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فرمانده کل ســپاه گفت: ما امروز از هر زمان دیگری قوی تر هســتیم. این سختی ها را پشت سر خواهیم گذاشت و شادی هایمان را تقسیم می کنیم. ما در 
آینده نزدیک بر دشمنان مان غلبه نهایی خواهیم کرد.به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه صبح دیروز در 
رزمایش سه هزار نفری جهادگران فاطمی سپاه تهران بزرگ طی سخنانی اظهار داشت: امروز شما مصداق نزول نصرت الهی هستید که موجب آرامش قلب 
مومنان می شوید.وی افزود: زمین و زمان به وجود شما افتخار می کند. شما مصداق فضل انسان بر مالئک هستید که خداوند بر پاک ترین فطرت سرشت شما 

را قرار داد.سردار سالمی با بیان اینکه ما در نبرد حق و باطل قرار داریم، اظهار داشت:....
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برنامه دولت برای بیمه ایرانیان؛
هیچ ایرانی بدون »بیمه« نمی ماند

بر اســاس بند »د« تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱، افراد فاقد بیمه 
پایه سه دهک پایین درآمدی، به صورت رایگان و بدون پرداخت حق 
بیمه تحت پوشش قرار می گیرند و بر همین اساس نیز بیمه درمانی 
برای ۵ میلیون و ۴۰۰هزار نفر از روز شنبه ۱۷ اردیبهشت  ماه برقرار 
شده است.به گزارش ایسنا، از تصویب قانون بیمه همگانی در سال 
۱۳۷۳، حدود ۲۸ ســال می گذرد و پوشش بیمه ای پایه برای همه 
ایرانیان، تکلیفی بود که در این ســال ها بر زمین مانده بود؛ هرچند 
که در دولت یازدهم و در قالب طرح تحول نظام ســالمت، اقداماتی 
در این زمینه صورت گرفت و حدود ۱۱ میلیون ایرانی بیمه رایگان 
شــدند، اما در ادامه اجرا، این طرح به دلیل عدم تامین منابع مالی 

دچار مشکل شد و ابتر ماند.

وعده رییس جمهور برای بیمه همه ایرانیان
در هر حال شب گذشته رییس جمهور از جهشی جدی در این حوزه 
خبر داد و با تاکید بر اینکه بیمه همگانی آرزوی همه دولت ها بوده، 
اعالم کرد که» امروز با این ۵ میلیون نفری که تحت پوشــش بیمه 
ســالمت قرار گرفته اند، یک جهش بسیار جدی در این حوزه انجام 
شده و به سمت و ســویی پیش می رویم که هیچ کسی بدون بیمه 
نباشد.«رییس جمهور همچنین تاکید کرد:» اگر امروز کسی روی 
تخت بیمارستان خوابیده و بیمه نیست، همانجا او را بیمه و دارو را 

به خوبی و به سهولت از بیمه دریافت می کند.«

بیمه رایگان سه دهک پایین درآمدی کشور
در مجموع، براساس بند »الف« ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه 
کشــور و آئین نامه اجرایی آن و بنابر اعالم ســازمان بیمه سالمت 
ایران، کلیه شــهروندان فاقد بیمه پایه، جهت برقراری پوشش بیمه 
پایه ســالمت می توانند با مراجعه به ســامانه خدمات غیرحضوری 
شهروندی ســازمان بیمه ســالمت یا دفاتر پیشخوان دولت طرف 
قرارداد این سازمان، نسبت به بیمه کردن خود و خانواده شان اقدام 
کنند.همچنین طبق اعالم سازمان بیمه سالمت، اطالعات سه دهک 
پایین درآمدی کشور،  توســط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
جهت برخورداری از بیمه رایگان درمانی در اختیار بیمه ســالمت 
قرار گرفته و در همین راستا ۵ میلیون و ۳۹۷ هزار نفر یعنی حدود 
۵ میلیون و ۴۰۰ هزارنفر فرد فاقد پوشش بیمه که جزو سه دهک 
پایین درآمدی بودند از روز شنبه ۱۷ اردیبهشت  ماه تحت پوشش 
بیمه همگانی رایگان قرار گرفتند و دولت حق بیمه آنها را پرداخت 
می کند. در همین راستا اطالع رسانی به آنها نیز از طریق پیامک نیز 

صورت گرفته است.

بیمه همگانی آرزوی همه دولت ها بوده است
البته بنابر اعالم ســازمان بیمه ســالمت ایــران، از جمعیت حدود 
۵میلیون و ۴۰۰هزار نفری که مشــمول بیمه رایگان شــدند، یک 
گروه با جمعیت دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اطالعات هویتی شــان 
کامل اســت و بر همین اســاس هم برقراری پوشش بیمه ای آنها 
به اطالع شان رسیده اســت و هم اکنون می توانند از خدمات بیمه 
رایگان در مراکز دولتی بهره مند شوند.اما گروه دوم با جمعیت حدود 
۳ میلیون نفر که آنها نیز تحت پوشــش بیمه قرار گرفته اند، نقص 
مدرک دارند و این موضوع از طریق پیامک به آنها اطالع داده شده و 
فرصتی یک ماهه نیز در نظر گرفته شده که نسبت به تکمیل مدارک 
خــود اقدام کنند. افرادی که پیامک نقــص مدارک دریافت کردند 
می توانند از طریق ســایت بیمه سالمت و یا دفاتر پیشخوان دولت 
مــدارک خود را تکمیل کنند.اطالعات ســه دهک پایین درآمدی 
کشور،  توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت برخورداری 
از بیمه رایگان درمانی در اختیار بیمه ســالمت قرار گرفته اســت.

همچنین اگر افرادی فاقد پوشش بیمه باشند، چه مشمول سه دهک 
درآمدی پایین شوند و چه در این سه دهک نباشند، توسط سازمان 
بیمه سالمت فراخوان می شوند تا با دو روش حضوری و غیرحضوری 
برای ثبت نام در سامانه اقدام کنند. در همین راستا اسامی این دسته 
از افراد در اختیار وزارت تعاون،   کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد تا 
تحت ارزیابی وسع قرار گیرند و دهک بندی شوند تا متناسب با آن 

تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
اما مبحث مهم در این زمینه نحوه همــکاری وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی برای انجام ارزیابی های وســع، اســت تا مدت زمان 
این استعالم کوتاه باشد و افراد بتوانند سریع تر تعیین تکلیف شده 
و در سامانه های مربوطه ثبت نام کنند.در این میان شاید سوال آن 
باشد که نحوه پوشش ســایر دهک های درآمدی که بیمه درمانی 
ندارند و نحوه مشــارکت آنها در پرداخت حق بیمه، چگونه خواهد 
بود، مبحثی که رضایی - معاون بیمه خدمات ســالمت ســازمان 
بیمه ســالمت درباره آن به ایسنا گفته بود:» این موضوع به مصوبه 
هیئت وزیران نیاز دارد، اما پیشنهاد ما )سازمان بیمه سالمت( این 
بوده است که دهک چهارم، ۱۰ درصد در پرداخت حق بیمه خود 
مشــارکت کنند، دهک پنجم و ششــم، ۲۵ درصد، دهک هفتم و 
هشــتم، ۵۰ درصد و دهک نهم و دهــم، ۱۰۰ درصد حق بیمه را 
خودشــان پرداخت کنند.«وی در این راســتا گفته بود که »شیب 
پلکانی پرداختی دهک بندی های جدیِد پیشــنهادی ما، با توجه به 
وضعیت اقتصادی کشور مقداری به نفع مردم تعدیل شده است تا 
پرداخت آنها کمتر شود تا به این ترتیب افراد بیشتری تحت پوشش 
بیمه قرار گیرند. پیشــنهاد سازمان بیمه سالمت حمایت بیشتر از 
مردم است تا حداقِل حق بیمه را از آنها دریافت کنیم. این پیشنهاد 
در انتظار تصویب هیئت وزیران اســت و خبرهای مثبتی از آن به 
گوشمان می رسد. «در هر حال، چراغ بیمه در شرایطی برای همه 
ایرانیان فاقد بیمه روشن شده که انتظار می رود با تخصیص به موقع 
و مکفی اعتبارات، اجرای این طرح با وقفه مواجه نشــده و تجربه 
دولت یازدهم در قالب طرح تحول ســالمت تکرار نشــود و بدین 
ترتیــب طبق آنچه که مقام معظم رهبری عنوان کردند، بیمار جز 

رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشد.

تهران - ایرنا - وزیر امور خارجه کشــورمان با بیان اینکه از سدســازی ترکیه 
بر روی آب های مرزی قانع نیســتیم، گفت: با صدای بلند اعالم می کنیم که 
این اقدام ترکیه برای ما قابل قبول نیست و با آن مخالفیم.به گزارش خبرنگار  
پارلمانی ایرنا، حسین امیرعبداللهیان، صبح دیروز )سه شنبه( در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به تالش های دستگاه دیپلماسی برای موضوع 
آب های مــرزی، گفت: ما هیچ اختــالف نظری در زمینــه آب های مرزی با 
نماینــدگان نداریم؛ بلکه از آنها کمک می خواهیم که بتوانیم این موضوع را به 
نتیجه برسانیم.وی افزود: این موضوع را در ماه های گذشته حداقل سه بار در 
دو دیــدار حضوری در نیویورک و تهران و در تماس تلفنی با وزیر امورخارجه 
ترکیه مطرح کردم و از وی خواستم تا به رسم همسایگی توجه جدی  نسبت 
به سدســازی ها روی رودخانه ارس انجام  دهد ، علی رغم اینکه هیچ قرارداد 
دوجانبه ای بین تهران و آنکارا از گذشته در موضوع همکاری های آبی وجود 
ندارد، ولی درخواســتی را ۴ ماه پیش از دولت ترکیه به عمل آوردیم مبنی بر 
اینکه یک کمیته مشــترک آبی دوجانبه تشکیل دهیم تا بتوانیم نگرانی های 
این حوزه را برطرف کنیم تا مطمئن شــویم سدسازی های ترکیه تاثیر منفی 
بر آب وارداتی به جمهوری اســالمی ایران ندارد.وزیر امور خارجه کشــورمان 
اضافــه کرد: همچنین ما در وزارت امــور خارجه گفت وگوها مفصلی با طرف 
عراقی داشتیم. اگر در دولت گذشته انفعالی در این زمینه وجود داشته است، 
من از آقای محمودزاده خواهش میکنم ۸ ماه گذشــته را بررسی کنند. رئیس 
جمهور در این زمینه هم دســتوراتی به وزار نیرو، هم به وزارت امور خارجه و 
به همه دســتگاه های مربوطه داده انــد و اقداماتی در این زمینه صورت گرفته 
است.امیرعبداللهیان تصریح کرد: ما در وزارت امور خارجه از سدسازی ترکیه 
بر روی آب های مرزی قانع نیســتیم و با صدای بلند اعالم می کنیم که با این 
اقدام ترکیه برای ما قابل قبول نیســت و با آن مخالفیم. دولت و مجلس باید 
در این زمینه دســت به دســت هم بدهند. با دولت عراق نیز به طور مستمر 
در تماس هســتیم؛ زیــرا هم ما و هم عراق از این موضوع متضرر می شــویم.

وی درخصوص ســوال نماینده مجلس مبنی بر اینکه چرا وزارت امور خارجه 
موضوع سدسازی را از طریق سازمان های بین المللی پیگیری نمی کند، گفت: 
اگر دولت ترکیه عضو کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویورک بود ما می توانستیم از دولت 
ترکیه در ســازمان های بین المللی شکایت کنیم اما به دلیل اینکه ترکیه عضو 
این کنوانسیون نیســت، باید موضوع را از طریق گفت وگو و مذاکره دو جانبه 
پیگیری کنیم.امیرعبداللهیان با اشاره به سفر هیات کارشناسان وزارت خارجه 
و وزارت نیــرو به ترکیه در قالب کمیته مرزی مشــترک گفت: گفت وگوهای 
خوبی در قالب این ســفر صورت گرفت و قرار اســت به زودی هیات متفاوتی 
از ترکیه در این رابطه به ایران ســفر کند و همه اقدامات حقوقی، سیاســی و 
دیپلماتیک الزم در این موضوع بین ایران و ترکیه انجام شــده و من از شــما 
و نمایندگان به خاطر توجه به این موضوع تشــکر مــی کنم.در پایان، جالل 
محمودزاده نماینده آذربایجــان غربی و مهاباد از توضیحات وزیر امور خارجه 
وزیر امور خارجه کشورمان قانع شــد و از امیرعبداللهیان درخواست کرد که 
گزارشــی سه ماهه در خصوص اقدامات دســتگاه دیپلماسی در این زمینه به 

مجلس شورای اسالمی ارائه کند.

افغانستان باید حق ایران درباره هیرمند را محترم بشمارد
وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: افغانســتان باید حق جمهوری اســالمی 
ایران در موضوع هیرمند را محترم بشــمارد.به گزارش خبرنگار مهر، حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در جلسه علنی دیروز )سه شنبه ۲۰ 
اردیبهشــت ماه( مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سؤال حبیب اهلل دهمرده 
مبنی بر اینکه چرا تاکنون در رابطه بــا رودخانه های مرزی از جمله رودخانه 
هیرمند، علی رغم تذکرات فراوان، نطق ها و مکاتبات اقدام جدی صورت نگرفته 
است، اظهار کرد: بنده چند بار با آقای دهمرده، نماینده زابل درباره این موضوع 
گفتگــو کردم و از آن زمان هر کاری که از دســت ما برای رفع این مشــکل 
برمی آمد، انجام دادیم.وی بیان کرد: ما از هیئت حاکمه موقت افغانســتان در 

موضوع هیرمند رضایت نداریم، اما بخش مثبتی که رخ داد، آن اســت که ما 
با مذاکرات و توافقاتی که با مســئوالن و سرپرســت وزارت خارجه افغانستان 
داشتیم، توانستیم در مذاکرات دیپلماتیک این موضوع را نهادینه کنیم که آنان 
باید حق جمهوری اســالمی ایران در موضوع هیرمند را محترم بشمارند.وزیر 
امور خارجه کشورمان تصریح کرد: نکته مثبت آن است که با تالش های انجام 
شده، بخشی از آب ســد کمال خان آزادسازی و تالش های زیادی در این باره 
شد، البته کارشکنی های زیادی هم در این باره در افغانستان انجام شد، اما در 
نهایت هیئت حاکمه موقت افغانســتان پذیرفته اند که باید این حقآبه را به ما 
بدهند.وی بیان کرد: خوشحالم که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس کمیته مرزی و آبی فعال اســت و در این مورد گفته شــده به زودی 
جلســات مشترکی نیز با وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد.امیرعبداللهیان 
تصریح کرد: هیئت حاکمه موقت افغانســتان در مسئله آب می توانست بهتر 
از آنچه در ماه های گذشــته اقدام کرد، عمل کند. ما گفتگوهای مســتقیم با 
سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان داشتیم و توافقاتی هم انجام شده است. 
نشست کمیساریای مشــترک مرزی ما در زرنج برگزار شد و آقای جعفری از 
مجلس هم در ترکیب هیئت حقوقی و سیاســی ما حضور داشــتند.وزیر امور 
خارجه کشــورمان تصریح کرد: این اتفاق در دوره سرپرســتی موقت هیئت 
حاکمه فعلی افغانســتان رخ داد. برای آزادسازی این مقدار آب سد کمال خان 
که بخش کمی به سمت ما آمد و بعد هم ذخیره سد به پایان رسید، تالش های 
زیادی انجام شــد.امیرعبداللهیان افزود: ما در زمانی که ســد مملو از آب بود، 
خواستیم دریچه ها را باز کرده و آب را رها کنند، اما افغانستان گفت به جهت  
عدم الیروبی مســیر اگر آب را باز کنیم، برگشت زده می شود و توربین های ما 
دچار مشکل می شوند. ما گفتیم که آمادگی داریم به لحاظ فنی برای الیروبی 
به آن ها کمک کنیم و حتی دولت به بخش های ذیربط در وزارت نیرو ماموریت 
داد که برای الیروبی به ســرعت امکاناتمان را در اختیار آن ها بگذاریم و عمل 
کنیم.وی ادامه داد: با وجود این، طرف افغانستانی گفت که ما ۳ میلیون دالر 
پول نیاز داریم که اگر به ما دهید، شرکت هایی داریم که الیروبی این مسیر را 
انجام می دهند. در نهایت با پیگیری های فراوان و اعمال فشار بر هیئت حاکمه 
موقت افغانستان بخشی از این مسیر باز شد، هر چند سهم زیادی به ما نرسید. 
وزیر امور خارجه تصریح کرد: برای ما یکی از شــاخص ها و مصادیق راســتی 
آزمایی هیئت حاکمه موقت افغانستان این است که آیا در موضوع حقابه آب از 
هیرمند صادقانه و طبق قرارداد ۱۳۵۱ عمل خواهند کرد یا خیر. این موضوع 
یکی از شاخص ها برای نحوه تعامل در آینده با این هیئت است. امیرعبداللهیان 
افزود: در کنار اقداماتی که ما در دستگاه دیپلماسی وظیفه داریم انجام دهیم، 
طرحی در خصوص رویین تن سازی سیســتان که یک موضوع داخلی است، 
وجود دارد و ما وظیفه خود را در قبال آب هیرمند انجام خواهیم داد. در مورد 
هیرمند به جهت اینکه قرارداد رسمی داریم، اگر تخلفی انجام شود می توانیم 
از مجامع بین المللی پیگیری کنیم.وی افزود: االن فصل آبی سال رو به پایان 
است، اما امیدواریم با تالش هایی که انجام می شود بتوانیم در ادامه سال آبی 
با مشــکلی مواجه نباشیم. دو هفته پیش در تماس تلفنی با سرپرست وزارت 
خارجه افغانســتان گفتم کارشناسان ما قرار اســت از رودخانه باالدستی سد 
کجکی بازدید کنند تا ببینیم شاخص کاهش آب در بخش های باالدستی این 
سد چه وضعیتی دارد. تا االن هیئت حاکمه موقت افغانستان در عمل کمکی 
نکرده است، اما سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان قول داد تا کمتر از چند 
هفته امکان این بازدید را فراهــم کند.وزیر امور خارجه تصریح کرد: بنابراین 
امیدوارم طرف افغان در این موضع حساســیت ها، نگرانی و جدیت جمهوری 
اســالمی ایران را درک و نسبت به آنچه قبول دارد بر مبنای قرارداد ۱۳۵۱ و 
توافقاتــی که وجود دارد، با جدیت و متعهدانــه عمل کند. وی افزود: موضوع 
قرارداد هیرمند و قرارداد ۱۹۷۳ یک قرارداد ثبت شــده بین المللی و رسمی 
بین جمهوری اسالمی ایران و افغانستان است و خرسندیم هیئت حاکمه موقت 
افغانستان برداشــت و درک درستی نسبت به این موضوع دارد. یکی از اصلی 

ترین موضوعات ما با طرف افغانستانی در حوزه منافع ملی، آب است.

پاسخ به 9 سوال در مورد یارانه های جدید

 یارانه  حمایتی چه زمانی قابل برداشت است؟
سخنگوی گمرک:

سود بازرگانی کاالهای اساسی 
به صفر رسید

ارز 4200 تومانی از همان ابتدا تصمیم اشتباهی بود

  به زودی، مردم از برکات این طرح
 منتفع می شوند

تهران - ایرنا - ســخنگوی گمرک با اشاره به تصویب کاهش سود بازرگانی کاالها در هیات دولت، گفت: این 
نرخ ســود در بعضی از اقالم اساســی مانند روغن و آرد به صفر رسید و در برخی دیگر شاهد کاهش نرخ سود 
هستیم.»سید روح اله لطیفی« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه این مصوبه هنوز به طور کامل 
به گمرک ابالغ نشده است، اظهار کرد: با اجرایی شدن این مصوبه تمام کاالهایی که مواد اولیه تولید هستند و 
در چرخه کاالهای اساسی مورد استفاده قرار می گیرند، شامل کاهش بیشتری در سود بازرگانی می شوند.لطیفی 

با تاکید بر اینکه سود بازرگانی کاالهای....

آغاز واردات نفت سنگین ایران به ونزوئال
وزیر رفاه خبر داد؛

یارانه بگیران جدید کی ثبت نام کنند؟
وزیر امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:به زودی ســامانه سازمان هدفمندی یارانه ها کار خود را 
دوباره شروع می کند و همه به هر دلیلی که یارانه نمی گیرند می توانند در این سامانه ثبت نام کنند.

به گزارش تسنیم، حجت اهلل عبدالملکی درخصوص ثبت نام افراد واجد شرایط دریافت یارانه افزود: 
بعضا ممکن اســت افراد، متمول و از دهک دهم باشند که وضع مالی شان خوب است ، آنها جواب 
مثبت دریافت نخواهند کرد ولی کارگران اگر یارانه بگیر نیســتند، یارانه شان برقرار خواهد شد.وی 
درخصوص ثبت نام افراد واجد شــرایط دریافت یارانه گفت: به زودی ســامانه سازمان هدفمندی 
یارانه ها کار خود را دوباره شــروع می کند و همه به هر دلیلی که یارانه نمی گیرند می توانند در این 

سامانه ثبت نام کنند.

افزایش حقوق بازنشستگان کی اعمال می شود؟
وی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در فیش حقوقی اردیبهشت خبر داد و گفت: اگر هم به هر 
دلیل به اردیبهشــت نرسد، قطعا معوقات از ابتدای فروردین پرداخت خواهد شد و حتما در حقوق 
خرداد لحاظ خواهد شد.وی گفت: براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حداقل سالی یکبار باید 
مســتمری یا همان حقوق بازنشستگی توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تصویب شود و 
برای تصمیم گیری نهایی به هیات دولت یا هیات وزیران ارســال شود.عبدالملکی درباره وام قرض 
الحسنه بازنشستگان نیز یادآور شد: سال گذشته ۴۰ درصد وام قرض الحسنه بازنشستگان را افزایش 
دادیم و در بازنشســتگی کشــوری وام های ازدواج فرزندان این افراد متجمع شده بود همه را یکجا 
پرداخت کردیم و تصویب کردیم و امسال هم حتما ثبت نام هایی که شده است تالش می کنیم در 
اسرع وقت پرداخت کنیم.وی افزود: در سایر حوزه های رفاهی مثل خرید اقساطی از مراکز فروشگاهی 
دیگر هم یک سامانه هایی شکل گرفته که بخشی اش کار می کند و بخشی اش در آینده نزدیک، کار 
خودش را شروع خواهد کرد.عبدالملکی درباره مسکن کارگری نیز گفت: در حوزه مسکن کارگری 
یکی از مصوبات شورای عالی کار که البته باید در جلسه هیات دولت هم مطرح بشود افزایش تقریبا 
۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران است و مساله تفاهم نامه ای که با وزارت راه و شهرسازی پنج 
شش ماه قبل برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری امضا کردیم.وی افزود: تقریبا ۴۰۰ هزار 
نفر از جامعه کارگری در سامانه نهضت ملی تولید مسکن ثبت نام کردند که عمدتا شناسایی شدند 
و بخشی از زمین ها شناسایی شده و اختصاص یافته است و کار بعضی شروع شده و بقیه هم به مرور 
شــروع خواهد شد. این مرحله اول کار از ساالنه یک میلیون واحد مسکونی است که در مرحله اول 
توانستیم ۴۰۰ هزار واحد را برای کارگران درنظر بگیریم.وزیر امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به اینکه درحال حاضر بیش از ۳۵ مدل قرارداد کار داریم که بخشــی از آن قرارداد ها ســفید امضاء 
هستند، گفت: این یکی از مشکالت جامعه کارگری است و رئیس جمهور هم دستور ویژه برای این 
قضیه دادند و امروز هم حضرت آقا تاکید کردند، این موضوعِ  قرارداد های موقتی و بسیار کوتاه مدت 
یا قرارداد های سفید امضاء باید رسیدگی ویژه شود.وی با تاکید بر تامین امنیت شغلی کارگران افزود: 
در این خصوص کمیته ای باحضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل دادیم تا با رعایت اصل 
سه جانبه گرایی، موضوع قرارداد های موقتی و بسیار کوتاه مدت یا قرارداد های سفید امضاء رسیدگی 
ویژه شــود، به نحوی که نظم و انضباط بهم نریزد، یعنی کارفرما را خیلی در مضیقه نگذارد، امنیت 

شغلی هم برای کارگر ایجاد کند و دو ماه هم به آن ها فرصت دادیم که به راهکار عملیاتی برسند.
عبدالملکی با اشــاره به غیرقانونی بودن قرادادهای ســفیدامضاء گفت: همه این قرارداد های سفید 
امضاء قانونا ممنوع است، درپی راهکار عملیاتی هستیم که این چیزی که قانون رویش صحه گذاشته 
بتوانیــم با ضمانــت اجرایی عملیاتی کنیم.وزیر امور تعاون، کار و رفــاه اجتماعی افزود: اگر راهکار 
قرارداد های موقتی و سفیدامضاء احتیاج به مصوبه هیات وزیران داشته باشد پیگیری می کنیم، اگر 
احتیاج به قانون داشته باشد الیحه تنظیم خواهد شد، اگر مقررات داخلی وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی شدنی باشد یا مصوبات شورای عالی کار که بالفاصله تصویب و اجرا می کنیم.

