اقتصادی موجود برای توسعه همکاری ها و منافع مشترک با این کشور، این 
امکان شــکل گرفته اســت که در صورت بهره برداری صحیح و کنش فعال، 
جذب ســرمایه  خارجی و ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور در سطوح منطقه ای 
و بین المللی رخ دهد.رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران 
توضیح داد: این اتاق فکر با هدف بررسی راهکارها جهت بهره برداری حداکثری 
از ابتکار کمربند-جاده از طریق تبادل نظر و هم افزایی بخش خصوصی و دولتی 
تشکیل شده است و در اولین جلسه معارفه، هماهنگی، اعالم برنامه های اتاق 
فکر و نحوه تشکیل کارگروه های ذیل آن انجام خواهد شد.مستوفی افزود: در 
این اتاق فکر بیش از ۲۶0 نفر مشــارکت کننده از بخش های مختلف دولتی، 
حاکمیتی و خصوصی کشــور از جمله وزارتخانه ها و سازمان های ذی صالح، 
مراکز پژوهشــی و دانشگاه ها، تشکل های بخش خصوصی، موسسه های مالی 
و بانک ها، اتاق های بازرگانی اســتان ها و شرکت های بخش خصوصی حضور 
دارند.رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: آموزش 
و  به روزسانی نیروهای کارشناسی در سازمان ها و نهادهای مرتبط با پروژه های 
ســرمایه گذاری ابتــکار کمربنده جاده و تقویــت هم گرایی بخش خصوصی 
و نهادهای تصمیم گیر حاکمیتی درباره مســائل و پروژه های کمربند جاده، 
تقویت دیپلماسی اقتصادی-تجاری از طریق ایفای نقش موثر بخش خصوصی 
و دولتی از جمله دیگر اهداف این اتاق فکر اســت.فریال مســتوفی به سایت 
اتــاق تهران گفت که خروجی نهایــی کارگروه های تخصصی این اتاق فکر و 
نقطه نظرات کارشناســی آن در قالب بسته های مشورتی تخصصی به مراجع 

تصمیم گیر ارائه خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی: توزیع کاالبرگ در دستور کار دولت

پرداخت یارانه نقدی موقتی است
تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی در مورد اصالح یارانه های 
کاالهای اساســی گفت: برای تامین کاالهای اساســی ابتدا 
یارانــه نقدی اختصاص می یابد و در آینــده طرح توزیع کاال 
برگ کاالهای اساســی در دســتور قرار می گیرد.به گزارش 
خبرنگار پارلمانی ایرنا، ســید جواد ســاداتی نژاد در نشست 
علنی روز- یکشنبه 1۸ اردیبهشت- مجلس شورای اسالمی 
در مورد اصالح یارانه های کاالهای اساســی با اشــاره به لزوم 
حفظ امنیت غذایی گفت: در شرایط جاری با دو مسئله در دنیا 
مواجه هستیم افزایش قیمت های جهانی در مورد محصوالت 
کشــاورزی به ویژه غالت و روغن  و آنچه که پارامترهای مهم 
امنیت غذایی کشور محسوب می شــوند .این شتاب قیمت 
از انتهای سال گذشــته  تا امروز رشد شتابان و  بی سابقه ای 
گرفته و برخی از ارقام از ابتدای سال 1400 باالی 1۲0 درصد 
رشد  داشته است.وزیر کشاورزی بیان داشت: از ابتدای دولت 
سیزدهم تا به امروز در موضوعات مختلف اجزای امنیت غذایی 
و غالت بین 3۵ تا ۸0 درصد افزایش قیمت را در انواع مختلف 
غالت و روغن در دنیا داشتیم.ساداتی نژاد با اشاره به تحوالت 
اوکراین و تاثیــر آن در کمبود غالت در جهان گفت:  جنگ 
روسیه و اوکراین  در کمبود حوزه غالت تاثیر اساسی گذاشته 
اســت چون این منطقه  ۷0 درصد روغن و 30 درصد غالت 
جهان را تولید می کند.وی افزود: ارزیابی ها نشان می دهد که 
در ســال های آینده هم کمبود تولید غــالت در این منطقه 
ادامه خواهد داشت لذا امروز دنیا با مسئله کمبود حوزه تولید 
غالت و محصوالت اساسی کشاورزی و افزایش قیمت مواجه 
شده است. لذا طبیعی تمام دولت ها و کشورها  برای حفظ و 
نگهداری  ســفره و امنیت غذایشان تالش  می کنند.وی در 
مورد خشکســالی های اخیر در کشــور و تاثیر آن در کشت 
گندم گفت: در ســال گذشــته با  پدیده خشکسالی مواجهه 
بودیــم  و این پدیده اســتمرار دارد، در ســال۹۹ ما ۸ و نیم 
میلیون تن   و در ســال 1400، چهارو نیم میلیون تن گندم 
خریداری کردیم  و پیش بینی های امسال هم این است که به 
واردات حدود 4و نیم میلیون تن گندم نیاز داریم.ساداتی نژاد 
خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مردم سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها موضوع مهم مورد نظر مجلس و دولت است که باید 
اجرایی شــود، در ســال جاری هم در قانون بودجه این الزام 
وجود دارد طبیعتا تالش  و همکاری مضاعفی بین مجلس و 

دولت برای اجرای این کار نیاز است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در دولت ستادی برای این کار به 
ریاســت معاون اول رییس جمهور و وزرای اقتصادی تشکیل 
شــده اســت و برنامه ریزی های الزم را انجام می دهد تا به 
بهترین نحو ممکن  جبران هزینه مازاد  خانوار به عنوان سبد 
حمایتی در نظر گرفته شــود و قطعاً  قبل از اجرای این طرح 
برای دو ماه این مبلغ  به حساب خانوارها واریز می شود تا هیچ  

دغدغه ای  برای مردم عزیزمان ایجاد نشود.

هدف اصلی از اجرای این طرح عدالت در حوزه یارانه ها 
است

عضو کابینه دولت سیزدهم اضافه کرد: اطالع رسانی الزم هم 
در زمان اجرای طرح به مردم انجام خواهد شد و هدف اصلی 
از اجرای این طرح عدالت در حوزه یارانه ها است البته یارانه ها 
حذف نمی شود بلکه از روی کاالها به افراد منتقل می شود تا 
بتوانند مدیریت بهتری را داشــته باشند.وی تاکید کرد: رانت 

و فســاد زیادی در حوزه یارانه ها وجود دارد و هیچ خبری از 
عدالت  یارانه ای نیست و باعث شده بهره وری در کشور کاهش 
و صادرات بی رویه از محل یارانه ها، نهاده ها و کاالها انجام شود 
و همچنیــن ضایعات زیادی در این حوزه ها به دلیل  کیفیت 
و قیمت پایین وجود دارد، قاچاق فزاینده  کاالهای اساسی به 

دلیل پایین بودن قیمت به کشورهای همسایه وجود دارد.

همه مردم ایران از یارانه نان بهره مند خواهند شد
ساداتی نژاد با بیان اینکه دغدغه جدی ما امنیت غذایی است 
و باید آن را حفظ و پایدار کرد، گفت: اجرای طرح مورد هدف 
ما اســت تا مردم بتوانند عادالنه از آن بهره مند شوند، به طور 
قطع دهک های پایین بهره مندی بیشتری از یارانه ها نسبت به 
دهک های باالتر خواهد داشــت. در مورد موضوع نان، تمامی 
دهک ها یعنی همه مردم ایران از یارانه بهره مند خواهند شد 
و به گونه ای اقدام خواهد شــد که افــراد با قیمت فعلی نان 
را خریــداری کنند بنابراین هیچ افزایش قیمتی در خرید نان 

برای خانواده ها وجود ندارد.وزیر جهاد کشــاورزی یادآور شد: 
برنامه ریزی برای مردم سازی و توسعه عادالنه در حال انجام 
اســت و به طور قطــع در زمان الزم و بعد از اقناع ســازی و 
اطالع  رســانی انجام خواهد شد؛ البته اتفاقی که در مورد آرد 
صنف و صنعت افتاد؛بدین شــرح است که در کشور به حدود 
1۲ میلیون تن گندم نیاز داریم، گندم خبازی ۹ میلیون تن 
و همچنین گنــدم صنف و صنعت ۲ میلیون تن و گندم نان 
صنعتی حدود 400 تا ۵00 هزار تن مصرف می شود و مابقی 
نیز گندم بذری است بنابراین در کشور حجم زیادی از گندم 
در حوزه خبازی و نانوایی ها اســت و این حوزه نیاز به افزایش 

کیفیت بهتر نان است.
وی تصریح کــرد: در این رابطه با معضل قاچاق آرد به خارج 
از کشــور به دلیل قیمت مواجه هســتیم.؛ قیمت یک کیسه 
آرد بــرای توزیع نانوایی ها 3۸ هزار تومان اســت و در بیرون 
کشور تا حدود ۸00 تا ۹00 هزار تومان قیمت دارد. از سویی 
ضایعــات زیادی در نانوایی ها وجــود دارد و جایگزینی که به 
عنوان خوراک دام اســتفاده می شود بنابراین موضوع گندم 
برای ما به عنوان مســئله استراتژیک بسیار مهم است و باید 

برای حفظ آن برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم.

برای صیانت از گندم، ساماندهی آرد صنف و صنعت را 
سرعت دادیم

وی با بیان اینکه باید گندم را به عنوان مســئله مهم امنیت 
غذایی و ســفره مردم مورد توجه قرار داد، تصریح کرد: برای 
اینکــه تا زمان اجــرای طرح، زمــان را در نگهداری و حفظ 
کاالهای استراتژیک از دست ندهیم بحث مربوط به ساماندهی 
آرد صنف و صنعت و آزادسازی آن را انجام دادیم که در سبدی 
که برای توزیع عادالنه یارانه ها انجام خواهد شد، یارانه ها لحاظ 
می شود البته برای صیانت از گندم این موضوع را سرعت دادیم 
و جلــو انداختیم تا بتوان پایداری و نیازمان را در حوزه گندم 
برای حفظ امنیت غذایی مردم مد نظر قرار دهیم و بتوانیم در 
حوزه صنف و صنعت بهره وری را با ســرعت بیشتری پیش 
ببریم.وزیر جهاد کشاورزی در مورد اصالح یارانه های کاالهای 
اساسی  گفت: برای تامین کاالهای اساسی ابتدا یارانه نقدی 
اختصاص می یابــد و در آینده طرح توزیع کاال برگ کاالهای 

اساسی در دستور قرار می گیرد. 

