
/اطالعیه شماره یک وزارت رفاه/

شماره های پاسخگویی به سواالت 
مردم در خصوص »دهک بندی 

یارانه ها« اعالم شد
مرکــز روابط عمومــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با 
صدور اطالعیه ای از راه اندازی شــماره های پاسخگویی برای رفع 
دغدغه هــای مردم در خصوص موضوع مردمی ســازی و توزیع 

عادالنه یارانه ها خبر داد.
به گزارش ایسنا، در این اطالعیه آمده است:

۱- افرادی که به هر نحوی از سال ۹۳ به بعد برای یارانه ها ثبت نام 
نکرده و یا از قلم افتاده بودند، الزم اســت در ســامانه ای که قرار 
اســت سازمان هدفمندی یارانه ها در دسترس قرار دهد ثبت نام 
کنند؛ جزئیات بیشتر در این زمینه در اختیار سازمان هدفمندی 

قرار دارد.
۲- افــرادی که به هر نحوه به دهک بندی خــود اعتراض دارند 
می توانند از طریق ســامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به ادرس https://hemayat.mcls.gov.ir اعتراض 
خود را ثبت کنند و اگر اطالعات اعالمی تایید شــود، یارانه آنها 

جبران خواهد شد. 
۳- شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ و شــماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ 
مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاســخگویی به 

سؤاالت در این زمینه در اختیار مردم گذاشته می شود.

یک نماینده مجلس خبر داد؛
یارانه این بازنشستگان افزایش می یابد

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اســالمی گفت: براساس 
گزارش وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، امسال شش هزار میلیارد تومان از بدهی وزارت 
دفاع به بخش خصوصی پرداخت می شــود.به گزارش ایرنا، محمود عباس زاده مشکینی در گفت 
و گویی درخصوص جلســه مشترک امروز کمیسیون امنیت با وزیر دفاع و معاونان این وزارتخانه 
اظهار داشت: امیر محمد رضا آشتیانی در این جلسه گزارش کاملی از برنامه های آتی وزارتخانه 
متبوعش برای سال ۱۴۰۱ را ارائه کرد.عباس زاده مشکینی تصریح کرد: درخصوص نحوه تامین 
بودجه دفاعی کشور برنامه ریزی های خوبی شده است و با توجه به تهدیدهای جدید و نیازها و با 
اولویت دانش بنیان اقدام های خوبی در حال انجام است. همچنین حمایت فناورانه از محصوالت 
دومنظوره نظامی و غیرنظامی با همکاری بخش خصوصی نیز از اولویت های تشریح شده از سوی 
وزیر دفاع در این جلسه بود.نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با اشاره به برنامه های وزارت 
دفاع برای حمایت های معیشــتی از خانواده ها و بازنشستگان گفت: تقویت خدمات معیشتی از 
سوی سازمان اتکا و پرداخت یارانه به بازنشستگان از طریق طرح حکمت دو تا سه برابر افزایش 
می یابد.وی تاکید کرد: موضوع مین زدایی و توســعه فعالیت های ایمن سازی نیز از برنامه های 
امســال وزارت دفاع است که قرار است به بیش از دو برابر سال های گذشته برسد و این موضوع 
در صدر برنامه های وزارت دفاع قرار دارد.  عباس زاده مشکینی خاطرنشان کرد: پرداخت بدهی 
به شــبکه همکار بخش خصوصی صنعت دفاعی و هوایی نیز امســال در برنامه های وزارت دفاع 
قرار دارد و براســاس گزارش مطروحه در این جلسه قرار است حدود شش هزار میلیارد تومان از 
این بدهی ها پرداخت شود و مجلس نیز برای تقویت بنیه دفاعی به ویژه در حوزه های موشکی، 

پدافند هوایی و ناوگان دریایی و هوایی در کنار وزارت دفاع باشد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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روابط عمومی قرارگاه حمزه ســید الشــهدا)ع( نیروی زمینی ســپاه از دســتگیری اعضای یک تیم تروریستی در شمال غرب کشــور و انهدام پایگاه ها و مقرهای 
تروریست های مستقر در اقلیم شمال عراق خبر داد.به گزارش خبرگزاری فارس،  روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا )ع( نیروی زمینی سپاه از دستگیری اعضای 
یک تیم تروریستی در شمال غرب کشور و انهدام پایگاه ها و مقرهای تروریست های مستقر در اقلیم شمال عراق خبر داد.روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا)ع( 
نیروی زمینی سپاه  در اطالعیه ای اعالم کرد: در پی شرارت های اخیر گروهک های تروریستی وابسته به استکبار جهانی در اعزام تیم های تروریستی برای نفوذ 
و انجام عملیات های ضدامنیتی و خرابکارانه در خاک کشورمان،با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی دقیق، یک تیم مسلح تروریستی در تور اطالعاتی رزمندگان قرارگاه 
حمزه سیدالشــهدا)ع( نیروی زمینی ســپاه قرار گرفت و تمامی اعضای این تیم تروریستی ۵ نفره در شهرستان بانه دستگیر شدند.بنابراین گزارش در پی اعترافات 

اعضای این تیم تروریستی به اهداف و نیات خرابکارانه و شوم خود علیه ایران اسالمی، از ....

www.sobh-eqtesad.ir

انهدام مقرهای تروریست های مستقر در اقلیم شمال عراق

info@sobh-eqtesad.ir

رییس جمهور در جلسه هیات دولت:
عادالنه سازی توزیع یارانه ها تصمیم 

ملی است

تهران-ایرنا-رییس جمهور، عادالنه ســازی نظــام توزیع یارانه ها را 
تصمیمی ملی و ضرورتی برای اقتصاد کشور دانست، اظهار داشت: 
همه مردم باید در جریــان الزامات قانونی برای اصالح نظام توزیع 
یارانه ها و نحوه اجرای آن قرار گیرند.آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
صبح دیروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، اصالح نظام اقتصادی 
و توزیع عادالنه یارانه ها را دســتور کار مهم دولت دانست و بر لزوم 
تبیین دقیق مساله و اقناع افکار عمومی تاکید کرد.وی عادالنه سازی 
نظام توزیع یارانه ها را تصمیمی ملی و ضرورتی برای اقتصاد کشور 
دانســت و بر لزوم همدلی و هم صدایــی همه بخش های دولت در 
اجرای ایــن طرح تاکید کرد.رییس جمهور گفــت: مردم عزیز ما 
فهیم و بصیر هســتند و اگر الزامات اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و 
برنامه های دولت در راستای سامان دادن به اقتصاد کشور برای آنها 
به درستی تبیین شود حتما در این زمینه همراهی خواهند داشت.

رییســی تصریح کرد که مردم باید در جریان ضرورت اصالح نظام 
اقتصادی و تغییر رویکرد در پرداخت یارانه ها قرار گیرند و برای آنها 
توضیح داده شود که دولت چرا چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و این 
اقدام چه آثاری برای کشور دارد.رییس جمهورطرح توزیع عادالنه 
یارانه ها را مبتنی بر سیاســت ها و قانون مصوب مجلس و ضرورت 
امروز کشــور دانست که ساعت ها مورد بحث و بررسی کارشناسی 
قــرار گرفته اســت و دیگر قوا و دســتگاه ها، رســانه ها، صاحبان 
تریبون هــای عمومی و آحاد ملت را بــه همراهی و یاری دولت در 

اجرای این کار مهم دعوت کرد.

در جریان سفر به تهران؛
»انریکه مورا« با علی باقری دیدار و 

گفتگو کرد

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح دیروز )چهارشنبه( 
در سفر به تهران با مذاکره کننده کشورمان در مذاکرات وین دیدار 
و گفتگو کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، انریکه مو را معاون مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفتگوهای وین در 
ســفر به تهران با علی باقری مذاکره کننده کشورمان در مذاکرات 
وین دیدار و گفتگو کرد.مو را روز گذشــته )سه شــنبه( در صفحه 
شخصی خود نوشت: بار دیگر برای دیدار با علی باقری کنی و دیگر 
مقامات ایرانی در خصوص مذاکرات وین و ســایر موضوعات راهی 
تهران هســتم.وی افزود: کار بر روی حــل اختالفات باقی مانده در 
مذاکرات ادامه دارد.مو را بعد از توافق اخیر جوزپ بورل مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
کشورمان برای دومین بار در سال جاری به تهران سفر کرده است.

برخورد با گرانفروشی ادامه دارد؛

جریمه ١٠ میلیون برای عدم درج قیمت بر روی کاالها
وزیر صمت: ذخایر کاالیی مناسبی داریم

 مردم از خریدهای هیجانی بپرهیزند

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

برداشت یارانه های واریز شده در همین ماه 
تعیین تکلیف می شود

وزیر صمت گفت: از نظر تأمین مواد اولیه و محصوالت نهایی هیچ گونه نگرانی نداریم و به اندازه کافی ذخایر 
کاالیی وجود دارد، اما مهم این است که در روزهای اجرای طرح التهاب و نگرانی در بازار رخ ندهد.به گزارش 
ایِبنا، سید رضا فاطمی امین در حاشیه نشست مشترک وزرای صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری، در مورد 
اصالح روند تخصیص یارانه ها با اعالم اینکه ذخایر کاالیی مناســبی در کشور داریم، گفت: مردم در روزهای 
نخســت اجرای طرح بزرگ جراحی اقتصادی و اصالح نظام پرداخت یارانه ها از خریدهای هیجانی که سبب 

التهاب در بازار می شود.....

وزارت اطالعات اعالم کرد؛

بازداشت دو فرد اروپایی سازمان دهنده 
آشوب و بی نظمی

خرج کاالبرگ الکترونیک چگونه است؟
اگــر در جریان اصالح نظــام یارانه ای، کاال برگ الکترونیک،  در دســتور کار دولت قرار بگیرد، 
این گونه نیســت که کارتی جداگانه و یا کوپن به مردم ارائه شود بلکه همان کارت بانکی، صرفا 
برای خرید کاالهای اساسی شــارژ خواهد شد.به گزارش ایسنا، بحث کاالبرگ الکترونیک و یا 
کوپن در سال های اخیر بارها در جریان اصالح یارانه های پنهان و یا حمایت از مردم جهت تامین 
کاالهای اساســی مطرح شــده اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است. مجلس برای سال جاری با 
توجــه به مجوزی که برای اصالح نرخ ارز ترجیحی به دولت داد، آن را موظف به ارائه کاالبرگ 
الکترونیک برای تامین کاالهای اساســی کرد. اما اخیرا با ورود دولت به اجرای قانون بودجه در 
رابطه با تغییر رویه تامین ارز واردات و اصالح نظام یارانه ای، موضوع نحوه حمایت ها مطرح است 
که اعالم مسئوالن دولتی از این حکایت داشت که برای شروع این جریان، دو مرحله یارانه نقدی 
۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی به حساب خانوارهایی که توسط وزارت رفاه تعیین و دهک بندی شده اند، 
واریز خواهد کرد که این اتفاق افتاد و حســاب یارانه بگیران شارژ شد.موضع دولت این بود که 
تا زمانی که بخواهد در مورد کاالبرگ الکترونیک زیرســاخت های الزم را مهیا و اجرایی کند، با 
توجه به زمانبر بودن آن فعال پرداخت نقدی انجام داده است.اما اینکه با ارائه کاالبرگ الکترونیک 
روال بــه چه صورتی خواهد بود، توضیح اخیر میرکاظمی -رئیس ســازمان برنامه و بودجه- از 
این حکایت دارد که قرار نیســت چیزی در قالب کوپن و یا کارت جدیدی در اختیار مردم قرار 
بگیرد، بلکه کارت بانکی آنها که احتماال همان کارت یارانه افراد اســت، بر اساس مبلغی که به 
آنها تعلق می گیرد، شــارژ خواهد شد.این در حالی است که دولت در حال راه اندازی سامانه ای 
برای همین موضوع است که طی آن شخص دارنده کارت می تواند با ورود به فروشگاه و با توجه 
به دســتگاه های پوزی که در آن تعبیه شده، کاالی اساسی خود را خرید کند. برای هر کاالی 
اساسی یارانه مشخصی در نظر گرفته می شود که امکان خرید را با آن کارت بانکی خواهد داشت.