امیرعبداللهیان:

 سدسازی ترکیه به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست
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5
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3
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فوتی های روزانه کرونا در ایران به ۳ نفر رسید
بنابر اعالم وزارت بهداشت، فوتی های روزانه کرونا در ایران به ۳ نفر رسید؛ به طوری که در شبانه روز گذشته به جز 
تهران با ۲ مورد فوتی بیماران کووید۱۹ و البرز با یک مورد، همه استان های کشور، مرگ و میر صفر داشته اند.به 
گزارش ایسنا، تا امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۶۰ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۸۲ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و 
۲۲۶ هزار و ۲۱۹ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۱۹۲ نفر رسید.در شبانه روز گذشته به جز تهران با ۲ مورد 

فوتی بیماران کووید۱۹ و البرز با یک مورد، همه استان های کشور، مرگ و میر داشته اند.
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گزیده خبر

رییسی در پنجمین گفت و گوی تلویزیونی؛
سه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان و دهک 

 چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان یارانه
 می گیرند 

رییس جمهور گفت: ســازمان برنامه 
پیشــنهاد داده که ما برای سه دهک 
دهک های  تومــان،  اول ۴۰۰هــزار 
بعدی نیز هر دهک ۳۰۰هزار تومان 
می گیرند.به گــزارش اقتصاد آنالین، 
سید ابراهیم رییسی دوشنبه شب در 
برنامه زنده تلویزیونی در سخنانی با 
مردم با اشــاره به اقدامات دولت ســیزدهم در مقابله با کرونا گفت: کشور ما در 
صیانت از جان مردم و واکسیناســیون در برابر کرونا موفق بوده و امروز تولیدات 
واکســن ما به مرحله صادرات رسیده است.رییس جمهور گفت: نسبت به ذخایر 
ارزی و ریالــی و فروش نفت که به دو برابر افزایش یافته، جای هیچ گونه نگرانی 
وجود ندارد.وی ادامه داد: ارز ترجیحی از سال97 شروع شد و به کاالهای زیادی 
اختصاص یافت؛ از همان ابتدا معلوم بود که دو قیمت برای ارز مشکالت جدی 

ایجاد خواهد کرد.

حذف ارز ترجیحی مدت هاست در دستور کار است
رییســی گفت: پس از مدتی کوتاه، دولت قبل متوجه شد این موضوع مشکالت 
جدی ایجاد می کند و تالش بر حذف آن داشــت؛ نوع کاالهایی که حذف شــد 
نهایت به 6،7 کاال رســید که شــاید این ها هم اگر در همان زمان که قیمت ارز 

پایین تر بود، حذف می شد، از االن کم هزینه تر بود.
رییس جمهور افزود: زمانی که در قوه قضاییه بودم، پرونده های زیادی را در مورد 
ارز ترجیحی شــاهد بودم؛ پول گرفته بودند در بازار آزاد ارز آزاد کردند و شاهد 
مســائلی  چون پرونده حاج قربانعلی بودیم.وی گفت: ما از ابتدا هشت میلیارد 
دالر قانون بودجه 1۴۰۰ بــرای ارز ترجیحی اختصاص یافته بود؛ آغاز دولت با 

پایان این رقم مواجه شد.

شانی جز نوکری مردم برای خود قایل نیستیم
رییسی با اشاره به این که وقتی الیحه دوفوریتی ما با موافقت مجلس مواجه نشد، 
تصمیم گرفتیم این سیاســت را ادامه دهیم گفت:  ما شتابزده عمل نمی کنیم؛ 
موضوع مدت هاست در دستور کار قرار دارد؛ می گویند کار سختی است؛ درست 
اســت؛ اما شــانی جز نوکری مردم برای خود قایل نیستیم؛ اما این مساله باید 

صورت بگیرد.

قانون را اجرا می کنیم و به مردم فشاری وارد نخواهیم کرد
رییســی گفت: در مورد اینکه ارز ترجیحی متوقف شود، اتفاق نظر وجود دارد؛ 
اما در مورد زمــان و... آن اختالف نظر وجود دارد که ما معتقدیم باید به قانون 
عمل شــود؛ برای ما در قانون ارز ترجیحی قــرار ندادند؛ ارز باید نیمایی یا آزاد 
باشد.وی افزود: همه چیز در قانون پیش بینی شده؛ مردم باید در جریان موضوع 
قرار بگیرند؛ باید به نحوی تدبیر کرد که واکنش ما حالت انفعال نداشــته باشد؛ 
نمایندگان مجلس با دلسوزی در این باره بحث کردند. ما قانون را اجرا خواهیم 

کرد و به مردم و خصوصا نیازمندان، فشاری وارد نخواهیم کرد

اجازه نمی دهیم کاالها را با هر قیمتی بفروشند
رییس جمهور گفت: این یارانه کمک معیشــتی اســت که مردم در گرانی ها به 
مشــکلی نخورند؛ ظــرف دو ماه کاالبرگ می دهیم؛ اگر در این مدت مشــکلی 
ایجاد شــود، با مردم در میان می گذاریم.  اینگونه نیســت کاالها با هر قیمتی 
فروخته شــوند؛ سازمان حمایت موظف است قیمت کاالها را اعالم کند؛ اگر در 

واکسیناسیون و... موفق شدیم، با مشارکت مردم بوده است.

نمی گذاریم به خاطر اینکه نگویند باالی چشــم شما ابروست، مردم 
بسوزند/ با علم به میدان آمدم

رییسی ادامه داد: برخی می گویند چرا سال اول این کار را کردید؟ طبیعی است. 
مشــکل را یا باید حل کرد یا گذاشــت مردم در آن بسوزند؛ هرگز نمی گذاریم 
مشکلی که در نان مردم است به خاطر اعتبار ما و اینکه نگویند باالی چشمتان 

ابروست، در مشکالت بسوزند. من با علم و آگاهی به میدان آمدم.

حذف ارز ترجیحی آخر کار نیست؛ ما دنبال رشد اقتصادی 8درصدیم
رییس جمهور با اشــار به این که هرکاری الزم باشد انجام می دهیم؛ بدانید هم 
برنامه داریم؛ هم مطالعه. دنبال اصالح و دنبال مسائل اقتصادی هستیم؛ تاکید 
کرد: مســاله ارز ترجیحی آخر کار نیست.وی همچنین گفت: ما رشد اقتصادی 
۸درصد را پیش بینی کردیم. کار ما تازه شروع شده است؛ از همه می خواهم که 
مساعدت کنند. تمام مسائل باید اقناعی انجام شود؛ هر نقدی به دولت وارد است؛ 

اما همگان خود را مسئول بدانند تا از این مرحله هم عبور کنیم.

قیمت نان، دارو و بنزین به هیچ وجه تغییر نمی کند
رییس جمهور تاکید کرد: قیمت نان و دارو و بنزین به هیچ وجه برای هیچکدام 
از مردم تغییر نمی کند و نان سنتی به دست همه مردم می رسد و بعد از اینکه 
زیرساخت ها را تکمیل کردیم، دارو نیز از مجرای بیمه ها به دست مردم می رسد 
و آن یارانه ای که واردکننده دریافت می کند به بیمه ها می رسد تا دارو با قیمتی 
که االن وجود دارد به مردم برسانند. نان و بنزین هم به این ترتیب هیچ افزایش 

قیمتی نخواهند داشت.

امیرسرتیپ صباحی فرد:
دشمنان از نزدیک شدن به حریم هوایی 

ایران هراس دارند
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش صبح امروز از ســایت فرماندهی اطالعات و 
شناســایی مالولی ارومیه بازدید کرد و آمادگی رزمی این سایت را مورد ارزیابی 
قــرار داد.به گزارش ایســنا به نقل از ارتش، امیر ســرتیپ علیرضا صباحی فرد 
فرمانده نیروی پدافندهوایی ارتش صبح امروز از ســایت فرماندهی اطالعات و 
شناسایی مالولی ارومیه بازدید کرد و ضمن دیدار با کارکنان پایور و وظیفه این 
یگان عملیاتی، آمادگی رزمی و تجهیزات مســتقر در این سایت را مورد ارزیابی 
قرار داد.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در حاشــیه این بازدید با اشــاره به 
موقعیت استراتژیک و حساس منطقه شمال غرب، اظهار داشت: این منطقه در 
سایه تالش های مخلصانه و مجاهدانه کارکنان پدافندهوایی به یکی از امن ترین 
مرزهای هوایی جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده است که دشمنان جمهوری 
اسالمی نه تنها از ورود، بلکه از نزدیک شدن به حریم هوایی جمهوری اسالمی 
هراس دارند؛ چرا که می دانند کارکنان پدافندهوایی در حفاظت از حریم هوایی 
کشور عزیزمان لحظه ای درنگ نخواهند کرد و آماده مقابله با هرگونه تجاوز به 

حریم هوایی کشور هستند.

رئیس سازمان انرژی اتمی: 
غربی ها در حق آب سنگین  ایران دشمنی 

بسیار زیادی کردند 
گروه اســتان ها ـ رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: غربی ها در حق آب سنگین 
دشمنی بسیار زیادی کردند و فشارهای سنگینی آوردند که ایران این ظرفیت را 
نداشته باشد، هدفشان این بود که این ظرفیت گرفته و برچیده شود.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم از   اراک  ، محمد اسالمی پیش از ظهر امروز در آئین افتتاح 
و بهره برداری طــرح تولید کیت غربالگری بیماری های متابولیک نوزادان اظهار 
داشت: با همت جوانان دانشمند، سازمان انرژی اتمی و با مشارکت مرکز توسعه 
فناوری در دانشــگاه آزاد در اســتان مرکزی، ما در امتداد تولید آب سنگین در 
فرآیند مهندسی مولکولی، به ایزوتوپ اکسیژن 1۸ دست پیدا کردیم.وی افزود: 
این کار بومی سازی نیست و کار تحقیقات نتیجه گرا است و از مشتق آن ما امروز 
به کیت غربالگری نوزادان دســت پیدا کردیم که یکی از نیازهای کشور است و 
تاکنون دو سه کشور محدود در دنیا که این محصول را دارند، به صورت کوپنی 
و کاماًل محدود آن را به کشور ما واگذار می کردند.اسالمی تصریح کرد: ما امروز 
به عنوان یک قطب در تولید این کیت در جهان مطرح و جزو پنج کشــور اول 
قلمداد می شــویم که لطف الهی مشــمول حال همکاران ما بوده است، کل این 
فرآیند یک سال طول کشیده است، یعنی محققان ما همت مضاعفی داشتند و 
سرمایه گذاری هایی انجام شده که مردم ما بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و 
در بدو تولد نوزادانی که دچار بیماری های متابولیک هستند از طریق این کیت 
تشخیصی سریع و زودهنگام، تشــخیص داده شوند.رئیس سازمان انرژی اتمی 
ادامه داد: با مجوزی که از سازمان غذا و دارو گرفتیم این کیت االن قابل عرضه 
اســت، همچنین میزان تولید، بسیار بیشتر از میزان مصرفی است که در کشور 
متصور است و ما برای این کیت، برنامه های صادراتی هم در نظر داریم.وی افزود: 
غربی ها در حق آب ســنگین دشمنی بسیار زیادی کردند و فشارهای سنگینی 

آوردند که ایران این ظرفیت را نداشته باشد،.

سرلشکر سالمی: امروز از هر زمان دیگری قوی تر هستیم

 سختی را پشت سر خواهیم گذاشت
فرمانده کل ســپاه گفت: ما امروز از هر زمان دیگری قوی تر 
هســتیم. این ســختی ها را پشــت ســر خواهیم گذاشت و 
شــادی هایمان را تقســیم می کنیم. ما در آینــده نزدیک بر 
دشــمنان مان غلبه نهایی خواهیم کرد.بــه گزارش خبرنگار 
دفاعی خبرگزاری تســنیم، سرلشکر حسین سالمی فرمانده 
کل ســپاه صبح امروز در رزمایش سه هزار نفری جهادگران 
فاطمی ســپاه تهران بزرگ طی سخنانی اظهار داشت: امروز 
شما مصداق نزول نصرت الهی هستید که موجب آرامش قلب 
مومنان می شوید.وی افزود: زمین و زمان به وجود شما افتخار 
می کند. شما مصداق فضل انسان بر مالئک هستید که خداوند 
بر پاک ترین فطرت سرشــت شما را قرار داد.سردار سالمی با 
بیان اینکه ما در نبرد حق و باطل قرار داریم، اظهار داشت: این 
نبرد مادامی که حق به صورت کامل باطل را از صحنه جغرافیا 
حذف و محو کند ادامه دارد. دشــمن هم به تعبیر قرآن تا آن 
زمان که شما دست از دین تان برندارید با شما نبرد خواهد کرد.

فرمانده کل سپاه ادامه داد: از گردنه ها فرازهای سختی عبور 
کرده اید و خداوند به شما فرمول غلبه بر دشمنان را داده است.

وی با بیان اینکه ما هنرنمایی بسیجیان در میدان های جنگ را 
دیده ایم، عنوان کرد: اگر شما نبودید پیروزی ممکن نبود. شما 
اسناد زنده پیروزی های اسالمی در این زمانه هستید. امروز هم 
دشــمن با همان شقاوت یزید و معاویه به میدان آمده است و 
مردی از فرزندان رســول خدا)ص( در نقطه مرکزی این نبرد 
ایستاده است و با دســت جانبازش مومنان را به ثبات قدم و 
جهاد فرا می خواند.فرمانده کل سپاه تصریح کرد: دشمن قصد 

داشت تا در جنگ نرم قلب های جوانان ما را تصرف کند و در 
مرحله بعد قصد داشت سفره مردم را تهی کرده و به معیشت 
مردم ما حمله کند. دشــمن می خواست ما را محاصره کند و 
ما را از علم و پیشرفت عقب بیاندازد. دشمن به دنبال تسلیم 

مردم ما بود اما امروز دیگر بسبار دیر شده است چون مردم ما 
دشــمن را عقب زده اند.وی ادامه داد: امروز دشمن مدام دروغ 
منتشر کرده و شایعه سازی می کند. دشمن می خواست ایران 
را منزوی کند و اقتصادش را متالشی کند تا مردم به خیابان 

بیایند و در مقابل نظام قرار بگیرند اما مردم در بزرگترین جهاد 
جهانی تاریخ توانســتند تمام امید دشمن را ناامید و منجمد 
کنند.سردار ســالمی عنوان کرد: همه راه ها به سوی دشمن 
بسته شد و دشــمن در همه عرصه ها شکست خورده است. 
دشمن ویروس تروریســم تکفیری را در جهان اسالم پراکند 
اما واکنش های تحسین برانگیز ملت های مسلمان به ویژه ملت 
ایران شکست خورد از همین روی باید بابت وجود چنین ملتی 
خداوند را شکر کرد.وی با بیان اینکه بسیج در همه میدان ها 
درخشید، گفت: در حوادث طبیعی اولین کسانی که به فریاد 
مردم می رســیدند و تا آخر می ایستادند بسیجیان بودند. در 
ســیل خوزستان بسیجیان سیل آســا آمدند و بر سیل غلبه 
کردند. در ســرپل ذهاب با حضورتان به مردم آرامش دادید 
در نبرد اقتصادی هم وارد میدان شدید و به کمک هموطنان 
نیازمند شتافتید.فرمانده کل سپاه ادامه داد: تا شما در صحنه 
هســتید هر مشکلی قابل حل شدن است و امکان ندارد هیچ 
مشکلی و هیچ دشمنی بر این ملت غلبه کند. ما وقتی گزارش 
تالش های شــما را به رهبر معظم انقــالب عرضه می کنیم 

تحسین می کنند و لبخند رضایت بر لبان شان می نشیند.
سردار سالمی تصریح کرد: دشمنان ما در سختی هستند اما 
تفاوت ما این اســت که ما بسیج داریم و آنها بسیج ندارند ما 
به خدا متکی هســتیم و آن ها این گونه نیســتند. ما امروز از 
هر زمان دیگری قوی تر هســتیم. این سختی ها را پشت سر 
خواهیم گذاشــت و شــادی هایمان را تقسیم می کنیم. ما در 

آینده نزدیک بر دشمنان مان غلبه نهایی خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری، 
به تشــریح مهــم ترین پرونــده های 
قضائی پرداخت و در ادامه به ســئواالت 

خبرنگاران پاسخ داد.
بــه گزارش خبرنــگار مهــر، ذبیح اهلل 
خدائیان در پانزدهمین نشست خبری 
ضمن گرامیداشــت روز معلم و کارگر 
در پاسخ به سوالی در خصوص مالقات 
مجازی با زندانیان گفت: مالقات مجازی 
زندانیان با خانواده هایشــان دو ســالی 
بود که در دســتور کار قرار داشــت اما 
هنوز کامل نیست وی با بیان اینکه 69 
هــزار و ۳۰۰ مورد مالقــات برخط با 
زندانیان داشــتیم گفت: تدابیری اتخاذ 
شــده که جلســات دادگاه هم برخط 
باشــد به طوری که ۲7۸ هزار جلســه 
دادگاه مجازی برگزار شــده است که از 
بیش از 1۴ هزار اعزام جلوگیری شــده 
اســت.خدائیان در پاســخ به سوالی در 
رابطه با تذکرات ســازمان بازرســی به 
خودروسازان  گفت:  سایپا  خودروسازی 
باید توجه به این امر داشــته باشند که 
کار آنها مســتقیماً با سالمت مردم در 
ارتباط است. کشــته شدن هزار نفر در 
ســه هفته فاجعه است که ممکن است 
بخشــی از علل آن ناشــی از استاندارد 
خودروها است.وی افزود دو مرتبه است 
که رهبری هم بر مســئله اســتاندارد 
خودروها اشاره کردند. دستگاه هایی که 
وظایفی دارند از جمله صمت، استاندارد 
و حتی محیط زیست و نیروی انتظامی 
باید پای کار بیاینــد و اگر خودرویی از 
اســتاندارد مناســبی برخوردار نیست 
باید جلوی تولید آن گرفته شود که در 
سازمان بازرسی هم این مسئله را بررسی 
کردیم.سخنگوی دستگاه قضا در رابطه 
با برگزاری علنی یا غیر علنی دادگاه ها 
در چنــد هفته اخیر، گفــت: منظور از 
علنــی بودن محاکمات انتشــار جریان 
محاکمات به همراه مشخصات متهمان 
است یا خیر؟ بر اساس قانون علنی بودن 
محاکمات غیر از انتشار علنی محاکمات 

است. طبق قانون همه محاکمات علنی 
اســت و دادگاه نمی تواند دادگاه را غیر 
علنی برگــزار کند مگر در موارد خاص. 
البتــه علنی بــودن به معنای انتشــار 
علنی جزئیات دادگاه و هویت متهمان 
نیست .وی ادامه داد: این طور نیست که 
جلسات دادگاه علنی نباشد. در سه ماه 
اخیر و با تأکیدات رئیس قوه قضائیه در 
رســیدگی به پرونده های مخالن نظم 
اقتصــادی، 96 پرونده رســیدگی و به 
صدور حکم قطعی منجر شدند.خدائیان 
افزود: هر زمانــی که هر کدام از قضات 
تشخیص انتشار مطالب دادگاه را داشته 
باشــند، این اتفــاق رخ می دهد.وی در 
خصوص بحث فساد ستیزی و حمایت 
از رسانه ها گفت: استفاده از ظرفیت های 
مردمی و به ویژه رسانه ها ضروری است. 
در ارتباط با گزارش موارد فســاد تأکید 
شــده که ســوت زنی ها در چارچوب 
قانون انجام شــود.خدائیان در رابطه با 
اتفــاق اخیر مبنی بر حملــه به یکی از 
روزنامه نگاران هم قــوه قضائیه ورود و 
پرونده ای در دادسرای قم تشکیل شده 
است.سخنگوی قوه قضائیه در خصوص 
حکم صادره در پرونده مهرشاد سهیلی 
گفت: حکم بدوی صادر و فرد به ســه 
سال نگهداری در کانون اصالح و تربیت 
و جزای نقدی و رد مال محکوم شــده 
اســت.وی در خصوص فساد در شورای 
شــهر آذربایجان عربی، افــزود: در این 
پرونده برخی از اعضای شــورای شهر، 
کارمندان تحــت تعقیب قرار گرفتند و 
۲۳ نفر از اعضای فعلی و سابق شورای 
شــهر ارومیه و ۲۵ نفر دارای شغل آزاد 
و تعدادی هم کارمند شهرداری هستند. 
اکثر این متهمان با وثیقه آزاد شــدند و 
تعدادی از خدمت تعلیق شدند و پرونده 
در حال ارجاع به دادگاه اســت .خدائیان 
در پاســخ به ســوالی مبنی بــر اینکه 
رئیس مجلــس از یکــی از نمایندگان 
سابق شکایت کرده این شکایت در چه 
مرحله ای اســت و آیا این نوع پرونده ها 

در فوریت رســیدگی قــوه قضائیه قرار 
دارد، گفــت: در خصوص این موضوع با 
توجه به شــکایت انجام شده پرونده ای 
تشکیل شــده و مشــتکی عنه احضار 
شده اســت . کسانی که با فوریت دست 
به انتشــار مطالبی می زنند اگر نتوانند 
ادعای خود را ثبت کنند، تحت تعقیب 
قرار گرفته و محکوم خواهند شــد. اگر 
دقت نکنند و به صرف شنیده ها مطالبی 
را منتشر کنند پرونده ای تشکیل شود 
قوه قضائیه ورود می کند.سخنگوی قوه 
قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر 
مبنی بر اینکه چند ســال پیش بود که 
رئیس قوه قضائیه وقت دستورالعملی در 
رابطه با مقابله بــا زورگیران و مجرمان 
حرفه ای صادر کرد و حتی اعالم شــد 
که زورگیری با ســالح ســرد در حکم 
اخافه الناس اســت، چرا بــا اینکه رویه 
مذکور هنوز جاری است اما شاهد جرایم 
خشن این چنینی )زورگیری چند روز 
گذشته در شــهریار( هستیم، گفت: در 
خصوص دستورالعمل صادره باید گفت 
نه تنهــا آن دســتورالعمل بلکه رئیس 
قوه قضائیه تاکید کرده که با کســانی 
که زورگیری می کنند و اخالل در نظم 
دارند برخورد جــدی صورت می گیرد.

وی افزود: با این جرایم برخورد خشــن 
صورت می گیرد. در کشــورهایی که در 
تمامی خیابان ها هم دوربین هست باز 
شــاهد وقوع این اتفاقات هســتیم اگر 
موردی صورت می گیرد داللتی به عدم 
برخورد دســتگاه قضا نیســت و بیشتر 
کسانی که در زندان هستند از این قبیل 
افراد هستند. از اینجا به دادستان ها می 
گویم بــا این افراد برخورد قاطع صورت 
گیرد و از نیــروی انتظامی می خواهیم 
با ورود درســت از تکرار جرم جلوگیری 
کند. قوه قضائیه بانک اطالعاتی مجرمان 
را دارد و اگــر جرمــی رخ می دهد باید 
آنها را پیگیــری کرد.خدائیان ادامه داد: 
آمار این جرایم در کشــور زیاد نیست و 
مواردی رسانه ای می شــود و نباید این 

طور پنداشت که به وفور است .سخنگوی 
قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه 
با نظارت هــای قوه قضائیــه بر تنظیم 
بازار پــس از حذف ارز ترجیحی، گفت: 
ســاماندهی و نظارت بر عهده تعزیرات 
اســت مگر اینکه، احتکار یا جرایم این 
چنینی رخ دهد. رئیس قوه بارها اعالم 
گرده که دســتگاه قضا باید در مقابله با 
گرانفروشی به دستگاه های دیگر کمک 
کند. در رابطه با مقابله با گرانفروشی در 
کنار دولت هستیم.سخنگوی قوه قضائیه 
در پاسخ به ســوالی در رابطه با اجرای 
حکم احمدرضا جاللی گفت: این فرد از 
اتباع ایرانی است و تابعیت ایران دارد. در 
ســال 96 به اتهام جاسوسی و ارتباط با 
سرویس موساد اقدام علیه امنیت ملی 
و افشای اطالعات ســری و فوق سری 
و اطالعات دانشــمندان هسته ای تحت 
تعقیب قرار گرفت و بازداشــت شــد. 
پس از بازداشــت وی، سوئد به این فرد 
تابعیت داد.وی افزود: به لحاظ اتهامات 
متعددی که داشــت بــه اعدام محکوم 
شــده و حکم قطعی است و در دستور 
کار مقامات قضائی اســت و نســبت به 
اجرای حکم اقدام می شود.ســخنگوی 
قوه قضائیــه در خصوص اظهارات اخیر 
فائزه هاشــمی در رابطه با درخواســت 
تحریم برخی نهادهای امنیتی و توهین 
به پیامبر، اظهار داشــت: در رابطه با هر 
دو موضع پرونده ای در دادسرای تهران 
تشکیل شده و دادستان به عنوان مدعی 
العموم پیگیر موضوع بوده است .خدائیان 
در خصوص امکان تبادل جاللی و نوری، 
افــزود: این دو موضوع هیــچ ارتباطی 
بــه هم ندارد چرا که نــوری بی گناه و 
محاکمات وی نامشروع است. همچنین

جاللی دو ســال قبــل از حمید نوری 
بازداشت و حکم قطعی برای وی صادر 

شده است. 

نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

حکم اعدام "احمدرضا جاللی"اجرا می شود

تهران-ایرنا- معاون سیاســی وزارت امــور خارجه گفت: تعامل 
همســایگی نه یک رویکــرد مقطعی، بلکه سیاســت راهبردی 
جمهوری اسالمی ایران است.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی 
ایرنا، علی باقری، معاون سیاســی وزارت امور خارجه کشورمان 
دیروز )سه شنبه ۲۰ اردیبهشــت 1۴۰1( در دیدار با احمد بن 
حسن الحمادی دبیر کل وزارت امور خارجه قطر در قالب کمیته 

رایزنی های سیاسی ایران و قطر، اولویت همسایگی را یک راهبرد 
اساســی  و نه یک تاکتیک مقطعی از ســوی جمهوری اسالمی 
ایــران اعالم کرد.باقــری گفت: اگر در پرداخــت بهای تعامل و 
همگرایی منطقه ای تردید کنیم، بی تردید هزینه های اختالف و 
واگرایی بر همه تحمیل خواهد شــد و بهای تعامل و همگرایی 
منطقه ای، با ایجاد و تحکیم اعتماد متقابل سیاســی و تحکیم 

پیوندهای اقتصادی ایجاد می شود.
معــاون سیاســی وزارت امور خارجه کشــورمان با اشــاره به 
همپوشــانی منافع ملی با منافع منطقه ای و عدم تعارض میان 
منافع ملی و منافع جمعی کشــورهای منطقه گفت نباید اجازه 
دهیم بیگانگان برای مشروع سازی سیاست های سلطه گرایانه خود 

در منطقه از پوشــش اختالف در منافع ملی کشورهای منطقه 
سوءاستفاده کنند.باقری افزود: دخالت بیگانگان و حضور نظامی 
آنان در خلیج فارس، ثبات آفرین و امنیت ساز نیست و کشورهای 
منطقه با همکاری سیاسی و همگرایی اقتصادی می توانند ثبات 
و امنیت را در منطقه تامین کنند.وی با تاکید بر سیاست تعامل 
و همکاری منطقه ای ایران، نه به عنوان یک ”تاکتیک مقطعی“، 
بلکه به عنوان یک ”سیاســت راهبردی“ گفت پایداری سیاست 
همســایگی در منطقه مبتنی بر همگرایی و نزدیکی کشورهای 
منطقه با یکدیگر و ایستادگی در برابر مداخالت بیگانگان است و 
ایــن دو رکن به صورت هم افزا عمل کرده و موجب تولید قدرت 
درون زا در کشــورهای منطقه خواهد شــد.باقری افزود: رابطه 

موجود بین دو کشــور هنوز با آنچه باید باشد فاصله معناداری 
دارد لذا باید برای ارتقای روابط از همه ظرفیت ها استفاده شود. 
دبیرکل وزارت خارجه قطر: قطر رایزنی های سیاسی، منطقه ای 
با ایران را تحقق صلح و ثبات در منطقه می داند.احمد الحمادی 
دبیــر کل وزارت خارجه قطر نیز در این دیدار با اشــاره ســفر 
موفقیت آمیز رئیس جمهور کشورمان به دوحه و دیدار آتی امیر 
قطر از ایران و تشکیل کمیته رایزنی های سیاسی، مناسبات دو 
کشور را گسترده و عمیق دانســت و گفت دولت قطر توسعه و 
گسترش همکاری دوجانبه و انجام رایزنی های سیاسی منطقه ای 
با جمهوری اســالمی ایران را ارزش افزوده ای برای تحقق صلح 
و ثبات در منطقه می داند. وی ضمن اشــاره به پیشــینه روابط 

مستحکم ایران و قطر در سطوح مختلف مردمی و دولتی که به 
قبل از برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور نیز بازمی گردد، افزود: 
ریشه های پیوندهای دوستانۀ طرفین به حدی نیرومند است که 
هیچ حادثه ای در طول تاریخ روابط نتوانســته خللی به آن وارد 
نماید و این الگوی رابطه می تواند در میان کشــورهای منطقه و 
دیگر کشورها عرضه شود و چند سال قبل و در زمان تحریم قطر 
از سوی برخی کشــورهای منطقه، این جمهوری اسالمی ایران 
بود که همکاری و کمکهای صمیمانه ای با قطر داشت. دبیرکل 
وزارت امور خارجه قطــر بر تقویت عنصر گفتگوهای منطقه ای 
برای زدودن مشــکالت و تسهیل همکاری های فیمابین تاکید و 
اعالم کرد توافقات انجام شــده در سفر رئیس جمهوری اسالمی 
ایران به دوحه از سوی طرف قطری با جدیت در دست پیگیری 
اســت.در پایان این دیدار صورت جلسۀ نخستین نشست کمیته 
رایزنی های سیاســی جمهوری اســالمی ایران و قطر به امضاء 

معاونان وزیران امور خارجه دو کشور رسید.

در دیدار با معاون وزیرخارجه قطر؛

علی باقری: تعامل همسایگی سیاست راهبردی ایران است
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با صدور ابالغ کتبی شهردار؛
 سرپرست جدید اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری

 تبریز منصوب شد
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: با ابالغ شــهردار تبریز، مهدی حافظ زاده به عنوان سرپرست جدید اداره کل ارتباطات 
و امور بین الملل شــهرداری منصوب شد.مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
تبریز برگزار و طی آن با ابالغ رسمی یعقوب هوشیار، مهدی حافظ زاده به عنوان سرپرست جدید این اداره کل منصوب 
شد.حافظ زاده پیش از این، به عنوان معاون اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز فعالیت می کرد. قبل از آن 

نیز، وی به مدت ۱۰ سال مدیر امور ارتباطات شهرداری منطقه ۵ تبریز بود.

   برگزاری هفتمین جلسه کمیته تحول و پیشرفت
 شهر جدید بهارستان

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان هفتمین جلسه کمیته تحول و پیشرفت این شهر با حضور اعضای کمیته 
برگزار شد.در این جلسه گزارش کمیته اجتماعی در خصوص اولویت بندی مسائل و مشکالت شهر ارائه و مورد بررسی قرار 
گرفت.در این جلسه همچنین با توجه به اهداف و ماموریت های تبیین شده در دستورالعمل های صادره از سوی شرکت 
مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و با توجه به جلسات برگزار شده مقرر شد برنامه های قابل اجرا در کوتاه مدت در 
جلسات آینده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.همچنین پیش از این جلسه  ی دیگر کمیته تحول و پیشرفت شهر جدید 

بهارستان با حضور اعضای این کمیته برگزار شد.

گزیده خبر
وزیر اقتصاد:

 مبلغ واریزی مجموع یارانه قدیم 
و جدید است

تهران- ایرنا- وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفــت: یارانه حمایتی واریزی 
مجموع یارانه قبلی و کمک های معیشــتی جدید اســت و از این پس به 
صورت یکپارچه پرداخت می شود.به گزارش ایرنا، »سید احسان خاندوزی« 
دربــاره اصالح نظام ارز ترجیحی افــزود: از خردادماه تا پایان ســال تمام 
پرداخت های یارانه و کمک معیشتی به صورت یکپارچه و با لحاظ یارانه های 
قبل است.وی در پاسخ به اینکه چرا دولت مقطع زمانی اآلن را انتخاب کرد؟، 
گفت: در ایام گذشته یکی از برنامه های ثابت ما این بود که با صاحب نظران 
مختلف صحبت کردیم و عنوان می شــد چرا می خواهید در سال اول دوره 
اول دولــت این اصالحات را انجام می دهید؟ به نظر ما رســید اقتصاد ایران 
بیش از این تاب ادامه برخی سیاست های غلط را ندارد ما نیازمند دولت های 
مسئولیت پذیری هستیم که بیش از این که به فکر خوشنامی خود و کسب 
رأی دوره بعدی خود باشــند، بیش از اینکه به دنبال محبوبیت گرفتن در 
اذهان عمومی و نمایش در افکار عمومی باشــند به دنبال اصالح اقتصادی 

البته با تدبیر و به تدریج و نه به شکل شتابزده باشد.

جزئیات یارانه نان و دارو
خاندوزی اظهار داشت: در خصوص یارانه کاالهای اساسی که رئیس جمهور 
اشــاره کردند در خصوص یارانه نان و دارو مصوبه ستاد اقتصادی دولت این 
است که همه ایرانیان )یارانه بگیران فعلی و کسانی که مشمول یارانه نیستند( 
مشمول یارانه نان و دارو خواهند بود.وی تصریح کرد: سیاست حمایتی دولت 
سیاســت حمایت نقدی صرف نیست بلکه بسته ای از تدابیر حمایتی است 
که در هفته های گذشــته زمان دولت صرف تصویب آن شد و وزارتخانه راه 
و شهرسازی بسته حمایتی داشت که از مستاجران در برابر افزایش اجاره بها 
حمایت می کند. همچنین وزارت بهداشــت و درمان بسته حمایتی داشت 
کــه یکی از اجزای آن پنج میلیون نفــری بود که به صورت رایگان از بیمه 
سالمت برخوردار شدند.وزیر اقتصاد تاکید کرد: انواع دیگری از سیاست های 
حمایتی با توجه به شرایط سختی که سفره مردم با آن مواجه است در دولت 
اندیشیده شده است و بخشــی هم که برای اکثریت مردم ملموس است و 
جذابیت بیشــتری دارد یارانه نقدی بود که در صحبت های رئیس جمهوری 
بود و تا فردا صبح به صورت کامل پوشــش داده می شود.وی توضیح داد: با 
توجه به اینکه منابع تسهیالتی محدودیت هایی دارد و در قانون بودجه ۱۴۰۱ 
نیز حجم قابل توجهی از تکالیف تسهیالتی بر عهده بانک ها قرار گرفته است 
دولت ناچار بود حمایت های خود را به گروه هایی که بیشــترین نیاز را دارد 
متمرکز کند و تسهیالت مربوط به مسکن و غیره متمرکز بر گروه هایی است 
که طبق سامانه رفاه جزو دهک های پایین شناسایی می شوند.خاندوزی ادامه 
داد: دولت در شــناخت افراد نیازمند مسیر سخت را انتخاب کرد که قدمی 
به توزیع عادالنه نزدیک شــود زیرا متاســفانه در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
فاصله طبقات دهک های درآمدی در کشــور بیشتر از سال های گذشته بود 
و امیدواریم سال آینده وقتی فاصله دهک ها را می سنجیم با اقدامات انجام 

شده فاصله کمتری را شاهد باشیم.

رشد قیمت کاالها ریشه خارجی دارد
وی گفت: با توجه به اینکه دولت در کنترل تورم جدیت بیشــتری داشــت 
شــاهد افزایش قیمــت کاالهای اساســی در ماه های اخیــر بودیم که از 
کارشناسان خواستم ریشــه اصلی این رشد قیمت ها را بررسی کنند نکته 
جالب این بــود که تقریباً در تمام کاالهای اساســی میزان افزایش قیمت 
نسبت به افزایش قیمت های منطقه و جهانی کمتر بوده است. ریشه برخی 
از مسائل به ویژه از فروردین ماه ریشــه بیرونی است و تورم وارداتی است و 
افزایش قیمت هایی اســت که در کشورهای دنیا رخ داده است.وزیر اقتصاد 
ادامه داد: بسیاری از اقتصادهای اروپایی و آمریکای شمالی باالترین نرخ های 
تورم ســه چهار دهه خود را تجربه می کنند و این مسئله ای است که شاید 
برای مردم خوب تبیین نشــده اســت که چه اتفاقی پس از جنگ اوکراین 
رخ داده اســت.وی گفت: جنگ اوکراین اثر قیمتی است بر روی تورم های 
بی ســابقه در کشورها و اثر مقداری دارد و بســیاری از کشورها نیز به این 
سمت رفتند که خرید کاالها را محدود کنند و در این شرایط است که شاهد 
افزایش قیمت کاالهای اساســی در کشــور بودیم و در ماه های اخیر ریشه 
برون مرزی داشــت و برای دولت مهم بود که بندنــاف این کاالها از ارز کم 
کنیم و سیاست ارزی ما تاثیرگذار نباشد و نیازمندی سفره مردم وابسته به 
مسائل ارزی و واردات نباشد.خاندوزی درباره برخورداری دهک های مختلف 
جامعه توضیح داد: این موضوع به این مسئله بازمی گردد که اگر می خواهیم 
گروه هایی را حمایت کنیم آن کاال را برای همه افراد جامعه با قیمت پایین 
عرضه می کنیم در حالی که می توان کاال را برای دهک ها به تناســب قدرت 
خریــد عرضه کنیم.وی ادامه داد: بنابراین به جــای اینکه کاالها را به یک 
قیمــت برای فقیر و غنی عرضه کنیم به این ســمت حرکت کنیم که فقرا 
را با قیمت های حمایتی و پرداخت های حمایتی بهره مند کنند و امیدواریم 
با تکمیل ســامانه رفاه ایرانیان شاهد این باشیم که حمایت ها به گروه های 

نیازمند جامعه اصابت کند.

دولت به دنبال رهاسازی بازار ارز نیست
وی اظهار داشت: برخی گمان می کردند سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومان به 
این معناست که دولت برای سیاست ارزی خود به دنبال آزاد کردن نرخ ارز 
اســت اما تاکید می کنم که سیاست ارزی دولت چیزی است و از بین بردن 
رانت های ارزی سیاست دیگری است ممکن است بر هم تأثیر داشته باشند 
اما دولت به دنبال رهاســازی بازار ارز نیســت و این سیاست قطعی بانک 
مرکزی اســت که دنبال می کند.خاندوزی ادامه داد: در ایام دولت سیزدهم 
شــاهد بودیم که نرخ دالر به بیش از ۳۱ هزار تومان رســید اما با سیاست 
بانک مرکزی دوباره به قیمت قبل بازگشــت و این به معنای این نیست که 
دولت طرفدار رهاسازی ارز است و باید از افرادی که چنین مطالبی را عنوان 
می کنند باید بپرســیم در شرایطی که بلوای قیمتی و کمیابی در بازارهای 
جهان و منطقه پیش آمده چطور می توانســتند داخل کشور را کنترل کنند 
تا احتکار و قاچاق رخ ندهد.وی اظهار داشت: امروز یکی از نهادهای نظارتی 
گزارش داد که از فروردین تا اواسط اردیبهشت ماه برخی از استان های شرقی 
بیش از هزار تن قاچاق کاال انجام شده است و در این شرایط احتکار و قاچاق 
چه طور می توان برای مردم اطمینان خاطر ایجاد کرد و بنابراین نه تنها در 
گذشته اعتقاد داشتیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به شیوه سالم به قدرت خرید تبدیل 
شود بلکه امروز دالیل قوی برای این اصالح داریم.وزیر اقتصاد گفت: تالش 
دولت این است که پایین ترین دهک های جامعه قدرت خرید خود را از دست 
ندهد نه تنها دولت نرخ ارز را برای تأمین کســری بودجه افزایش نمی دهد 
بلکه برای ســایر موارد نیز دولت منفعت بودجه ای و مالی از تبدیل یارانه ها 

ندارد البته دولت سیاست ارزی خود را بهتر اعمال می کند.

پاسخ به 9 سوال در مورد یارانه های جدید

 یارانه  حمایتی چه زمانی قابل برداشت است؟
تهــران- ایرنا- پرداخت یارانه جدیــد حمایتی به ۷۲ میلیون 
ایرانی شــب گذشته آغاز شــد اما مردم سواالتی در خصوص 
یارانه های جدید دارند که در ادامه به تعدادی از آن ها پاســخ 
می دهیم.به گزارش ایرنا، دولت قبل در ســال ۹۷ اقدام از ارز 
ترجیحــی ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد تــا با این روش بتواند 
جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد و حمایتی از معیشــت مردم 
باشــد اما از روز ۲۰ فروردین مــاه ۱۳۹۷ تا امروز بیش از ۷۴ 
میلیارد دالر ارز ترجیحی پرداخت شــده که نه تنها نتوانست 
جلوی باال رفتن قیمت ها را بگیرد، بلکه با مشــکالت دیگری 
برای کشــور ایجاد کرد و علتی در کوچک شدن سفره مردم 

است. این ارز به یک رانت بزرگ در اقتصاد ایران تبدیل شد.
دولت ســیزدهم از روز نخســت آغاز به کار خود، در خصوص 
اصالح این سیاســت تاکید داشــت تا به جــای اینکه عده ای 
واردکننده از آن ســود ببرند، نفع آن به خودم مردم برسد و از 
سوی دیگر بتواند با اصالح و حذف این ارز، در جهت کاهش نرخ 
تورم اقدام کند.آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« شامگاه دوشنبه 
در پنجمیــن گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم از جراحی 
بزرگ اقتصادی در کشــور خبر داد که سال هاست بسیاری از 
کارشناسان و صاحب نظران بر اجرای آن تاکید دارند.وی یکی 
از چالش جدی پیش روی دولت را موضوع تخصیص ناعادالنه 
یارانه کاالهای اساسی از طریق توزیع ارز ترجیحی معرفی کرد 
و گفت: از همان نخســتین روزهای آغاز فعالیت دولت، تقریبا 
همــه اقتصاددانان و صاحب نظران به ما هشــدار می دادند که 
باید برای این موضوع به عنوان یکی از مشکالت جدی کشور 
چاره اندیشی کنیم.آیت اهلل رئیسی با تاکید بر اینکه تخصیص 
ارز ترجیحی، تبعیض و فســاد و رانت خواری ایجاد کرده بود، 
اظهار داشت: پرداخت ارز ترجیحی باید اصالح  و فکری برای 
این قضیه می شــد.رئیس جمهور با بیان اینکه به جای عنوان 
حذف ارز ترجیحی باید گفت این طرح نوعی مردمی ســازی 
و توزیع عادالنه یارانه کاالهای اساســی اســت، به بیان میزان 
یارانه های پرداختی به خانواده ها در اجرای طرح کمک معیشتی 
پرداخت  و خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه این موضع 
را کارشناسی کرده و پیشــنهادی که داد که به ۳ دهک اول، 
نفری ۴۰۰ هزار تومــان یعنی یک خانواده ۵ نفره، ۲ میلیون 
تومان در ماه و به دهک های چهارم به بعد هم ۳۰۰ هزار تومان 

به ازای هر نفر پرداخت خواهد شد.
رییــس جمهوری در صحبت های خود این آرامش و اطمینان 
را به آحاد جامعه داد که حمایت از اقشــار آسیب پذیر و تامین 
معیشــت اولویت دولت اســت و مردم نباید نگــران افزایش 
قیمت ها نباشند.پس از  گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور، 
روند واریز کمک معیشتی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی برای تمام 
۹ دهک جامعه به حســاب مردم آغاز شد که پرداخت یارانه 
جدید صبح امروز به پایان رســید.مردم سواالتی در خصوص 
یارانه های جدید دارند که در ادامه به تعدادی از آن ها پاســخ 

می دهیم.

یارانه ها چند برابر شد؟
با واریز یارانه جدید به حســاب اقشار کم درآمد توسط دولت 
ســیزدهم، میزان یارانه دریافتی آنها نسبت به قبل بیش از ۳ 
برابر می شود. خانوارهای تک نفره اقشار متوسط جامعه پیش از 
این ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تومان یارانه )نقدی و معیشــتی( 
دریافت می کردند با رقم پرداختی توسط دولت سیزدهم )۳۰۰ 

هزار تومان( رقم دریافتی آنها ۳ برابر خواهد شد.

یارانه خانوارهای دو نفره اقشــار متوســط پیش از این ماهانه 
حــدود ۱۹۴ هزار تومان بود که هم اکنون به ۶۰۰ هزار تومان 
افزایش خواهد یافت و خانوارهای سه نفره هم اکنون با افزایش 
۳.۳ برابــری حدود ۹۰۰ هزار تومان دریافت می کنند که قبال 
این رقم ۲۷۴ هزار تومان بود.یارانه خانوارهای چهار نفره پیش 
از این ۳۵۴ هزار تومان بود که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
رسید و ۳.۴ برابر شد. یارانه خانوارهای پنج نفره به باال نیز بیش 

از ۳.۵ برابر شده است. 

آیا نان و دارو گران می شود؟
رئیس جمهور در گفت وگوی شــب گذشته خود در پاسخ به 
این پرسش که آیا اصالح نحوه و محل پرداخت یارانه کاالهای 
اساســی در نرخ نان تغییر ایجاد می کند؟، گفت: نان سنتی با 
قیمت سابق به دست همه مردم خواهد رسید. دارو در پوشش 
بیمه ای می رود و قیمت آن هم تغییر نمی کند و زیرساخت های 
این کار نیز تکمیل و آماده می شود.آیت اهلل رئیسی در تشریح 
نحــوه پرداخت ارز ترجیحی به دارو افــزود: یارانه ای که االن 
واردکنندگان این بخش دریافت می کنند، به بیمه ها پرداخت 
می شود و بیمه ها دارو را با قیمتی که اآلن وجود دارد به دست 
مردم می رســانند.وی با تأکید مجدد بر اینکه با اجرای طرح 
اصالح نظام پرداخت یارانه کاالهای اساسی تغییری در قیمت 
نان ســنتی، دارو و بنزین نخواهیم داشت، خاطرنشان کرد: تا 
زمانی که زیرساخت های فنی برای کاال برگ الکترونیک آماده 
شود که احتماال یک یا دو ماه باشد، کمک معیشتی به صورت 
نقدی پرداخت خواهد شــد و هر وقــت کاال برگ الکترونیک 
آماده شد، تناسب میزانی که به عنوان کمک معیشتی پرداخت 
می شــود، کاماًل با مردم در میان گذاشــته خواهد شد.»سید 
احســان خاندوزی« وزیر اقتصاد هم در مورد یارانه نان و دارو 
گفت: مصوبه ستاد اقتصادی دولت این است که همه ایرانیان 
)یارانه بگیران فعلی و کســانی که مشــمول یارانه نیســتند( 

مشمول یارانه نان و دارو خواهند بود.

یارانه جدید برای چه کسانی واریز شده است؟
براساس اعالم سازمان هدفمندسازی یارانه ها، براساس قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۱ و دستور رییس جمهور، یارانه ۴۰۰ هزار 
تومانی، خانوارهای مشــمول دریافت یارانــه بر مبنای دهک 
بندی اعالم شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۹ 
دهک تقسیم می شود که بر این اساس به مشموالن دهک های 
اول تا ســوم به ازای هر نفر ماهانه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و به 
دهک هــای چهارم تا نهم به ازای هــر نفر ماهیانه مبلغ ۳۰۰ 
هزار تومان به حســاب سرپرســتان واریز شده است.بر اساس 
فهرســت اعالم شده، مشــموالن دریافت یارانه توسط وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۲۳ میلیون خانوار ایرانی 
هستند که ۷۲ میلیون نفر ایرانی را شامل می شود.خاندوزی، 
وزیر اقتصاد در این مورد نیز گفت که ۳۰ درصد جمعیت کشور 
یارانه ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد دیگر یارانه ۳۰۰ هزارتومانی 
دریافت می کنند و نزدیک به ۱۰ درصد جزو طبقات برخوردار 
هستند و بی نیاز از حمایت دولت شناسایی شدند که در صف 

یارانه بگیران نیستند.