سفیر کشور فرانسه در تهران با اشاره به 
تمایل اتحادیه اروپا برای توســعه روابط 
تجاری با ایران براســاس منافع متقابل 
گفت: در حال حاضر تجــارت اتحادیه 
اروپا و ایران به رقم قابل توجهی رسیده 
اســت.به گزارش ایلنا از سازمان توسعه 
تجارت ایران، در مراســم افتتاحیه این 
دوره که در ســالن خلیج فارس سفیر 
کشور فرانسه در تهران با اشاره به تمایل 
اتحادیه اروپا برای توسعه روابط تجاری 
با ج. ا. ایران براساس منافع متقابل گفت: 
در حال حاضر تجــارت اتحادیه اروپا و 
ایران به رقم قابل توجهی رسیده است. 
وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 
۲0 درصد واردات ایران از اتحادیه اروپا 
صورت گرفته و حجــم تجارت بین دو 
طرف بــه حدود ۵ میلیارد یورو افزایش 
پیدا کرده اســت، گفت: اگر کشورهای 
دیگــری که عضو اتحادیه نیســتند، به 
این فهرست اضافه شــود، تجارت بین 
ج. ا. ایران با کشورهای اروپایی به حدود 
۵/۶ میلیارد یورو می رسد.  سفیر کشور 
فرانســه در تهران با بیان اینکه اتحادیه 
اروپا بزرگترین بازیگر در حوزه کمک به 
تجارت کشورها و تنظیم روابط تجاری 
با کشــورهای جهان اســت، ادامه داد: 
اتحادیــه اروپا متعهد به روابط تجاری و 
اقتصادی مناســب با ج. ا. ایران است و 
با تامین مالی که انجــام داده، مبلغ ۸ 
میلیون یورو به این پروژه اختصاص داده 
است.وی با اشــاره به تدوین استراتژی 
ملی صادرات توســط ســازمان توسعه 
تجارت در همکاری با مرکز بین المللی 
تجارت افزود: این اتحادیه همچنین به 
منظور تداوم روند صادرات آبزیان از ج. ا. 
ایران، نسبت به تجهیز آزمایشگاه مربوط 

بــه محموله های صادراتــی در ایران و 
فراهم شدن امکان  سنجش محموله های 
صادراتی به اروپا کمک کرده است.سفیر 
کشور فرانسه در تهران ادامه داد: اخیرا 
اتحادیه اروپا استراتژی همکاری ۷ ساله 
با ج. ا. ایران را اعالم کرده و مبتنی بر این 
استراتژی، ۸۷ میلیون یورو به مجموعه 
پروژه های مختلــف در ایران اختصاص 
داده شده  اســت که ۷ میلیون یورو از 
این مبلغ به پروژه  همــکاری در حوزه 
تجارت اختصاص پیدا کرده است.وی در 
پایان با اظهار امیدواری نســبت به روند 
مذاکرات و احیای برجام گفت: اتحادیه 
اروپا فعاالنــه در مذاکرات برجام حضور 
داشته و امیدوار به افزایش همکاری های 
با رفــع تحریم هاست.ســید  تجــاری 
احمدرضــا عالئی طباطبایــی، معاون 
توســعه بازارهــای صادراتی ســازمان 
توســعه تجارت ایران  نیــز فعالیت های 
تعریف شــده در چارچــوب این پروژه 
را واجد اهمیت دانســت و با اشــاره به 
عزم جدی ســازمان توسعه تجارت در 

این زمینه، خواستار انعطاف این پروژه 
برای پوشــش حداکثری بــه نیازهای 
بخش خصوصی شــد. به  گفته وی در 
چارچوب استراتژی ملی صادرات که در 
همکاری با ITC و با حضور و مشارکت 
400 نفر از فعــاالن بخش خصوصی و 
دولتی صورت گرفته،  3۵۹ فعالیت در 
نظر گرفته شــده که در طول 4 ســال 
آتی توسط سازمان توســعه تجارت و 
وزارتخانه هــای ذی ربــط در همکاری 
با مرکــز بین المللی تجــارت اجرایی 
خواهد شــد. در ادامه سید جالل الدین 
علوی سبزواری، مدیرکل همکاری های 
اقتصــادی چندجانبــه و بین المللــی 
وزارت امور خارجه نیز ضمن تشــکر از 
برگزارکنندگان این رویداد، بر حمایت 
وزارت امور خارجه از پروژه های همکاری 
بین ج. ا. ایران و مرکز بین المللی تجارت 
تاکید کرد و حضور همکاران وزارت امور 
خارجــه در این رویداد را نشــانه عزم 
جدی این وزارتخانه برای ارتقای تجارت 
خارجی دانست.علوی سبزواری با اشاره 

به سابقه مذاکرات بین اتحادیه اروپا و ج. 
ا. ایران برای عقد موافقت نامه همکاری 
اقتصادی اظهــار امیــدواری کرد این 
مذاکــرات در آینده نزدیک مجددا آغاز 
شود و امکان ارتقای سطح همکاری های 
اتحادیه اروپــا و ج. ا. ایران به ســطح 
توافق های تجــاری فراهم گردد.گفتنی 
است دوره آموزشی دیپلماسی تجاری 
برای تعــدادی از رایزنــان اقتصادی و 
کارشناسان و مدیران وزارت امور خارجه 
و رایزنان و کارشناسان و مدیران سازمان 
توسعه تجارت ایران برگزار می شود.طی 
ایــن دوره نحوه ارایــه خدمات موثر به 
تجــار برای ورود بــه بازارهای خارجی 
توسط مدرسان مرکز بین المللی تجارت 
آموزش داده می شود. ترویج تجارت در 
عصر دیجیتال از دیگر مباحث این دوره 
است که طی آن اســتفاده از ابزارهای 
مدرن تبیین می شود.اساتید اعزامی از 
مرکز بین المللی تجارت در این دوره بر 
کارکردها و قابلیت های رایزنان بازرگانی 
و اقتصادی متمرکز شــده و شیوه های 
کارآمد خدمت رسانی به تجار را آموزش 
می دهند.  تاکتیک های ورود به بازارهای 
خارجــی، نحوه دســتیابی به اطالعات 
بازار، حضــور موثر در نمایشــگاه های 
خارجــی، اعــزام و پذیــرش اصولــی 
هیات های تجاری از جمله مباحث این 
دوره اســت. الزم به ذکر است با توجه 
بــه کاربردی بودن مباحــث، این دوره 
که به صورت کارگاهی و با مشــارکت 
مورد  می شود،  برگزار  شرکت کنندگان 
استقبال کارشناســان ذی ربط سازمان 
توسعه تجارت و وزارت امور خارجه قرار 
گرفته و بیش از ۶0 نفــر در این دوره 

حضور پیدا کرده اند.

افزایش روابط تجاری ایران و 
اتحادیه اروپا

تهران - ایرنا- ایران در جدیدترین رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان بر اساس آمار صندوق بین المللی پول در جایگاه بیستم و باالتر از کشورهایی مثل لهستان، مصر، هلند، آرژانتین، سوئیس، بلژیک و اتریش قرار 
گرفته است.به گزارش ایرنا، صندوق بین المللی پول با انتشار آمار تولید ناخالص داخلی 1۹3 کشور جهان بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲0۲1 از رتبه ۲0 ایران در میان بزرگترین اقتصادهای جهان با وجود 
تحریم ها خبر داد.بر اساس برآورد این نهاد بین المللی ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲0۲1 بالغ بر 143۶ میلیارد دالر بوده است که بدین ترتیب ایران در رده بندی جهانی از 
این نظر در جایگاه ۲0 قرار گرفته است.اقتصاد ایران با وجود این که طی چند سال گذشته تحت شدیدترین تحریم ها قرار داشته است از 1۷3 کشور جهان در سال ۲0۲1 بزرگ تر بوده است.استرالیا با تولید ناخالص 
داخلی 14۵0 میلیارد دالری، یک پله باالتر از ایران و در رتبه 1۹ قرار گرفته است. لهستان با تولید ناخالص داخلی 14۲۹ میلیارد دالری یک پله پایین تر از ایران در رتبه ۲1 قرار گرفته است.بر این اساس، کشورهایی مثل مصر، تایلند، پاکستان، هلند، 
آرژانتین، آفریقای جنوبی، امارات، سوئیس، بلژیک، سوئد، اتریش، نروژ، پرتغال، یونان، فنالند، عمان و کویت اقتصادهای کوچکتری از ایران در سال ۲0۲1 داشته اند.صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص 
قدرت خرید در ســال ۲0۲۲ بالغ بر 13۷ میلیارد دالر افزایش یابد و به 1۵۷3 میلیارد دالر برســد.بر اســاس این گزارش چین از نظر شاخص قدرت خرید بزرگترین اقتصاد جهان به حساب می آید و آمریکا از این نظر در رتبه دوم قرار گرفته است. تولید 
ناخالص داخلی چین در سال ۲0۲1 بالغ بر ۲۷۲0۶ میلیارد دالر برآورد شده است که بسیار بیشتر از تولید ناخالص داخلی ۲۲۹۹۷ میلیارد دالری آمریکا در این سال بوده است.هند با تولید ناخالص داخلی 10۲1۸ میلیارد دالری در رتبه سوم، ژاپن با 
۵۶1۵ میلیارد دالر در رتبه چهارم و آلمان با 4۸۵۶ میلیارد دالر در رتبه پنجم از این نظر قرار گرفته اند.کشورهایی که در رتبه های ششم تا 1۹ قرار گرفته اند به ترتیب عبارتند از: روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، مکزیک، کره جنوبی، 

کانادا، اسپانیا، عربستان، تایوان، و استرالیا.