دولــت فعال در حال برنامه ریزی برای اجرایی کردن کاالبرگ الکترونیک اســت و اگر آن را به 
مرحله اجرا درآورد، دیگر افراد نمی توانند پولی که داخل حساب آنها شارژ شده، برای موارد غیر 
از کاالی اساســی هزینه کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید با تاکید بر همین موضوع 
گفته که از مردم می خواهند یارانه ای که در هر ماه برای آنها شارژ می شود را فقط برای تامین 
مواد غذایی خرج کنند.وی البته در اظهاراتش در رابطه با جریان پرداخت این یارانه ها نیز گفته 
که اولویت دولت این اســت که با توجه به بحران مواد غذایی که در دنیا اتفاق افتاده بتواند به 

نوعی از امنیت غذایی مردم حمایت کند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از معلمان مطرح کردند؛

نسل آینده باید ایستادگی را بیاموزد
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گهرزمین با مشارکت در معدن جانجا و انتقال آب به مناطق 
خشک کشور موجب خشنودی مقام معظم رهبری می شود. 
صبح امروز جلســه شــورای معاونین و مدیران گهرزمین با 
حضــور مدیر عامل، دکتر خضری پــور عضو هیات مدیره و 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، معاونین و مدیران 
این شــرکت برگزار شد.در این جلســه که با معرفی آقایان 
مهندس خلیلی به عنوان معاون بهره برداری و مدیر سایت، 
مهنــدس نجف آبادی به عنوان معاون توســعه گهرزمین و 
همچنین معرفی مدیر جدید حراست همراه بود، مدیر عامل 
گهرزمین با اشــاره به اهمیت معــادن جانجا، جبال بارز در 
توســعه هفت شهرستان جنوبی اســتان کرمان و خراسان 
جنوبی و مشــارکت شــرکت در بهره برداری از این معادن 
اظهار امیدواری کرد تا شــهریورماه حداقل یک توده از پهنه 
جبال بارز مــورد بهره برداری قرار گیرد. وی در ادامه گفت: 
با مشــارکت در معدن جانجا و انتقال آب به مناطق خشک 
و حل مشــکل آب کشور، خشــنودی مقام معظم رهبری 

مدظلــه العالی را فراهم کنیــم. مدیر عامل همچنین اضافه 
کرد: توسعه، صادرات، فروش محصوالت و خلق ثروت برای 
پیشرفت شــرکت باید در دستور کار باشد. با اشاره به اینکه 
همدلی در محیط کار موجب پیشرفت آن مجموعه خواهد 
شد عنوان کرد: خلق ثروت، درست هزینه کردن این ثروت، 
تولید و اشتغالزایی و همچنین نقد منصفانه در نیل به اهداف 
واالی یک مجموعه تاثیر بســزایی دارد.در بخش دیگری از 
این جلسه دکتر محمدرضا خضری پور عضو هیات مدیره و 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین عنوان کرد: 
همکاران شرکت گهرزمین در بسیاری از شاخص ها همچون 
تعاونی مسکن، آزمایشــگاه و ایمنی... جزو نیروهای الیق و 
شرکت های برتر معرفی شده اند. وی همچنین اضافه نمود 
در زمینه آموزش نیز برگزاری کالس های آموزشــی ۱۴۰۰ 
نسبت به سال گذشته برای پرسنل و خانواده ها هفت برابر 
شده اســت. در پایان این جلسه معاونین و مدیران، مسائل 

مختلف مربوط به حوزه کاری خود را مطرح کردند.

مدیرعامل گهرزمین؛

 با انتقال آب به مناطق خشک، خشنودی 
مقام معظم رهبری را فراهم کنیم

تهران-ایرنا- رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند: نسل نوجوان و جوان، باید دارای هویت ملی و اسالمی- 
ایرانی، معتمد به نفس، مقاوم، آگاه از اندیشــه های امام و آرمانها، دانشمند و کارآمد پرورش یابد. به گزارش 
گروه سیاسی خبرگزاری ایرنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز )چهارشنبه( 
در دیدار صدها تن از معلمان و فرهنگیان، آموزش وپرورش را تربیت کننده نســلی تمدن ساز خواندند و با 

تجلیل از تالش های معلمان به ویژه در دوران کرونا و تأکید بر بهبود مسائل معیشتی آنان گفتند:
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گزیده خبر

وزارت اطالعات اعالم کرد؛
بازداشت دو فرد اروپایی سازمان دهنده 

آشوب و بی نظمی
تهــران- ایرنــا- وزارت اطالعات در 
اطالعیــه ای، از بازداشــت دو فــرد 
اروپایی ســازمان دهنده آشــوب و 
بی نظمی خبر داد.بــه گزارش حوزه 
دفاعی امنیتــی ایرنا، اداره کل روابط 
عمومــی و اطــالع رســانی وزارت 
اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد: به 
استحضار ملّت شریف ایران می رساند، دو فرد اروپایی که با هدف سوء استفاده از 
مطالبات به حق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به 
آشوب، بی نظمی اجتماعی و بی ثبات سازی جامعه وارد کشور شده بودند، توسط 
سربازان گمنام امام زمان)عج( شناســایی و بازداشت شدند.این اطالعیه افزود: 
توطئه گران بیگانه که از سناریوهای متعدد و متنوع سال های اخیر خویش علیه 
این ملک و ملّت طرفی نبسته بودند، با هدف اجرای طرحی ترکیبی از روش های 
نوین نرم و ســخت، دو مأمور با تجربه  خود را به ایران اعزام کرده بودند.وزارت 
اطالعات تصریح کرد: این افراد مأموریت داشتند با توجیه، هدایت، شبکه سازی 
و مرتبط ســازی افراد و شــبکه های آلوده داخلی، بر مشکالت و مطالبات اقشار 
شــریف و زحمت کش جامعه اشــراف پیدا کرده و با منحرف سازی مطالبات و 
مرتبط  ســازی گروه های متصل به خود، جامعه را با موج سهمگینی از تخریب 
و شــرارت و نا امنی مواجه نمایند.این اطالعیه خاطرنشان کرد: دو عنصر اصلی، 
از اتباع یک کشور اروپایی و سازماندهی شده توسط سرویس های جاسوسی، از 
متخصصین حرفه ای در زمینه ی ایجاد شــورش و بی ثباتی هستند که سال ها 
در چندین کشــور هدف، تجربه اجرای چنین سناریوهایی را به مأمورین محلی 
خود آمــوزش داده بودند.وزارت اطالعات اضافه کرد: افراد موصوف بر اســاس 
رهگیری های فرامرزی وزارت اطالعات، در تور اطالعاتی هوشمند این وزارت خانه 
قرار گرفته بودند و از لحظه ی ورود به ایران تا زمان بازداشــت، کلیه ی برنامه ها 
و مالقات های پنهان آنها، پوشــش های استفاده شده و خطوط عملیاتی مخرب 
انتقالی به برخی کانون های مرتبط، منجمله به تشــکل غیرقانونی موسوم به )) 
شورای هماهنگی تشــکل های صنفی فرهنگیان (( تحت نظارت کامل امنیتی 
قرار گرفته و مستند شده است. این اطالعیه عنوان کرد: وزارت اطالعات ضمن 
هشدار جدی به کانون های توطئه گر بیگانه و پایگاه های آلوده داخلی آنها اعالم 
می نماید که در پاسداری از امنیت و آرامش مردم عزیز و سربلند ایران اسالمی 
و اقشار و صنوف معزز و خدمت گزار جامعه، کمترین چشم پوشی را روا نمی داند. 
ضمناً در اولین زمان ممکن، بخشی از مستندات صوتی و تصویری به استحضار 

ملّت شریف ایران خواهد رسید.

انهدام مقرهای تروریست های مستقر در 
اقلیم شمال عراق

روابــط عمومی قرارگاه حمزه ســید 
الشــهدا)ع( نیروی زمینی ســپاه از 
دستگیری اعضای یک تیم تروریستی 
در شمال غرب کشور و انهدام پایگاه ها 
و مقرهای تروریســت های مستقر در 
اقلیم شمال عراق خبر داد.به گزارش 
خبرگــزاری فــارس،  روابط عمومی 
قرارگاه حمزه ســید الشهدا )ع( نیروی زمینی ســپاه از دستگیری اعضای یک 
تیم تروریستی در شمال غرب کشور و انهدام پایگاه ها و مقرهای تروریست های 
مستقر در اقلیم شمال عراق خبر داد.روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا)ع( 
نیروی زمینی سپاه  در اطالعیه ای اعالم کرد: در پی شرارت های اخیر گروهک 
های تروریســتی وابسته به اســتکبار جهانی در اعزام تیم های تروریستی برای 
نفوذ و انجام عملیات های ضدامنیتی و خرابکارانه در خاک کشورمان،با اقدامات 
اطالعاتی و عملیاتی دقیق، یک تیم مسلح تروریستی در تور اطالعاتی رزمندگان 
قرارگاه حمزه سیدالشــهدا)ع( نیروی زمینی سپاه قرار گرفت و تمامی اعضای 
این تیم تروریســتی ۵ نفره در شهرستان بانه دســتگیر شدند.بنابراین گزارش 
در پی اعترافات اعضای این تیم تروریســتی به اهداف و نیات خرابکارانه و شوم 
خود علیه ایران اسالمی، از صبح دیروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه پایگاه ها و 
مقرهای تروریست های مستقر در اقلیم شمال عراق هدف حمالت توپخانه ای 
و موشــکی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه قرار گرفت 

و منهدم شدند.