مبلغ واریز شده به حساب سرپرست خانوار برای چند 
ماه است؟

مبالغ اعالم شــده بــرای دو ماه به صورت نقدی به حســاب 
سرپرستان خانوار واریز شده است.

چه زمانی یارانه جدید قابل برداشت است؟
زمان اســتفاده از یارانه واریزی از سوی دولت در آینده اعالم 
خواهد شــد، اما تا آن زمان این مبالغ قابل برداشت و استفاده 
نیست. در روزهای آینده اطالعات بیشتری به مردم ارائه خواهد 
شد و زمان استفاده از این یارانه جبرانی از سوی دولت در آینده 

اعالم می شود.

تکلیف یارانه نقدی هدفمندی یارانه ها و یارانه معیشتی 
چه می شود؟ 

وزیر اقتصاد در این مورد توضیح داده است که یارانه حمایتی 
واریزی با مجموع یارانه نقدی قبلی و کمک های معیشتی است 
که ازاین پس پرداخت یارانه به صورت یکپارچه پرداخت می شود 

و دیگر در یک ماه چند یارانه پرداخت نخواهد شد.
وی افزود: از خردادماه امسال تا پایان سال تمام پرداخت های 
یارانه و کمک معیشتی به صورت یکپارچه و با لحاظ یارانه های 
قبل است.خاندوزی اعالم کرد که به جای واریز چند مرحله ای 
یارانه تصمیم گرفته شد که همه واریزها را یکجا انجام شود و 
مبلغی که به حساب خانوارها واریز شده در واقع مجموع یارانه 

۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه جدید است

علــت تفاوت ۳۵هزار تومانی مبلغ واریزی با رقم اعالم شــده 
توسط رئیس جمهور چیست؟

 بررســی ها نشان می دهد این مابه التفاوت ناشی از کسر مبلغ 
قسط وام یک میلیون تومانی کمک معیشتی کرونای اعطا شده 

در دولت قبل است که توسط بانک ها کسر شده است.
در ســال ۱۳۹۹ دولت قبل پس از شیوع کرونا تصمیم گرفت، 
به صورت وام به حســاب یارانه بگیران که ۲۳ میلیون خانوار 
هستند، مبلغ یک میلیون تومان وام واریز کند.مدت بازپرداخت 
این تســهیالت ۳۰ ماه است و بر این اساس مقرر شد ماهیانه 
۳۵ هزار تومان از رقم یارانه واریزی به حســاب سرپرســتان 
خانوار دریافت کنندگان وام کســر گردد که بر همین اساس، 
در جریان مبالغ واریزی جدید نیز این رقم ۳۵ هزار تومانی از 

دریافت کنندگان وام مذکور، کسر شده است.

اگر نســبت به عدم دریافت یارانه اعتراض داریم، چه 
کنیم؟

بنابر اعالم روابط عمومــی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
پیرو اصالح نظام توزیع یارانه ها، اعالم کرد: هموطنانی که به 
هر دلیلی ابهام یا اعتراضی نسبت به یارانه اختصاص یافته دارند 
می توانند به ســامانه hemayat.mcls.gov.ir  مراجعه و اعتراض 

خود را ثبت کنند.

ثبت نام جدید متقاضیان یارانه چه زمانی است؟
براســاس اعالم ســازمان هدفمندســازی یارانه ها، ثبت نام از 
متقاضیان جدید یارانه، از قلم افتادگان، جاماندگان و منصرفان 
دوره قبــل که به هر دلیلی از یارانه دوره های قبل محروم یا از 
ثبت نام یارانه جا مانده اند پس از طی مراحل ثبت نام و بررسی 
شــرایط متقاضی در صورت واجد شــرایط بودن مانند سایر 
مشــموالن یارانه جدید نیز از ایــن دو نوبت از یارانه بهره مند 
خواهند شد. متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
یا هرگونه پرســش به سامانه رســیدگی به درخواست یارانه 
hemayat.mcls. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  بــه آدرس

gov.ir مراجعه یا با مرکز پاســخگویی تلفنی آن وزارتخانه به 
شماره ارتباطی ۶۳۶۹-۰۲۱ تماس بگیرند.سازمان هدفمندی 
یارانه ها اعالم کرد که با تصمیمات اتخاذ شــده و بنا بر دستور 
رئیس جمهور متقاضیانی که به هر دلیلــی از یارانه دوره های 
قبل محروم یا از ثبت نام یارانه جا مانده اند پس از طی مراحل 
ثبت نام و بررسی شرایط متقاضی در صورت واجد شرایط بودن 
مانند ســایر مشموالن یارانه جدید نیز از این دو نوبت از یارانه 

بهره مند خواهند شد.

تهران- ایرنا- سازمان هدفمندی یارانه ها از واریز 
یکصد و سی و پنجمین و یکصد و سی و ششمین 
مرحله یارانه نقدی براساس دهک های شناسایی 
شــده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مبالغ 
تعیین شــده به حســاب ۲۳ میلیون سرپرست 
خانوار واریز شــد.به گــزارش ایرنا از ســازمان 
هدفمندســازی یارانه ها، براساس قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ و دستور رییس جمهور، یارانه ۴۰۰ 

هزار تومانی برای دهک های اول تا ســوم و یارانه 
۳۰۰ هزار تومانی برای دهک های چهارم تا نهم به 
ازای هر نفر، دوشنبه )۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱( 
به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد.واریز این 
مرحله در راستای اجرای سیاست های دولت در 
کاهش و رفع فقر مطلــق، بهبود ضریب جینی، 
کاهش فاصله طبقاتی، تصمیم به هوشمندسازی 
و بازتوزیع یارانه کاالهای اساسی و همچنین  به 
موجــب جزء یک بنــد »ص« تبصره یک قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۱ انجام شده اســت. در این 
نوبت، خانوارهای مشمول دریافت یارانه بر مبنای 

دهک بندی اعالم شده توسط وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به ۹ دهک تقسیم می شود که بر 
این اساس به مشموالن دهک های اول تا سوم به 
ازای هر نفر ماهانه مبلــغ ۴۰۰ هزار تومان و به 
دهک های چهارم تا نهم  به ازای هر نفر ماهیانه 
مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به حســاب سرپرســتان 
پرداخت خواهد شــد.بر اســاس فهرست اعالم 
شــده، مشــموالن دریافت یارانه توسط وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۲۳ میلیون 
خانوار ایرانی هســتند که ۷۲ میلیون نفر ایرانی 
را شامل می شــود.مبالغ اعالم شده برای دو ماه 

به صورت نقدی به حســاب سرپرســتان خانوار 
واریز شــد و زمان برداشــت آن تا اعالم رسمی 
دولت در حساب مردم غیر قابل برداشت خواهد 
بود. متقاضیان می توانند برای کســب اطالعات 
بیشــتر یا هر گونه پرســش به سامانه رسیدگی 
به درخواســت یارانه وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی  به آدرس hemayat.mcls.gov.ir مراجعه 
یا با مرکز پاســخگویی تلفنــی آن وزارتخانه به 
شماره ارتباطی ۶۳۶۹-۰۲۱ تماس بگیرند.ثبت 
نام از متقاضیان جدید یارانــه، از قلم افتادگان، 
جامانــدگان و منصرفــان دوره قبل نیز به زودی 

از طریق وب گاه ســازمان هدفمندسازی یارانه ها 
و رســانه های جمعی اطالع رسانی خواهد شد.با 
تصمیات اتخاذ شده و بنا بر دستور رئیس جمهور 
متقاضیانی که به هر دلیلی از یارانه دوره های قبل 
محــروم یا از ثبت نام یارانه جــا مانده اند پس از 
طی مراحل ثبت نام و بررسی شرایط متقاضی در 
صورت واجد شرایط بودن مانند سایر مشموالن 
یارانــه جدید نیز از این دو نوبت از یارانه بهرمند 
خواهند شــد. همچنین  اقساط تسهیالت قرض 
الحسنه ۱۰ میلیون ریالی کمک معیشت نقدی و 
کرونا از سرپرستان خانواری که این تسهیالت را 
دریافت کرده اند، کسر شده است.بر این اساس، با 
واریز این دو مرحله از یارانه جدید، یارانه های که 
در دهم و بیستم هر ماه به به حساب سرپرستان 

واریز می شد از این تاریخ پرداخت نمی شود.

سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد؛

واریز یارانه  حمایتی برای ۷۲ میلیون نفر ایرانی

خانواده ها چقدر یارانه می گیرند؟
واریز یارانه کمک معیشتی یا همان یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و ۳۰۰ هزار تومانی از امشب آغاز شد. با این حساب به هر کدام 
از خانواده های چقدر واریز خواهد شد؟به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از راهبرد معاصر، واریز یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و 
یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به عنوان کمک معیشتی به حساب های مردم آغاز شد. البته بنا بر اعالم سازمان هدفمندی یارانه 
های فعال این یارانه قابل برداشــت نیســت اما بنا بر اعالم رئیس جمهور یارانه جدید برای دهک های اول تا ســوم ۴۰۰ 
هــزار تومــان و برای دهک های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. در ادامه می توانید واریزی یارانه های خانواده 

ها را بخوانید.

یارانه خانواده های دهک یک تا ۳
خانواده ۲ نفره: ۸۰۰ هزار تومان

خانواده ۳ نفره: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
خانواده ۴ نفره: یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

خانواده ۵ نفره: ۲ میلیون تومان
یارانه خانواده های دهک ۴ تا ۹
خانواده ۲ نفره: ۶۰۰ هزار تومان
خانواده ۳ نفره: ۹۰۰ هزار تومان

خانواده ۴ نفره: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
خانواده ۵ نفره: یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
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گزیده خبر

 شیالت ایالم ظرفیت صادرات ماهی
 را به عراق دارد

پروین صمیم نیا_مدیر شیالت و آبزیان ســازمان جهاد کشاورزی ایالم گفت: 
مازاد آبزیان تولیدی اســتان قابلیت و پتانسیل صادرات به کشور عراق و خارج 
اســتان را دارد.رضا سلیمانی اظهار داشــت: میانگین ماهی آزاد تولیدی مزارع 
پرورش ماهی اســتان ایالم در سال چهار هزار تن اســت.وی افزود: این آبزیان 
مازاد با توجه به کیفیت و طعم خوب قابلیت صادرات به خارج از استان را دارتد 
و در سال های اخیر به صورت موردی بخشی از ماهی مازاد استان از طریق مرز 
مهران به کشــور عراق صادر شده است.ســلیمانی یادآور شد: ماهی مازاد ایالم 
به استان های همجوار چون خوزســتان، کرمانشاه و تهران نیز صادر می شود.

وی تاکید کرد: صادارات آبزیان تولید اســتان به کشور عراق یک پتانسیل قوی 
اقتصادی اســت که توسعه و پیگیری جدی آن منوط به همکاری دستگاه های 
ذیربط چون دامپزشکی، صنعت، معدن تجارت، اتاق بازرگانی، استانداری و دیگر 
نهادهای مرتبط داخل استان و همراهی طرف عراقی و بازرگانان این کشور است

روابط عمومی شرکت گاز هرمزگان حائز رتبه 
برتر در  صنعت گاز شد

روابط عمومی های پیشرو صنعت گاز ایران با رأی داوران مشخص و ۱۳ شرکت 
و منطقــه عملیاتی از جمله روابط عمومی شــرکت گاز اســتان هرمزگان  در 
ســال ۱۴۰۰، حائز رتبه برتر شدند.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
هرمزگان، روابط عمومی های پیشرو صنعت گاز ایران با رأی داوران مشخص و  
۱۳ شرکت و منطقه عملیاتی از جمله روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان  

حائز رتبه برتر  در سال ۱۴۰۰ شدند.

تقدیر مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی ایران و فرمانده حوزه بسیج از 

مدیر منطقه گلستان
مدیر عامل شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به همراه فرمانده حوزه 
بســیج این شــرکت با اعطای لوحی از مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه گلستان تقدیر کردند.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان، کرامت ویس کرمی و داود عربعلی تالشهای 
ارزنده عیســی افتخاری در برپایی اردوهای راهیان نور و خدمت به بسیجیان و 
زائرین شهدای هشت سال دفاع مقدس را شایسته تقدیر دانسته اند.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان، محسن 
جمشــیدی رییس ناحیه ضمن اعالم این خبر افزود: دکتر محمد باقر موالیی 
باحضور در شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه کردکوی از نزدیک با 
فرآیند دریافت، نگهداری و توزیع فراورده های نفتی آشنا و پیرامون مسایل مهم 

حوزه سوخترسانی به مصرف کنندگان مواردی مطرح نمود.

در سال گذشته صورت پذیرفت:
نشت یابی بیش از 25 هزار و 600 کیلومتر 

خطوط تغذیه و شبکه در استان مازندران
در ســال گذشــته بیش از 25 هــزار و 6۰۰ کلیومتر 
خطوط تغذیه و شــبکه در استان مازندران نشت یابی 
شد.قاســم مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز استان 
مازنــدران ضمن بیــان مطلب فوق، با بیــان این که 
اقدامات ایمنی و تالش برای پایداری شبکه گاز همواره 
در سرلوحه عملکرد این دستگاه خدمت رسان قرار دارد، اظهار داشت: به همت 
و تالش شــبانه روزی متخصصان در بخش بازرسی فنی در استان، بیش از 25 
هزار و 6۰۰ کیلومتر نشــت یابی خطوط تغذیه و شبکه به همراه یک میلیون و 

۱۰۰هزار مورد نشت یابی انشعاب در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت توزیع برق 
هرمزگان و اداره کل آموزش و پرورش

شرکت توزیع نیروی برق اســتان هرمزگان به منظور 
ترویــج فرهنگ مدیریت مصرف بــرق در میان دانش 
آموزان با اداره کل آموزش و پرورش تفاهمنامه همکاری 
در قالب طرح همیاران برق امضا کرد.این تفاهمنامه به 
منظور فرهنگ سازی از طریق ارائه آموزش های منظم، 
کنترل و ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان، معلمان و مربیان در مقاطع مختلف 
تحصیلی با هدف بهینه سازی الگوی مصرف برق و افزایش میزان سطح اگاهی 
مشترکین خانگی در خصوص رعایت الگوی مصرف برق و کاهش پیک بار شبکه 
بویژه در فصل تابستان منعقد شد.آیین امضای این تفاهمنامه با حضور مهندس 
کریمی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان و قویدل مدیرکل 
آموزش و پرورش استان برگزار شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مراسم 
امضای این تفاهم نامه گفت: انرژی برق به عنوان یک نعمت ارزشمند با زندگی 
مردم پیوند خورده که با گسترش تکنولوژی، وابستگی به انرژی الکتریکی بیشتر 
می شــود.مهندس کریمی افزود: تولید، انتقال و توزیع برق فرایندی پیچیده و 
پرهزینه است که برای توزیع آن به مصرف کننده چرخه ای طوالنی را طی می 

کند. وی اضافه کرد: دانش آموزان ظرفیت های ارزشمندی هستند.

آغاز واردات نفت سنگین ایران به ونزوئال
ونزوئال واردات نفت ســنگین ایران را برای تامین خوراک پاالیشگاه های داخلی 
خود آغاز کرد.به گزارش ایســنا، طبق توافقی سواپی که سال میالدی گذشته 
میان دو کشور عضو اوپک منعقد شد، شــرکت PDVSA ونزوئال، میعانات ایران 
را برای تبدیل نفت فوق ســنگین خود به گرید صادراتی، وارد خواهد کرد و در 
مقابل، شرکت ملی نفت ایران نفت ونزوئال را دریافت می کند.اسناد شرکت نفتی 
دولتی PDVSA نشان داد نفت سنگین ایران که کیفیت مشابه گرید نفتی »مسا 
۳۰« ونزوئال را دارد، خوراک نفت پاالیشگاه های این شرکت را افزایش خواهد داد.

در راستای پیمانهای همکاری میان دو کشور، ونزوئال در سالهای اخیر تجهیزات 
ایرانی را برای بهسازی پاالیشگاه هایش دریافت کرده است. پاالیشگاه اِل پالیتو به 
ظرفیت ۱۴6 هزار بشکه در روز پس از تعمیرات و ارتقای تجهیزات، هفته جاری 
یــک واحد تقطیر نفت را راه اندازی کرد.جواد اوجی، وزیر نفت در ســفر هفته 
گذشته به ونزوئال، با نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال، دیدار کرد و درباره 
توافقهای همکاری با طارق العســیمی، همتــای ونزوئالیی خود گفت وگو کرد.

دستکم 2۰۰ هزار بشکه نفت سنگین ایران اواسط آوریل به پاالیشگاه کاردون با 
ظرفیت ۳۱۰ هزار بشکه در روز که دومین پاالیشگاه بزرگ ونزوئالست، تحویل 
داده شده اســت. یک محموله دیگر نفت ایران به میزان ۴۰۰ هزار بشکه هفته 
جاری در بندر خوزه تخلیه شــد.طبق اسناد شرکت PDVSA، کشتی Dino I که 
حامل این محموله بود، قرار اســت ماه جاری نفت کوره ونزوئال را برای شرکت 
نفت ایران اینترترید که زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است، حمل کند.بر 
 PDVSA اســاس گزارش رویترز، ایران همچنین به تامین میعانات برای شرکت
ادامه می دهد. نفتکش مکسیمو گورکی قرار است دو میلیون بشکه میعانات را در 
بندر خوزه تخلیه کند و اطالعات وب ســایت تانکر تِرِکر نشان می دهد، نفتکش 

»دریا« در آبهای ونزوئال منتظر تحویل محموله خود است.

درخواست ژاپن از مردم برای صرفه جویی انرژی
یک ساعت کمتر تلویزیون ببینید

تالش برای صرفه جویی در انرژی به اتاق های پذیرایی، ســرویس بهداشــتی و 
آشپزخانه شهروندان توکیو رســید.به گزارش ایسنا، در شرایطی که دولت های 
سراســر جهان با افزایش قیمت های برق دست و پنجه نرم می کنند و جنگ در 
اوکراین زنجیره تامین سوختهای فسیلی را دچار محدودیت کرده است، مقامات 
در حال بررســی هر راه ممکن برای کاهش تقاضا برای برق هســتند. در توکیو 
مقامات از شهروندان خواستند یک ساعت در روز کمتر تلویزیون تماشا کنند و 
حالت گرم پلوپزها را خاموش کنند و از اســتفاده از گزینه هیتر کاسه توالت تا 
زمستان خودداری کنند.همچنین از شهروندان توکیو خواسته شده است درجه 
دســتگاه های خنک کننده را در  2۸ نگه دارند.درخواست توکیو از مردم پس از 
کمبود برق در مارس صورت می گیرد که باعث بروز خاموشــی هایی در پایتخت 
ژاپن شــد. انتظار می رود تابستان امسال و زمستان بعدی تامین برق محدودتر 
شود. این تالشها منعکس کننده فوریت جدید دولت هاست که بخشهای لوکس 
پرمصرف زندگی مردم را هدف می گیرند زیرا گرمای شدید از تگزاس گرفته تا 
دهلی نو، شبکه های برق را تحت فشار قرار داده است.فرماندار توکیو در کنفرانس 
مطبوعاتی ششم مه گفت: ما باید در این حس بحران سهیم شویم. باید از حمایت 
شهروندان و صاحبان کسب و کار توکیو برخوردار شویم.تالش ژاپن برای تضمین 
تامین برق شامل شیوه های مرسوم تری می شود. شهروندان و شرکت ها تشویق 
شده اند پنلهای خورشیدی پشت بامی بیشتری نصب کنند و دولت فراهم کننده 
برق اصلی توکیو را برای ازســرگیری فعالیت نیروگاههای بازنشسته و غیرفعال، 
تحت فشار قرار داده است.بر اســاس گزارش بلومبرگ، فومیو کیشیدا، نخست 
وزیر ژاپن از کشورش خواست استفاده بیشتر از نیروی هسته ای را برای کمک به 

محدود کردن وابستگی کشور به واردات سوخت بررسی کند.

سقوط آزاد قیمت نفت
قیمت نفت در معامالت روز سه شــنبه بازار جهانی تحت تاثیر 
قرنطینه های کرونایی در چین، دالر قوی و ریسک فزاینده رکود 
اقتصادی، به روند ریزشــی روز گذشــته ادامه داد و بیش از یک 
درصد ســقوط کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با 
یک دالر و ۳۱ ســنت معادل ۱.2 درصد کاهش، به ۱۰۴ دالر و 
6۳ سنت رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
یک دالر و 25 سنت معادل ۱.2 درصد کاهش، به ۱۰۱ دالر و ۸۴ 
سنت در هر بشکه رسید در حالی که اواسط معامالت تا مرز ۱۰۰ 
دالر و ۴۴ سنت هم عقب نشینی کرده بود.قیمت نفت برنت روز 
دوشنبه پنج درصد و شاخص نفت آمریکا شش درصد سقوط کرد 
که بزرگترین ســقوط روزانه این دو شاخص از مارس بود.ریزش 
قیمت نفت منعکس کننده وضعیت بازارهای مالی جهانی است 
که در آن سرمایه گذاران به دلیل نگرانی نسبت به نرخ های بهره 
باالتر و تاثیر آنها روی رشد اقتصادی، دارایی های پرریسک را رها 
می کنند.ارزش دالر به باالترین حد 2۰ ســال اخیر صعود کرد و 
نفت را برای دارندگان ارزهای دیگر گران تر ساخت.وارن پاترسون، 
مدیر تحقیقات کاالی شــرکت ING در این باره گفت: وضعیت 
کووید چین، افزایش نرخ ها و ریســک های رکود رو به رشــد، به 
دارایی های ریســک دار کمک نمی کند.جدیدترین آمار نشان داد 
رشــد صادرات چین تک رقمی شــده که ضعیف ترین نرخ رشد 
کمیسیون اروپا تحریم نفت روسیه را پیشنهاد کرد، صعود کرده کرونایی روی داده است.قیمت نفت هفته گذشته پس از این که در دو سال گذشــته بوده و تحت تاثیر گسترش محدودیت های 

بود اما تصویب این طرح در پی درخواســت های اعضای شــرقی 
اتحادیه اروپا برای دریافت معافیت و امتیاز، به تاخیر افتاده است. 
یک منبع آگاه اتحادیه اروپا گفت: پیش نویس جدید که در حال 
حاضر تدوین شده است، احتماال ممنوعیت حمل نفت روسیه را 
در پی فشــار یونان، قبرس و مالت برای نفتکشهای اتحادیه اروپا 
حذف می کند.به گفته پاترســون، واضح است که اعضای اتحادیه 
اروپا تالش می کنند به توافق برســند که نشــان می دهد ممکن 
است بسته جدید تحریم ها ضعیف تر از بسته اولیه باشد.بازارهای 
مالی همچنین با نگرانی هایی در خصوص مشــکالت اقتصادهای 
اروپایی در نتیجه ممنوعیت واردات نفت روسیه یا قطع عرضه گاز 
روســیه در یک اقدام تالفی جویانه، روبرو هستند.مقامات آلمانی 
پنهانی در حال آماده شدن برای هر گونه توقف عرضه گاز روسیه 
هســتند که می تواند شامل به دست گرفتن کنترل شرکت های 
مهم باشد.یک اقتصاددان ارشد اظهار کرد: توقف عرضه گاز روسیه 
به آلمان، باعث رکود عمیق و از دســت رفتن نیم میلیون شغل 
می شود.مجارستان هم بر موضع خود برای عدم قبول دور جدید 
از تحریمهای پیشنهادی علیه روسیه تا زمانی که به نگرانی های 
این کشور رسیدگی نشود، پافشاری کرده است.بر اساس گزارش 
رویترز، در آمریکا، تحلیلگران در نظرسنجی هفتگی پیش بینی 
کردند ذخایر نفت، بنزین و ســوخت های دیگــر احتماال هفته 

گذشته کاهش پیدا کرده اند.

توجه به مدیریت مصرف آب در شرایطی 
که پایتخت با تنش آبی مواجه اســت 
اهمیت بسیاری دارد اما باید توجه داشت 
تا زمانی که کنتورها تفکیک نشود، توجه 
به میزان مصرف از ســوی مشــترکان 
چندان جدی نخواهد بــود. به گزارش 
ایسنا، در حالی که استان تهران تنها ۰.۸ 
درصد از مساحت کشور را تشکیل می 
دهد، طبق آخرین برآوردهای رســمی 
نزدیک به 2۰ درصد از جمعیت کشور 
را  در خــود جــای داده که نشــان گر 
تراکم باالی جمعیت این اســتان است. 
از سوی دیگر اســتان تهران به تناسب 
جمعیت، دومین اســتان فقیر کشور به 
لحــاظ منابع آبی اســت.بر همین مبنا 
یکی از بزرگ ترین چالش های مزمن این 
استان، تامین آب سالم و بهداشتی برای 
ساکنان اســت؛ امری که کاهش شدید 
بارش ها و به دنبال آن کسری منابع آن 
را دشــوار ساخته است. در شرایطی که 
افزایش ظرفیت  برای  چندان نمی توان 
آب و بهبــود وضعیت منابع کاری کرد، 
تنها راهکار موثر، مدیریت تقاضا و یا به 
عبارتی اصالح روند مصرف آب اســت.