بر اساس آمار صندوق بین المللی پول؛

ایران با وجود تحریم ها بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا شد
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گزیده خبر

پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری از 
سوی بانک سینا

بانک سینا در راستای اجرای مســئولیت های اجتماعی و حمایت از خانواده 
های ایرانی و همچنین اجرای جزء 2 تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل 
کشور، نسبت به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری اقدام می نماید.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ ؛ طبق بخشنامه بانک مرکزی و به جهت 
حمایت از خانواده های ایرانی و تشــویق به امر فرزندآوری، این بانک پرداخت 
وام قرض الحسنه فرزندآوری را در دستور کار قرار داده است.براین اساس برای 
فرزندانی که از ســال 1400 به بعد به دنیا آمده اند، تسهیالت قرض الحسنه 
فرزند آوری، به ازای فرزنــد اول 200 میلیون ریال و به ازای فرزند دوم 400 
میلیون ریال و به ازای فرزند ســوم 600 میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم 
800 میلیــون ریال و به ازای فرزند پنج به بعد 1000 میلیون ریال تعلق می 
گیرد. در مورد فرزندان دوقلو و بیشتر هم به ازای هر فرزند یک وام تعلق می 
گیرد. به همین منظور بانک ســینا پس ازبررسی و اعتبار سنجی متقاضیان و 

طی فرایندهای قانونی به پرداخت تسهیالت اقدام می کند.

برنامه بانک توسعه تعاون برای پرداخت 
1500 میلیارد ریال تسهیالت مسکن 
خانواده های صاحب فرزند سوم و باالتر

مدیر عامل بانک توسعه تعاون از برنامه پرداخت 1500 میلیارد ریال تسهیالت 
ســاخت، خرید یا ودیعه مسکن خانواده های صاحب فرزند سوم و باالتر خبر 
داد.حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توســعه تعاون اظهار داشت: این بانک 
پرداخت مجموعا 1500 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ودیعه ، ساخت 
یا خرید مســکن را برای خانواده های فاقد مســکن که در سال 1399 به بعد 
صاحب فرزند سوم یا بیشتر شــده اند در دستور کار قرار داده است.وی افزود: 
بانک توســعه تعاون همگام با این طرح ملی، تسهیالت قرض الحسنه ودیعه ، 
خرید یا ساخت مسکن را با بازپرداخت حداکثر بیست ساله به اجرا در می آورد.

مهدیان گفت: حداکثر تســهیالت پرداختی به هر خانوار به میزان دو میلیارد 
ریال با بازپرداخت حداکثر 20 ســاله اســت .مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
گفت: این طرح با حضور شش بانک و با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی از 
محل 100 درصد مانده ســپرده های قرض الحسنه و 50 درصد سپرده های 
قرض الحسنه جاری شبکه بانکی اجرا می شود و بانک ها بر پایه اعتبار سنجی 
متقاضیان، با اخذ ســفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر نسبت به پرداخت 

تسهیالت اقدام می نمایند.

پیام تبریک مدیرعامل بانک دی به مناسبت 
دوازدهمین سالگرد تاسیس بانک

علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی فرارسیدن 18 اردیبهشت ماه دوازدهمین 
سالروز تأسیس بانک دی را تبریک گفت.

 متن پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

مشتریان گرامی، سهامداران گرانقدر و همکاران ارزش آفرین بانک دی
با سالم و تقدیم بهترین آرزوها

هجدهم اردیبهشت ماه در تاریخ نظام بانکی ایران، سالروز تأسیس بانکی است 
که در کنار سایر مأموریت های محوله با رسالتی متفاوت از سایر بانک های کشور 
قدم به عرصه وجود گذاشت.ارزش آفرینی مستمر برای تأمین منافع ذینفعان و 
صیانت از سرمایه های ایثارگران، نقطه تمایز مأموریت بانک دی است که رسالت 
مبارک خدمت رســانی به خانواده معزز شهدا و ایثارگران را بر دوش این بانک 
نهاده است. این نوید را به سهامداران و مشتریان ارزشمند بانک می دهیم که در 
سال جاری با یک برنامه ریزی مدون، مهم ترین نقطه تمرکز و نقشه راه حرکت 
هیئــت مدیره بانک را بر محوریت اجرای کامل مقررات قانونی، خروج از بنگاه 
داری و فروش اموال مازاد، جذب سپرده های ارزان قیمت با حفظ نرخ مصوب 
شــورای پول و اعتبار و افزایش رضایت مندی مشــتریان قرار داده ایم که امید 
می رود با حمایت بیش از پیش ســهامداران و همدلی همکاران ساعی، آغازگر 
فصلی نو در حیات بانک دی باشد.امیدوارم با تالش و کوشش مضاعف همکارانم 
در سراســر کشور و در سایه ی همدلی و وفاق ضمن تحقق چشم انداز و اهداف 
استراتژیک بانک در سالی که مزین به شعار »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
اســت بتوانیم در حمایت از تولید و شــکوفایی اقتصادی کشور به سهم خود 
گام های مؤثری برداریم.اینجانب به نمایندگی از اعضای محترم هیئت مدیره و 
مدیران ارشد فرارسیدن 18 اردیبهشت ماه، سالروز تأسیس بانک دی را حضور 
یکایک اعضای خانواده بزرگ بانک دی اعم از ســهامداران ارجمند، مشتریان 
محترم و همکاران مســئولیت  پذیر، صمیمانه تبریک و شادباش می گویم.امید 
است با عزمی راسخ و پایبندی به مشتری مداری بتوانیم با لطف خداوند متعال 

بیش از پیش در مسیر خدمت گزاری و تحقق اهداف بانک دی گام برداریم.

پذیره  نویسی اوراق گواهی سپرده 
1۸درصدی بانک آینده آغاز شد

بانــک آینــده، اوراق گواهی ســپرده مــدت دار، ویژه ســرمایه گذاری عام را 
پذیره نویســی می کند. این اوراق، با نرخ سود علی الحساب ساالنه 18درصد و 
نرخ سود بازخرید قبل از سررسید ساالنه 10درصد است که مدت آن، یک سال 

است.فروش این اوراق در سال جاری تا اطالع بعدی، ادامه دارد.

بانک پارسیان بیش از 92 هزار فقره تسهیالت 
قرض الحسنه در مناطق محروم پرداخت کرد

بانک پارســیان بیش از 92 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج، 
تأمین جهیزیه و اشتغال زایی به مبلغ بیش از 28 هزار میلیارد ریال در استان های 
محروم و کم برخوردار کشور پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، 
با اســتعانت به لطف پروردگار و تالش کارکنان شعب و ستاد بانک پارسیان، مبلغ 
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی بانک پارسیان از مرز 30.000 میلیارد ریال 
در ســال گذشــته عبور کرد و با افزایش 9.805 میلیارد ریالی به میزان 31.464 
میلیارد ریال رســید، بر این اســاس این بانک توانست به رتبه چهارم جذب منابع 
قرض الحســنه پس انداز در میان بانک های خصوصی دســت یابد.در دوره مذکور 
همچنین تعداد حســاب های قرض الحسنه پس انداز با رشــد حدود 10 درصدی 
مواجه بود و به عدد 1.873.710 رســیده است.این بانک طبق آمار کانون بانک ها 
و مؤسســات اعتباری خصوصی با کسب رتبه چهارم در جذب منابع قرض الحسنه 
پس انداز ریالی، توانســت از محل سپرده های جذب شــده، بیش از 92.600 فقره 
تسهیالت قرض الحسنه جمعاً به مبلغ 28.109 میلیارد ریال در استان های محروم 
و کم برخوردار کشور، در زمینه های ازدواج، تأمین جهیزیه و اشتغال زایی پرداخت 

کند.

تامین مالی 27 هزار میلیارد ریالی 11 پروژه 
زیربنایی حمل و نقل توسط بانک ملی ایران

بانــک ملی ایران بیش از 27 هزار و 400 میلیارد ریال برای ســاخت و توســعه 
زیربناهای حمل و نقل کشــور تسهیالت پرداخت کرده اســت. به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران، این میزان تســهیالت به منظور ایجاد و توسعه 11 پروژه 
بزرگراه، راه آهن، راه اصلی، کنارگذر و آزادراه پرداخت شــده است.پروژه راه آهن 
میانه اردبیل با مبلغ 11 هزار و 500 میلیارد ریال، بزرگترین پروژه ای اســت که 
توســط بانک ملی ایران تامین مالی شــده است.محور فرخ شــهر ایذه با دو هزار 
میلیارد ریال، راه اصلی گیالنغرب ســومار با رقم 500 میلیارد ریال، راه اصلی خرم 
آبــاد پلدختر با رقم یک هزار و 500 میلیارد ریال و بزرگراه فســا داراب گهکم با 
مبلغ یک هزار و 200 میلیارد ریال از بانک ملی ایران تسهیالت دریافت کرده اند.

همچنین کنار گذر شــرقی بناب بــه ارزش دو هزار میلیارد ریال، محور جهرم الر 
بندرعباس به ارزش دو هزار میلیارد ریال، کنار گذر انزلی به ارزش دو هزار و 500 
میلیارد ریال و آزادراه مراغه هشترود به ارزش دو هزار و 200 میلیارد ریال توسط 
بانک ملی ایران تامین مالی شده اند.پروژه میانه سرچم نیز یک هزار میلیارد ریال 
و بزرگراه صوفیان شبســتر سلماس یک هزار میلیارد ریال تسهیالت از این بانک 
دریافت کرده اند.تامین مالی این پروژه ها از ســال 1397 تا سال 1400 در اختیار 

بانک ملی ایران بوده است.