در حاشیه هیئت دولت؛
وزیر کشور: هیچ کاالیی تا اجرای طرح گران 

نمی شود
وزیر کشــور درباره شــایعه افزایش 
قیمت مــرغ و تخم مرغ، گفت: هیچ 
قلم کاالیی تا قبل از طی مسیر قانونی 
گزارش خبرنگار  نمی شــود.به  گران 
مهر، احمد وحیدی وزیر کشور صبح 
دیروز )چهارشنبه( در حاشیه جلسه 
هیئت وزیران در جمــع خبرنگاران 
درباره اینکه گفته می شود مشکالت امنیتی در شهرهای جنوب کشور به ویژه 
در مناطق نزدیک خوزستان وجود دارد، اظهار داشت: اصال اینگونه نیست و همه 
اســتان ها در امنیت کامل هستند. همه چیز عالی، خوب و در امنیت است.وی 
با اشــاره به تمهیدات وزارت کشــور برای جلوگیری از قاچاق کاالهای اساسی، 
تصریح کرد: بله سیاســت ها ابالغ شده و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و استانداران 
مرزی فعال هســتند. با کســانی که به دنبال قاچاق کاال باشند یا بخواهند در 
کشــور کمبود ایجاد کنند، برخورد می شود.وزیر کشور درپاسخ به این سوال که 
آیــا به اتباع خارجی هم یارانه تعلق می گیــرد؟ گفت: خیر، فعال در این مرحله 
تعلــق نمی گیرد.وحیدی در رابطه با نگرانی هایی مبنی بر اینکه افزایش قیمت 
در ۴ قلم اساسی، روی سایر کاالها هم تاثیر بگذارد، خاطرنشان کرد: اوال راجع 
به اقالم به طور کلی تصمیم گیری با ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و بعد 
هم تصمیم با ستاد تنظیم بازار است. ثانیا هیچ مصوبه خاصی در خصوص اقالم 
خاصی صورت نگرفته و آنچه من گفتم و االن تاکید می کنم، هیچ قلمی نمی تواند 
بدون طی این مســیر گران شود. وی افزود: هر گرانی خارج از این مسیر خالف 
مقررات است و سازمان تعزیرات به ویژه با اختیارات جدیدی که کسب کرده با 
این موضوع برخورد می کند. همه باید در چارچوب مقررات رســمی که سازمان 
حمایت پیشنهاد می دهد و ستاد تنظیم مصوب می کند، حرکت کنند.وزیر کشور 
درخصوص اختیارات جدید سازمان تعزیرات گفت: آنها می توانند حد جریمه ها را 

باالتر ببرند و اجازه بستن جاهایی که تخلف دارند را کسب کردند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از معلمان مطرح کردند؛

نسل آینده باید ایستادگی را بیاموزد
تهران-ایرنا- رهبر معظم انقالب اســالمی تاکید کردند: نسل 
نوجــوان و جوان، باید دارای هویت ملی و اســالمی- ایرانی، 
معتمد به نفــس، مقاوم، آگاه از اندیشــه های امام و آرمانها، 
دانشــمند و کارآمد پرورش یابد. به گزارش گروه سیاســی 
خبرگزاری ایرنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح دیروز )چهارشنبه( در دیدار صدها تن از معلمان 
و فرهنگیان، آموزش وپرورش را تربیت کننده نسلی تمدن ساز 
خواندنــد و با تجلیل از تالش های معلمــان به ویژه در دوران 
کرونا و تأکید بر بهبود مســائل معیشــتی آنان گفتند: نسل 
نوجــوان و جوان، باید دارای هویت ملی و اســالمی- ایرانی، 
معتمد به نفــس، مقاوم، آگاه از اندیشــه های امام و آرمانها، 
دانشمند و کارآمد پرورش یابد.ایشان معلمان را مفتخرین به 
هدایت نســل های آینده خواندند و افزودند: هدف از دیدار با 
معلمان برجسته شــدن نقش آنان و تثبیت و ماندگار شدن 
ارزش معلمی در افکار عمومی است تا هم معلم و خانواده اش 
به شغل او افتخار کنند، هم جامعه به معلم به چشم یک فرد 
مفتخر نگاه کند.رهبر انقالب با تشــکر از نکات خوب سخنان 
وزیر آموزش وپرورش افزودند: کشــور از لحاظ قانون، سند و 
تصمیمات خوب، هیچ چیز کم ندارد، مهم این اســت که این 
تصمیمات و قوانیــن با کار جدی و مجاهدانه پیگیری و اجرا 

شوند.

دوره دانش آموزی بزرگترین فرصت برای نهادینه کردن 
آرمان های انقالب است

ایشــان در تبیین دو کاربرد مفهــوم معلمی گفتند: معلم به 
معنای تعلیم دهندگی، ارزش بسیار بزرگی است زیرا خداوند 
به استناد آیات قرآن، تعلیم دهنده است و پیامبر و همه حکما، 
علما، دانشــمندان و شخصیتهای برجسته نظیر استاد شهید 

مطهری نیز دارای این ارزش بسیار واالی معلمی هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: در کاربرد دوم که منطبق 
با کار آموزش وپرورش اســت، عــالوه تعلیم دهندگی، ارزش 
باالتــری نیز وجود دارد زیرا مخاطــب این تعلیم در بهترین 
ســنین تأثیرپذیــری و تربیت پذیری هســتند و تعلیم آنها، 
تأثیرگذاری بسیار بیشتری از تعلیم دیگر قشرها دارد.ایشان با 
اشاره به هدف بلند مدِت ایجاد تمدن نوین و شکوفای اسالمی 
گفتند: منابع انسانی، زیرساخت هر تمدنی به شمار می رود و 
برپاکنندگان تمدن نوین اسالمی نسلی هستند که اکنون در 
اختیار معلمان قرار دارند، بنابراین اهمیت و ارزش کار معلمی 

را باید از این زاویه درک کرد.

این نسل باید در برابر تمدن های منسوخ شده شرق و 
غرب هوشیار باشد 

رهبر انقالب اسالمی گفتند: این نسل با این هدف بسیار بزرگ 
باید دارای هویت ایرانی- اســالمی، اعتقادات محکم و عمیق، 
دارای اعتماد به نفس، خودساخته، هوشیار در برابر تمدن های 
منسوخ شده شرق و غرب، دانشمند و کارآمد باشد تا بتواند آن 
تمدن عظیم را شکل دهد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره 
به تربیت عناصر برجســته در آموزش وپرورِش بعد از انقالب 
افزودند: به برکت تالش معلمان در چهار دهه اخیر، عناصری 
کارآمد در عرصه های مختلف رشد یافته اند اما کافی نیست و 

برای آن تمدن شکوفا، باید این گونه پرورش ها فراگیر شود.
ایشــان فرصت دوازده ســاله آموزش وپرورش را برای تربیت 
چنین نسلی، بی نظیر برشمردند و گفتند: سازماِن گسترده ی 
آموزش وپرورش در همه شهرها و روستاها، زمینه مناسبی دارد 
تا در پرتو تالش و مجاهدت معلمان، ارزشها و آرمانهای انقالب 
را به درستی به دلها و گوشهای آماده ی فرزندان ملت منتقل، و 

هویت اسالمی- ایرانی را در آنها نهادینه کند.

نباید به گونه ای باشد که رتبه های پایین کنکور سراغ 
معلمی بروند

رهبر انقالب، وزارت آموزش وپرورش را دســتگاهی بسیار پر 
عظمت و آینده ساز خواندند و افزودند: از امروزِ آموزش وپرورش 
می توانیم فردای کشــور را حدس بزنیم.ایشــان با تأکید بر 
تمجید واقعی از زحمات معلمان افزودند: البته برای رسیدن 
به وضع مطلوب، مشکالت موجود باید با تدبیر، دانایی، همت، 
مجاهدت و شــکیبایی حل شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
تشریح مســائل الزم برای حل مشکالت، به تدوین متن های 
مناسب آموزشی و تأمین کّمی معلِم مورد نیاز آموزش وپرورش 
اشــاره کردنــد و افزودنــد: کیفیت معلم و تدیّــن، اخالق و 
مهارت های او بســیار مهم اســت و نباید به گونه ای باشد که 
رتبه های پایین کنکور سراغ معلمی بروند، البته امروز هم مثل 

برهه های مختلف معلمان متعهد و دلسوز کم نداریم.

دانش آمــوزان باید پرچم »هویت ملــی و پر افتخار 
اسالمی ایرانی« را هم به اهتزار در آوردند

رهبر انقالب در بیان چند نکته درباره آموزش وپرورش گفتند: 
دانش آموز باید دارای هویت ملی باشد و در کنار اهتزار پرچم 
علم، با اعتماد به نفس، پرچم »هویت ملی و پر افتخار اسالمی 
ایرانی« را هم به اهتزار در آورد.ایشــان با انتقاد از ناآشــنایی 
دانش آموزان با افتخارات کشور از جمله عناصر پر تالش بعد از 

انقالب، بی اطالعی آنان از افکار راهگشای امام خمینی)ره( و 
آرمانهای سرنوشت ساز انقالب و ناآگاهی آنان از حوادث انقالب 
گفتند: معلمان عالوه بر آگاه کردن نسل نوجوان و جوان، باید 

اینگونه مسائل را با دل و جان آنان آمیخته سازند.

نســل آینده باید ارزش و اهمیت ایســتادگی را از 
هم اکنون بیاموزد

ایشان درک ارزش ایستادگی و مقاوم بودن را از دیگر نیازهای 
دانش آموزان دانســتند و افزودند: در جهانی که هر کس، چه 
شرق چه غرب، زور می گوید نسل آینده باید ارزش و اهمیت 
ایســتادگی را از هم اکنــون بیاموزد تا در پرتــو این آموزه ها 
تمدن ســاز شود و ملت و کشور را عزتمند سازد.رهبر انقالب، 
وزارت آموزش وپــرورش را به تفکیک »علــم نافع« از »علم 
غیرنافع« در برنامه درسی دانش آموزان توصیه کردند و گفتند: 
علم نافع علمی است که استعدادهای نوجوان و جوان را شکوفا 
می کند و با سرمایه ســازی برای آینده او، موجب پیشــرفت 
و تعالی کشور می شود.ایشــان در این زمینه افزودند: بعضی 
مطالب در برنامه درســی کنونی، صرفاً محفوظاتی است که 
بدون هیچ ســودی برای حال یا آینده دانش آموزان به ذهن 
آنها سرازیر می شود که باید این موارد شناسایی و از آموزشها 
حذف شــود.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اختصاص 
ساعاتی به آموزش های مهارتی بجای مطالب غیرنافع گفتند: 
مســائلی همچون سبک زندگی اســالمی، تعاون و همکاری 
اجتماعــی، مطالعه و تحقیق، فعالیتهای جهــادی، مبارزه با 
آسیبهای اجتماعی و نظم و قانون گرایی از جمله مهارت هایی 
است که باید در مدرســه آموزش داده، و از دوران کودکی و 
نوجوانی در افراد نهادینه شود.ایشان میزان تحقق سند تحول 
آموزش وپرورش را خرسند کننده ندانستند و گفتند: با گذشت 
بیش از ۱۰ سال از تنظیم سند و رفت وآمد وزیران متعدد که 
البته این تعدد مدیریتها نیز نوعی آسیب و آفت است، به این 

ســند به عنوان یک مجموعه کامل و بهم پیوسته عمل نشده 
اســت.رهبر انقالب اسالمی افزودند: اگر سند نیاز به اصالح و 
تکمیل دارد، مســئوالن این کار را انجام دهند، ضمن اینکه 
برای سنجش پیشرفت سند نیز باید شاخص های کّمی معّین 
شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس در بیان چند نکته درباره 
مســائل معلمان، سنگینی بار اجرای مسائل مهم نظام تعلیم 
و تربیت را بیش از همه بر دوش معلمان دانســتند و گفتند: 
معلمان عزیز که در مقاطــع مختلف همچون دوران انقالب، 
دفاع مقدس و حوادث گوناگون سیاسی با نقش آفرینی درست 
خود، نوجوانان و جوانان را هدایــت می کردند امروز نیز باید 
بیش از همیشه متوجه نقش مهم و مسئولیت بزرگشان باشند 
و مســائلی همچون مشکالت معیشتی نباید موجب خسته و 

ملول شدن یا تحقیر و کوچک انگاشتن کار بزرگ آنها شود.