سرانه مصرف آب در تهران طبق اعالم، 
حدود 22۰ تا 2۳۰ لیتر در شــبانه روز 
است، در حالی که طبق الگوی استاندارد 
مصرف هر تهرانی باید تا ۱۳۰ لیتر آب 
مصرف کند. عوامل متعددی را می توان 
برای این اختالف چشم گیر الگو و سرانه 
مصرف عنوان کرد؛ تغییر سبک زندگی، 
افزایش میانگین دمــای هوا، نازل بودن 
بهای آب و بی توجهــی به ارزش ذاتی 
آن از عمــده ترین مواردی اســت که 

موجب مصرف باالی آب می شــود. اما 
در این میان، شیوه ساخت مجتمع های 
مســکونی و اداری و فراینــد توزیع آب 
در آن هــا نیــز اثــرات تعیین کننده بر 
میــزان مصرف دارد.یکــی از این موارد 
وجود کنتورهای مشترک آب است که 
می تواند برای ساکنان مشکالت بسیاری 
را به همراه داشته باشد. در صورتی که 
یکی از ساکنان نسبت به مصارف خود 
بی توجه باشــد، متوســط مصرف آب 
برای تمام واحدهــا افزایش می یابد. به 
عبارتی با توجــه به این که برای تمامی 
واحدها در یک آپارتمان تنها یک قبض 
آب صادر می شــود، هریــک از واحدها 
دیگــری را مقصر افزایــش مصرف اب 
قلمداد می کند. ســاکنانی هستند که 
اغلب ســاعات روز در خانه نیســتند و 
آب هم کــم مصرف می کننــد، یعنی 
خواه ناخــواه صرفه جویی می کنند ولی 
چوب مصرف بیش از اندازه همسایه ها 

را می خورند. واحدهــای پرمصرفی که 
عماًل ســهم کم مصرف ها را می خورند 
و چــون بهای آب مصرفــی به صورت 
مساوی بین آنان تقسیم می شود، دیگر 
توجهی به این موضوع ندارند و دانسته 
یا نادانســته از این مسئله سوءاستفاده 
می کنند.باتوجه بــه این که در بیش تر 
آپارتمان های در حال ساخت کنتور آب 
به صورت یک پارچه برای کل آپارتمان 
در نظر گرفته می شــود و سهم مصرفی 
هر واحــد به تفکیک قابل تشــخیص 
نیست، بدیهی است برای کل آپارتمان 
نیز میزان مصــرف آب اهمیتی ندارد، 
چراکه همه ســاکنان به طور مساوی و 
یا با توجه بــه نفرات هزینه مصرف آب 
را پرداخت می کنند و چه بسا خانواده ای 
با جمعیت کم تــر، بیش تر از خانواده ای 
با جمعیت بیش تر از آب اســتفاده کند 
و از آنجا که هیچ روشــی برای سنجش 
درســت میزان مصرف آب وجود ندارد، 

هیچ کدام از اشــخاص ســاکن در یک 
آپارتمان انگیزه ای برای کاهش مصرف 
آب واحد خود ندارد و هیچ تالشــی در 
این خصوص نخواهد کرد.این در حالی 
است که اگر ساکنان واحدهای آپارتمانی 
را مســتقیما در پرداخــت هزینه آب 
مصرفی بــا میزانی که مصرف می کنند 
ترغیب شوند، آن گاه هر واحد آپارتمان 
با توجه به این که به نسبت مصرف آب 
مجبور به پرداخت هزینه اســت و این 
مبلغ مســتقیما از جیب خانواده کسر 
می شــود و در نتیجه آگاهانه به دنبال 
راهکارهایــی برای کاهش مصارف خود 
خواهد گشت. بر این اساس، اگر کنتور 
آب تفکیک شود هر واحد عملکرد خود 
را در پایان ماه می بیند و باعث مدیریت 
درست در مصرف آب می شود و از طرفی 
هیچ واحدی خــودش را از نظر مصرف 
آب بــا دیگری مقایســه نمی کند و در 
انتها عملکرد صرفه جویانه همســایگان 
کم مصرف هم گم نمی شــود.بی تردید 
موضوع تفکیــک کنتورهای خانگی در 
برای  راهکاری  ساختمان های مسکونی 
برون رفت از مشکل مصرف بی رویه آب 
است. اما آیا قانون گذار و نهادهای ناظر و  
اجرایی مانند شهرداری و سازمان نظام 
مهندسی الزاماتی برای اجرای آن وضع 
کرده اند؟ سازمان نظام مهندسی یکی از 
نهادهایی است که عالوه بر ترویج اصول 
معماری و شهرســازی و رشــد آگاهی 
عمومی نسبت بـه آن و مقـررات ملـی 
سـاختمان و افزایش بهره وری، مقررات 
ملی ساختمان را وضع و رعایت الزامات 

این مقررات ملی را کنترل خواهد کرد.

به دنبال مدیریت مصرف آب

کنتورها را تفکیک کنید

قیمت گاز طبیعی در اروپا در پی تالش روســیه برای مطمئن کردن خریداران از امکان ادامه خرید گاز این کشــور بدون نقض 
تحریمها، کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای گاز هلند که قیمت پایه گاز طبیعی در اروپاست، در معامالت روز دوشنبه حداکثر 
۳.2 درصد کاهش یافت. گازپروم در نامه ای به مشتریان اروپایی که توسط بلومبرگ مشاهده شد، به آنها اطمینان داد می توانند به 
پرداخت پول گاز بدون نقض تحریمها ادامه دهند. این شرکت به مشتریان اروپایی خود اعالم کرد دستور جدیدی از سوی کرملین 
در چهارم مه برای شــفاف ســازی روند تعیین شده در فرمان اولیه درباره پرداخت به روبل منتشر شده است. هنوز معلوم نیست 
آیا این سند جدید برای رفع نگرانیهای اتحادیه اروپا کافی خواهد بود یا خیر.لهستان و بلغارستان نخستین کشورهایی بودند که به دلیل خودداری از پذیرش شرایط 
جدید، با قطع عرضه گاز روسیه روبرو شدند. مهلت کشورهای دیگر برای پرداخت پول گاز اواخر ماه جاری سر می رسد.عرضه فراوان گاز طبیعی مایع و هوای گرم تر، 
مانع صعود بیشتر قیمتها شده است. دمای هوای باالتر از حد میانگین در سراسر اروپا و انگلیس برای دو هفته آینده پیش بینی می شود.گاز برای تحویل در ماه آینده 
ساعت هشت و ۱۸ دقیقه صبح به وقت آمستردام، ۰.۷ درصد کاهش پیدا کرد و به ۱۰۱ یورو در هر مگاوات ساعت رسید. قیمت این معامالت روز جمعه برای دومین 
هفته متوالی افزایش یافت.بر اساس گزارش بلومبرگ، معامله گران و سیاست گذاران به دقت سخنرانی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور اوکراین در مراسم روز پیروزی 
روز دوشنبه را دنبال می کنند. ممکن است در جریان این سخنرانی، پوتین گامهای بعدی جنگ در اوکراین را اعالم کند. در آستانه این سخنرانی، سران گروه هفت 

متعهد شدند نفت روسیه را تحریم کنند و این تصمیم به نگرانی ها در بازار گاز افزود.

آلمان و قطر در مذاکرات درباره قراردادهای تامین بلندمدت LNG به مشکل خورده اند و بر سر شرایط اصلی از جمله مدت قرارداد، اختالف 
نظر دارند.به گزارش ایسنا، سه منبع آگاه به رویترز گفتند: آلمان که قصد دارد آالیندگی کربن خود را تا سال 2۰۴۰ به میزان ۸۸ درصد 
کاهش دهد، به قبول شرایط قطر برای امضای قرارداد 2۰ ساله و تامین حجم عظیم LNG که برای کاهش وابستگی به گاز روسیه نیاز 
دارد، رغبتی ندارد.قطر که بزرگترین صادرکننده LNG جهان اســت، شــرایطی مانند بند »مقصد« را قید کرده که مانع می شود برلین 
بخواهد گاز را به مناطق دیگری در اروپا بفرستد. این شرطی است که اتحادیه اروپا هم با آن مخالف است.مذاکرات سخت میان قطر و 

نیروگاههای آلمانی، چالشهای پیش روی اتحادیه اروپا در تالش برای کاهش وابستگی به گاز روسیه را نمایان می کند. دولت آلمان تالش می کند هر گونه توافق را با اهداف 
کاهش کربن خود متوازن کند. آلمان ساالنه حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مصرف می کند و 55 درصد آن از روسیه و حجم اندکی از هلند و نروژ تامین می شود.

آلمان از ساخت دو پایانه LNG حمایت کرده و چهار واحد مخازن شناور و مایع سازی گاز را کرایه کرده است. اما آنچه اکنون نیاز دارد، خود LNG است.یکی از این منابع آگاه 
به رویترز گفت: مسئله مدت قرارداد LNG احتماال اهداف کربن زدایی آلمان را در خطر قرار می دهد. بعالوه آلمان با کشورهای دیگر برای دریافت LNG از قطر رقابت می کند.

یگ منبع دیگر گفت: تامین LNG از قطر انتظار نمی رود به این زودی اتفاق بیافتد.فلیکس بوت، مدیر LNG  شرکت تحقیقات انرژی ورتکسا گفت: قطر همچنین مصر است که 
قیمت قراردادهای LNG بر اساس قیمت نفت تعیین شود که مشابه ساختار قیمت گذاری برای فروش به آسیاست اما آلمان خواستار تعیین قیمت بر اساس قیمت پایه تی تی 

اف هلند است.قطر با پروژه جدیدی که در دست ساخت دارد، 

اختالف آلمان و قطر درباره قرارداد خرید LNGکاهش قیمت گاز با دلجویی روسیه از مشتریان اروپایی

عضو انجمن صنفی CNG گفت: سودآوری سرشار صنعت 
 CNG در حالی اســت که نیمــی از ظرفیت عرضه CNG
در کشور خالی اســت و می توانیم با زیرساخت موجود، 
به راحتی این ســودآوری ۴ میلیارد دالری در سال را به 
۸ میلیارد دالر در ســال افزایش دهیم.به گزارش ایسنا، 
محســن جوهری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال 
قبل ۸ میلیارد مترمکعب گاز CNG فروختیم که با توجه 
به تفاوت 5۰ سنتی ارزش صادراتی گاز طبیعی و بنزین، 
فقط سال گذشته ۴ میلیارد دالر صنعت CNG سودآوری 
برای کشــور داشته است، اظهار کرد: حاال در نظر بگیرید 
کــه صنعت CNG حدود 2۰ ســال در حــال کار بوده و 
چه میزان سودآوری برای کشــور به دنبال داشته است.

به گفته وی کل ســرمایه گذاری که دولت برای صنعت 
CNG در ســالهای اولیه کرد حدود ۳ میلیارد دالر بوده، 

در ســال ۱۳۹۹ ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، افزایــش 5۴ درصدی حق العمل کاری را 
برای کلیه جایگاه های عرضه CNG بدون محاسبه ارزش 
افزوده پیشنهاد داده بود که متأسفانه معاونت برنامه ریزی 

وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، این پیشنهاد سازمان 
حمایت را مورد تأیید قرار ندادند.این عضو انجمن صنفی 
CNG اظهار کرد: ســازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت 
نه تنها پیشــنهاد افزایش 5۴ درصــدی را تأیید نکرده و 
این میزان را کاهش دادند، بلکه رقم نهایی تعیین شــده 
برای حق العمــل کاری جایگاه های CNG را با احتســاب 
مالیــات ارزش افزوده تصویب کردنــد و پرداخت مالیات 
بــر ارزش افزوده را هم بر دوش جایگاه داران گذاشــتند.

جوهری تصریح کرد: جلسات کارشناسی در سال ۱۴۰۰ 
هم در حال برگزاری بود و بر اساس مستندات هزینه های 
ارائه شــده قرار بود حداقل 5۰ درصــد حق العمل کاری 
جایــگاه داران افزایش یابد که بــدون اینکه ما در انجمن 
متوجه شــویم و یا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

و یا سازمان حمایت متوجه شوند.

نیمی از ظرفیت عرضه CNG در کشور خالی است
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ورود شرکت های ایرانی به پروژه های چینی
نخستین جلسه اتاق فکر نقش آفرینی و مشارکت در ابتکار کمربند- جاده در اتاق بازرگانی تهران برگزار و فرصت های اقتصاد ایران برای استفاده از این پروژه تاریخی 
بررسی شد.به گزارش ایسنا، ابتدا رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران، با اشاره به وضعیت کنونی ابتکار کمربند-جاده و برنامه ها و سرمایه گذاری های چین 
روی این ابرپروژه از ضرورت توجه دقیق و موشکافانه بخش خصوصی و دولتی کشور برای مشارکت موثر و کسب منافع از این پروژه بزرگ گفت.فریال مستوفی با اشاره 
به تحوالت چین در دهه های گذشته و رسیدن به جایگاه بزرگترین صادرکننده و دارنده باالترین ذخایر ارزی، گفت: چین در سال ۲۰۲۰ بعد از آمریکا که با جذب ۱۵۶ 
میلیارد دالر رتبه اول جهانی را  در جذب سرمایه گذاری دارد، با جذب ۱۴۹ میلیارد دالر سرمایه رتبه دوم را کسب کرده است.  سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در 
سایر کشورها در سال ۲۰۲۰ در سطح ۱۳۳ میلیارد دالر بوده و چین را به بزرگترین  سرمایه گذار جهانی تبدیل کرده است، در حالی که آمریکا در این سال ۹۳ میلیارد 
دالر  سرمایه گذاری خارجی کرده است.او افزود: باید دقت داشت استراتژی چین در جذب سرمایه گذاری و هم چنین  سرمایه گذاری در سایر کشورها بسیار هوشمندانه و 
 )Belt Road Initiative( در جهت کمک به شرکت های چینی برای رقابت بیشتر در سطح بین المللی بوده است. بر اساس این توانمندی ها دولت چین ابتکار کمربند جاده

را در سال ۲۰۱۳ اعالم کرد اما برنامه ها و سیاست های ملموس تر در سال ۲۰۱۵ به اجرا درآمد. چین هدف خود را زنده کردن روح جاده ابریشم می داند.

گزیده خبر

جزئیات کاهش سود بازرگانی و ۴۴۰ تعرفه 
گمرکی اعالم شد

به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در محاسبه حقوق ورودی واردات، هیات دولت 
ســود بازرگانــی و تعرفه گمرکی ۴۰۰ کاال را تغییر داد.به گزارش ایســنا، طی 
مصوبه هیات دولت که ۱۷ اردیبهشــت امســال که از سوی معاون اول رئیس 
جمهور جهت اجرا بــه وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
ابالغ شــده، تعرفه ۴۴۰ ردیف اصالح و ســود بازرگانی نیز کم شده است.طبق 
این مصوبه ســود بازرگانی روغن و دانه  های روغنی در ســال جاری صفر اعالم 
شده است.این مصوبه هیات وزیران در راستای اجرای قانون بودجه امسال برای 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاســبه حقوق ورودی است. طبق تبصره ۷  قانون 
بودجه ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی اعم از اساسی و 
غیراساسی )عمده آن اقالم مرتبط با تولید است( از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه 
معامالت الکترونیک )حاشیه بازار( افزایش یافت. برای کاالهای اساسی، حقوق 
گمرکی از چهار درصد تعیین شــده در قانون امورگمرکی به یک درصد کاهش 
یافت ولی برای سایر کاالها بدون تغییر باقی ماند.با توجه به آثار تورمی ناشی از 
افزایش قیمت ارز، مقرر شــد تغییراتی در سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر 
کاالها اعمال شــود که مصوبه اخیر هیات وزیران در این راســتا بوده که اثر آن 
در اجرای قانون قابل بررســی است.با ابالغ سود بازرگانی از سوی هیأت وزیران، 
گمرک ایران ملزم به اجرای آن بوده و محاســبه حقوق ورودی کاالها بر اساس 
نرخ جدید ارز و تعرفه های مصوب انجام می شــود. بر این اساس باتوجه به اینکه 
قانون بودجه از ابتدای امسال الزم االجرا است، برای کاالهای ترخیص شده نیز بر 
همین اساس محاسبه خواهد شد؛ از این رو  گمرک، مابه التفاوت حقوق ورودی از 
صاحبان کاال که تا پیش از این از آنها تعهد دریافت کرده بود، مطالبه خواهد کرد.

مدیر عامل چادرملو: اکتشاف باید اولویت 
توسعه صنعت فوالد باشد

احدهای معدنی و صنعتی فوالد برای اجرای طرح های 
توســعه خود نیازمند ارز حاصل از صادرات هســتند.   
مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شــرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو در پنل تخصصی دوازدهمین همایش 
و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ایران 

با نگاهی به بازار با تاکید بر اهمیت اکتشاف تصریح کرد برای برون رفت از عدم 
توســعه متوازن در زنجیر تولید فوالد،  ایجاد کنسرســیومی متشکل از شرکت 
های توانمند در جهت اکتشاف پهنه های جدید است. وی هچنین تغییر رویکرد 
توسعه فوالد کشور به ســمت  فوالدهای آلیاژی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
عنوان کرد و گفت: باید تســهیالت الزم جهت برخورداری شرکت ها و سرمایه 
گذاران از تکنولوژی های نوین و زیرســاخت های الزم این صنعت فراهم گردد 
تــا بتوانیم در صحنه رقابت های بین المللی باقی بمانیم.در ادامه این پنل مدیر 
عامل چادرملو: وضع عوارض صادرات فوالد را مانع جدی توسعه طرح های این 

صنعت دانست.

شرکت های خودروساز گروه بهمن در صدر 
رتبه بندی خدمات فروش قرار گرفتند

بنابر آخرین اعالم شــرکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران، شرکت های 
خودروســاز گروه بهمن در حوزه ارائه خدمات فروش خوش درخشیدند و مقام 
برتر را به خود اختصاص دادند.شــرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، همه 
ساله شــرکت های خودروساز را طبق استانداردها و معیارهای خاصی در حوزه 
خدمــات فروش مورد ارزیابی قرار می دهد. مطابق این ارزیابی ، در حوزه تجاری 
شرکت بهمن دیزل با یک پله صعود نسبت به سال گذشته مقام نخست، سیبا 
موتور مقام دوم و در حوزه ســبک نیز شرکت بهمن موتور جایگاه دوم را کسب 
کردند.این گزارش حاصل ارزیابی ۱۷ شرکت خودروساز و ۱۷۵۰ نمایندگی مجاز 
عرضه کننده خودرو ســواری و ســنگین در سال ۱۴۰۰ و مصاحبه با ۳۲۱هزار 

مشتری بوده است.

گروه خودروسازی سایپا؛ تحول ساز در صنعت 
خودرو خواهد شد

گروه خودروســازی ســایپا طی بیانیه ای اعالم کرد که بر اساس فرمایشات و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری این مجموعه با تکیه بر توان مهندسان، مجموعه 
های دانش بنیان و جامعه کارگری خود از همه مشــکالت بیرون خواهد رفت و 
در مســیر ارتقای کیفیت و افزایش تولید گام بر می دارد.به گزارش سایپانیوز، 
گروه خودروسازی ســایپا در دوره جدید مدیریتی خود تصمیم دارد که تحول 
ســاز در صنعت خودرو شــود و همانگونه که مقام معظم رهبری در فرمایشات 
خود تاکید کردند به کوری چشم آنهایی که نمی توانند ببینند از همه مشکالت 
بیرون خواهیم رفت. بر این اســاس گروه خودروسازی سایپا طی مدت ۴ ماه )۳ 
ماه و ۲۷ روز(، 8 اقدام استراتژیک و مهم انجام داده که در ادامه می آید.۱- طی 
چند وقت اخیر و برای اولین بار بیش از ۲ هزار پروژه ارتقاء کیفیت محصول در 
فرآیند تولید و زنجیره تامین قطعات تعریف شده که در حال اجرا است، از اینرو 
با تمام توان نســبت به خواســته های مردمی در رشد کیفیت محصوالت گروه 
خودروســازی سایپا اقدام می شود.۲-در راستای برون رفت از مشکالت صنعت 
خــودرو، این مجموعه تصمیم گرفت که تعداد خودروهای ناقص را با ســرعت 
کاهش دهد که با وجود تحریم ها و شــرایط سخت و دشواری که وجود داشت، 

در این بخش موفقیت های خوبی حاصل شد.

چند درصد خانه های ترکیه به خارجی ها 
می رسد؟

رئیــس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می گوید که 
بــا وجود باال رفتن تــورم در ترکیه، دولت این 
کشــور حمایت های متنوع خود از بازار مسکن 
را ادامه می دهد.جالل ابراهیمی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: در ماه های گذشته قیمت ها 
در ترکیه افزایشــی شــده و همین موضوع بر 
قدرت خرید مردم تاثیر منفی گذاشــته است، مسئله ای که در بازار مسکن 
نیز خود را نشان می دهد و با توجه به باال بودن تقاضا، کاهش قدرت خرید 
در این حوزه می تواند مشــکل ساز شــود.وی با بیان اینکه دولت ترکیه در 
ســال های گذشته حمایت های متنوعی را از بازار مسکن در دستور کار قرار 
داده اســت، توضیح داد: یکــی از اصلی ترین حمایت ها در این حوزه اعطای 
وام های بلندمدت با سود پایین به خصوص برای کارمندان دولت است. این 
در حالی است که به طور همزمان نظارت شدید و سختگیرانه ای بر ساخت و 
سازها نیز اعمال می شود.رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه ادامه داد: در کنار 
آن دولت ترکیه به پیمانکاران ساختمانی وام های متعدد می دهد که موجب 
رونق در ساخت و سازها در این حوزه شده است. در ترکیه بیشترین تمرکز بر 
ساخت واحدهای مسکونی با متراژ کم است و با توجه به کمبود مسکنی که 
در شهرهای بزرگ وجود دارد، این موضوع برای دولت اهمیت بسیاری دارد.

ابراهیمی با بیان اینکه قیمت مسکن در ترکیه افزایشی شدید را تجربه کرده، 
بیان کرد: برای مقایسه می توان اینطور گفت که خانه در ترکیه دو برابر ایران 
رشد قیمت داشته و این موضوع چه در خرید و فروش و چه در اجاره خود را 
نشان داده و دولت را بر آن داشته تا برنامه های حمایتی را در دستور کار قرار 
دهد. در ترکیه هیچ خانه و طرحی به شکل نیمه کاره رها نمی شود و از انبوه 
سازان حمایت های ویژه ای صورت می گیرد.وی به سهم محدود خارجی ها از 
بازار مسکن ترکیه اشاره کرد و گفت: مجموع خانه هایی که از سوی ایرانی ها، 
عراقی ها، آلمانی ها، انگلیسی ها، سوری ها و شهروندان سایر کشورها خریداری 
شــده حتی پنج درصد خانه های ترکیه نیز به شمار نمی رود، به این ترتیب 
این تلقی که ورود خارجی ها باعث افزایش قیمت خانه در ترکیه شده درست 

نیست و عوامل داخلی در آن تاثیر داشته است.

سخنگوی گمرک:

سود بازرگانی کاالهای اساسی به صفر رسید
تهران - ایرنا - ســخنگوی گمرک با اشــاره به تصویب کاهش 
ســود بازرگانی کاالها در هیات دولت، گفت: این نرخ ســود در 
بعضی از اقالم اساســی مانند روغن و آرد به صفر رســید و در 
برخی دیگر شــاهد کاهش نرخ ســود هستیم.»ســید روح اله 
لطیفی« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه این 
مصوبه هنوز به طور کامل به گمرک ابالغ نشــده است، اظهار 
کرد: با اجرایی شــدن این مصوبه تمــام کاالهایی که مواد اولیه 
تولید هســتند و در چرخه کاالهای اساسی مورد استفاده قرار 
می گیرند، شامل کاهش بیشــتری در سود بازرگانی می شوند.