از روز 18 اردیبهشت ماه شروع می شود:
 فروش 100.000 میلیارد ریال گواهی سپرده 

مدت دار
فروش مرحله ســوم گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( با نام بانک 
ملت از روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه سال جاری شروع می شود.به گزارش روابط 
عمومی بانک ملت، این بانک با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
یکصد هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری را با نرخ 
سود علی الحساب 18 درصد ســالیانه به فروش می رساند.بر اساس این گزارش، 
فروش این اوراق از روز یکشــنبه 18 اردیبهشت ماه امسال شروع خواهد شد و تا 
اتمام مبلغ منتشره ادامه خواهد داشت.بر این اساس، گواهی سپرده مدت دار ویژه 
سرمایه گذاری )عام( با نام بانک ملت، دارای تاریخ سررسید یک سال پس از تاریخ 
انتشار خواهد بود.این گزارش حاکی است، نرخ سودعلی الحساب اوراق یادشده، 18 
درصد ساالنه و قابل پرداخت در مقطع ماهانه و نرخ سود بازخرید آن، قبل از تاریخ 

سررسید معادل 10 درصد سالیانه خواهد بود.

حضور فعال پست بانک ایران در نمایشگاه 
اینوتکس 2022

پســت بانک ایران به عنوان یکی از حامیان اصلی یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
نوآوری و فناوری 2022 که طی روزهای 20 الی 23 اردیبهشت در پارک فناوری 
پردیس برگزار می شود با برپایی غرفه، حضوری فعال خواهد داشت.به گزارش اداره 
کل روابط عمومی پست بانک ایران، غرفه بانک در یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
نوآوری و فناوری  با حضور کارشناسان و متخصصین بانکی پاسخگوی سواالت در 
زمینه تســهیالت، امور اعتباری، ارزی و بانکی است.پست بانک ایران نیز به عنوان 
تنها بانک تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کشور از استارتاپ های موفق 
این نمایشگاه حمایت مالی می کند تا همگام با شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال 
آفرین در سال 1401، نقشی پررنگ در ایجاد اشتغال کشور ایفا کند. بهزاد شیری 
مدیر عامل بانک به عنوان یکی از ســخنرانان مراسم افتتاحیه این رویداد انتخاب 
شــده و همچنین در پنل گفت و گوی بانک ها و چینش اقتصاد دیجیتال کشــور 
حضور خواهد داشت.همچنین در حاشیه این نمایشگاه با حضور مدیرعامل بانک، 
از باجه بانکی پارک فناوری پردیس، توکن ققنوس و کتاب ســند راهبردی پست 
بانک ایران رونمایی و نشست خبری با حضور مدیران ارشد شرکت دی جی پی و 
پست بانک ایران برگزار می شود. اینوتکس در حالی یازدهمین دوره خود را تجربه 
می کند که اکنون تبدیل به بزرگترین رویداد نوآوری و فناوری در کشــور شــده 
اســت و میزبان 400 مشارکت کننده از زیست بوم نوآوری و فناوری کشور اعم از 
استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان، شتابدهنده ها، مراکز رشد فناوری، پارک های 

علم و فناوری و برگزیدگان رویدادهای کارآفرینی است.

از سوی بانک مرکزی
شرایط پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن 

ابالغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای شــرایط پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن را 
به بانک های عامل ابالغ کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در بخشــنامه 
شــماره 34031/01 تاریخ 12 اردیبهشت ماه سال جاری این بانک به بانک های 
عامل و پیرو مکاتبات قبلی درخصوص ابالغ اصالحیه دستورالعمل اجرایی اعطای 
تســهیالت احداث و نوسازی مســکن موضوع قانون جهش تولید مسکن، حسب 
تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ 6 اردیبهشت ماه سال جاری مقرر 
شده است: »تسهیالت کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره 
بازپرداخت حداکثر 5ســال، در سقف های فردی 600، 450 و 350 میلیون ریال 
به ترتیب در تهران، مراکز استان ها و شهرهای باالی 200هزار نفر جمعیت و سایر 
شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده )4( قانون جهش تولید مسکن )در سقف 
کلی 400هزار میلیارد ریال در ســال 1401( اعطا شود.« قابل تأکید است، نحوه 
معرفی متقاضیان واجد شرایط برای بهره مندی از تسهیالت یاد شده توسط سامانه 
وزارت راه و شهرســازی خواهد بود. لذا مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی 

ذی ربط ابالغ و عملکرد مربوط به این بانک ارسال شود.گ
 

بانک قرض الحسنه مهر ایران در نمایشگاه 
INOTEX حضور می یابد

بانــک قرض الحســنه مهر ایران با هــدف معرفی خدمات و محصــوالت خود به 
شــرکت های دانش بنیان در یازدهمین نمایشــگاه بین المللی نــوآوری و فناوری 
)INOTEX( حضور پیدا می کند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، اخیراً بانک مرکزی سقف تسهیالت قرض الحسنه پرداختی از سوی بانک های 
قرض الحســنه کشــور را افزایش داد؛ به طوری که امکان دریافت تسهیالت از این 
بانک ها برای اشــخاص حقیقی تا 200 میلیون تومان و برای اشــخاص حقوقی تا 
500 میلیون تومان فراهم شــد. بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز در همین راستا 
و تحقق شــعار سال، برای معرفی بیشتر محصوالت و خدمات خود به شرکت های 
دانش بنیان در نمایشگاه INOTEX شرکت می کند.این بانک آخرین خدمات خود 
در حوزه بانکداری نوین و دیجیتالــی و همچنین محصوالت و خدمات قابل ارائه 
به شــرکت های دانش بنیان را در این نمایشــگاه معرفی خواهد کرد. شرکت های 
دانش بنیان می توانند خدمات مختلف بانک از جمله افتتاح حساب با همراه بانک و 
ارسال کارت هدیه آنالین را در این نمایشگاه دریافت کنند و با خدمات و محصوالت 
بزرگ ترین بانک قرض الحسنه کشور بیش از پیش آشنا شوند.یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی نوآوری و فناوری )INOTEX( 20 تا 23 اردیبهشت از ساعت 10 تا 18 

در پارک فناوری پردیس برگزار می شود. 

ابعاد تازه از تزریق 12 هزار میلیاردی

عملیات گسترده در راه بورس
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعالم اینکه این صندوق 
در ازای ســود از پیش تعیین شده نسبت به سرمایه گذاری 12 
هزار میلیاردی در بازار سهام اقدام کرده و در پایان دوره پنج سال 
می تواند پول خود را برداشت کند، گفت: صندوق با مجوزی که 
اخیرا صادر شــده، در حال آماده ســازی جهت ورود مستقیم و 
گسترده برای ســرمایه گذاری جدید در بازار سرمایه است که از 
قراردادهای قبلی متفاوت خواهد بود.علیرضا میرمحمدصادقی-

عضــو هیأت عامل و معــاون بانکی و اعتباری صندوق توســعه 
ملی- در گفت وگو با ایسنا، جزئیاتی از جریان سرمایه گذاری 12 
هــزار میلیارد تومانی در صندوق تثبیت بازار ســرمایه و جریان 
مجوز سرمایه گذاری های جدید در بورس را تشریح کرد.این مقام 
مسئول در صندوق توسعه ملی با اشاره به این که مصوبه ورود به 
این سرمایه گذاری، در راستای حمایت از بازار سرمایه بوده است، 
توضیح داد: با توجه به تالطمی که در مقطعی در بازار ســرمایه 
ایجاد و بحث سرمایه گذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه 
ملی پیش آمد، طبق محاســبات صورت گرفته بر مبنای منابع 
ورودی به صندوق، مقرر شــد معادل ریالی  510 میلیون دالر 
به صورت تدریجی در بازار ســهام ســرمایه گذاری شود که این 
مبلغ به نرخ ســامانه معامالت الکترونیک )ETS( حدود 12 هزار 

میلیارد تومان است.

بانک مرکزی بدون هماهنگی به بورس پول داد
وی با اشــاره به این که  در آذرماه 1399 اولین پرداخت به مبلغ 
1000 میلیارد تومان انجام شد، گفت: اما در ادامه به دلیل برخی 
مسائل از جمله استنباط از مصوبه و مشخص نبودن محل منابع 
قابل پرداخت، واریز متوقف شد. درنهایت در اردیبهشت ماه سال 
گذشــته با مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی، میزان نرخ 
سود و مبلغ مشخص شد، بانک مرکزی نیز حدود 1000 میلیارد 
تومان از محل منابع صندوق توســعه ملی را به صندوق تثبیت 
بازار تزریق کرد که چون بدون هماهنگی با صندوق توسعه ملی 

بود، برای این پرداخت، قراردادی بین طرفی منعقد نشد.

قرارداد امضا نکردند ولی پول دادیم
میرمحمد صادقی با بیان اینکه در دی ماه سال گذشته در مورد 
اینکه میزان پرداخت ماهانه و اینکه از محل بازگشت تسهیالت 
پرداختی و طلب صندوق توســعه ملی از ســازمان امور مالیاتی 
باشــد، توافق شــد، گفت: با اینکه قرارداد قبلی هنوز از ســوی 
صندوق تثبیت بازار امضا نشــده بود، صندوق توسعه ملی برای 
نشــان دادن پایبندی به تعهدات خــود، پرداخت 650 میلیارد 
تومانی در 26 دی ماه انجام داد ولی با توجه به اختالف نظرهایی 
که وجود داشــت، روند واریز اقساط، مدتی متوقف شد تا اینکه 
اخیرا طی مذاکرات صورت گرفته، مسایل حل و فصل و پرداخت 

از سر گرفته شد.