نوجوانان و جوانان ُدردانه های کشور و امانت هایی بزرگ 
در دست معلمان هستند

ایشــان، نوجوانان و جوانان را ُدردانه های کشور و امانت هایی 
بزرگ در دســت معلمان خواندنــد و افزودند: این امانت های 
گران ســنگ باید در اثر تربیت معلماِن دین باور و دین مدار، به 
افرادی با ارزش افزوده ی باالتِر علمی، اخالقی و رفتاری تبدیل 

شوند.

رهبر انقالب دانشــگاه فرهنگیان و همه مراکز تربیت معلم را 
دارای وظایف سنگین و نیازمند تقویت همه جانبه دانستند و 
گفتند: این مراکز باید از لحاظ امکانات سخت افزاری، مدیریت، 
اساتید، متون آموزشی و فعالیت های تربیتی به گونه ای تقویت 
شوند که بتوانند »معلم مطلوب« تربیت کنند.ایشان با توصیه 
به هماهنگِی رشــته تحصیلی معلمان بــا تدریس آنها تا حّد 
امــکان، به دشــواری های آمــوزش در دوره کرونا و زحمات 
معلمان نیز اشــاره و خاطرنشان کردند: در این دوره، زحمات 
معلمان مضاعف شد که در این خصوص باید صمیمانه از همه 

معلمان تشکر کنیم.

به مسائل معیشتی، بیمه، بازنشستگی و درمان معلمان 
توجه ویژه شود

حضــرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر ســفارش همیشــگی 
خود به بهبود معیشــت معلمان، افزودند: با وجود مشکالِت 
امکانات دولتی، اما به مســائل معیشتی، بیمه، بازنشستگی و 
درمان معلمان توجه ویژه شود.ایشان در پایان سخنانشان، به 
معلمان توصیه کردند با وجــود انتظارات زیادی که از وزارت 
آموزش وپرورش برای عمل بــه وظایفش وجود دارد، منتظر 
تحقــق آن توقعات نمانند و با ابتکارهای شــخصی و روحیه 
خیرخواهی و دلسوزی خود، برنامه های تربیتی دانش آموزان 
و کارهای بزرگ را پیش ببرند.در ابتدای این دیدار، آقای نوری 
وزیر آموزش وپرورش گزارشــی از اقدامــات و برنامه های این 
وزارتخانه در خصوص اجرای سند تحول، استفاده از ظرفیت 
فضای مجــازی و فناوری های نوین در عرصه تعلیم و تربیت، 
توسعه عدالت آموزشــی، مهارت آموزی، پرورش استعدادهای 
درخشــان، رتبه بندی و معیشــت معلمان و تحول در منابع 

درسی بیان کرد.

مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح 
در امور ارتش گفت: ایران در نظام بین 
الملل دارای موقعیت راهبردی است و 
باید در شکل گیری نظم جدید جهانی 
نقش آفرینی کند.به گزارش خبرگزاری 
مهر، امیر حاتمی، مشاور فرماندهی کل 
نیروهای مسلح در امور ارتش در جمع 
دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد 
ارتش، گفت: سرعت تحوالت سیاسی، 
نظامی، فناورانــه، دفاعی و امنیتی از 
موضوعات حائز اهمیتی اســت که در 
ســال های اخیر به صورت مستمر و 
پرشتاب شــاهد آن هستیم، ضروری 
اســت این تحوالت با رویکرد حفظ و 
ارتقای منافع و امنیت ملی کشورمان 
مــورد رصد، بررســی و تحلیل مراکز 
علمی و تحقیقاتــی ارتش و نیروهای 

مسلح قرار گیرد.امیر حاتمی با اشاره به 
تحوالت و درگیری های سال های اخیر 
در کشورهای منطقه و جهان به ویژه 
افغانســتان، عراق، سوریه، آذربایجان، 
ارمنستان، یمن و اوکراین، خاطرنشان 
کرد: جنگ هــا و درگیری های صورت 
گرفتــه در این کشــورها، آموزه های 
بســیار زیادی را برای نیروهای مسلح 
جمهوری اســالمی ایران و دانشگاه ها 
نظامــی دارد که یکــی از وجوه حائز 
اهمیت آن، ســرعت باالی تحوالت و 
تغییرات فناورانه و روش های عملیاتی 
اســت که تأثیرات فوق العاده ای را در 
عرصه این جنگ ها گذاشــته است و 
مهمترین پیام آن به ارتش جمهوری 
اســالمی ایران، الزام قطعی به ارتقاء 
قدرت نظامــی و آمادگی رزمی برای 

ایفای ماموریت بســیار مهم ارتش در 
حفظ تمامیت ارضی و استقالل کشور 
است.مشــاور فرمانــده کل نیروهای 
مســلح در امور ارتــش گفت: یکی از 
الزامات ارتقای قدرت نظامی عالوه بر 
ارتقا آمادگی توجه ویــژه به موضوع 
ارتش جمهوری اسالمی  نو شوندگی 
ایران در ابعاد مختلف اســت که مورد 
تأکید فرمانده معظــم کل قوا بوده و 
شاهدیم که در این ســال ها اقدامات 
ارزشمندی صورت گرفته و با توجه به 
سرعت تحوالت در حوزه های فناورانه و 
تهدیدات می بایست به صورت نوبه نو و 

مستمر مورد اهتمام قرار گیرد.
وزیر ســابق دفاع تصریح کرد: ارتقای 
معیشــت،  منزلت،  روحیه،  انگیــزه، 
آمــوزش و دانش نظامــی کارکنان ، 

توجه به ایده هــا و طرح های خالقانه 
و مبتکرانه، بهره مندی از تسلیحات و 
تجهیزات نظامی پیشــرفته و روزآمد، 
بازنگــری و تدویــن آئین نامه هــا و 
دســتورالعمل های عملیاتــی جدید 
فعالیت ها  درســت  اولویت بنــدی  و 
مهمترین مولفه های نیــل به اهداف 
قدرت آفرینی مطابق نیاز بازدارندگی 
و صحنه های امروزی نبرد اســت.امیر 
حاتمی افزود: اگر تحــوالت رخ داده 
در کشــورهای منطقه نظیر سوریه، 
عراق و یمن به دقــت رصد، حمایت 
و درس هــای الزم از آنهــا کســب 
نمی شد و اگر ســرعت رشد و ارتقای 
توان دفاعی نیروهای مســلح، هم گام 
با ســرعت تحوالت و تهدیدات ایجاد 
شــده در منطقه نبود، بی شک امروز 

شــاهد تســلط گروه های جنایتکار و 
افراطی تکفیری دست پرورده شیطان 
بزرگ آمریکا و نظام سلطه بر ملت های 
مظلــوم منطقه و وجــود یک تهدید 
نهادینه شــده در مرزهای کشورمان 
بودیم.امیر حاتمی با اشــاره به بیانات 
حکیمانه رهبر فرزانه انقالب اسالمی 
در باب وقوع »نظــم جدید جهانی« 
خاطرنشــان کرد: همانگونه که مقام 
معظم رهبری و فرماندهی معظم کل 
قوا با نگاه راهبردی و نافذ خود اشــاره 
فرمودند، با توجه بــه جنگ اکراین، 
امــروز جهــان در آســتانه یک نظم 
بین المللی جدید اســت که حکایت 
از شکســت نظام تک قطبی مورد نظر 
آمریکایی ها به دنبال فروپاشی شوروی 
و نظم دوقطبی دوره جنگ سرد بوده 
و در این دوره، بازیگران جدیدی پا به 
عرصه معادالت جهانــی نهاده اند که 
الجــرم دنیا، در آســتانه ی یک نظم 
جدیــد و نوین قرار گرفته اســت.وی 

با تأکید بــر اینکه ایران در نظم نوین 
جهانی با توجه به موقعیت راهبردی و 
استقالل مثال زدنی اش بایستی نقش 
آفرین باشــد،. تصریح کرد: محافظت 
از اســتقالل و منافــع و امنیت ملی 
کشور عزیزمان، آینده بهتری را برای 
ملت بــزرگ ایران رقم خواهد زد.امیر 
حاتمی الزمه این نقش آفرینی را حفظ 
و ارتقای قدرت ملی دانســت و تاکید 
کرد: قدرت نظامی یکی از مولفه های 
اصلــی و ضروری قدرت ملی اســت 
که نبایســتی در تقویت روز افزون آن 

کمترین تردیدی وجود داشته باشد.

امیر حاتمی:

ایران در نظام بین الملل دارای موقعیت راهبردی است

معــاون هماهنگ کننده ارتــش تحریم هــا را عاملی برای 
پیشــرفت و خودکفایی نیروهای مســلح دانســت و گفت: 
مدرن ترین ناوچه ها را در اختیار داریم که از توانایی آفندی 
و پدافندی برخوردار هستند.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر 
دریادار حبیب اهلل ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در 

گفت وگویی به راهبردهای دانش بنیان در نیروهای مســلح 
پرداخت و با اشــاره به فرمان امام خمینی )ره( در سال های 
ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی مبنی بر خودکفایی نیروهای 
مســلح اشاره و بیان کرد: آن فرمان امروز منجر به تولیدات 
عظیم و »هایتک« شده است؛ همچنین با فرمان رهبر معظم 
انقالب اسالمی مبنی بر تشــکیل جهادهای خودکفایی در 
نیروهای مسلح، این مسیر پر افتخار ادامه یافته است.معاون 
هماهنگ کننده ارتش، تحریم ها را عاملی برای پیشــرفت و 
خودکفایی نیروهای مسلح دانست و گفت: نیاز به تجهیزات 
باعث شد که نیروهای مســلح در مسیر رفع نیازهای خود 
حرکت کنند و به ســمتی بروند که همــه تجهیزات مورد 

نیازشان در داخل کشــور ساخته می شود.دریادار سیاری با 
بیان اینکه ساخت تجهیزات پیشرفته در نیروهای مسلح را 
در ابتدا با مهندســی معکوس آغاز کردیــم، عنوان کرد: به 
مروز زمان در ســاخت تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح 
پیشرفت کرده ایم و امروز از ایده تا محصول نهایی را خودمان 
تولید می کنیم؛ همین مسئله سبب تفاوت بسیار زیاد میان 
داشــته های ایران و کشــورهای دیگر در تجهیزات نظامی 
شده است.وی با اشــاره به اینکه امروز برای ساخت وسایل 
و تجهیزات پیشــرفته نظامی از مهندسی معکوس استفاده 
نمی کنیم، افزود: در ســال های نخســت پیــروزی انقالب 
اســالمی این کار انجام می شــد، اما امــروز همه تجهیزات 

نظامی به دســت جوانان دانشــمند ایرانی ساخته می شود.
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: خودکفایی در نیروهای 
مسلح آسان نیســت و واقعاً کار سختی است؛ اما چون نیاز 
داشتیم و از سوی دیگر تحریم هم شدیم، ضمن بهره مندی 
از دانش، همت، غیرت و جدیت، از همه توانمندی های کشور 
اســتفاده کرده ایم و با پای کار آوردن اساتید، دانشجویان و 
اهل تفکر به آنچه نیاز داریم، دســت پیدا می کنیم.دریادار 
ســیاری خاطرنشــان کرد: امروز مدرن ترین ناوچه ها را در 
اختیار داریم؛ زیرا هم توانایــی آفندی دارد و هم از توانایی 
پدافندی در سطح دریا و در مقابل حمالت هوایی، دریایی و 

زیر دریا برخوردار است.