لطیفی با تاکید بر اینکه ســود بازرگانــی کاالهای غیر ضرور و 
لوکس کاهش نداشــته یا کاهش آن اندک بوده اســت، اظهار 
داشت: بر اساس این مصوبه در هیات دولت عمده کاالها مطابق 
وعده های اعالم شده دولت، کاهش چشمگیری داشته است.وی 
با اشــاره به اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ســود بازرگانی با 
نرخ ۲۳ هزار تومان محاسبه می شود، تاکید کرد: با رقم جدید، 
سود بازرگانی در نرخ محاسباتی افزایش پیدا می کرد که کاهش 
تعرفه هــای مصوب دولت، موجب می شــود تغییرات در قیمت 

کاالها پُرمصرف تر محسوس نباشد.
ســخنگوی گمرک تصریح کرد: در قانون ۱۴۰۱ محاســبه ارز 
۴۲۰۰ تومانــی از تعرفــه گمرکی حذف شــده و اکنون نیز بر 
اســاس قانون اجرای آن در دســتور کار قرار گرفته است.وی با 
بیان اینکه مصوبه دولت از ابتدای امسال قابل اجراست و گمرک 
و دســتگاه های مرتبط ملزم به انجام آن هستند، افزود: کاهش 

ســود بازرگانی از سوی دولت از نظر نرخ محاسباتی موردتوجه 
قرار گرفت و کاهش یافت تا آسیبی به مردم نرسد.

به گزارش ایرنــا، هیات وزیران در جلســه ۲۴ فروردین و ۱۱ 

اردیبهشــت سال ۱۴۰۱ به پیشــنهاد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و به اســتناد اصل ۱۳8 قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران تصویب کرد:

۱ - اصالحــات تعرفه ای )۴۴۰( ردیف تعرفه شــامل کاهش و 
افزایش ســود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصالح شــرح 
ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشــت برخی از فصول کتاب 
مقررات صادرات و واردات به شــرح جدول پیوست شماره  )۱( 
این تصویب نامه که تأیید شده به مهر هیات دولت است، تعیین 

می شود.
۲ -  در اجــرای بند )ه( تبصره )۷( قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ 
کل کشــور، طبقات ســود بازرگانی کلیه کاالها، پس از اعمال 

اصالحات بند )۱( این تصویب نامه تغییر یافت.
تبصره - موارد مستثنا از بند )۲( این تصویب نامه به شرح ردیف 
تعرفه های مندرج در جدول پیوست شماره )۲( این تصویب نامه 

که تایید شده به مهر هیات دولت است تعیین می شود.
۳ - شماره و شرح ردیف تعرفه های مندرج در فهرست پیوست 
بندهــای )۱( و )۲( این تصویب نامه مطابــق تصویب نامه ۱۱ 
اسفندماه ۱۴۰۰ موضوع اعمال سامانه هماهنگ شده، توصیف و 

کدگذاری کاال به روزرسانی می شود.
۴ - ســود بازرگانــی روغن و دانه های روغنی در ســال ۱۴۰۱ 
صفر درصد تعیین می شــود فهرســت تعرفه ای این بند توسط 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تهیه و 
به گمرک جمهوری اسالمی ایران ابالغ می شود. اجرای این بند 

از زمان اعالم ستاد تنظیم بازار خواهد بود.
۵ - این تصویب نامه به استثنای بند )۴( از اول فروردین ماه سال 

۱۴۰۱ الزم االجر است.

تهــران- ایرنــا- رئیس اتــاق بازرگانی 
مشــترک ایران و عراق گفت: در دهک 
بندی های انجام شــده، قدرت خرید ۶۰ 
میلیون ایرانی با درآمــد آنان، با توجه 
به نــرخ تورم فعلی همخوانــی ندارد و 
از وظایف دولت ها محســوب می شــود 
که مانع آسیب به اقشار ضعیف جامعه 
شود و رئیس جمهور بر این موضوع را در 
داشت.»یحیی  تاکید  صحبت های خود 
آل اســحاق« در گفت وگــو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا با اشــاره به گفت وگوی 
زنده تلویزیونی آیت اهلل »ســید ابراهیم 
رئیسی« اظهار کرد: رئیس جمهور قصد 
دارد، بدون محافظــه کاری و به صورت 
شــجاعانه پا به عرصه عمل بگذارد که 
اقــدام ارزشــمندی اســت.رئیس اتاق 
بازرگانی مشــترک ایران و عراق ادامه 
داد:  رئیس جمهــور در ایــن گفت وگو 
چند موضع مشــخص داشــت که به 
نظر من بــدون هیچ شــائبه ای خیلی 
قابل تقدیر بود زیــرا قصد دارد همراه با 
دولت مشکالت ضروری کشور را به هر 
قیمتی و بدون محافظه کاری حل کند 
که بسیار ارزشمند است.وی افزود: این 
موضوع که مســئولی در کشــور با علم 
به سختی و مشــکالت به دلیل ضرورت 
اقدامات، به دور از هرگونه نگاه سیاسی، 
قوانین را اجرایی کند، قابل تقدیر است، 
به ویژه که رئیس جمهور با روحیه ای قوی 

فعالیت ها را پیگیری می کند تا با عنایت 
الهی و کمک مردم بتواند تصمیمات را 
به سرانجام برســاند.این فعال اقتصادی 
با اشــاره به اجرای برنامه ها در خصوص 
حذف ارز ترجیحی، خاطرنشــان کرد: 
رئیس جمهور در این بخش بر الزام قانونی 
این اقدام و عدم رفتار خالف قانون هیات 
دولت تاکید کرد زیرا قرار نیست در این 
زمینه اجازه دهد قوانین مشــمول مرور 
زمان شــوند که این حرف ارزشمندی 
است زیرا در دولت های گذشته، اجرای 
قوانین ســال ها به طــول می انجامید و 
قابل تقدیر است که رئیس جمهور خود 
را ملزم بــه اجرای قانــون بداند.وی با 
بیان اینکــه رئیس جمهور از نقاط قوت 
و ضعــف و تهدید و فرصت آثار تصمیم 
خــود آگاه اســت، خاطرنشــان کرد: 
ایشــان در طرح ها نقطــه ابهامی ندارد 
و بر موضوعات مطرح شــده به ویژه در 

زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی مســلط است 
که چه میزان موجب گرانی می شود یا 
تخصیص آن تا چه میزان رانت و فساد 
آفرین است.آل اســحاق با بیان اینکه 
تسلط رئیس جمهور در خصوص حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی نشــان از کارشناسی 
دقیق ایشان داشــت، تصریح کرد: اگر 
کسی فقط بخواهد شــنیده های خود 
را منتقل کند در ســخنانش مشخص 
می شــود اما دانش ایشــان در زمینه 
ارز ترجیحــی بــر حضــور فعاالنه در 
بررسی های روند کار تاکید داشت.وی با 
اشاره به اینکه کارشناسان تخصیص ارز 
ترجیحی را نابســامان می دانند، گفت: 
انجام شده، قدرت  در دهک بندی های 
خریــد ۶۰ میلیون ایرانــی با درآمد با 
توجه به نرخ تورم فعلی همخوانی ندارد 
و از وظایف دولت ها محسوب می شود 
که مانع آسیب به اقشار ضعیف جامعه 

شود و رئیس جمهور بر این موضوع را در 
صحبت های خود تاکید داشت.این فعال 
اقتصادی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور 
بــه تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمان 
اشاره  مسئولیت ریاســت قوه قضائیه 
کرد که بــه اول زنجیــره تأمین کاال 
پرداخت می شــد تا به دســت مردم با 
قیمت یارانه ای برســد اما در عمل این 
هدف محقق نشــد و میلیاردها تومان 
از جیب دولت خارج شــد اما به دست 
مردم نرسید.وی افزود: نظام در تعارض 
گرفتار شــده است زیرا از یک سو باید 
معیشت مردم را تأمین کند و از سوی 
دیگر با وجود پرداخــت ارز ترجیحی 
به واردکننــده، یارانه به مصرف کننده 
نرسیده است و رئیس دولت سیزدهم با 
توجه به سابقه مدیریت در قوه قضاییه 
و اطالعــات کافــی در زمینه تخلفات 
صورت گرفته قصد دارد، روند یارانه ای 
را تغییر دهد.وی افزود: پرداخت یارانه 
به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده به 
جای واردکننده اقدام درستی محسوب 
می شــود و تنها باید به چگونگی تغییر 
این مســیر توجــه کرد.رئیــس اتاق 
بازرگانی مشــترک ایران و عراق گفت: 
مجلس شــورای اسالمی در این زمینه 
کاالبــرگ الکترونیکی را تصویب کرده 
است تا مصرف کننده به طور مستقیم 

یارانه خود بهره مند شود.

بر اساس سخنان رئیس جمهور؛

آل اسحاق: درآمد ۶0 میلیون ایرانی با قدرت خرید آنان همخوانی ندارد

تهران- ایرنا- قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: امروز دیگر کسی از اقتصاددانان نیست که معتقد نباشد ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا تصمیم اشتباهی بود که 
عجوالنه و با یک تصمیم غیرکارشناسانه اتخاذ شد، اما با حذف آن از چرخه اقتصادی، به زودی مردم و مصرف کنندگان نهایی از ثمرات آن منتفع می شوند.»محمدصادق 
مفتح« امروز )سه شنبه( در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به گفت وگوی تلویزیونی شب گذشته رییس جمهور با مردم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه 
اقتصادی، افزود: از همان ابتدای کار نیز ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰ تومانی مشــخص شــد و پس از یکی دو ســال در همان دولت دوازدهم حذف تدریجی این ارز از چرخه 
اقتصادی آغاز شد.این مقام مسوول بیان داشت: سخنان شب گذشته رییس جمهور و حذف این ارز )به جز برای دارو و نان( آخرین تکه پازل در تالش برای زدودن این تصمیم غیرکارشناسانه بود.وی یادآور شد: 
یارانه را می توان به چند شکل پرداخت کرد که یکی پرداخت به تولیدکنندگان، دومی پرداخت به واردکنندگان مواد اولیه و سایر محصوالت و سومی، پرداخت به حلقه نهایی یعنی مصرف کنندگان است.قائم 
مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: اشتباه ترین تصمیم در این زمینه پرداخت یارانه به واردکنندگان است که به جرات می توان گفت این سیاست اشتباه به جز ایران در هیچ کشور دیگری اجرایی 
نشده است. اما مرسوم ترین شیوه در اکثر کشورها پرداخت یارانه به حلقه آخر است.وی افزود: دولت هم از بُعد عقلی و تجربی این کار )که غلط بودن پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا محرز بود( و هم از بُعد 
بودجه ای ناچار به انجام این حرکت و جراحی بزرگ اقتصادی بود.مفتح ادامه داد: هرچند برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود، اما همان زمان با مجوز مجلس تا مرداد ماه 
پارسال به تعویق افتاد و در ادامه با تدبیر دولت سیزدهم به منظور فراهم کردن زیرساخت های الزم و وارد آمدن کمترین فشار به اقشار ضعیف و متوسط متوقف شد، اما امسال هم الزام بودجه ای برای برداشته 

شدن آن وجود داشت.وی خاطرنشان کرد: به طور حتم آثار مثبت اقتصادی این طرح به سرعت مشخص می شود و قشر مصرف کننده نهایی از برکات آن منتفع خواهند شد.

در ۲۴ ساعت گذشته قیمت بیت کوین در بازار جهانی ۵ درصد سقوس کرده و به زیر ۳۲ هزار دالر رسیده 
است.به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از کوین مارکت کپ، در معامالت 
امروز بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین بیش از ۵ درصد سقوط کرد و به ۳۱ هزار و 8۷۵ دالر 

رسید. این قیمت کمترین نرخ معامله بیت کوین در سال ۲۰۲۲ به شمار می رود و درواقع نسبت به بیشینه ۶ ماه گذشته قیمت بیت کوین نصف 
شده است.ماه نوامبر سال گذشته بود که قیمت بیت کوین با رسیدن به ۶8 هزار و ۹۹۰ دالر بیشینه تاریخی خود را         به ثبت رساند.فقط طی ۴ روز 
گذشته ۳۰۰ میلیارد دالر از ارزش بازار ارزهای مجازی به باد رفته است. قیمت بیت کوین نسبت به ۷ روز پیش بیش از ۱۷ درصد سقوط کرده و 
کل ارزش این ارز مجازی به ۶۰۶ میلیارد دالر رسیده است. نکته بازار ۲۴ ساعت گذشته حجم معامالت بود به گونه ای که در این زمان ۲ میلیون 
و ۵۲۷ هزار بیت کوین به ارزش 8۰ میلیارد دالر در بازار جهانی جابجا شده است.قیمت اتریوم و دیگر ارزهای مجازی هم در معامالت امروز منفی 
بود به گونه ای که اترویم ۲.۶ درصد پایین آمد و به ۲۳88 دالر رسید. دوج کوین هم ۷ درصد منفی شد و به ۱۱ سنت سقوط کرد. وحشت بازار 

از باال رفتن تورم و تبعات بحران اوکراین بر اقتصاد جهانی اصلی ترین دلیل سقوط بازار جهانی ارزهای مجازی در روزهای گذشته بوده است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا تصمیم اشتباهی بود

سقوطادامهداربیتکوینبهزیر32بهزودی،مردمازبرکاتاینطرحمنتفعمیشوند
هزاردالردربازارجهانی
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مقابله طال با دالر!؟
قیمت طالی جهانی امروز سه شنبه افزایش یافت زیرا کاهش بازدهی خزانه داری آمریکا با فشار بر شمش های قیمت دالری به دلیل تقویت پایدار دالر مقابله کرد.به 
گزارش ایسنا، شرکت های طال به دلیل ضعیف تر شدن بازده اوراق قرضه ایاالت متحده، با دالر باال مقابله می کنند. بهای هر اونس طال تا ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح به 
وقت شرقی با افزایش۹.۶ درصد به  ۱۸۶۳ دالر و ۷۰ سنت رسید و طالی آمریکا با ۰.۵۲ درصد افزایش به ۱۸۶۴ دالر و ۷۰ سنت رسید.بازدهی ۱۰ ساله خزانه داری 
آمریکا پس از عقب نشینی از باالترین سطح سه ونیم سال گذشته در جلسه قبل، کاهش بیشتر داشت و در حال حاضر قیمت طالی با بازده صفر را افزایش داد.مایکل 
مک کارتی، مدیر ارشد استراتژی در شرکت Tiger Brokers استرالیا گفت: نه تنها در حال حاضر روند نزولی واضحی در قیمت طال داریم، بلکه محرک ها نیز کامال واضح 
هستند، زیرا پتانسیل برای نرخ های باالتر و دالر قوی تر بر هر گونه جذابیت امن طال غلبه کرده است.در حالی که طال در مواقع بحران های سیاسی و اقتصادی به عنوان 
ذخیره ای مطمئن از ارزش تلقی می شود اما نسبت به افزایش نرخ های بهره کوتاه مدت آمریکا که هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش می دهد، بسیار حساس است.

گزیده خبر

تسهیالت بانک توسعه تعاون به بخش های 
مولد اقتصاد پرداخت می شود 

تسهیالت بانک توسعه تعاون به بخش های مولد اقتصاد پرداخت می شودسرپرست 
بانک توســعه تعاون از پرداخت تسهیالت هدفمند به بخش های مولد و واقعی 
اقتصاد خبر داد.محمد شــیخ حسینی سرپرســت بانک توسعه تعاون در جلسه 
تبیین برنامه های بانک با حضور مدیران ارشد اظهار داشت: فعالیت چندین ساله 
بانک توسعه تعاون در طرح های ملی و اعطای تسهیالت به تعاونگران و کارآفرینان 
موجب تاثیرات مثبت در سطح تولید واشتغال مناطق بوده است و در دوره پیش 
رو نیز هدف این است تا تسهیالت بانک به صورت هدفمند و به بخش های واقعی 
و در خدمت تولید پرداخت گردد.شیخ حسینی گفت: رویکرد و ماموریت توسعه 
ای موجب گردیده نقش بانک در برنامه های اقتصادی و اجتماعی کشــور حائز 
اهمیت باشد و در وضعیت کنونی اجرای صحیح عاملیت بند الف تبصره ۱۸ قانون 
بودجــه ، ماده ۵۲ ، ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به تنظیم مقررات مالی دولت و 
ادامه طرح اشتغال روستایی و در آینده ای نزدیک نقش آفرینی در اجرای برنامه 

هفتم توسعه و پیشبرد صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است.

وام های قرض الحسنه پرداختی بانک سینا به 
مرز 25 هزار میلیارد ریال رسید

وام های قرض الحسنه پرداختی بانک سینا از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان فروردین 
ماه ۱۴۰۱ به مرز ۲۵ هزار میلیارد ریال رسید.به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ 
این بانک که در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک به فقرزدایی در 
جامعه، طرح های قرض الحسنه متعددی را اجرایی ساخته، از ابتدای سال ۱۳۹۹ 
تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۰۸ هزار و ۹۰۰ فقره وام قرض الحســنه به 
مبلغ ۲۴ هزار و ۸۱۳ میلیارد ریال به واجدین شرایط پرداخت کرده است.این وام 
ها در قالب طرح های مختلف و با هدف اشتغالزایی و رفع نیازهای ضروری اقشار 
کم برخوردار، حمایت از کســب و کارهای آسیب دیده از کرونا، کمک به تامین 
مسکن محرومان، ازدواج، حمایت از پرستاران، کادر درمان و مددکاران آسایشگاه 
ها و مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی، مرزبانان، خانواده معظم شهدای مدافع 

حرم و پوشش هزینه های درمانی بیماران پرداخت شده است.

حضور فعال هلدینگ ماهان در دوازدهمین 
همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد 

هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان در دوازدهمین همایش و نمایشــگاه 
صنعت فوالد و ســنگ آهن ایران با نگاهی به بــازار حضور فعال دارد.به گزارش 
روابط عمومی گروه مالی گردشگری، هلدینگ ماهان در این نمایشگاه در فضایی 
به مساحت ۷۲ مترمربع آخرین دستاوردها را ارائه کرده اند.مدیران شرکت های 
احیا اســتیل فوالد بافت، مجتمع فوالد صنعت بناب و توسعه فرآوری صنایع و 
معادن ماهان سیرجان با حضور در نمایشگاه پاسخگوی مقام های بازدید کننده 
، مدیران  شــرکت های فوالدی و همچنیــن عموم بازدیدکنندگان در خصوص 
دستاوردها هســتند.دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و 
سنگ آهن ایران با نگاهی به آینده ، میزگرد تخصصی با عنوان » بررسی چالش ها 
و فرصت های صنعت فوالد« برگزار شد.محمدحسین بصیری مدیرعامل هلدینگ 
ماهان در این میزگرد  تخصصی در سخنان کوتاهی بر لزوم توسعه صنعت فوالد 

در کشور تاکید کرد.

مدیرعامل بانک دی:
عملکرد صد روزه هیئت مدیره بانک در بهبود 

شاخص های عملیاتی
مدیرعامل بانک دی در مراســم تکریم و معارفه مدیر امور حراست ضمن تاکید 
بر شــفافیت و رعایت ضوابط ابالغی نهادهای باالدستی، تاثیرعملکرد صد روزه 
هیئت مدیره در بهبود شــاخص های عملیاتی و فرآیندی را مطلوب ارزیابی کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ علیرضا قیطاســی در مراسم تکریم و معارفه 
مدیر امور حراست با تأکید بر لزوم برنامه محوری در پیشبرد امور بانک گفت: پس 
از اســتقرار هیئت مدیره جدید بانک و ابالغ برنامه های عملیاتی شعب و ستاد از 
ابتدای ســال جاری، حرکت تمامی ارکان بانک بر مدار برنامه محوری قرار گرفته 
است.وی افزود: بازنگری سیاست  اعتباری، افزایش شفافیت در چارچوب ضوابط 
ابالغی، ارتقای فرایندهای کنترل ریسک اعتباری، گسترش و تجهیز مرکز آموزش 
کارکنان، تقویت بخش حقوقی و وصول مطالبات از طریق به کارگیری کارشناسان 
خبره با برنامه ریزی هدفمند برای فروش امالک مازاد بانک گوشــه ای از عملکرد 
صد روزه هیئت مدیره جدید بوده اســت که آغازگر مســیر بهبود شاخص های 

عملیاتی بانک است.

پرداخت وام 2۰۰ میلیون تومانی مسکن به 
خانوارهای دارای فرزند سوم در بانک تجارت

بانک مرکزی درراســتای سیاســت های تشــویق فرزندآوری، طی بخشنامه ای 
دستورالعمل پرداخت وام قرض الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن به خانوارهای 
دارای فرزند سوم را به شش بانک کشور ابالغ کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
تجارت، بانک مرکزی درراستای سیاست های تشویق فرزندآوری طی بخشنامه ای 
به بانک های عامل مســکن، تجارت، صادرات، کشــاورزی، توسعه تعاون و پست 
بانک، پرداخت وام قرض الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن به خانوارهای دارای 
فرزند ســوم را ابالغ کرد و براین اساس تسهیالت قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا 
ساخت مسکن )بنا به درخواســت خانواده( با بازپرداخت حداکثر ۲۰ساله برای 
خانواده های فاقد مسکن که در سال ۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده 

یا می شوند به میزان ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود.

بازدید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره 
 پست بانک ایران از نمایشگاه 

اینوتکس 2۰22
دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پســت بانک ایران به همراه سیداصغر جلیلی نیا و 
فرهاد بهمنی اعضای هیات مدیره، معاونین، مدیران امور و مدیران ستادی بانک 
از غرفه پســت بانک ایران در نمایشــگاه اینوتکس ۲۰۲۲ بازدید کرد.به گزارش 
روابط عمومی پســت بانک ایران: وی در ابتدا از غرفه این بانک مستقر در بازدید 
و با کارشناســان حاضر در آن و بازدیدکنندگان گفتگو نمود و در ادامه از غرفه 
های مستقر در این سالن و سایر غرفه ها بازدید و با مسئوالن و دست اندرکاران 
به گفتگو پرداخت و آمادگی الزم را برای هرگونه همکاری و ارائه خدمات متنوع 

بانکی به آنان اعالم داشت.

بیشترین رشد قیمت سهام بازار فرابورس 
به بیمه تعاون تعلق یافت

بازار معامالتی میان هفته ای با بیشترین رشد قیمت سهام به نماد شرکت بیمه 
تعاون خاتمه یافت.به گزارش روابــط عمومی بیمه تعاون، بازار معامالتی میان 
هفته ای به پایان رسید و بر اساس بررسی های صورت گرفته از بین شرکت های 
بیمه ای حاضر در فرابورس، بیشترین رشد قیمت سهام با افزایش ۲.۹ درصدی 

به نماد بیمه تعاون »وتعاون« اختصاص پیدا کرد.

کنفرانس Iran Grain 2۰22 با حمایت بانک 
سامان برگزار می شود

کنفرانس ایران گریــن ۲۰۲۲ به عنوان بزرگ تریــن گردهمایی جامعه جهانی 
غالت و دانه های روغنی با حمایت بانک سامان برگزار می شود.به گزارش روابط 
عمومی بانک سامان در این کنفرانس دوروزه تمامی فعاالن اصلی بخش دولتی 
و خصوصی در صنعت غالت و دانه های روغنی به بحث و تبادل نظر در خصوص 
مسائل مشترک خواهند پرداخت.شــایان ذکر است این کنفرانس به همت اتاق 
بازرگانی ایران – سوئیس برگزار می شود و بانک سامان به عنوان یکی از اعضای 
این اتاق و ارائه دهنده راه حل های جامع مالی و بانکی در صنعت غذا با حمایت از 
این رویداد علمی و کاربردی در تالش برای توسعه اطالعاتی و به اشتراک گذاری 

تجارب داخلی و بین المللی در این حوزه است.

برگشت مالیات 83۰۰ میلیارد تومانی برای 
بانک ملت

با رای هیات حل اختالف مالیاتی، مالیات تشخیصی بانک ملت برای سال ۱۳۹۸ 
تعدیل شــد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، پیرو دریافت برگ تشــخیص 
مالیات سال ۱۳۹۸ و پس از طرح شکایت بانک در هیأت حل اختالف مالیاتی و 
حسب پیگیری های صورت گرفته، مالیات تشخیصی تعدیل و از مبلغ ۱۳۲،۲۷۵ 
میلیارد ریال به مبلغ ۴۹،۱۷۰ میلیارد ریال کاهش یافت.بر اساس اطالعیه شفاف 
ســازی بانک ملت که با عنوان تعدیل مالیات عملکرد تشخیصی سال ۱۳۹۸ و 
با درجه اهمیت ب روی سامانه کدال قرار گرفته، کاهش مالیات تشخیصی این 

بانک به اطالع سهامداران رسیده است.