احتمال پرداخت دو قسط دیگر تا پایان اردیبهشت
وی با اشاره به پرداخت دو قسط  650 میلیارد تومانی به صورت 
یکجا به صندوق تثبیت بازار که در اوایل اردیبهشــت ماه انجام 

شد، افزود: بر این اساس 1300 میلیارد تومان به صندوق تثبیت 
بازار پرداخت شــد که امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه دو قسط 

دیگر پرداخت شود.

پرداخت 8000 میلیارد دیگر؛ احتماال تا یک سال آینده
به گفته این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکنون 4000 
میلیارد تومان از رقم پیش بینی شده 12 هزار میلیاردی از سمت 
صندوق توســعه ملی به بازار ســهام تزریق شده است و 8000 
میلیارد تومان دیگر نیز به صورت اقســاط 650 میلیارد تومانی 
پرداخت خواهد شد که احتماال تا یکسال آینده تکمیل می شود.

منفعت این سرمایه گذاری چیست؟
وی در رابطــه با اینکه این تزریق پول چه منفعتی برای صندوق 
توســعه ملی دارد و ســرانجام این 12 هزار میلیارد تومان چه 
خواهد شــد، یادآور شــد: این مبلغ به صورت قرارداد پنج ساله 

و در چند قرارداد پیش بینی شده است که قابلیت تمدید دارد؛ 
به طوری که هر 650 میلیــارد تومان قراردادی جداگانه دارد و 
از زمان انعقاد، پنج ســال بعد سررسید خواهد شد. در ازای این 
ســرمایه گذاری نیز سود ثابت شده ای در اختیار صندوق توسعه 
ملی قرار می گیرد و ما می توانیم در پایان دوره، ســرمایه اولیه را 
برداشــت کنیم.معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی  در 
رابطه با میزان سودی که این صندوق  از سرمایه گذاری 12 هزار 
میلیاردی در صندوق تثبیت بازار، دریافت خواهد کرد پاســخی 

ارائه نکرد.

سود تثبیت نشده از شروط سرمایه گذاری است
میرمحمــد صادقی همچنیــن با بیان این که صندوق توســعه 
ملی مایل به ســرمایه گذاری در بازار ســهام البته به شرط سود 
تثبیت نشــده، اســت گفت که صندوق مایل اســت به صورت 
مشــارکت با صندوق تثبیت بازار و یا مســتقل، در بازار سهام 
سرمایه گذاری و  با ســازو کار مشخص عملیات گسترده ای در 

این بازار داشته  باشد.

عملیات مستقیم در راه  بازار
وی در این رابطه به مصوبه ســال گذشته هیات امنای صندوق 
توسعه ملی اشاره و توضیح داد: بر این اساس می توانیم به جای 
سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار، از این طریق، سرمایه گذاری 
مســتقیم داشته باشیم؛ به طوری که صندوق توسعه ملی صرفا 
پول را در اختیار صندوق تثبیت بازار قرار ندهد بلکه در کنار آن 
عملیات شــبه کارگزاری و یا خرید و فروش ســهام را با نظارت 
خود داشته باشــد. در این حالت سود از قبل تعیین نمی شود و 
صندوق توسعه ملی  ریسک نوســان قیمت سهام را پذیرفته و 
خود جهت حمایت از بازار سرمایه وارد می شود.این مقام مسئول 
در صندوق توســعه ملی یادآور شد که سازوکار الزم جهت ورود 
صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری  در بازار سهام در حال 
تدوین است ولی تا نهایی شــدن آن، به روند سپرده گذاری نزد 

صندوق تثبیت بازار سهام ادامه خواهد داد.

بیت کوین می تواند بر اســاس همبســتگی آن با اس اندپی500 در 28 هزار دالر نزول پیدا کند.به گزارش ایسنا و به نقل از کریپتو، دارایی دیجیتال شماره یک، بیت کوین 
)BTC( می تواند در منطقه قیمتی 28 هزار دالر نزول کند. این تخمین ارزش بر اســاس پیش بینی به اشــتراک گذاشته شده توسط تیموتی پترسون از مشاوران جایگزین 
شرکت کین آیلند و مبتنی بر ارتباط بیت کوین با بازارهای سنتی و به ویژه  اس اندپی 500 است.وی افزود که 28 هزار دالر یک احتمال است زیرا طبق مدل متکالف وی در 
تحلیل دارایی های دیجیتال، این رقم نزدیک به پایین ترین قیمت بیت کوین است.محاسبات وی همچنین بر اساس مشاهدات دیگری است که متوسط  کاهش اس اندپی500 
در طول رکود )از سال 1971( منفی 35 درصد است.در نتیجه، با توجه به اینکه اس اندپی500 به باالترین سطح اخیر یعنی 4900 دالر رسیده، افت تا 3200 دالر محتمل 
است. وی خاطرنشان کرد که  اس اندپی500 در محدوده قیمتی 4100 دالر معامله می شود بنابراین نشان می دهد که بازارهای سنتی ممکن است هنوز راه درازی تا رسیدن به کف قیمت داشته باشند.آرتور 
هیز، مدیرعامل بیت مکس نیز بیت کوین را 30 هزار دالر پیش بینی کرده بود. تحلیل پترسون منعکس کننده پیش بینی های بنیان گذار و مدیر عامل سابق بیت مکس، آرتور هیز است که هشدار داد بیت کوین 
می تواند سطح 30 هزار دالر را تا پایان ژوئن سال جاری آزمایش کند. تحلیل او بر اساس »احساس درونی« خالص بود و اینکه »بیت کوین و اتر قبل از اینکه فدرال رزرو برای نرخ بهره عمل و سیاست های خود 
را از سفت به سست تبدیل کند، بسیار پایین خواهند آمد«.اظهارات اخیر هیز به این معناست که پیش از اینکه فدرال رزرو از انقباض کّمی فعلی خود )که با افزایش نرخ بهره مشخص می شود( به سمت تسهیل 
کّمی تغییر کند، بازارهای کریپتو می توانند پایین بیایند.با توجه به مشکالت فعلی بیت کوین زیر سطح حمایت 38 هزار دالری، گروه بالک چین WuBlockchain از داده های زنجیره ای استفاده کرده است تا به این 
نتیجه برسد که دارندگان کوتاه مدت بیت کوین را فروخته اند و این مورد بیشتر به فروپاشی مداوم بازار ارز دیجیتال کمک می کند.بر اساس داده های کریپتوکوانت نیز کاهش در دو روز گذشته ممکن است تحت 

سلطه دارندگان کوتاه مدت باشد. در روزهای 6 و پنج آوریل در مجموع 11.76 هزار بیت کوین جوان که برای کمتر از سه ماه نگهداری شده بود، وارد صرافی شد.

ســفیر قطر در تهران با حضور در ساختمان میرداماد با رئیس کل بانک مرکزی دیدار و گفتگو 
کرد.بــه گزارش ایِبنا به نقل از روابــط عمومی بانک مرکزی، در دیدار محمد بن حمد الهاجری 
سفیر قطر در تهران با دکتر علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر 
ضرورت توسعه مناسبات دوجانبه بانکی و همکاری های بین المللی تاکید شد. دکتر صالح ابادی 

رئیس کل بانک مرکزی در این دیدار با اشاره به ظرفیت های مختلف همکاری دوجانبه بین جمهوری اسالمی ایران و قطر بر افزایش 
حجم مراودات اقتصادی  و بانکی میان تهران و دوحه تاکید کرد.سفیر قطر نیز با اشاره به سفر قریب الوقوع امیرقطر و هیات بلندپایه 
سیاسی و اقتصادی همراه  ایشان به تهران به منظور دیدار با مقامات جمهوری اسالمی ایران از آمادگی قطر برای گسترش مناسبات 
خبر داد.  دکتر صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این دیدار با اشاره به ظرفیت های مختلف همکاری دوجانبه بین جمهوری 
اسالمی ایران و قطر بر افزایش حجم مراودات اقتصادی  و بانکی میان تهران و دوحه تاکید کرد.سفیر قطر نیز با اشاره به سفر قریب 
الوقوع امیرقطر و هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی همراه  ایشان به تهران به منظور دیدار با مقامات جمهوری اسالمی ایران از آمادگی 

قطر برای گسترش مناسبات خبر داد.

دیدار سفیر قطر در تهران با رئیس کل بانک مرکزیبیتکوینبه۲۸هزاردالرسقوطمیکند؟

گسترشروابطبانکیواقتصادی
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گزیده خبر

هراس از جنگ هسته ای؛ افزایش تب 
درخواست پناهگاه در اروپا

تهران - ایرنا - هراس و نگرانی ها از وقوع یک جنگ هســته ای و یا یک بیماری 
همه گیر جدید سبب شــده تا صدها هزار نفر در اروپا تصمیم به خرید پناهگاه 
بگیرند. تقاضای شدید برای این سازه های ساخته شده از آهن و بتن در شماری 
کشــورهای اروپایی به ویژه از زمان حمله روسیه به اوکراین افزایش یافته است.