امیر دریادار سیاری:

تجهیزاتموردنیازنیروهایمسلحرادرکشورخودمانتولیدمیکنیم
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گزیده خبر

در حاشیه جلسه دولت
توضیح وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمت 

برخی کاالها
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشــاره 
به موضــوع اصالح نظــام پرداخت 
یارانــه ها،  گفت: در مــورد افزایش 
قیمت برخی کاالهــا باید بگویم به 
هرحال این اقالم، کاالهایی هستند 
که اقالم مشتقه دارند که با افزایش 
قیمت آن ها، مشتقات آن ها نیز باید 
به لحــاظ اقتصــادی تغییر قیمت 

متناسب داشته باشــد.به گزارش ایسنا،  احسان خاندوزی در حاشیه جلسه 
دیــروز هیات دولت درباره اصالح نظــام پرداخت یارانه ها گفت: با توجه به 
اینکه این سیاست ابعاد مختلفی دارد، دولت اساسا قبل از اینکه وارد مسئله 
ارز ترجیحی و تغییر یارانه کاالهای اساســی شود، مصوبات مربوط به سایر 
بخش هــا و اقالمی که می توانند تحت تاثیر قــرار بگیرند مثل بازار خودرو، 
مسکن، بهداشت و... پیش از این تصمیم گیری کرده است.وی ادامه داد: اگر 
به مصوبات دولت در دو هفته گذشــته نگاه کنید در مورد مسکن، بهداشت 
و درمــان، خودرو و ... وزرا مصوباتی را آورده بودند تا مطمئن شــویم ابعاد 
این افزایش قیمت ها بر روی سایر کاالها از طریق سیاست های خنثی کننده 
جبران خواهد شــد.وزیر اقتصاد بیان کرد: اما در مورد افزایش قیمت سایر 
کاالها باید بگویم به هرحال این اقالم، کاالهایی هســتند که اقالم مشتقه 
دارنــد و با افزایش قیمت آن ها، مشــتقات آن ها نیز باید به لحاظ اقتصادی 
تغییر قیمت متناسب داشته باشد. برای این که این اتفاق کنترل و مهار شود 
و یک باره در فضای روانی جامعه اضطراب ایجاد نکند، از پیش وزارت صمت 
یعنی ســازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده مکلف شده است هم 
برای اقالم و هم برای مشتقاتشان قیمت گذاری اعالم کند و فکر کنم دستور 
جلســه امروز اســت که قیمت این اقالم نهایی شود و رسما به اتحادیه ها و 
اصناف اعالم شود و امروز ستاد تنظیم بازار آن ها را مصوب خواهد کرد.وی 
در پایان گفت: امیدواریم با تالش های وزرای بهداشــت و راه و شهرســازی 
و غیره و سیاســت هایی که در حوزه بهداشت، مســکن و... اتخاذ می شود 

خنثی کننده اثر قیمتی باشد.

سخنگوی دولت؛
جاماندگان از یارانه چه کنند؟

ســخنگوی دولــت گفت: ســازمان 
هدفمندی یارانه ها به زودی ســایتی 
را معرفی خواهد کرد که امکان ثبت 
برای جامانــدگان وجود خواهد  نام 
داشت.به گزارش ایسنا، علی بهادری 
جهرمی صبح دیروز )چهارشنبه( در 
حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره 

زمان برداشت یارانه واریزی گفت: در خصوص زمان برداشت مبالغ یارانه های 
واریزی مطابق اطالعیه ستاد مربوطه، به تدریج میزان امکان برداشت و زمان 
آن اطالع رسانی خواهد شد و بلند مدت نخواهد بود و با زمان اعالم قیمت ها 
این امکان فراهم خواهد شــد.وی افزود: این موضوع که برای کســی یک ماه 
واریز شــده صحت ندارد بلکه برای همه بزرگواران دو ماه واریز شده است که 
مسدود است و متعاقباً آزاد خواهد شد. برای میزان دهک بندی سایت وزارت 
رفاه در حال پاسخگویی است. برای سه دهک پایین معادل ۴۰۰ هزار تومان 
به ازای هر نفر و دهک چهارم تا ۹ معادل ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر بوده 
است و برای اعتراض نسبت به میزان واریزی و دهک بندی سایت وزرارت رفاه 
در حال پاســخگویی است. وی ادامه داد: در مورد کسانی که ثبت نام نکردند 
به دلیل اینکه از ســال ۹۳ ثبت نام جدید صورت نگرفته و قرار است حمایت 
صورت گیرد، ســازمان هدفمندی یارانه ها به زودی ســایتی را در این زمینه 
معرفــی خواهد کرد که امکان ثبت نام وجود خواهد داشــت و اطالعات الزم 
برای ثبت نام به زودی اطالع رسانی خواهد شد.بهادری جهرمی افزود: امروز 
در جلسه دولت گزارشی از روند و پیشرفت برنامه های اصالح در نظام پرداخت 
یارانه ها که در طول ســال های گذشته برای مردم مشکالتی ایجاد کرده بود، 
طرح شد. بالفاصله بعد از این جلسه، جلسه ستاد تنظیم بازار در حال برگزاری 
اســت و تقریباً به صورت روزانه جلسات این ســتاد در حال برگزاری است.

سخنگوی دولت گفت: امروز مصوباتی در صحن دولت داشتیم. هیات وزیران 
موافقتــی درباره لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های دیپلماتیک و خاص 
بین دولت ایران و قطر داشت که این کار پیرو سفری که دو ماه پیش رییس 
جمهور به کشــور قطر داشت و در چارچوبیتوافقاتی که در آن کشور بین دو 
رییس جمهور صورت گرفته بود،  انجام شــد. پیش از این هیات وزیران دولت 
قطر تصویب کرده بود و روادید را برای گذرنامه های دیپلماتیک و خاص لغو 
کرده بود تا رفت و آمدها و ارتباطات با ســهولت بیشــتری برقرار شود. امروز 
هیات وزیران با این مصوبات موافقت کرد ان شــاءاهلل این شرایط در ظرفیت 
جام جهانی نیز قابل استفاده خواهد بود.وی ادامه داد: همچنین هیات وزیران 
مجوزی را به وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی اعطا کرد تا بتواند در زمینه های 
فرهنگی و آموزشی و علمی و ورزشی و جوانان و رسانه های گروهی موافقت 
نامه ای را بین ایران و لهستان پیش امضا کند. وزیرفرهنگ و  ارشاد اسالمی 
با هماهنگی کــه پیش از این با وزارت امور خارجه و معاون حقوقی شــکل 
گرفت، در نظر گرفته شــد تا بتواند فرایندهای تصویب و نهایی شدن بعد از 
پیش امضا را پیگیری کند.وی افزود: اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی 
و فرش دســتباف و احیای بهره برداری از اماکن تاریخی مشکالتی داشت که 
مانع می شــد تا بتوان از توسعه صنایع دستی حمایت کرد که این اساسنامه 
به پیشــنهاد وزارت میراث فرهنگی و با تاییدی که معاونت حقوقی داشــت، 
در هیات دولت بحث شــد و به تصویب رســید. در خصــوص برخی از طرح 
هایی که در مجلس جاری است هیات وزیران نیز تصمیم گیری هایی داشت.  
همچنین  آیین نامه ای در خصوص تامین و پرداخت شــهریه خانواده های 
شــهدا و جانبازان و ازادگان پیش از این وجود داشت که معضالتی داشت و 
مشــکالتی را برای خانواده شهدا و آزادگان و ایثارگران داشته که با پیشنهاد 
بنیاد شهید و کمیسیون علمی در دفتر دولت و موافقتی که از سازمان برنامه 
اخذ شد در  این آیین نامه اصالحاتی صورت گرفت که تا  پس از این مشکالتی 
در خصوص تامین شهریه در این خانواده ها نباشد. وی درباره  ماده ۱۰۶ قانون 
کار گفت: با توجه به این که  شــورای حفاظت فنی صالحیتی را برای حوزه 
های فنی محیط کار داشته، اعتقاد هیات وزیران این بود که همین شورا ایین 
نامه و مصوباتی برای تعیین حوزه های فنی داشــته باشد. با توجه به اختالف 
دیدگاهی که بود ، دولت الیحه استفساریه ای برای ماده ۱۰۶ تصویب کرد که 

برای مجلس ارسال شود.

5G تشریح فعالیت های همراه اول در 
چالش ها و وظایف بخش های مختلف اکوسیستم 

ارتباطی در توسعه نقشه راه ملی ترسیم شد
معاون فنی و توســعه شبکه همراه اول در ســمینار تخصصی نسل پنجم ارتباطات که در 
کیش برگزار شد، ضمن تشریح فعالیت های این اپراتور برای راه اندازی شبکه 5G، در حضور 
مدیران ارتباطی کشور و رگوالتور ارتباطی به ظرفیت ها و چالش های پیش روی توسعه این 
فناوری به شــکل تجاری تا افق 2۰25 پرداخت.مرتضی طاهری بخش با اشــاره به برنامه 
توســعه امسال اپراتور اول گفت: برای امســال نقاط پرترافیک شهرهای بزرگ را به شکل 
هات اسپات، سرویس 5G می دهیم؛ اما برای توسعه و ایجاد پوشش بیشتر، نیازمند افزایش 
درآمد هستیم.وی یادآور شد: مرکز تحقیق و توسعه همراه اول، مطالعات و شناخت فناوری 
۶G را نیز شــروع کرده که مانند رویه مواجهه با فناوری 5G بتوانیم خودمان آن فناوری را 
در کشور بومی کنیم.در جریان این سمینار صادق عباسی شاهکوه، رییس سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطــات رادیویی نیز اظهار کرد: در حال حاضر درآمد اپراتورهای تلفن همراه 

برای سرمایه گذاری در نسل پنجم ارتباطی کافی نیست و ما به این موضوع واقف هستیم.