»دکتر سیدمهدی حسینی« به عنوان قائم 
مقام مدیرعامل بانک سپه معارفه شد

در جلسه هیئت مدیره بانک ســپه، »دکتر سیدمهدی حسینی« به عنوان قائم 
مقام مدیرعامل معارفه شد. پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: در جلسه امروز هیئت 
مدیره بانک ســپه، »دکتر سیدمهدی حســینی« به عنوان قائم مقام مدیرعامل 
بانک معارفه شــد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه: در جلسه هیئت 
مدیره بانک ســپه که امروز به ریاست دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک و 
با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره برگزار شــد، »دکتر سیدمهدی حسینی« 
به عنوان قائم مقام مدیرعامل معارفه شد.مدیرعامل بانک سپه با اشاره به خدمات 
دکتر سیدمهدی حســینی در حوزه های برنامه ریزی، فناوری اطالعات و پروژه 
بزرگ بانکداری یکپارچه در بانک ســپه، افزود: این انتخاب با توجه به خدمات، 
توانمندی ها و ضرورت نقش آفرینی در مأموریت های ســخت آینده بانک ســپه 

صورت گرفته است.

ارز ترجیحی، مخرب ترین سیاسِت  چند دهه اخیر کشور

 ۷۰میلیارد دالر هدر رفت
یک اقتصاددان بــا بیان اینکه ارز ۴۲۰۰تومانی یکی از بدترین و 
مخرب ترین سیاســت هایی است که در چند دهه گذشته کشور 
ایجاد شده است، گفت: این سیاست در شرایط تحریم و در عرض 
۴ ســال حدود ۷۰میلیارد دالر از منابع ارزی کشــور را هدر داد.

به گزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، در روزهای 
اخیر به دلیل علنی شــدن سیاست دولت در حذف ارز ترجیحی، 
بازار و اقتصاد با بازخوردهای زیادی همراه بود؛ از نگاه بســیاری 
از کارشناســان اقتصــادی، اجرای این جراحــی اقتصادی برای 
ســاماندهی اقتصاد کشور یک ضرورت است و آثار و نتایج مثبت 
آن در بلندمدت نمایان خواهد شــد.از نظر تیم اقتصادی دولت 
ســیزدهم مسئله تخصیص ارز ترجیحی در عمل به ضرر دولت و 
مردم بوده است و فشار آن را اقشار مختلف مردم به ویژه گروه های 
آســیب پذیر متحمل می شدند و ســود کالن آن نصیب برخی 
گروه ها می شد؛ به طوری که برخی شرکت ها مواد اولیه خود را با ارز 
۴۲۰۰تومانی وارد و محصول نهایی را با ارز آزاد صادر می کردند.

به همین سبب اجرای این سیاست نه تنها به نفع دهک های پایین 
جامعه نبود بلکه منجر به شــکل گیری قاچــاق معکوس، توزیع 
خارج از شبکه و رانت و فساد نیز شده است، بنابراین برای توقف 
این روند، حذف ارز ترجیحی به یک ضرورت تبدیل شــده است.

از سوی دیگر، شفاف سازی و تشریح بی واسطه اجرای این رویکرد 

برای مردم می تواند یک همراهی و همگامی اجتماعی ایجاد کند 
و آحــاد جامعه را برای پذیرش این جراحی بزرگ اقتصادی مهیا 
نماید. سید احسان خاندوزی ســخنگوی اقتصادی دولت گفته 
است که ۷۷ میلیون یارانه بگیر در دو طبقه تقسیم بندی شده اند، 
۳۰ درصد این جمعیت یارانه ۴۰۰هزارتومانی و ۶۰ درصد یارانه 

۳۰۰هزارتومانی دریافت خواهند کرد.

ارز ترجیحی مخرب ترین سیاسِت چند دهه اخیر کشور 
بود!

از همین رو، علی ســعدوندی اقتصــاددان در گفت وگو با رادیو، 
دربــاره سیاســت ارز ترجیحی گفــت: ارز ۴۲۰۰تومانی یکی از 
بدترین و مخرب ترین سیاست هایی است که در  چند دهه گذشته 
در کشور ایجاد شده است؛ دلیل آن را هم می توان این گونه بیان 
کرد که این سیاست در شرایط تحریم و در عرض ۴ سال، حدود 
۷۰ میلیارد دالر از منابع ارزی کشــور را هدر داد در صورتی که 
این مقدار ثروت می توانســت کشور را از نظر زیرساختی به یکی 
از بهترین کشــورهای دنیا تبدیل کند.وی ادامه داد: بنابراین در 
این که ارز ۴۲۰۰تومانی باید حذف شود و این خوان بی کرانی که 
در اختیار چند هزار خانواده واردکننده که از این شرایط بی نظیر 

منتفع شده اند، متوقف شود هیچ شکی وجود ندارد.

تخصیص یارانه به کاالهای مفید مصرفی
این کارشــناس اقتصادی اظهار کرد: اما نکته  اینجاســت که 
در شــرایط تورمی دولت با تخصیــص یارانه طوالنی مدت به 
تعدادی از کاالها قیمت آن هــا را تثبیت کرده و به دنبال آن 
مصرف کننده عادت های جدید مصرفی پیدا کرده اســت.وی 
افزود: به طور مثال در گذشته مردم ماکارونی را به عنوان غذای 
سنتی نمی شناختند و بسیاری از افراد بین برنج و ماکارونی، 
برنج را انتخــاب می کردند ولی با تخصیص چند ســال آرد 
یارانه ای به ماکارونی ذائقه جامعه تغییر کرد و بخشی از جامعه 
متوجه شدند که با مصرف ماکارونی می توانند در مصارف خود 
صرفه جویی کنند.گفتنی است که این تغییر هزینه ها، هزینه ای 
جدید برای تطبیق مجدد ســبد مصرفی جامعه در پی دارد؛ 
بنابراین اگر دولت بخواهد چنین سیاســت هایی را اجرا کند 
بهتر اســت از طریق تمهیدات حمایتی به مردم فرصت دهد 

تا رفتارهای مصرفی خود را تطبیق دهند.سعدوندی رفتارهای 
مصرفــی دولت را کامــاًل به ضرر جامعه خوانــد و بیان کرد: 
کشورهای دیگر به کاالهای ســالمت و آموزش محور جامعه 
یارانــه می دهند در صورتی که در چند دهه اخیر در کشــور 
ما به روغن خوراکی )حتی پالم دار( یارانه تعلق گرفته اســت 
که با این اقدام سالمت بخش عمده ای از جامعه دچار بحران 
شده است.وی ادامه داد: در کشور ما به قند و شکر یارانه تعلق 
می گیرد ولی در کشــورهای دیگر برای مصرف آن ها مالیات 
دریافت  می شــود؛ به هرحال نیاز است که تصمیمات گذشته 
تغییــر کند تا در پی آن رفتار مصرفی جامعه هم تغییر کند.

این کارشناس اقتصادی راهکار نجات کشور از شرایط بحرانی 
کنونی را جایگزینی سرمایه گذاری به جای مصرف عنوان کرد 
و توضیح داد: از این طریق رشد اقتصادی کشور بیشتر می شود 
و به دنبال آن اشتغال نیز افزایش می یابد که همین امر افراد را 

به سمت تشکیل خانواده و فرزندآوری سوق خواهد داد.

حمایت بیشتر مردم در راستای پرداخت یارانه نقدی 
مستقیم

سعدوندی سیاست حمایتی پرداخت یارانه نقدی مستقیم به 
مردم را یک سیاست موفق و مورد اقبال در دنیا خواند و گفت: 
این سیاســت در ۶ ماه تا ۱ ســال اول موفق بود و متأسفانه 
بعد از آن در منابع پرداخت یارانه نقدی دســت برده شــد و 
اجازه افزایش به آن داده نشد، اگر آن سیاست به طور صحیح 
ادامه پیدا می کــرد امروزه یارانه نقدی به حدود ۲ـ۳ میلیون 
تومان می رسید.ســعدوندی در پایان ابراز کرد: چنانچه افراد 
بدانند منابع نقدی که پس از جراحی اقتصادی در اختیارشان 
قرار می گیرد  بیشتر می شود از این دست سیاست ها حمایت 

می کنند.

رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به 
اینکــه افزایش بهره وری نظام بانکی به 
اقتصاد ملی کمک می کند، تأکید کرد: 
سیاســت هدایت اعتبار در بلندمدت 
اثر خود را در شــاخص های بهره وری 
نشــان می دهد.میرســامان پیشوایی؛ 
رئیــس ســازمان ملی بهــره وری در 
گفتگــو با خبرنگار ایِبنا؛ در پاســخ به 
پرسشی درباره وضعیت بهره وری شبکه 
بانکی کشــور و نقش آن در بهره وری 
کل اقتصــاد توضیح داد: تعــدادی از 
شرکت های دولتی که از نظر بهره وری 
ارزیابی شده اند، بانک ها هستند. به طور 
متوســط بهره وری بانک ها خیلی باال 
نیســت و از این نظر وضعیت چندان 
مناســبی ندارند. البته ایــن اطالعات 
مربوط به بانک های دولتی اســت چرا 
که طبق قانــون فقط بانک های دولتی 
موظف به ارائه اطالعات به ما هستند.

وی افزود: نتیجه محاســبات ما هم به 
ایــن بانک ها و هم به ســازمان برنامه 
اعالم شده و میزان پاداش هیئت مدیره 
این بانک ها در ســال گذشته بر اساس 
عملکرد بهره وری پرداخت شده است.

رئیس سازمان ملی بهره وری یادآور شد: 
البته بانک ها نیز درباره علت بهره وری 
پایین و بعضا منفــی خود گالیه هایی 
دارنــد؛ مثال می گویند یکــی از دالیل 
بهره وری پایین، به تســهیالت تکلیفی 
بازمی گردد که حرف درســتی  دولت 
است. نقش دولت در بروز این وضعیت 
در محاسبات ما لحاظ نمی شود، اما در 
گزارش های تحلیلی و سیاستی که به 
هیئت دولــت می دهیم این موارد ذکر 

خواهد شد.

بهره وری  کارگــروه  راه انــدازی 
بانک ها

 پیشوایی اعالم کرد: مژده ای که برای 
سال جاری می خواهم بدهم این است 

که امسال کارگروه تخصصی محاسبات 
بهره وری شــبکه بانکی را با همکاری 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شــکل 
داده ایــم که خود بانک هــا نیز در آن 
مشــارکت فعالی دارند. ایــن کارگروه 
می تواند حتــی در زمینه تولید دانش 
در این حوزه پیشــرو باشد و امیدواریم 
بتوانیــم چارچوب ارزیابــی بهره وری 
تخصصی بــرای حوزه بانکی داشــته 
باشیم.وی با اشاره به اهمیت متغیرهایی 
انجماد  الکترونیک،  بانکداری  همچون 
ســرمایه بانک ها و ... تصریح کرد: اگر 
بتوانیــم بهــره وری فرآیندهای حوزه 
بانکی را افزایــش بدهیم که منجر به 
چابکی بیشتر فرآیندها و کاهش اتالف 
منابع شــود، قطعا به خود نظام بانکی 
کمک خواهیم کرد. به عالوه اینکه نظام 
بانکی نقش تأمین مالی را برای بخش 
بزرگی از صنایع ما بر عهده دارد که باید 
در نظر گرفته شــود. بنابراین بهره وری 
نظام بانکی یک اثــر درونی برای خود 
زیست بوم بانکی دارد و یک اثر کلی هم 

در اقتصاد کشور خواهد داشت.

نظارت مردم بر تسهیالت
رئیس سازمان ملی بهره وری در ادامه با 
اشاره به ضرورت هوشمندسازی نظارت 
بر شبکه بانکی و نقش مشارکت مردم 
این زمینه توضیح داد: ما هویت سازمان 
ملــی بهره وری را تنظیم گر هوشــمند 
باز تعریف کرده ایم. نــه فقط در حوزه 
اقتصاد و بانکداری که نظامات حکمرانی 
امروزه دو ابزار را بســیار مهم می داند؛ 

یکی ابزار هوشمندی به این معنا که از 
فناوری های مرتبط با فناوری اطالعات 
و هــوش مصنوعی در جهــت تقویت 
تنظیم گری  و  سیاست گذاری  بازوهای 
اســتفاده کند تا بتواند بــه موقع برای 
سیاســتگذاری ما اصطالحا خردسازی 
کند.پیشــوایی ادامه داد: ابزار دیگر، باز 
بودن است که به این موضوع اشاره دارد 
که باید تا جای ممکن شفافیت افزایش 
پیدا کند تا مردم مشارکت کنند. مثال 
اتفاق خوبی که اخیرا در دولت رخ داد، 
انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی است. 
ایــن کار فرصت مشــارکت مردمی را 
ایجاد می کند و با ایجاد فشار اجتماعی 
افراد بدهی های  این  موجب می شــود 
خود را تســویه کنند یا حداقل درباره 
علت ایــن بدهی های کالن پاســخگو 
باشــند. بنابرایــن در کنار ابــزار مهم 
هوشمندســازی، اگر مشارکت مردم را 
هم داشــته باشیم می توانیم در نه تنها 
در دولت سیزدهم که در نظام حکمرانی 
کشــور یک تحول را رقم بزنیم.این دو 
ابزار اتفاقا هم افزایــی خوبی دارند؛ هم 
اطالعات را فراهم می کنند و هم مردم 

برای مطالبه گری توانمند می شوند.

در  اعتبارات  هدایت  الگوی  نقش 
ارتقای بهره وری

رئیس ســازمان ملی بهره وری درباره 
سیاســت هدایت اعتبــارات بانکی و 
تأمیــن مالــی زنجیره ای کــه دولت 
ســیزدهم در دســتور کار قرار داده و 
نقش آن در ارتقای وضعیت بهره ی کل 

بیان کــرد: اوال یکی از مهم ترین موانع 
حوزه تولید، بحث تأمین مالی است که 
به دلیل مشــکالت کشور در سال های 
اخیر و همینطور به علت مسائل حوزه 
صادرات و بازگشــت ارزهای صادراتی 
بوجود آمده است.وی با بیان اینکه نکته 
دوم این است که برای تحقق شعار سال 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« باید 
تســهیالتی برای تولیدکننــدگان در 
نظر گرفته شــود، گفت: نکته سوم نیز 
استفاده از ابزارهای نوین مانند تأمین 
مالی زنجیره ای اســت که ابزار مهمی 
به شــمار می رود. البته در این زمینه 
ابزارهای دیگــری هم وجود دارد؛ مثال 
ما کمتر به سمت ابزارهای تأمین مالی 
جمعی )Crowdfunding( و مشــارکت 
مردمی برای تولید رفته ایم  که این هم 
می تواند در کنار سایر ابزارها قرار بگیرد.

پیشوایی با اشــاره به اهمیت سیاست 
هدایت اعتبار تأکید کرد: این کار اتفاق 
خوبی است اما باید توجه کنیم که تأثیر 
آن روی بهره وری آنی نیست لذا شاید 
نتایج آن در سال ۱۴۰۱ دیده نشود، با 
این حال اگر تولید رونق داشــته باشد، 
دو تا ســه سال دیگر می توان اثر آن را 
در شاخص های بهره وری مشاهده کرد. 
اما در مجموع این سیاست، رویکردی 
درســت در مسیر توســعه است.وی با 
تأکید بــر الزامات اجرایی کارها، یادآور 
شــد: در این بین باید به سازوکارهای 
اجرایی بسیار دقت شــود. در گذشته 
سیاســت های خوبــی ماننــد اعطای 
تسهیالت به بنگاه های زودبازده تدوین 
شد اما ســازوکارهای اجرایی مناسبی 
برای آن پیش بینی نشــد و به اهداف 
خود نرسید، لذا نباید آن مسائل تکرار 
شود. همچنین بخشی از سازوکار اجرا، 
بحث نظــارت اســت و این که نظارت 
صورت گرفته پیوسته باشد که باید در 

این رابطه هم مراقب بود.

رئیس سازمان ملی بهره وری؛

تشکیل کارگروه تخصصی 
بهره وری بانک ها

مبلغ تراکنش های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در اولین ماه سال جاری به بیش از ۵۴۳ هزار میلیارد تومان رسید 
که نسبت به پایان سال گذشته در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۱۱.۳۳ و ۲۶.۸۹ درصد کاهش داشته است.به گزارش ایسنا، 
بر اساس تازه ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش های انجام شده شاپرک در فروردین 
ماه سال جاری به ۳۱۹۶ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش ها در مجموع به بیش از ۵۴۳ هزار میلیارد تومان می رسد 
که نســبت به تیرماه معادل ۱۱.۳۳ درصد در تعداد و ۲۶.۸۹ درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است. بر این اساس، رشد 
اســمی ماهانه تراکنش های شاپرک در فروردین سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل منفی ۲۶.۸۹ درصد بوده است. در 
فروردین ۱۴۰۱ سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش های انجام شده ۴.۶۱ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۱۳ درصد 
بوده و این در حالی اســت که کارت خوان های فروشگاهی ۹۲.۲۵ درصد از کل تراکنش های انجام شده را به خود اختصاص 
داده اند.از تعداد تراکنش های انجام شده ۸۸.۳۲ درصد مربوط به خرید کاال و خدمات، ۷.۰۱ درصد مربوط به پرداخت قبض و 
خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۶۶ درصد مربوط به مانده گیری بوده است.همچنین، از مجموع کل تراکنش های انجام شده 
در فروردین ماه معادل ۹۲.۶۳ درصد موفق و ۷.۳۷ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، 

۹۹.۹۹ درصد موفق بوده اســت.اما از مجموع تراکنش های ناموفق انجام شــده در این 
ماه، ۱.۱۲ درصــد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۷ درصد به دلیل خطای شــاپرکی، 
۱۰.۸۵ درصد بــه دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۷.۲۸ درصد به دلیل خطای کاربری و 
۰.۵۸ درصد به علت خطای کســب وکار بوده است.بر اساس این گزارش، نسبت ارزش 
تراکنش های شاپرک به نقدینگی در فروردین ماه سالجاری نیز ۱۳.۷۶ درصد بوده و این 
در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه 
تنها ۱.۶۳ درصد بوده اســت. بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در فروردین سال جاری، ابزار 
پذیرش موبایلی با متوســط ۶۴۱ تراکنش به ازای هر کارت خوان در مکان نخست قرار 

می گیرد و پذیرش اینترنتی با ۴۲۹ تراکنش به ازای هر ابزار و کارتخوان فروشــگاهی با ۳۵۳ تراکنش به ازای هر ابزار فعال 
به ترتیب در مکان های بعدی قرار می گیرند.افزون بر این متوســط تراکنش هر ابزار پذیرش شــاپرکی در ماه مذکور معادل 
۳۶۱ تراکنش اســت که این تعداد نســبت به مقدار مشابه در ماه گذشته رشد ۸.۶۹ واحدی )۲.۴۷ درصدی( را تجربه کرده 
است. همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.شاخص مهم دیگر، شاخص 
متوسط مبلغ تراکنش ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش 
اینترنتی ۲۰۷ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت خوان های فروشگاهی ۵۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای پذیرش 

موبایلی نزدیک ۸ میلیون تومان بوده است.

در فروردین ۱۴۰۱

تراکنش های الکترونیکی کاهشی شد
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گزیده خبر

سی ان ان: 
رئیس جمهور آمریکا در اندیشه بازدید از 

قدس شرقی است
منابع اسرائیلی فاش کردند که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی 
بازدید از بیمارســتان »المقاصد«، بزرگترین مرکز پزشکی فلسطین در  قدس 
شرقی است.به گزارش ایســنا، روزنامه اورشلیم پست و سی ان ان به نقل از این 
منابع اعالم کردند، این بازدید در جریان ســفر بایدن به اراضی اشغالی که برای 
ماه آینده میالدی برنامه ریزی شــده و در چارچوب ابتکارعمل آمریکا در رابطه 
با بیمارســتان »المقاصد« انجام خواهد شد.طبق گفته این منابع، بایدن بدون 
همراهی مقامات اســرائیل از بیمارســتان مذکور بازدید خواهد کرد که به نظر 
می رســد معنای آن این است بایدن »حاکمیت« اسرائیل بر این بخش از قدس 
را به رســمیت نمی شناســد.این بازدید در صورت عملی شدن بی سابقه است 
و هیچ رئیس جمهور قبلی آمریکا اقدام مشــابه این نداشته است.اگرچه دولت 
بایدن به دنبال تقویت دولت ائتالفی حاکم اسرائیل است، اما این سفر که نشان 
دهنده تقسیم قدس است، احتماالً باعث ایجاد اختالفات در داخل ائتالف حاکم 
خواهد شد.این بازدید همچنین به عنوان بخشی از یک ابتکارعمل آمریکایی در 
رابطه با بیمارستان المقاصد انجام می شود که می تواند به معنای تمدید بودجه 
۲۵ میلیون دالری برای شــبکه بیمارستانی شرق قدس پس از قطع آن توسط 
دولت ترامپ باشد.پیش از این هم اخباری درباره بروز نشانه های اختالف میان 
دولت اسرائیل با دولت بایدن منتشر شد که دلیل آن شهرک سازی های اسرائیل 
برخالف هشدارهای آمریکا ذکر شد؛ به نحوی که گفته می شود مسئوالن تل آویو 
به بایدن پیام داده  و تالش دارند وی را قانع کنند شــهرک سازی ها کلید نجات 

دولت از سقوط و فروپاشی است.

ژاپن تحریم های اقتصادی جدیدی را علیه 
روسیه اعالم کرد
ژاپن امروز )سه شــنبه( تحریم هــای جدیدی را علیه 
روســیه اعالم کرد که براساس آن اموال افراد بیشتری 
مسدود و صادرات کاالهای پیشرفته به برخی گروه های 
روســی از جمله موسســات تحقیقات علمی ممنوع 
می شود.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 

این بخشی از سری اقدامات تنبیهی توکیو علیه مسکو است که به دنبال حمله 
روسیه به اوکراین اتخاذ شده اند.این تحریم ها بیش از ۱۳۰ تن از جمله میخائیل 
میشوستین، نخســت وزیر روسیه، رشید نورگالیف، معاون دبیر شورای امنیت، 
رهبران جمهوری های خودخوانده لوکانســک و دونتســک و بســتگان گنادی 
تیمچنکو، ســرمایه گذار و عضو هیات مدیره شرکت سیبور را هدف می گیرند. 
براساس این تحریم ها اموال این افراد مسدود می شود.ژاپن همچنین تحریم های 
صادراتی بیشتری را اعمال کرد که فهرست شرکت های تحریم شده را که گمان 
می رود با صنایع دفاع روســیه همکاری دارند، بســط می دهد. به این فهرست 
۷۰ کمپانی از جمله شــرکت دفاعی-نظامی »الماز-انتی« و شرکت »تسلیحات 
موشکی تاکتیکی« اضافه شده است.تحریم های ژاپن در حال حاضر شامل بیش 
از ۷۰۰ تبعه اهل روســیه، بالروس، جمهوری خودخوانده لوهانسک، جمهوری 
خودخوانده دونتسک و بیش از ۲۰۰ سازمان و کمپانی روسی است.ژاپن پیش تر 
چندین بسته تحریمی علیه روسیه به خاطر حمله اش به اوکراین اعالم کرده بود. 
تحریم های شــخصی رهبری روسیه، مقامات و تجار این کشور را هدف گرفتند. 
فهرست کاالها و فناوری هایی که صادرات آنها ممنوع شده است، شامل ۳۰۰ قلم 
از جمله نیمه هادی ها، تجهیزات مربوط به امنیت دریایی و هوانوردی، تجهیزات 
مخابراتی، محصوالت نظامی از جمله ســالح، نرم افزار و تجهیزات پاالیش نفت 
می باشــد. بعالوه ژاپن اموال چندین بانک و موسسه مالی روسی را نیز مسدود 

کرده است.