به گزارش روز یکشــنبه ایرنا به نقل از نشــریه ال اکونومیستا اسپانیا، »جولیو 
کاویچیولــی« مالک ایتالیایی شــرکت Minus Energie می گوید: تب ســاخت 
پناهگاه ها باال گرفته اســت و در میانه ســیلی از تقاضا قــرار داریم. طبق اعالم 
نیویورک تایمز، این شرکت ایتالیایی از ساخت ۵۰ پناهگاه در ۲۲ سال گذشته 
خبر داده و اکنون با ۵۰۰ درخواســت در دو هفته اخیر مواجه شــده است.  به 
نوشــته ال اکونومیستا، سایه ســنگین بروز یک جنگ هسته ای آنچنان حواس 
نســل های جدید اروپایی را به خود معطوف کرده است که موضوعاتی همچون 
زیرساخت های جدید دفاعی کشورها و راهنمایی ها و دستورالعمل های حضور در 
پناهگاه ها  که تا پیش از این غیر معمول به نظر می رســید، به طور فزاینده ای 
در حال عمومیت یافتن است.  »ماتیو ِسران« بنیانگذار Artemis Protection یک 
شرکت فرانسوی که پناهگاه های لوکس با سیستم های تهویه هوا با هزینه حداقل 
نیم میلیون یورو برای هر پناهگاه تولید می کند، می گوید: ما در طول دو هفته، 
هزاران درخواســت از طرف مردم عادی دریافت کرده ایم. این چیزی اســت که 
پیشتر فقط افراد بسیار ثروتمند به آن عالقه داشتند.  مدیر این شرکت فرانسوی 
تایید کرد که نزدیک به ۳۰۰ درخواست برای ارائه اطالعات دریافت کرده است 
و شــرکت او، پناهگاه هایی با قیمت ارزان تر )حــدود ۱۵۰ هزار یورو( به فروش 
می رسانده است. وی با اشاره به موج درخواست ها و لزوم تطبیق قیمت ها گفت: 
ما مجبور شدیم کل استراتژی تجاری خود را اصالح کنیم.ال اکونومیستا با اشاره 
به نزدیکی فنالند و سوئد به روســیه نوشت: در حال حاضر در فنالند، ظرفیت 
چهــار میلیون نفر در ۵۰ هزار پناهگاه وجود دارد. در ســوئد در حال بررســی 
یک سیستم هشدار هوایی هستند و انتشار یک دفترچه راهنمای ۲۰ صفحه ای 
پیشگیری با الگوی جنگ سرد همراه با لوازم اولیه برای زنده ماندن در پناهگاه 
در حال تهیه است.  سوئیس که بسیار جلوتر از همسایه خود فرانسه است، یکی 
از آن دســته کشورهایی است که از بسیاری جهات از جمله ساخت پناهگاه در 
مقایسه با سایر کشورها، توســعه یافته تر است. در دهه ۱۹۶۰، سوئیس قانونی 
را تصویب کرد که بر اســاس آن باید در ســاختمان های مسکونی، پناهگاه های 
هســته ای را تعبیه کنند. در مجموع، سوئیس بیش از ۳۵ هزار پناهگاه عمومی 
دارد، از جمله پناهگاهی در لوســرنا )Lucerna( برای ۲۰ هزار نفر که می تواند از 
کل جمعیت آن محافظت کند.در کشورهایی مانند بلژیک، هلند یا فنالند، تقاضا 
برای قرص های ید به طور قابل توجهی افزایش یافته اســت. قرص ید می تواند 
از ورود ید رادیواکتیو به تیروئید و به دنبال آن از پیشــرفت ســرطان تیروئید 
جلوگیری کند. چنان که مایکل »استورم« از مقام های اتحادیه داروسازان بلژیک 
از توزیع بیش از ۳۰ هزار جعبه از این نوع داروها در داروخانه های سراســر این 
کشور خبر داده است. یک داروساز ایتالیایی نیز اعالم کرد ویتامین های مبتنی 
بر ید از قفسه های داروخانه ها به سرعت در حال کم شدن هستند.در اسپانیا نیز 
ســفارش ســاخت پناهگاه از چهار مورد در دو سال گذشته به هفت سفارش از 
زمان آغاز جنگ اوکراین در پایان فوریه رسیده است. متوسط قیمت  پناهگاه ها 
در اســپانیا بین ۱۸ هزار یورو تا ۴۰ هزار یورو متغیر اســت. در اسپانیا در حال 
حاضر در مقر دولت، یک پناهگاه برای مقامات و پادشــاه وجود دارد.در اسپانیا 
در ســال ۱۹۴۳ قانونی وجود داشت که ساخت پناهگاه برای شهرهای بیش از 
۴۰ هزار نفر را الزامی کرد. این روند اما در ســال ۱۹۴۴ میالدی متوقف شد.بر 
اساس این گزارش، بسیاری از مردم به اشتباه معتقدند که ساکنان پناهگاه باید 
پس از نجات جان خود و خانواده هایشــان هفته هــا یا ماه ها در این اماکن باقی 
بمانند، که این امر کاماًل نادرست است. بنابراین دو سه روز نخست پس از انفجار، 
خطرناک ترین روزها هســتند و ورود و خروج از پناهگاه از همان ساعات اولیه با 
حفاظت کافی و با امنیت کامل امکان پذیر اســت.بحث رسانه ای بر سر احتمال 
وقوع جنگ هســته ای از سوی مسکو در حالی مطرح است که »ماریا زاخارووا« 
ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت ادعاهای کشورهای غربی مبنی بر 
اینکه روســیه تهدید به آغاز جنگ هسته ای می کند، صحت ندارد و کرملین به 
دنبال شروع چنین جنگی نیست.»دیمیتری پولیانسکی« معاون سفیر روسیه در 
ســازمان ملل نیز در جلسه کمیسیون خلع سالح گفت بر خالف گمانه زنی ها، 
استفاده روسیه از سالح هسته ای فقط در واکنش به استفاده از سالح هسته ای و 

دیگر سالح های کشتار جمعی علیه مسکو و متحدانش است.

رهبر القاعده:
 حمله روسیه به اوکراین به دلیل ضعف 

آمریکاست
رهبر القاعده در پیامی ویدئویی، »ضعف آمریکا« را دلیل »طعمه« روسیه شدن 
اوکراین دانست.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، »ایمن 
الظواهری« رهبر القاعده در پیامی ویدئویی به مناسبت یازدهمین سالگرد مرگ 
»اسامه بن الدن«، رهبر پیشین این گروه گفت، اینکه اوکراین »طعمه« روسیه 
شــد، به دلیل »ضعف آمریکا« است.طبق اعالم گروه اطالعاتی »جستجو برای 
نهادهای تروریســتی بین المللی )SITE(« که نظارت بر فعالیت های شبه نظامی 
را برعهده دارد، این پیام ویدئویی ۲۷ دقیقه ای در روز جمعه )۱۶ اردیبهشــت( 
منتشر شــد و الظواهری در آن در کنار چند کتاب و یک اسلحه دیده می شود.

رهبر القاعده با تشــویق مســلمانان به اتحاد و با اشاره به اثرات جنگ هایی که 
پس از حمالت تروریستی ۱۱ ســپتامبر در عراق و افغانستان در گرفت، گفت 
که آمریکا در وضعیت ضعف و زوال به ســر می برد. اسامه بن الدن مغز متفکر و 

تامین کننده مالی حمالت ۱۱ سپتامبر بود.

هشدار ژاپن درباره وقوع جنگ در شرق آسیا
نخســت وزیر ژاپن هشدار داده اســت که احتمال می رود جنگ 
مشــابه اوکراین در منطقه شرق آسیا به وقوع بپیوندد.به گزارش 
فارس، »فومیو کیشیدا« نخست وزیر ژاپن روز )یکشنبه( هشدار 
داد که درگیری های مســلحانه ای شبیه به جنگ اوکراین ممکن 
است در شرق آسیا به وقوع بپیوندد.شبکه روسی راشاتودی در این 
خصوص گفت که کیشیدا در جریان دیدار با »بوریس جاسون« 
نخســت وزیر انگلیس در لندن بار دیگر ادعاهای مشابهی درباره 
احتمــال حمله چین به تایــوان را مطرح کرد و گفت که صلح و 
ثبات در تنگه تایوان برای توکیو و جامعه بین الملل ضروری است.

این مقام ژاپنی در این خصوص توضیح داد: »ما باید با همپیمانان 
و کشورهای همفکر خود همکاری کنیم و هرگز تالش یکجانبه 
برای تغییر وضعیت فعلی از طریق استفاده از زور در منطقه هند 
و اقیانوسیه به ویژه شرق آسیا را تاب نمی آوریم«.کیشیدا سپس با 
هشدار درباره تداوم جنگ اوکراین گفت: »اوکراین احتماالً همان 
شرق آسیای فردا باشد«.از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه 
در اوکراین در تاریخ ۲۴ فوریه )پنجم اســفند ماه(، بســیاری از 
کشــورهای غربی همچون آمریکا و حتی کشورهای دیگر سعی 
کرده انــد تا به نوعی چین را به حمــالت اوکراین ارتباط دهند و 
بگویند که روسیه به چین برای حمله به تایوان چراغ سبز نشان 
داده است؛ ادعایی که پکن آن را رد می کند.چندی پیش »جوزف 
وو« وزیر خارجه تایوان گفت که در حال بررسی وضعیت اوکراین 

برای آموختن درس هایی برای اســتفاده از این جنگ برای زمان 
حمله احتمالی چین به این جزیره هســتند.وو در این خصوص 
گفت: »ما تــالش داریم تا ببینیم که چــه چیزهایی می توانیم 
از اوکرایــن در دفاع از خود بیاموزیم. قطعــاً دو چیز وجود دارد. 
اولین مورد، قابلیت نامتقارن است. به اوکراینی ها نگاه کنید، آنها 

از تســلیحات فردی کوچک برای رفتن به جنگ با یک دشمن 
بزرگ اســتفاده می کنم و من فکر می کنم که این چیزی اســت 
کــه ما می توانیم از آن بیاموزیم. در حقیقت، ما برای آن آماده ایم 
اما به سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه نیاز داریم«.وو درباره 
احتمــال حمله چین به تایوان پس از حمله روســیه به اوکراین 

گفت:»پاسخ به این سؤال بسیار برای تایوان دشوار است« و چین 
نظاره گر نحوه واکش باقی جهان به عملیات نظامی روسیه است. 
فکر می کنم که دولت چین باید تفکر کند یا نحوه امدادرســانی 
ایاالت متحده و کشــورهای مهم دیگر به تایوان را محاسبه کند. 
اگر تایوان هیچ گونه حمایتی نداشته باشد، فکر می کنم که چراغ 
سبزی برای حمله )چین به تایوان( باشد«از طرف دیگر، »ویلیام 
برنز« مدیر آژانس اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( نیز گفته است 
که محاســبات چین در مورد تایوان تحت تأثیر درگیری اوکراین 
قرار گرفته اســت و اینکه  چین از نزدیک درگیری روســیه در 
اوکراین را زیر نظر دارد و همین امر بر محاســبات سران پکن در 
مورد تایوان تأثیر می گذارد.به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، وی 
اظهار داشت که دولت چین تحت تأثیر مقاومت شدید اوکراین در 
برابر تهاجم روســیه و هزینه های اقتصادی تحمیل شده بر مسکو 
قرار گرفته است.رییس سیا گفت: »من فکر می کنم سران چین 
بــا دقت به همه اینها نگاه می کند - به هزینه ها و عواقب هرگونه 
تالش برای استفاده از زور برای به دست آوردن کنترل بر تایوان«.