 زمان تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان
 مشخص شد

طبق آخرین گفته مســئوالن قرار است فرایند تعیین تکلیف و نقل و انتقال سهام عدالت 
متوفیان به وراث این افراد تا شهریور ماه انجام شود.به گزارش ایسنا، از میان ۴۹ میلیون نفر 
مشمول سهام عدالت حدود سه میلیون نفر فوت شده اند اما طی این سال ها امکان انتقال 
سهام متوفیان به وراث وجود نداشته است. البته بارها از سوی مسئوالن چه در دولت فعلی 
و چه در دولت گذشته وعده انتقال این سهام داده شده اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است. 
البته باید به این نکته توجه داشــت که سود سالیانه ای که طی این سال ها برای مشموالن 
دیگر واریز شــده اســت برای متوفیان محفوظ مانده و به محض تعیین تکلیف، به حساب 
وراث واریز خواهد شــد.پیش از این اعالم شــده بود که وراث این افراد باید امور مربوط به 
انحصار ورثه را انجام دهند و پس از آن در انتظار راه اندازی سامانه الکترونیکی برای تقسیم 
سود ســهام متوفی به وراث منتظر بمانند. پس از راه اندازی این سامانه سود سهام عدالت 
فرد متوفی، بر اســاس انحصار ورثه، به حساب وراث واریز خواهد شد.بر این اساس پیمان 
حدادی - مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - درمورد سهام عدالت متوفیان اعالم 
کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده گذاری مرکزی با قوه قضاییه مکاتبات و 
جلسات زیادی در این رابطه داشتند. قوه قضاییه اطالعاتی به شرکت سپرده گذاری مرکزی 

داده اما قابلیت استفاده به صورت فنی را ندارند زیرا با شاکله مناسبی تهیه نشده است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی:
جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر کلیبر ۲۳ 

اردیبهشت برگزار می شود
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شــرقی گفت: 
جشــنواره فرهنگی ورزشی عشایر قره قیه شهرستان کلیبر جمعه 2۳ اردیبهشت ماه 
جاری در محل قشــالق هارنا در این شهرستان برگزار می شود.حبیب ستوده نژاد در 
جلسه هماهنگی برگزاری این جشنواره گفت: پیش بینی می شود حدود ۷۰ هزار نفر 
در محل برگزاری این جشنواره حضور یابند و در این راستا تدابیر و هماهنگی های الزم 
انجام شــده است.وی اضافه کرد: در این جشنواره که در دو بخش فرهنگی و ورزشی 
برگزار می شــود در بخش ورزشی شاهد برگزاری مســابقات سوارکاری، تیراندازی با 
کمان بر روی اســب، مچ اندازی، والیبال ماسه ای، چوب کشی، طناب کشی و کشتی 
بومی خواهیم بود و حرکات آیینی بومی و محلی بخش دیگری از این جشنواره خواهد 

بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

برداشتیارانههایواریزشدهدرهمینماهتعیینتکلیفمیشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان احتمالی برداشت 
یارانه ها گفت: این موضــوع باید در همین ماه تعیین تکلیف 
شود.به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در حاشــیه جلســه هیئت دولت گفت: از شهریور 
۱۴۰۰ به این  طرف بین ۴۰ تا ۸۰ درصد کاالها تغییر قیمت 
داشتند و مجبور شــدیم که مبلغ یارانه ها را بیشتر کنیم که 
پوشــش قانونی تا حدودی داده شــود.وی در پاســخ به این 
ســوال که چند میلیون خانوار یارانه دریافت کرده اند؟ گفت: 
با پرداختی که انجام می شــود از لحاظ دهــک درآمدی، ۹ 
دهــک یارانه دریافت می کنند.میرکاظمی در ارتباط با تدابیر 
اتخاذ شده در خصوص اتباع خارجی نیز تصریح کرد: در این 
مرحله که روی کاالهای اساسی، یارانه داده می شود تصمیمی 
درخصوص این اتباع گرفته نشــده اســت و تصمیمات تنها 
مربوط به مردم خودمان است. در مورد نان و دارو احتماال باید 
برنامه ای دیده شود که تا اطالع ثانوی یارانه آن ها قطع نخواهد 
شد و همان روند سابق برای نان های خبازی و دارو ادامه دارد. 
اگر روش جایگزین بیاید برای آن ها یک فکری می شــود، اما 
در این مرحله برای اتباع بیگانه چیزی در نظر گرفته نشــده 
اســت.رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی راجع 
به مسدود شدن حساب یارانه های واریزی و صحت این مسئله 

گفت: این حساب بانکی کسانی است که قبال یارانه می گرفتند 
و این یارانه نیز در همان جا رفته است و این مبلغ نگاه داشته 

شده است و هروقت طرح اجرا شود ماه به ماه آزاد می شود.
وی درباره حذف یارانه معیشــتی و یارانه ۴5 هزار تومانی نیز 

یادآورشــد: این یارانه ای که واریز شــده است تجمیع یارانه 
معیشتی و ۴5 هزار تومانی است که در یک حساب جمع شده 
است.میرکاظمی درباره کســانی که یارانه تا به حال دریافت 
نمی کردند نیز بیان کرد: وزارت رفاه، طبق قانون بودجه ســه 
ماه فرصت داشــته تا دهک ها را پاالیــش کند و آن هایی که 
درآمد باال داشــتند را تعیین تکلیــف کند و کمک کند افراد 
جدید از دهک هــای پایین را که جا مانده بودند به این طرح 
وارد کنــد و وزارت رفــاه این کار را انجــام می دهد و اگر از 
خودشان ســوال کنید اطالعات دقیق تری به شما می دهند.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه در پاســخ به سوالی راجع به 
این که ۶ ماه بررسی جامانده ها زمان می برد؟ گفت: من چنین 
چیزی را نشــنیدم و قائدتا باید با وزارت رفاه صحبت شود که 
اگر چنین چیزی هســت اصالح شود و این روند تسریع شود 
و به ســرعت بررسی کنند. هر زمانی هم که جواب دادند باید 
ما به تفاوت به آن ها پرداخت شــود.وی راجع به یارانه نان نیز 
اعالم کرد: تــا زمانی که اطمینان حاصل نکنیم، هیچ اتفاقی 
برای مردم نمی افتد همین یارانه خبازی ها ادامه دارد و ممکن 
است تا پایان سال نیز این روند ادامه داشته باشد.میرکاظمی 
درباره زمان احتمالی برداشــت یارانه ها نیز گفت: این موضوع 

باید در همین ماه تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم آزادسازی ارز ۴2۰۰ تومانی را از نتایج برجام 
خواند و گفت: دولت مردمی سیزدهم مجبور است با پذیرش آثار اجتماعی ارز ۴2۰۰ 

تومانی را حذف کند.به گزارش ایسنا، مهدی طغیانی در جلسه علنی دیروز)چهارشنبه( 
مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی با اشاره به آزادسازی ارز ۴2۰۰ تومانی گفت: 
همه توجه دارند که این موضوع ثمره تلخ دلبستن به وعده های دشمن در برجام بود. 
امروز نصیب مردم شد و دولت مردمی سیزدهم مجبور است با پذیرش آثار اجتماعی 

آن را حذف کند.

 بسته های مختلف مدیریت بازار ارزی و نظارتی خوب ارائه شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم تأکید کرد: بسته های مختلف مدیریت بازار 
ارزی، تجاری و نظارتی خوب برای اینکه جراحی اقتصادی موفق باشد و به نتیجه برسد 
باید اعمال شود و همچنین توجیه نمایندگان به مردم نسبت به این تصمیم ضروری 

است اما متأسفانه همچنان این ضرورت و الزام به درستی جا نیفتاده است.

برنامه ریزی درســتی درباره اصالح حکمرانی آب در حوزه زاینده رود شکل 
نگرفته است

این عضو کمیســیون اقتصادی مجلس یازدهم دربــاره مدیریت آب در فالت مرکزی 
گفت: خشکی زاینده رود نتیجه حکمرانی غلط سال های قبل است. از دولت سیزدهم 
امید و از سویی مطالبه داریم که با تدبیر درست این وضعیت را بهبود بخشد. متأسفانه 
همچنان برنامه ریزی درســتی در مورد اصالح این حکمرانی پس از هشت ماه توسط 
وزارت نیرو صورت نگرفته است؛ در حالی که فرونشست زمین، نابودی محیط زیست 
و از بین رفتن معیشــت کشاورزان منتظر تدبیر ما نمی ماند و باید در اسرع وقت وارد 
اقدام عملی شــویم.وی با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به اصفهان منتظر تدابیر 
عملی هستیم، گفت: شفافیت، انسجام در تصمیم گیری، عمل به قانون و پاسخگویی 
اجزای این حکمرانی درست در بحث مدیریت و حکمرانی آب در فالت مرکزی است.

طغیانی: 

دولت مجبور است آثار اجتماعی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی را بپذیرد
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گزیده خبر

خیز بلند شرکت گاز استان هرمزگان در 
راستای تحقق شعار سال

مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان  از اتمام پروژه ۲۰ اینچ ارتباطی پاالیشگاه 
گاز ســرخون و نیروگاه گازی خلیج فارس در اردبیهشت ماه سال جاری، خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان هرمزگان، فواد حمزوی، مدیر 
عامــل، در این خصوص افزود:  پروژه اجــرای  دو کیلومتر خط انتقال ۲۰ اینچ 
نیروگاه گازی خلیج فارس جهت حفظ تولید گاز و ســایر محصوالت پاالیشگاه 
گاز سرخون با ایجاد امکان جذب گاز کم فشار پاالیشگاه  در اردیبهشت ماه سال 
جاری، تزریق گاز شد.وی افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری )مد ظله 
العالی(  در خصوص نامگذاری و شــعار ســال این پروژه جهت افزایش انعطاف 
پذیری عملیات منتج به استمرار تولید پاالیشگاه سرخون  انجام شد  به طوری 
کــه در صورت عدم امکان مصرف گاز تولیدی پاالیشــگاه در صنایع غرب بندر 
عباس به هر دلیل امکان  جذب از طرف نیروگاه خلیج فارس فراهم شده است.

با حضور نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي  
اتاق کنترل مرکزي  طرح تصفیه گازوئیل 
شرکت پااليش نفت اصفهان افتتاح شد

به عنوان گام اساســی شروع عملیات پیش راه اندازی  
و راه اندازی اتاق کنترل مرکزی طرح تصفیه گازوئیل 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان افتتاح شد. فعالیت راه 
اندازی پــروژه تصفیه گازوئیل شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان با هدف تولیــد گازوئیل یورو ۵ از تیرماه آغاز 
می گردد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ضمن تقدیر از فعالیت 
های ارزشــمند این شــرکت گفت: در اقتصاد کشــور نیاز داریم به پروژه هایی 
روی بیاوریم که ارزش افزوده باالیی داشته باشد. تمرکز بر روی مباحث زیست 
محیطی کشور و کالن شهر اصفهان، ارتقای کیفیت سوخت ناوگان حمل و نقل 
به استانداردهای یورو ۵ ، در کنار درآمد زایی اجرای پروژه تصفیه گازوئیل، بسیار 

مباهات انگیز است.