تکاپوی مکرون برای هدایت انگلیس در 
مسیر سیاست های اتحادیه اروپا

تهران-ایرنا- امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانســه 
که کشــورش هم اکنون ریاست دوره ای اتحادیه اروپا 
را برعهده دارد، با هدف هدایت و همره ســاختن لندن 
در مسیر سیاست های این اتحادیه، از انگلیس دعوت 
کرده به یک »جامعه جدید سیاسی اروپایی« در خارج 

از چارچوب اتحادیه اروپا ملحق شود.به گزارش ایرنا، روزنامه دیلی میل نوشت: 
مکرون که قویا مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( بوده است، گفت 
وضعیــت جدید به انگلیس اجازه می دهد از یکپارچگی کامل سیاســی  با ۲۷ 
کشور عضو اتحادیه بهره مند شود و در تصمیم گیری های اساسی نقش داشته 
باشــد.  مکرون روز دوشنبه در سخنرانی در پارلمان اروپا گفت وی عالقه مندد 
به »تشکیل آن چیزی است که جامعه سیاسی اروپا« می نامد.وی اظهار داشت: 
این ســازمان جدید اروپایی به کشورهای دموکراتیک اروپایی که به ارزش های 
اساســی ما پایبند هستند اجازه می دهد فضای جدیدی برای همکاری سیاسی 
بیابند.مکرون همچنین گفت: درهای این جامعه جدید به روی کشــورهایی که 
اتحادیــه را ترک کرده اند باز خواهد بود و از پیش داوری درباره عضویت برخی 
دیگــر از اعضا در اتحادیه اروپا در آینده اجتناب می کند.مکرون در ســفر روز 
گذشته خود به برلین تاکید کرد که از انگلیس برای برخورداری از جایگاه کامل 
در جامعه جدید سیاسی اروپایی  دعوت خواهد شد.مکرون پیشتر پیشنهاد کرده 
بود که اروپا مجموعه ای از ائتالف ها را که از »حلقه های متحد المرکز« تشکیل 
شــده اند ایجاد کند. وی همچنین گفته بود که سازمان جدید او انگلیس را در 

حلقه بیرونی می بیند.

همزمان با برنامه سفر مقام اتحادیه اروپا به تهران

ابراز امیدواری مدیرکل آژانس اتمی درباره دست یابی به توافق نهایی در وین
لندن – ایرنا – همزمان با برنامه سفر انریکه مورا معاون دبیرکل 
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا به تهران، رافائل گروسی 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه با ایراد 
سخنانی در پارلمان اروپا گفت که همچنان امید به دستیابی 
بــه توافق در روند مذاکرات وین وجــود دارد.به گزارش ایرنا، 
گروســی که از طریق ویدئو کنفرانس با قانون گذاران اروپایی 
سخن می گفت افزود: ما هنوز امیدواریم که توافقی در یک بازه 
زمانی معقول حاصل شود، اگرچه باید این واقعیت را بپذیریم 
که پنجره فرصت هر زمان ممکن است بسته شود.دور هشتم 
مذاکرات رفع تحریم ها که از ششــم دی ماه سال گذشته آغاز 
شد، از ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به پیشنهاد مسؤول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا وارد یک دوره تنفس شــده و مذاکره کنندگان 
برای مشورت های سیاسی به پایتخت های خود بازگشته اند.

قریب به اتفاق کشورهای مشــارکت کننده در گفت  وگوها، 
خواهان جمع بندی ســریع تر مذاکرات هستند اما دستیابی 
به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاســی ایاالت متحده 
آمریــکا در خصوص چند موضوع باقی مانــده مهم و کلیدی 
است.انریکه مورا معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
و هماهنگ  کننده مذاکرات وین امروز )۲۰ اردیبهشــت( به 
منظــور پیگیری مذاکرات وین وارد تهران می شــود و تا روز 
را تامین کند به دیدار مقام های کشور برود.سعید خطیب زاده که او با ارائه پیشنهادهای منطقی که نگرانی های مشروع ایران جمعه )۲۳ اردیبهشــت( در تهران خواهد ماند. انتظار می رود 

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز گفت: حضور 
مورا نشــان می دهد گفت وگوها را در مسیری که باید انجام 
شود، انجام می دهیم، اگر همین امروز ایاالت متحده تصمیم 
خود را بگیرد و آنچه که از جیب مردم ایران برداشته برگرداند، 
بعد از ســفر مورا می توانیم توافق کنیم.مدیرکل آژانس بین 
المللی انرژی در بخش دیگری از اظهاراتش ادعا کرد: در چند 
ماه گذشته توانستیم آثار اورانیوم غنی شده را در مکان هایی 
شناســایی کنیم که هرگز از سوی ایران به عنوان مکان هایی 
کــه هیچ گونه فعالیتی در آن صورت می گرفت اعالم نشــده 
بود. وی بر همین اســاس مدعی شد که ایران به اندازه کافی 
در مورد فعالیت های هســته ای خود شفاف نیست.مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از دو ســال پیش ادعاهایی را 
درباره آنچه فعالیت های هســته ای اعالم نشده در مکان هایی 
در ایران خواند، مطرح کرده اســت. دو طرف اسفند ماه سال 
گذشــته در پی سفر گروسی به تهران توافق کردند تا مسائل 
ادعایی بر اســاس نقشه راه مشخصی ظرف مدت حداکثر سه 
ماه حل و فصل شود.محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی 
همان زمان تصریح کرد؛ نفوذ سیاســی و البی گری نباید در 
تصمیمات آژانس اثر بگذارد و ایران و آژانس باید در یک مسیر 
کامال حرفه ای و رفتار در چهارچوب کارشناســی مســائل را 

دنبال کنند و جای هیچ گونه سیاسی کاری نیست.

رئیــس جمهوری لبنان اعالم کرد، اکثریــت پارلمانی که از صندوق های رای گیری انتخابات پارلمانی قریب الوقوع تعیین خواهد 
شد؛ در ترسیم جهت گیری انتخابات ریاست جمهوری در ماه های آتی تاثیرگذار خواهد بود.به گزارش ایسنا، میشل عون، رئیس 
جمهوری لبنان در جریان گفت وگو با روزنامه »الجمهوریه«، خاطرنشان کرد: تعجب می کنم که چگونه تبلیغات سیستماتیک و 
مشــکوک از هم اکنون برای دشواری تشکیل دولت جدید پس از پانزدهم ماه مه و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد 
مقرر خود، آغاز شده است.وی تاکید کرد، بیان چنین پیش بینی هایی غیرقابل توجیه و بی اساس است چرا که نشان می دهد که کسانی وجود دارند که عرصه سیاسی 
را خالی کنند.میشل عون در ادامه افزود: با پیش بینی تمامی این فرضیه های مشکوک، من تاکید می کنم که کاخ »بعبدا« را در ۳۱ اکتبر آتی ترک خواهم کرد و پس 
از این تاریخ یک لحظه در آن نخواهم ماند و اگر به هر دلیلی رئیس جدید انتخاب نشود، این دولت اداره کشور را در مرحله انتقالی برعهده می گیرد و اگر در بدترین 
احتمال تشکیل دولت جدید پس از انتخابات پارلمانی انجام نشود، امور بعد از ۳۱ اکتبر به دولت موقت محول می شود و اختیارات آن محدود خواهد بود.رئیس جمهور 
لبنان در خصوص جبران باسیل، رئیس جریان ملی آزاد این کشور تصریح کرد: من هیچ نامزدی برای ریاست جمهوری ندارم اما در مورد باسیل، او شخصی ملی و وطن 
پرست و دارای انسانیت است. به عقیده من برعهده گرفتن پست ریاست جمهوری در این شرایط مهم، سخت و حساس است. در وهله نخست، به این خاطر که بحران 
انفجاری که برخاسته از مشکالت متراکم شده است، یک هولوکاست است. در وهله دوم این که اختیارات رئیس جمهور به دلیل ماهیت نظام سیاسی محدود شده است.

رئیس جمهور آمریکا امروز ســه شــنبه اعالم کرد که نگران آن است والدیمیر پوتین، همتای روس او نتواند راهی برای خروج از 
جنگ در اوکراین پیدا کند.به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفت: پوتین بسیار محتاط است 
و من نگران هســتم که او نتواند راهی برای خروج از جنگ خود با اوکراین بیابد.وی افزود: پوتین فکر می کرد که می تواند ناتو و 
اتحادیه اروپا را منحل کند.بایدن گفت که در تالش است تا بفهمد در این مورد چه کاری انجام دهد.این اظهارات پس از آن ایراد 

شد که روز دوشنبه، رئیس جمهور آمریکا قانونی را امضا کرد که اجازه انتقال سریع کمک های نظامی و تسلیحات به اوکراین و اروپای شرقی را می دهد.بایدن در یک 
بیانیه مطبوعاتی در کاخ ســفید گفت: »من قانون تســریع در ارسال تسلیحات به اوکراین را امضا می کنم زیرا مهم است«.وی افزود که هدف از این قانون »کمک به 
اوکراینی ها برای جنگیدن و دفاع از کشورشان است.«بایدن اذعان کرد که ایاالت متحده میلیاردها دالر برای حمایت از اوکراین هزینه کرده است، اما تاکید کرد که 
»تسلیم شدن در برابر حمله روسیه برای او هزینه بیشتری دارد.«پنج شنبه گذشته، مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع، قانونی را تصویب کرد که به اوکراین 
اجازه می دهد برای مقابله با تشدید تنش های نظامی روسیه، تجهیزات نظامی را به سرعت به صورت قرض تامین کند.بر اساس این قانون، رئیس جمهور می تواند هنگامی 
که آن را به نفع دفاع ملی می داند، به هر دولتی که نقش آن را برای دفاع از ایاالت متحده حیاتی می داند، سالح بفروشد، انتقال دهد، مبادله کند، اجاره دهد، قرض 

دهد یا به هر نحو دیگری واگذار کند.

میشل عون: 

۳۱اکتبرازکاخ»بعبدا«میروم
پس از امضای قانون تسریع انتقال سالح به اوکراین

بایدن:نگرانمپوتینراهیبرایخروجازجنگنیابد



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401  9 شوال 1443  11 می 2022

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4901 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

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

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

محققان صداهای مختلف انسان و سگ را برای سگ ها پخش کردند 
و فعالیت مغز سگ ها را با استفاده از نوار مغزی غیرتهاجمی در حین 
این عمل ثبت کردند و متوجه شــدند که ســگ ها صدای انسان و 
سگ را متفاوت پردازش می کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، 
محققان دانشگاه »اوتووش لوراند«)ELTE( در بوداپست مجارستان، 
بینش جدیدی در مورد پردازش عصبی اطالعات شنوایی در سگ ها 
 Royal به دســت آورده اند. آنها در مطالعه جدیــد خود که در مجله
Society Open Science منتشر شده است، از یک الگوی غیرتهاجمی 
نوار مغزی براساس روش های انســانی برای مطالعه نحوه پردازش 
ســیگنال های شنیداری مختلف توسط ســگ ها استفاده کردند و 
برای اولین بار تفاوت هایی را در پاســخ به صداهای انســان و سگ 
در آنها مشاهده کردند.ما انسان ها با شنیدن صدای دو گونه متفاوت 
و آشــنا، معموالً می توانیم صداها را بر اساس گونه ای که صدا از آن 
آمده اســت، تشخیص دهیم. اما آیا سگ ها نیز می توانند این کار را 
انجام دهند؟ محققان دپارتمان رفتارشناســی در دانشگاه »اوتووش 
لوراند« در مطالعه ای که اخیرا منتشر شده است، متعهد به شناسایی 
فرآیندهای مغزی مسئول تمایز گونه ها شدند.»آنا بالینت« عضو گروه 
تحقیقاتی رفتارشناسی تطبیقی این دانشگاه می گوید: ما در حالی 
که فعالیت مغزی ســگ ها را با اســتفاده از نوار مغزی غیرتهاجمی 
ضبط می کردیم، صداهای مختلف انسان و سگ را برای آنها پخش 
 کردیم. روش مورد اســتفاده ما بر خالف بسیاری از روش های نوار 

مغزی که در مطالعات حیوانی استفاده می شود،

محققان دانشگاه »منچستر« در مطالعه اخیرشان از آزمایش خونی 
خبر داده اند که می تواند به پزشکان در تشخیص سریع تر و دقیق تر 
ســرطان تخمدان کمک کند.به گزارش ایســنا و به نقل از آی او، 
محققان دانشگاه منچســتر اخیرا اظهار کرده اند، پزشکان با کمک 
یک آزمایش خون ساده می توانند سرطان تخمدان را بهتر تشخیص 
دهند. این مطالعه توســط گروهی از محققان دانشــگاه منچستر، 
دانشــگاه بیرمنگام و دانشگاه اکستر انجام شده است. محققان طی 
این مطالعه به بررســی یــک پروتئین در خون به نــام »پروتئین 
اپیدیدیم انســانی HE۴(»۴( پرداختند.محققانی که این مطالعه را 
انجام دادند اظهار کردند با بررســی این پروتئین می توان ســرطان 
تخمدان را دقیق تر و سریع تر از گذشته تشخیص داد و با این کار از 
انجام برخی آزمایشات و روش های تهاجمی مانند معاینه فیزیکی و 
بیوپسی در زنان جلوگیری به عمل آورند.سرطان تخمدان ششمین 
ســرطان شایع زنان در بریتانیا با حدود ۷۵۰۰ مورد جدید در سال 
اســت. تقریبا یک مورد از هر پنج تشــخیص جدید)۱۸ درصد( در 
زنان زیر ۵۰ سال اســت. در حال حاضر، زنان مشکوک به سرطان 
تخمدان تحت آزمایش خون قرار می گیرند تا ســطح پروتئینی به 
نــام CA۱۲۵ را در بدن خود تجزیه و تحلیل کنند. مقدار زیاد این 
پروتئین می تواند نشــانه سرطان باشد، اما می تواند ناشی از شرایط 
دیگری مانند قاعدگی، بارداری، فیبروم رحم و اندومتریوز نیز باشد.

از هــر ۱۰ زن با افزایش ســطح CA۱۲۵ در خون، ۹ نفر که تحت 
آزمایشات بیشتر قرار می گیرند، سرطان تخمدان ندارند. در همین 

حال، اگر سطح CA۱۲۵ خیلی پایین باشد، 

سگ ها صدای انسان را متفاوت 
پردازش می کنند

تشخیص سریع سرطان تخمدان 
تنها با یک آزمایش خون

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

محله ای قرنطینه شده در شانگهای چین/ رویترز

رونمایی از بزرگ ترین کامیون معدن هیدروژنی دنیا
اگر باور داشته باشید هر چیزی بزرگ تر باشد بهتر است پس فرد خوش شانسی هستید زیرا شرکت آنگلو آمریکن از بزرگ ترین کامیون 
معدن هیدروژنی دنیا رونمایی کرده است. با ارتفاعی به اندازه یک ساختمان سه طبقه و وزن خالی ۲۰۰ تنی، این نمونه پیش تولیدی از 
سلول سوخت هیدروژنی واقعاً عظیم الجثه و قوای محرکه باتری لیتیوم-یون سود می برد. کار طراحی و ساخت چنین مجموعه عظیمی 
توسط شرکت فرست مود صورت گرفته است. این دو کمپانی چیز زیادی درباره قوای محرکه کامیون موردبحث نگفته اند اما باید دانست 
مجموعه باتری این هیوال ظرفیت ۱.۲ مگاوات ساعتی دارد و با هشت سلول سوخت و قدرت کلی ۲۶۸۲ اسب بخاری همراهی می شود. 
کامیون nuGen همچنین از چندین پیشرانه الکتریکی، ترمز احیا شونده و توانایی حمل حداکثر ۲۹۰ تن سنگ معدن برخوردار است.

تولید این وسیله نقلیه کمتر از سه سال تولید کشیده است و سنگ بنای آن یک کامیون دیزلی بوده است که معموالً مصرف ساالنه ۹۰۰ 
هزار لیتری دارد. البته به لطف قوای محرکه جدیدی که برای nuGen تدارک دیده شده است، این کامیون معدی می تواند موجب کاهش 
دی اکسید کربن تولیدی به اندازه ۷۰۰ خودرو شود. دانکن ونبلد مدیر اجرایی آنگلو آمریکن می گوید:در طول چند سال آینده ما ناوگان 

کنونی کامیون های دیزلی خود را با سیستم های بدون آالیندگی تعویض خواهیم کرد.

کلوپ: شاید گواردیوال بیش تر از ما می داند
سرمربی لیورپول، پس از این که پپ گواردیوال گفت همه از لیورپول حمایت می کنند به این مربی پاسخ داد.به گزارش ایسنا و به 
نقل از تلگراف، یورگن کلوپ  قبل از بازی مقابل استون ویال در نشست خبری خود به آخرین صحبت های پپ گواردیوال پاسخ 
داد. سرمربی سیتی گفت که لیورپول به دلیل تاریخچه خود از حمایت مطبوعات و خیلی از اهالی فوتبال برخوردار است؛ آن ها 
در ۳۰ ســال یک بار لیگ برتر را برده اند و مردم می خواهند لیورپول بیش تر از ما قهرمان شود. آن ها هواداران بیش تری دارند و 
حمایت بیش تری می شــوند. ســرمربی آلمانی لیورپول به این اظهارات پاسخ داد: و گفت: بسیاری از مردم این جا می خواهند که 
ما برنده شویم درست است ولی خیلی ها نیز در شهر منچستر دوست دارند سیتی قهرمان شود.  واضح است که ما بعد از یک 
بازی ممکن است تحت فشار بازی قرار بگیریم و صحبت هایی را به زبان بیاوریم. من نمی دانم در کل کشور ما بیش تر می شویم 
یا منچسترسیتی. شاید گواردیوال اطالعات بیش تری دارد و بیش تر از ما می داند. او در پایان گفت: تمام تمرکز من االن این است 
که بتوانیم بازی های خودمان را تا پایان فصل برنده شویم و ۳ امتیازهای آن ها را کسب کنیم. دیگر به چیز دیگری در لیگ برتر 

فکر نمی کنم و نمی دانم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

میی کو رتا میراهند ز مستی
حاللت از آن می خرابی و مستی

بت تست نفس تو رد کعبهٔ تن
یی، گر این بت شکستی خلیل خدا

نی هک: دل رد هک بستی؟رعوس جهان را وافیی نباشد هب آخر بدا نبینی هب خود غیر ازین صوت و صورت
هچ گویم؟ زهی! غافل از خود هک هستی تو آرنوز گفتم: هب منزل نیایی
هک همراه میرفت و خوش می نشستی هچ رتیاک بهتر ز کواته دستی؟رد این باغ کش میوه زرهست یکسر

پیشنهاد

چهره روز

بدن هرگز دروغ نمی گوید
کتاب بدن هرگز دروغ نمی گوید با عنوان انگلیســی 
The Body Never Lies و نیز با عنوان فرعی اثرات پایدار 
تربیت خشــن اثری از آلیس میلر نویسنده سوئیسی 
است که در آن به بررســی رنج های ما در کودکی و 
طبیعتاً اثرات آن به هنگام بزرگ شــدن می پردازد. 
ممکــن اســت در مواجهه با این کتاب احساســات 
متفاوتی داشته باشیم اما در هر صورت مباحث مطرح 
شــده توسط میلر شایسته توجه هستند. آلیس میلر 
خود می گوید موضوع اصلی همه کتاب هایش بررسی 
اثراتی است که در نتیجه انکار رنج های دوران کودکی 
در ما باقی می مانــد. و در هر کدام از کتاب هایش به 
جنبــه خاصی از این تاثیرات اشــاره می کند. در این 
کتاب نیز به بررسی تاثیراتی می پردازد که انکار هیجانات قوی و واقعی روی بدن ما می گذارد. میلر 
در این مورد در پیشگفتار کتابش می نویسد:طبق دانش و تجربه شخصی من از روان درمانی، و نیز 
روایت هایی که از افراد زیادی شــنیده ام، افرادی که در کودکی آزار دیده اند تنها زمانی می توانند 
فرمــان چهارم از ده فرمان* را انجام دهند که از احساســات واقعی خود فاصله بگیرند و آن ها را 
به شدت سرکوب کنند. این افراد نمی توانند پدر و مادر خود را دوست داشته باشند و به آن ها احترام 
بگذارند، زیرا هنوز ناخودآگاه از آن ها می ترسند؛ آن ها هر قدر هم تالش کنند نمی توانند رابطه ای 
راحت و مطمئن با والدین خود برقرار کنند.*ده فرمان منظور دستورهای مذهبی است که از جانب 
خدا بر موســی وحی شــد. فرمان چهارم می گوید: »پدر و مادر را احترام بگذار.«شخصاً نسبت به 
کتاب بدن هرگز دروغ نمی گوید هزاران احساس متناقض را تجربه کردم. در اینجا تالش می کنم 
با نوشــتن در مورد آن حس خودم نســبت به کتاب  را پدیدار کنم. بنابراین مطالبی که در اینجا 
می خوانید صرفاً واکاوی خوانده ها و نتیجه گیری های شــخصی من از این کتاب است.از آموزه های 
سرخپوســت ها )که کتاب های زیادی در این رابطه معرفی کــرده ام مانند: کتاب جبین بر خاک 

نه – کتاب فاجعه سرخپوستان آمریکا – کتاب متولد شده با یک دندان و…( ...

انوره دو بالزاک
 )Honoré de Balzac :اُنــوره دو بالزاک )به فرانســوی
)زاده ۲۰ مــه ۱۷۹۹ - درگذشــتهٔ ۱۸ اوت ۱۸۵۰( 
نویسندهٔ نامدار فرانسوی است که او را پیشوای مکتب 
می دانند.»کمدی  اجتماعــی  )ادبیــات(  واقع گرایی 
انسانی« نامی است که بالزاک برای مجموعه آثار خود 
که حدود ۹۰ رمان و داســتان کوتاه را دربرمی گیرد 
برگزیده است. توصیفات دقیق و گیرا از فضای حوادث 
و تحلیل نازک بینانه روحیات شخصیت های داستان 
بالزاک را به یکی از شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین 
رمان نویسان دو قرن اخیر تبدیل کرده است. بالزاک در 
خانواده ای میانه حال در شهر تور، فرانسه به دنیا آمد. 
در هشت ســالگی به مدرسه ای شبانه روزی فرستاده 
شد، اما در ۱۸۱۳ مدرسه را ترک کرد و سال بعد همراه با خانواده راهی پاریس شد. در ۱۸۱۹ در 
رشــته حقوق مدرک گرفت، اما به رغم خواست خانواده بر آن شد تا به ادبیات بپردازد.در ابتدای 
راه تحت تأثیر والتر اســکات شروع به نوشتن رمان های تاریخی کرد؛ رمان هایی که خود بعدها از 
آنها به عنوان »مزخرفات ادبی« یاد کرد. در این دوران سخت با زنی به نام لور دو برنی آشنا شد. 
این زن که بیش از بیست سال از او بزرگ تر بود، در زندگی بالزاک نقش مادر و نیز معشوقه را ایفا 
کرد. وی از بالزاک حمایت های مادی و معنوی فراوان کرد و محبتی را که بالزاک در دوران کودکی 
از آن محروم بود برای وی به همراه آورد.اولین اثر قابل توجه بالزاک روان شناســی ازدواج در سال 
۱۸۲۹ انتشــار یافت. پس از نوشتن چند رمان عامه پسند و فکاهی و تالش برای کسب درآمد از 
عرصه چاپ و نشر که به بدهی سنگینی برای او انجامید، انتشار رمان چرم ساغری در سال ۱۸۳۱ 

شهرت بیشتری برایش به ارمغان آورد.

فرهنگ

انیمشن مســتند »بهار ابدی« جایزه نخست بهترین 
فیلم از نگاه تماشــاگران جشــنواره بین المللی هات 
داکس کانادا را دریافت کرد.به گزارش ایســنا به نقل 
از هالیوود ریپورتر، انیمیشــن مســتند »بهار ابدی« 
ساخته »جیسون الفتس« درباره گروهی از فعالالن 
چینی است که اداره یک ایستگاه تلویزیونی دولتی را 
برای کنترل پیام های این رسانه در اختیار می گیرند. 
جایزه دوم بهترین فیلم از نگاه مخاطبان جشــنواره 
مستند هات داکس به فیلم »!Okay«ساخته »مارک 
بون« رســید که درباره یک گروه موســیقی شامل 
چهار موسیقیدان مستعد است که خود را برای اولین 
اجرای زنده آماده می کنند. جایزه سوم بهترین اثر از 
نگاه مخاطبان جشنواره هات داکس ۲۰۲۲ هم به مستند خانوادگی »دوست نداشتتنی: فرزندان 
گمشده هیورونیا« رسید، فیلمی که به ماجرای سوءاستفاده در قدیمی ترین مرکز دولتی نگهداری 
کودکان دارای معلولیت در آنتاریوی کانادا پرداخته اســت. »بابا می تونه برقصه« ساخته »جیمی 
راس« هم موفق به کسب جایزه مخاطبان برای بهترین اثر کوتاه جشنواره شد. بیست و هشتمین 
جشنواره فیلم مستند هات داکس از ۸ تا ۱۸ اردیبهشت )۲۸ آوریل تا ۸ می(  به صورت حضوری 

در تورنتو برگزار شد.

جشنواره مستند هات داکس 
برندگانش را شناخت
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