گزارش هایی منتشر شده اســت مبنی بر اینکه ایاالت متحده و 
بریتانیــا اخیراً در مورد احتمال جنگ چیــن و تایوان گفت وگو 
کرده انــد. »لیز تراس« وزیر خارجه بریتانیا هفته گذشــته گفت 
که ناتو باید به عنوان بخشــی از تالش های خود برای »مقابله با 

تهدیدات جهانی« به دنبال حفاظت از تایوان باشد.

دبیرکل سابق ناتو گفت، اکنون که سر روسیه به اوکراین گرم است، وقت آن است که فنالند و سوئد به عضویت ناتو 
درآیند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل سابق ناتو گفت: درباره 
ســوئد و فنالند، فکر می کنم پنجره فرصتی برای عضویت این دو کشــور )در ناتو( باز شده است، دقیقا همین حاال، 
چون والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه جای دیگری مشغول است.راسموسن با اشاره به اینکه تمامی ۳۰ کشور 
عضو ناتو باید عضویت فنالند و سوئد در این اتحاد را تایید کنند، هشدار داد که این روند ممکن است »چندین ماه« 
به طول بیانجامد.این دبیرکل ســابق ناتو که ســابقه نخست وزیری دانمارک را نیز در کارنامه دارد، گفت: چندین ماه طول خواهد کشید و در این مدت 
ســوئد و فنالند ممکن اســت هدف زورگویی یا حتی تهدیدات روســیه قرار بگیرند و به همین دلیل است که باید امنیتشان را تضمین کنیم، گویی که 
از همین حاال عضو ناتو هستند.با آغاز حمله روسیه به اوکراین - که مسکو آن را »عملیات ویژه نظامی« می خواند - سوئد و فنالند ایده کنار گذاشتن 
سیاســت دیرینه بی طرفی خود را بررســی کرده و به فکر امکان عضویت در ناتو افتادند. ینس استولتنبرگ، دبیرکل کنونی ناتو در ماه مارس گفت که 
این اتحاد نظامی با آغوش باز پذیرای فنالند و سوئد بوده و اگر آن ها درخواست عضویت بدهند، می تواند روند عضویت آن ها را تسریع کند.آمریکا انتظار 
دارد که سوئد درخواست رسمی عضویت کامل در ناتو را تا اواخر ماه ژوئن )اوایل تیر( ارائه کند، در حالی که فنالند ممکن است در همین ماه میالدی 

جاری در این مورد تصمیم گیری کند.

کاپشن معروف و خاکی رنگ زلنسکی در لندن به قیمت ۹۰ هزار دالر در یک حراجی برای کمک مالی به اوکراین فروخته شد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس پیشنهاد داده بود که این کاپشن باید بیش از قیمت پایه که ۵۰ 
هزار پوند بود، به فروش برســد چون این قیمت به گفته جانســون »مفت و ارزان« است و مردم باید پول بیشتری بابتش بپردازند.جانسون 
همچنین گفت: دوستان من از اوکراین حمایت کنید تا کی یف این پایتخت بزرگ و کهن اروپایی دیگر هرگز تهدید نشود و اوکراین یکبار 

دیگر آزاد باشد.جانسون که نخستین مقام عالی رتبه جهانی بود که پس از حمله روسیه، در پارلمان اوکراین سخنرانی داشت، افزود: انگلیس به تالش هایش برای کمک به اوکراین تا 
مادامی که نیاز باشد، ادامه می دهد. انگلیس سالح به اوکراین ارسال و به این کشور کمک کرده تا ارتش والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را عقب بنشاند.نخست وزیر انگلیس 
همچنین افزود، این برای پوتین یک فاجعه و برای اوکراین و تمام جهان جای خوشحالی است که زلنسکی، رئیس جمهور است و او را »به راستی، یکی از معتبرترین رهبران دوران 
معاصر« دانست.حراجی در »تیت مدرن« با دو برابر قیمت یعنی ۹۰ هزار پوند با این فروش پایان یافت و این پول قرار است صرف کمک به اوکراین شود که از فوریه هدف حمله 
روسیه قرار گرفته است.ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین از زمان حمله روسیه با همین کاپشن خاکی رنگ در انظار عمومی دیده شده است.زلنسکی پیش از برگزاری این 

حراجی برای جمع آوری کمک های مالی برای اوکراین، انگلیس و »بوریس شجاع« را ستود که در کی یف با او دیدار داشت.این حراجی که توسط حراجی »کریستی« برگزار شد.

کاپشن معروف زلنسکی به ۹۰ هزار پوند در یک تا سر پوتین به اوکراین گرم است، عضو ناتو شوید!
حراجی فروخته شد
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بررسی جدید پژوهشگران کانادایی نشــان می دهد که زنان مبتال 
به چاقی، بیشــتر در معرض خطر شکستگی استخوان قرار دارند.به 
گزارش ایســنا و به نقل از وب سایت رسمی »انجمن مطالعه چاقی 
اروپــا«)EASO(، پژوهش جدیدی نشــان می دهد که زنان مبتال به 
چاقی و اضافه وزن، به ویژه زنانی که اندازه دور کمر آنها باالتر است، 
بیشتر از زنان دارای وزن عادی مستعد شکستگی استخوان هستند. 
در مردان، کمبود وزن و نه اضافه  وزن، با افزایش خطر شکســتگی 
استخوان همراه است.مدت ها تصور می شد که چاقی به محافظت در 
برابر شکستگی کمک می کند؛ به این دلیل که بارگذاری مکانیکی 
روی استخوان ها که با باال رفتن وزن بدن افزایش می یابد، به افزایش 
تراکم مواد معدنی استخوان کمک می کند که یک عامل تعیین کننده 
مهم در اســتحکام استخوان اســت. با وجود این، بررسی های اخیر 
نشــان داده اند که رابطه بین چاقی و خطر شکســتگی با توجه به 
جنسیت، محل اســکلتی مورد بررسی و تعریف چاقی که شاخص 
توده بدنی در مقابل دور کمر در نظر گرفته می شود، متفاوت است.

دکتر »آن فردریک تورکوت«)Anne-Frederique Turcotte(، پژوهشگر 
 Quebec(»واحد درون ریزشناسی و نفرولوژی »مرکز پژوهشی کبک
Research Centre( کانادا و همکارانش برای درک بیشتر این موضوع، 
داده هــای مربوط به حدود ۲۰ هزار شــخص بین ۴۰ تا ۷۰ ســال 
اهل کبک را تجزیه و تحلیل کردند.این شرکت کنندگان به صورت 
تصادفی بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ انتخاب شدند و مورد بررسی 

قرار گرفتند.

یک هواپیمای جدید خورشــیدی می تواند یک سال تمام را بدون 
فرود در هوا و در حال پرواز بماند و آینده پهپادهای نظامی باشد.

به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، در اوت ســال ۲۰۲۱ اخباری 
منتشــر شــد مبنی بر اینکه نیروی دریایی ایاالت متحده در حال 
همکاری با یک شــرکت هوافضــای آمریکایی-اســپانیایی به نام 
»Skydweller« بر روی یک هواپیمای بدون سرنشــین به همین نام 
اســت که به لطف نوارهای بزرگی از پنل های خورشیدی در هر دو 
بال خود قادر است ۹۰ روز بدون نیاز به فرود در هوا بماند.از آن زمان 
تاکنون این شرکت مشغول جمع آوری سرمایه برای تولید و توسعه 
هواپیمای نوآورانه خود بوده است.طبق بیانیه مطبوعاتی این شرکت، 
ماه گذشته در همکاری با نیروی دریایی ایاالت متحده قراردادی ۱۴ 
میلیون دالری با واحد نوآوری دفاعی)DIU( برای پیشرفت و ادغام 

فناوری ها در حمایت از توسعه »Skydweller« منعقد کرده است.
دکتــر »رابرت میلر« مدیــر عامل این شــرکت می گوید: افزایش 
هواپیماهای پرواز دائم برای تحقق نسل بعدی راه حل های سنجش 
و نظارت دولتی برای امنیت ملی حیاتی است. این همکاری توسعه 
پلتفرم ما را تســریع خواهد کــرد و راه حلی پایدار و بدون کربن را 
ارائه می دهد که قابلیت های ماموریتــی این نوع هواپیما را به طور 
قابل توجهی گسترش می دهد.وی افزود: این قرارداد به این شرکت 
اجازه می دهد تا با رفع نیازهای فعلی فرماندهی های رزمی ما و ایجاد 
سیســتم های هوایی بدون سرنشین نظامی که می توانند در شرایط 
محیطی مختلف و در حال تغییر با استقامت، به شکل ایمن و قابل 

اطمینان عمل کنند، به حمایت از وزارت دفاع ادامه دهد.