واحد يک بخار نیروگاه بندرعباس وارد مدار 
تولید شد

سرپرســت معاونت بهره برداری نیروگاه بندرعباس از 
وارد مدار شــدن  واحد یک بخار ایــن نیروگاه پس از 
تعمیر G.R.FAN خبر داد.بــه گزارش روابط عمومی 
شــرکت مدیریت تولید برق هرمــزگان مهدی مرادی 
عنــوان کرد: این واحد که به دلیل تعمیر G.R.FAN و 
در جهت رفع موانع تولید و افزایش تولید و آمادگی برای پیک تابســتان از مدار 
خارج شــده بود، پس از تعمیرات فشرده و شبانه روزی ۱۲ روزه، به مدار تولید 
بازگشت.سرپرست معاونت بهره برداری نیروگاه بندرعباس افزود: در این برنامه 
عملیاتی،بازکردن عایق، برشکاری پوسته جهت دمونتاژ ایمپلر و روتور، بازکردن 
یاتاقانها، خارج کردن ایمپلر آســیب دیده از محل، بازسازی شیپوری دوسمت، 
نصب شــیپوری همراه با روتور، سنگ زنی محل نصب پوسته ها، مونتاژ پوسته، 
جوشــکاری، عایق بندی، نصب یاتاقانها و کوپلینگ بر روی روتور و آالیمنت  و 

کارهای روتین انجام شد.

مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان خبر داد؛
رشد ۸۶ درصدی جابجايی مسافر از طريق 

ناوگان ريلی
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: مدیرکل راه آهن منطقه 
آذربایجان گفت: میزان جابجایی مسافر از طریق ناوگان 
ریلی این منطقه در فرودین ماه ســال ۱۴۰۱ نســبت 
به مدت مشابه ســال ۱۴۰۰، ٨۶ درصد افزایش یافت.

محمدرضا قربانی افزود: در فروردین ماه سال گذشته از 
طریق ناوگان ریلی منطقه آذربایجان نود دو هزار و ۱۲٨ مســافر جابجا شد، در 
حالی که تعداد مسافر جابجا شده در فروردین ۱۴۰۱، یکصد و هفتاد و یک هزار 
و ۴۶۵ نفر است.وی اظهار داشت: این تعداد مسافر جابجا شده از طریق ناوگان 
ریلی این منطقه درفروردین ماه شامل یکصد و چهل و نه هزار و ۱۵۵ مسافر بین 

شهری و بیست و دو هزار ۳۱۰ نفر مسافر حومه ای است.

 انجام بیش از 25۶ مورد مالقات مردمی 
توسط مديرعامل شرکت گاز استان گلستان

علی طالبی مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان با بیان خبرفوق گفت: در 
راستای مسئولیت اجتماعی  تعداد  ۲۵۶  مورد مالقات حضوری  با مردم در این 
شرکت در سال  ۱۴۰۰  انجام شده است.طالبی  در این خصوص بیان داشت: 
برنامه مالقات عمومی ودیدار چهره به چهره مردم با مســئولین از برنامه های 
مهم و مردمی بوده که سه شنبه های هرهفته انجام می شود که در این رابطه 
هم استانیهای گرامی با تعیین وقت ، مشکالت و درخواستهای مورد نظر خود را 
بصورت حضوری بیان نموده که مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد.وی افزود: 
درسال گذشته تعداد ۳٨ جلسه مالقات عمومی در این شرکت  انجام شده که 

در همین رابطه  ۲۵۶ مورد  مالقات صورت پذیرفته است .

پیش بینی نفت ۱۰۷ دالری در آمريکا
اداره اطالعــات انرژی آمریکا )EIA( پیش بینی کرد میانگین قیمت هر بشــکه نفت 
برنت در سه ماهه دوم امسال به ۱۰۷ دالر می رسد.به گزارش ایسنا، میانگین قیمت 
هر بشــکه نفت برنت در آوریل ۱۰۵ دالر بوده است.اداره اطالعات انرژی آمریکا در 
گــزارش »دورنمای انرژی کوتاه مدت« پیش بینی کرد قیمتهای نفت در نیمه دوم 
ســال ۲۰۲۲ به ۱۰۳ دالر در هر بشکه کاهش پیدا می کند و میانگین آنها در سال 
میالدی آینده به ۹۷ دالر خواهد رســید که بیش از دو برابر میانگین قیمت ســال 
۲۰۲۰ است.با این حال این سازمان هشدار داد که این پیش بینی ها در پنجم ماه مه 
پیش از این که پیشنهاد ممنوعیت واردات نفت روسیه به اتحادیه اروپا مطرح شود، 
انجام شده بود و در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، قیمتها افزایش بیشتری پیدا 
خواهند کرد.طبق برآورد اداره اطالعات انرژی آمریکا، میانگین قیمت وست تگزاس 
اینترمدیت در ســال ۲۰۲۲ به ۹٨ دالر و ۲۰ سنت می رسد و سال آینده به قیمت 

پایین تری کاهش پیدا خواهد کرد.
تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۲ به ۱۱.۹ میلیون بشکه در روز بالغ می شود که ۷۰۰ 
هزار بشکه در روز باالتر از سال میالدی گذشته است. با این حال اداره اطالعات انرژی 
آمریکا میزان تولید در سال ۲۰۲۳ افزایش قابل توجه تری پیدا کرده و به ۱۲.٨ میلیون 
بشکه در روز بالغ شود.اداره اطالعات انرژی آمریکا مصرف جهانی نفت و سوختهای 
مایع را ۹۷.۴ میلیون بشکه در روز تخمین زد که ۲.۱ میلیون بشکه در روز باالتر از 
پیش بینی آوریل گذشته است. پیش بینی می شود میزان مصرف کل سال ۲۰۲۲ به 
۹۹.۶ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که ۲۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از برآورد 
آوریل است.بر اســاس گزارش اویل پرایس، اداره اطالعات انرژی آمریکا برآورد کرد 
میانگین قیمت بنزین که اخیرا در آمریکا به رکورد باالی جدیدی صعود کرده است، 
امسال به ۳.٨۲ دالر در هر گالن و سال آینده به ۳.۵۱ دالر در هر گالن می رسد که 

باالتر از ۳.۰۲ دالر در سال ۲۰۲۱ و ۲.۱٨ دالر در سال ۲۰۲۰ است.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی
قیمت بنزين تغییر نمی کند

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و 
پخــش فرآورده هــای نفتی تاکید 
کرد که قیمــت بنزین با تغییر در 
راستای اصالح نظام یارانه ها تغییر 
نمی کند و این مســاله ارتباطی با 
بنزین نخواهد داشت.جلیل ساالری 
در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه 
در شرایط فعلی صحبت و برنامه ای 
برای تغییر نرخ بنزین مطرح نشده 

است، تاکید کرد: قیمت بنزین با تغییر در نظام یارانه ها تغییر نمی کند و این 
مساله ارتباطی با بنزین نخواهد داشت.وی با بیان اینکه بنزین بدون تغییر 
قیمت توزیع خواهد شــد و تغییری در نحــوه توزیع بنزین در جایگاه های 
عرضه ســوخت ایجاد نخواهد شــد، قیمت بنزین یارانه ای ۱۵۰۰ تومان و 
بنزین آزاد نیز همچنان ۳۰۰۰ تومان خواهد بود.مدیرعامل شــرکت ملی 
پاالیــش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه هیــچ کدام از جایگاه ها 
اجــازه تغییر قیمت در بنزین را ندارند، گفت: اگر جایگاهی چنین کاری را 
انجام دهد با جدیت با آن برخورد خواهیم کرد، بنابر این مردم نگران تغییر 
قیمت بنزین نباشند.ساالری با تاکید بر اینکه سیستم سوخت رسانی مانند 
روال ســابق خواهد بود و هیچ تغییری در برنامه ها ایجاد نشده است، اظهار 
کرد: جایگاه ها موظف به سوخت رســانی با قیمت های قبلی هستند و اگر 
مردم موردی مشاهده کردند باید این موضوع را به سامانه ۰۹۶۲۷ گزارش 
دهند.به گفته وی، به هیچ عنوان تغییری در قیمت ها رخ نخواهد داد و هیچ 

برنامه ای نیز برای این مساله وجود ندارد.

صنعت نفت در دولت سیزدهم

افزایش ۳۰۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی
از جمله دســتاوردهای صنعت نفت در دولت ســیزدهم 
افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت و افزایش ۳۵۰ درصدی 
میعانات گازی بوده است که در این میان وصول درآمدهای 
حاصــل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، 
فرآوردهای نفتی و محصوالت پتروشیمی نیز ۳۰۰ درصد 

افزایش داشته است.
به گزارش ایســنا، برای افزایش صادرات نفت، راه اندازی و 
عملیاتی شدن ردیف نفت خام سبک صادراتی تلمبه خانه 
غرب کارون انجام شــد. همچنین برای اولین بار صادرات 
ریلی نفت خام به کشورهای شمالی دریای خزر و گشایش 
دروازه هــای جدیــد صادراتی نفت در دولت ســیزدهم 
صورت گرفت.راه اندازی چهار مخزن ذخیره ســازی ال پی 
جی پارس جنوبی و انجام صــادرات ال پی جی، افزایش 
۳ میلیون بشکه ای ظرفیت ذخیره سازی نفت خام کشور 
و طراحی نرم افزار سیســتم سوپروایزری میترینگ جهت 
افزایش دقت انــدازه گیری نفت خــام صادراتی از دیگر 
اقدامات صورت گرفته برای افزایش ظرفیت صادرات نفت 

در کشور بوده است.

فروش بیش از 180 هزار تن میعانات گازی در بورس 
انرژی

در کنــار افزایش صادرات نفت خام، صادرات فرآورده های 
نفتی شامل نفت کوره، گازوئیل، بنزین و میعانات گازی با 
توجه به محدودیت های بین المللی و تحریمی های ظالمانه 
نیز تداوم داشته که در تامین ارز کشور نقش داشته است.

همچنیــن فروش بیش از ۱٨۰ هزار تن میعانات گازی در 
بــورس انرژی با ارزش ریالی بیــش از ۱۹.۷ هزار میلیارد 
ریال انجام شــد. تداوم صادرات فراوردهای نفتی شــامل 
نفــت کوره، گازوییل و بنزین ومیعانــات گازی باتوجه به 
محدودیت های بیــن المللی وتحریم های ظالمانه گاهی  

مهم درتوسعه صادرات بوده است.

بازگشت ظرفیت تولید نفت به پیش از تحریم ها
اما در حوزه افزایش ظرفیت تولید و توسعه میادین نفت نیز 
اقداماتی صورت گرفت که میتوان به بازگرداندن ظرفیت 
تولید نفت خام به میزان قبل از شــروع نفت خام با انجام 
اقدامــات جهادی از ابتدای مهر ماه ســال ۱۴۰۰ نام برد 
که در این راســتا ۳ میلیون و ٨۳٨ هزار بشکه در روز به 
ظرفیت تولید نفت خام کشور اضافه شد.اقدامات چاه محور 
از جمله عملیات ترمیمی و تعمیری روی چاه های تولیدی 
نفــت با انجام حدود ۱٨۰۰ عملیات درون چاهی، عملیات 
حفــاری و به مدار تولیــد آوردن ۱۳ حلقه چاه در میدان 
آزادگان جنوبــی و رســاندن تولید این میــدان از ٨۰ به 
۱۰۳ هزار بشــکه در روز، تعمیرات اساســی تاسیســات 
ســطح االرضی تولید نفــت و گاز و آمادگی کامل جهت 
بازگشــت به تولید حداکثری با انجــام حدود ۲۵۰ مورد 
تعمیرات اساسی، تعمیرات اساســی خطوط انتقال نفت 

خام مربوط به ۲۳۰۰ کیلو متر خط لوله، نصب پمپ های 
درون چاهی در میادین آبان، پایدار غرب، سروش و نوروز، 
بهینه سازی سیستم فرازآوری با گاز برای ٨۰ حلقه چاه در 
غرب کارون و بازسازی و تعمیر خطوط لوله جریانی انتقال 
نفت از چاه ها به مبادی مصرفی پاالیشــگاه های داخلی و 
ترمینال های صادراتی از جمله اقداماتی اســت که از مهر 
سال گذشــته تا کنون در دولت ســیزدهم انجام شده و 

افزایش ظرفیت تولید نفت را به دنبال داشته است.