احتمال شکستن استخوان در 
زنان چاق بیشتر است

هواپیمای خورشیدی با توانایی 
یک سال پرواز بی وقفه

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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آتش گرفتن یک کشتی در سواحل "ماکائو" چین/ گتی ایمجز

تویوتا لندکروزر 300 با تیونینگ متفاوت خان
شرکت خان پس از ارتقای نسل قبلی تویوتا لندکروزر دست روی نسل جدید لندکروزر سری ۳۰۰ گذاشته است. این تیونر این 
بار یک کیت بدنه پهن را برای شاســی بلند خاطره انگیز ژاپنی تدارک دیده است. تغییرات بصری این خودرو روی ایجاد ظاهری 
اسپرت تر تمرکز داشته اند و نتیجه نهایی مشابه کیت های تیونرهایی همچون مودلیستا، لیبرتی واک، والد و Mz اسپید بوده است. 
اگرچه ظاهر این کیت می تواند باب میل طرفداران آفرود و ماجراجویی نباشد اما مالکان زیادی هم خواهان طراحی های اسپرت 
به ویژه در خاورمیانه هستند.در بخش جلو شاهد جلوپنجره جدید، ورودی های هوا و کاپوت ساخته شده از فیبر کربن هستیم. 
همچنین در بخش اضافی سپر جلو LED ها ورودی های هوای تزئینی بکار رفته است. در بخش جانبی می توانید رینگ های بزرگ 
۲۲ اینچی فورج کاری شده را ببینید که با الستیک های دیواره کوتاه همراه شده اند. از دیگر موارد قابل ذکر می توان پوشش کربنی 
آینه های جانبی و اسپویلر عقب دو تکه را نام برد.اگر فکر می کنید این ظاهر گیرا با قدرت بیشتر همراه می شود در اشتباه هستید 
و برای این کار باید با تیونر دیگری تماس بگیرید. خان در بخش فنی وارد نشده است و بنابراین پیشرانه ۶ سیلندر ۳.۵ لیتری 
استوک این خودرو قدرت ۴۰۹ اسب بخاری تولید می کند. خان همچنین قیمت کیت بدنه ۸ تکه ای خودش را اعالم نکرده است. 

افسوس کلوپ از توقف برابر تاتنهام
سرمربی تیم لیورپول از نتیجه بازی با تاتنهام ابراز تاسف کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از تلگراف، در آخرین بازی از شب نخست 
از هفته سی وششم لیگ برتر، لیورپول در خانه برابر تاتنهام به تساوی یک بر یک رسید تا شرایط خوبی برای قهرمانی سیتی مهیا 
شود. یورگن کلوپ سرمربی لیورپول بعد از این دیدار گفت: از عملکرد تیم در این دیدار بسیار خوشحالم و به نظرم فوتبال خوبی 
بازی کردیم. ما باید آرامش خود را حفظ می کردیم و فشــار را افزایش می دادیم. شایسته کسب برد بودیم. این نتیجه ای نبود 
که ما انتظار داشتیم. فوتبالی که بازی کردیم خوب بود ولی نتیجه ناامیدکننده بود. بازی مقابل تیمی که بازیکنان درجه یک و 
مربی درجه یک جهانی دارد بسیار سخت است. ما هنوز هم شانس قهرمانی داریم. این طور نیود که بعد از بازی همه در رختکن 
ناامید باشند. ما تا جایی که بتوانیم به راه خود ادامه می دهیم.اکنون منچسترسیتی می تواند با برتری برابر نیوکاسل اختالف خود 

را با لیورپول به ۳ امتیاز افزایش دهد.
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پیشنهاد

چهره روز

فلسفه ترس
 A philosophy of کتاب فلســفه ترس با عنوان اصلی
fear نوشته الرنس اسونسن است که به موضوع ترس 
و جنبه های اجتماعی آن می پردازد. الرس اسوندسن، 
فیلسوف نروژی و استاد دپارتمان فلسفه در دانشگاه 
برگن اســت و چندین کتاب مختلف او در کافه بوک 
معرفی شده است. از دیگر کتاب های الرنس اسونسن 
می توان به کتاب کار – کتاب فلسفه تنهایی و کتاب 
فلسفه مالل اشاره کرد. همه ما با ترس آشنا هستیم. 
ترس یکی از قوی ترین احساسات بشری است که به 
راحتــی می تواند رفتار و تفکر انســان را تغییر دهد. 
می دانیــم که درد و رنج حد و حدودی دارد اما ترس 
هیچ حد و مرزی ندارد. در واقع اگر خوب دقت کنیم، 
رگه ای از ترس همه ی دنیای اطراف ما را فرا گرفته اســت. دوربین های مداربســته، بازرسی های 
امنیتی در فرودگاه ها، انواع دزدگیرهای پیشرفته، حتی سالح های کشورهای مختلف نشان از آن 
دارد که ترس وجود دارد.دنیای بیرون و اخباری که از آن منتشــر می شود نیز وجود این »ترس« 
را تایید می کند. این اخبار از تهدیدهای هر روزه زندگی شهری گرفته تا تهدید جنگ و تروریسم 
را شامل می شود و به انسان این احساس را منتقل می کند که فاجعه هر لحظه ممکن است از راه 
برسد. بنابراین اگر دقت کنیم شاید ترس بیشتر از هر احساس دیگری در دنیای پیرامون ما نقش 
ایفا کند.الرس اسوندسن در کتاب »فلسفه ترس« تالش دارد تا ابعاد مختلف این احساس قوی را 
بشــکافد و نشان دهد که ترس در درجه اول چیست؟ چرا و چگونه در هر گوشه از زندگی مدرن 
رخنه کرده است و مهم تر اینکه چه استفاده یا سوءاستفاده های سیاسی از آن می شود. نویسنده با 
نگاهی به علوم مختلف، سیاست، جامعه شناسی، فلسفه و ادبیات به بررسی ماهیت ترس می پردازد.

همایون شجریان
همایــون شــجریان )زادهٔ ۳۱ اردیبهشــت ۱۳۵۴( 
خوانندهٔ، آهنگساز و نوازنده موسیقی سنتی ایرانی و 
موسیقی تلفیقی است. وی پسر محمدرضا شجریان 
است. همایون شجریان در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴ در 
تهران در خانواده ای اهل موســیقی متولد شــد. وی 
فرزند محمدرضا شجریان اســت. همایون شجریان 
برادر کوچک مژگان شجریان است. او در سال ۱۳۷۵ 
با گیتا خوانســاری ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 
فرزندی به نام یاســمین است. همایون از کودکی به 
موســیقی عالقه مند بود. تا آنکه با راهنمایی پدرش 
برای فراگیری تکنیک و شناخت ریتم زیر نظر ناصر 
فرهنگ فر آموزش دیــد. او همچنین مدتی آموختن 
موســیقی را زیر نظر جمشید محبی ادامه داد. او به همراه خواهرانش آواز را از پدرشان آموختند.

]۲[ در همان زمان به هنرســتان موسیقی رفت و کمانچه را به عنوان ساز تخصصی خود انتخاب 
کرد. همایون در خارج از هنرســتان نیز ساز مورد نظرش را زیر نظر اردشیر کامکار فراگرفت و با 
تار و سنتور هم به صورت گوشی آشنا شد.او از سال ۱۳۷۰ محمدرضا شجریان را در کنسرت های 
آمریکا، اروپا و ایران )با تنبک( همراهی کرد و از ۱۳۷۸ به بعد در صحنهٔ کنسرت ها به هم خوانی 
با پدرش مشــغول شد. اولین اثر با حضور او یاد ایام نام دارد که در آن، همایون تنبک نوازی را بر 
عهده داشت. همایون شجریان کنسرت های بسیاری را با چهره های شناخته شدهٔ موسیقی ایرانی 
اجرا کرده و آثار زیادی را به همراه آنان در ایران و جهان منتشر کرده است که از آن ها می توان به 
آلبوم کنسرت های »بی تو بسر نمی شود« و »فریاد« اشاره کرد. هر دوی این آلبوم ها در سال های 

۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ نامزد دریافت جایزه گرمی شدند.

فرهنگ

فیلــم ســینمایی »زاالوا« پــس از جشــنواره فیلم 
»پنسیلوانیا« در دور رویداد سینمایی در مینیاپولیس 
و نیواورلئان آمریکا به نمایش گذاشــته می شــود.به 
گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی فیلم »زاالوا«، 
این فیلم ســینمایی به کارگردانی ارســالن امیری و 
تهیه کنندگی ســمیرا و روح اهلل بــرادری، با ادامه ی 
نمایش  در آمریکای شــمالی، در جشنواره بین المللی 
فیلم »مینیاپولیس« )۱۵ تا ۲۹ خرداد( حضور خواهد 
داشت. این جشــنواره به عنوان یکی از قدیمی ترین 
جشنواره های آمریکاست که سعی دارد فضایی برای 
تبادالت فرهنگی بین ملت ها فراهم کرده و فرصتی در 
اختیار تماشــاگرانش قرار دهد تا غنای سینمای بین 
المللی را کشف و درک کنند. »زاالوا« در این جشنواره که امسال در سالن های سینما و به صورت 
حضوری برگزار می شود، با سه نمایش در روزهای ۶ ، ۹ و ۱۹ ماه می )۱۶ ، ۱۹ و ۲۹ خرداد( در 
بخش Dark out، کنار آثار منتخب ژانر جشنواره های جهانی، برای طرفداران فیلم های بین ژانری، 
وحشــت، رازآمیز و اکشن به نمایش درمی آید. این فیلم همچنین در جشنواره  جهانی چهار روزه  
فیلم های ژانر وحشت اورلوک در نیواورلئان در ایالت لوییزیانا )۲-۵ ژوئن( نیز به روی پرده خواهد 
رفت. در معرفی این جشنواره آمده است: »نیواورلئان، تسخیر شده ترین شهر آمریکا توسط ارواح، 
میزبان فیلم های ژانر وحشت و  افسانه های ترسناک و خون آشام و دلهره آور و طرفداران پروپاقرص 
ژانر از سراســر جهان است.«»زاالوا« در ماه گذشته نیز در ایالت پنسیلوانیا در جشنواره فیلم های 

مستقل جیم تروپ به نمایش درآمد و کاندیدای جایزه بهترین فیلم این جشنواره شد. 

نمایش »زاالوا« در سه جشنواره فیلم 
آمریکایی
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