ثبت رکورد تولید روزانه ۷0۵ میلیون متر مکعب گاز 
از میدان مشترک پارس جنوبی

طبق آماری که شــرکت ملی نفت اعــالم کرده، در حوزه 
افزایش ظرفیت تولید وتوسعه میادین گاز نیز شاهد ثبت 
رکورد تولید روزانه ۷۰۵ میلیون متر مکعب گاز از میدان 
مشترک پارس جنوبی برای اولین بار با افزایش تولید روزانه 
گاز به میزان ۱ میلیارد ۳۶میلیون متر مکعب و تامین پایدار 
گاز در زمستان ۱۴۰۰ بوده ایم.بر این اساس، ثبت رکورد 
تولید روزانه ۷۰۵ میلیون متر مکعب گاز از میدان مشترک 
پارس جنوبی برای اولین بار و افزایش تولید روزانه گاز به 
میزان یک میلیارد و ۳۶ میلیون متر مکعب و تامین پایدار 
گاز در زمســتان ۱۴۰۰ از مهمترین اقداماتی است که در 
دولت سیزدهم محقق شده است. برای رسیدن این رکورد 
تولید، راه اندازی تاسیســات جانبی و ردیف اول پاالیشگاه 
فاز ۱۴ پارس جنوبی با اقدامات عمیلیاتی فشــرده انجام 
شد.همچنین شــروع بهره برداری از پروژه مرکاپتان زدایی 
از میعانات گازی پاالیشــگاه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی 
جهت افزایش صــادرات میعانات گازی، بهره برداری از فاز 
نخست اسکله صادراتی گاز مایع با ظرفیت بارگیری ۵ هزار 
متر مکعب بر ســاعت در بندر سیراف، شروع اجرای طرح 
فشارافزایی فازهای میدان مشترک پارس جنوبی با انجام 
مطالعات پایه و مفهومی، جلوگیری از ســوزانده شدن گاز 
مشــعل به ظرفیت ۹۲ میلیون فوت مکعب در روز و آغاز 
پروژه احداث خط لوله انتقال گاز میدان کیش جهت تولید 

۲٨ میلیون متر مکعب در روز انجام شد.

چشم انداز ســرمایه گذاری 1۶0 میلیارد دالری در 
صنعت نفت

 وزارت نفت برنامه جامع هشــت ساله تولید نفت و گاز از 
ســال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰٨ را تدوین کرده و بر اساس آن 
چشــم انداز سرمایه گذاری ۱۶۰ میلیارد دالری در دستور 
کار قرار گرفته اســت. بر اساس این برنامه، برنامه ریزی در 
جهت شروع عملیات توسعه میدان مشترک آرش، استفاده 
از توان مالی بخش پتروشــیمی جهت سرمایه گذاری در 
بخش باالدستی، اتخاذ تصمیم نهایی برای توسعه میدان 
گازی پارس شمالی، اخذ مصوبه طرح توسعه میدان نفتی 
چنگوله با هدف دســتیابی به تولید ۱۵ هزار بشکه نفت 
خام در روز و برنامه ریزی و پیشــبرد احداث سامانه های 
فشــارافزایی پارس جنوبی مورد توجه قرار دارد.از ســوی 
دیگر مهمترین اهداف و استراتژی های اکتشاف نفت و گاز 
در کشور شامل شناسایی و کشــف پتانسیل های نفت و 
گاز در تمام حوضه های رســوبی کشور در خشکی و دریا، 
مدیریــت کارآمد بــر تعریف و اجــرای مطالعات جامع و 
پکپارچه در عملیات های اکتشافی با هدف افزایش ضریب 
موفقیت اکتشافی، حداکثرسازی ضریب جایگزینی نفت و 
گاز تولیدی و فراهم کردن زمینه توســعه میادین جدید 
کشــور برای حفظ و ارتقای تولید از طریق کشــف منابع 
جدید و تســریع و تکمیل پروژه های اکتشاف نفت و گاز 
در مناطق استان های خوزستان، فارس، بوشهر، کهکیلویه 
و بویر احمد، گلســتان، اردبیل و خراسان که در مجموع 
۳٨ پروژه خاتمه یافته و ۵۹ پروژه نیز در حال انجام است 
که تعداد پروژه های اکتشــافی را به ۹۷ پروژه می رساند، 

خواهد بود.

امضای 9.۵ میلیارد دالر قــرارداد نفتی در دولت 
سیزدهم

برای رســیدن به این اهداف شــرکت ملی نفت در دولت 
سیزدهم تاکنون قراردادها و تفاهم نامه های سرمایه گذاری 
بــا ارزش ۹.۵ میلیارد دالر را منعقد کــرده، قراردادهای 
توسعه میادین نفتی با ارزشی بالغ بر ۳.۷ میلیارد دالر در 
این دولت امضا شده که زمینه را برای افزایش تولید از این 
میادین به ویژه میادین مشترک فراهم می کند.همچنین 
انعقاد ٨ قرارداد جمع آوری گازهای مشعل با شرکت های 
EPC داخلی به ارزش ۵۴۵ میلیون دالر، امضای تفاهم نامه 
جهت افزایش استحصال اتان از ۹ پاالیشگاه پارس جنوبی 
و افزایش راندمــان آن از ۶۷ به ۷۵ درصد به ارزش ۵۰۰ 
میلیون دالر، امضای تفاهم نامه همکاری جهت توسعه فاز 
دوم میدان مسجد سلیمان و انعقاد تفاهم نامه های توسعه 
میادین نفتی و گازی با ارزشــی بالغ بر ۴ میلیارد دالر از 
دیگر اقدامات شرکت ملی نفت در دولت سیزدهم به شمار 

می رود.

قیمت نفت پس از ریزش ۹ درصدی در دو روز گذشته، تحت تاثیر چشم انداز ممنوعیت نفت روسیه در اتحادیه اروپا، در معامالت روز 
چهارشنبه افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و ۴۲ سنت معادل ۱.۴ درصد افزایش، به ۱۰۳ دالر و ٨٨ 
سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و ۲۳ سنت معادل ۱.۲ درصد افزایش، به ۱۰۰ دالر 
و ۹۹ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص ابتدای معامالت روز جاری بیش از یک دالر سقوط کرده بودند.قیمت های نفت هفته جاری 
همسو با قیمت کاالهای دیگر و بازارهای سهام، تحت تاثیر نگرانی ها نسبت به آسیب دیدن رشد اقتصادی از محدودیتهای کرونایی در 
چین و افزایش شدید نرخهای بهره در آمریکا، ریزش کرده اند.با این حال بخش عرضه همچنان با نگرانی هایی روبروست. اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است تحریم علیه نفت روسیه 
اعمال شود اما رای گیری در این باره که به حمایت یکپارچه اعضای این بلوک بستگی دارد، به تاخیر افتاده است زیرا مجارستان مخالف بوده و سایر کشورهای اروپایی نسبت 
به تاثیر این اقدام روی اقتصادهایشان ابراز نگرانی می کنند.تاثیر این ممنوعیت در صورت اجرای تدریجی آن برای رفع نگرانی کشورهای اروپای شرقی، ممکن است محدود شود 
اما تحلیلگران می گویند قیمتهای نفت ممکن است همچنان باالتر بروند.ویویک دهار، تحلیلگر بانک کامن ولث در یادداشتی نوشت: حتی اگر بعضی از تدابیر تسهیل شوند، 
احتمال دارد که تحریمهای اتحادیه اروپا واردات نفت و فرآورده های نفتی از روســیه به این بلوک را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.جوزف بورل، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا روز سه شنبه ابراز امیدواری کرد توافق برای تحریم نفت روسیه بزودی حاصل شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است دوشنبه ۱۶ مه دیدار کنند. بورل هفته 

گذشته گفت: اگر وزیران خارجه آماده پیشبرد مذاکرات باشند،

وزیر انرژی امارات متحده عربی با اشاره به تحریمهای غرب علیه روسیه، گفت: نوسان بازار نفت به عواملی خارج از کنترل گروه 
تولیدکنندگان اوپک پالس مرتبط است.به گزارش ایسنا، سهیل المزروعی در کنفرانسی در ابوظبی گفت: پیشنهاد بایکوت نفت 
خاصی فارغ از انگیزه هایی که پشت آن وجود دارد، اقدام پرمخاطره ای است. ما در اوپک پالس تالش می کنیم هر ماه برای بررسی 
و رصد بازار دیدار کنیم و تولید نفت را بر اساس نیاز افزایش می دهیم.امارات متحده عربی از اعضای اوپک پالس است که روسیه 

هم در آن حضور دارد. اوپک پالس هفته گذشته با یک دور دیگر افزایش تولید ماهانه موافقت و استدالل کرد نمی تواند برای اختالالت عرضه روسیه که قیمتها را باال 
برده است، مقصر قلمداد شود و به قرنطینه های کرونا در چین اشاره کرد که دورنمای تقاضا را تهدید می کند.این گروه با نادیده گرفتن درخواست کشورهای غربی برای 
افزایش سریع تر تولید، موافقت کرد تولیدش را در ژوئن به میزان ۴۳۲ هزار بشکه در روز افزایش دهد که مطابق با برنامه فعلی برای تسهیل محدودیت عرضه ای است 
که در سال ۲۰۲۰ در واکنش به ریزش تقاضا در اوج بحران کووید ۱۹ به اجرا گذاشته شده بود.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در همین 
کنفرانس گفت: عجیب است که افراد به قیمتهای باالی نفت متمرکز شده اند و نه افزایش هزینه بنزین یا دیزل. این که تالش کنیم کسی را پیدا کنیم تا تقصیرها را 
گردنش بیندازیم، نوعی اهمال کاری است. بحران اوکراین، مسئله اروپایی-روسی است و اوپک سیاست را بیرون از این گروه نگه می دارد.مزروعی اظهار کرد: حاشیه 

سود باالتر پاالیش نفت به جای قیمت نفت، عامل افزایش هزینه های سوخت برای مصرف کنندگان بوده است.

وزیر انرژی اماراتریزش قیمت نفت متوقف شد

نوسان بازار نفت را گردن اوپک پالس نیندازید
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جعفری در نشست آمایش استانی اعالم کرد:
مزیت های سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی استان ها اولویت بندی می شود

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: مناطق های پتانسیل دار سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی استان ها اولویت بندی می شود.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، 
وجیه ا... جعفری در نشست آمایش استانی که با حضور رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برگزار شد، 
اظهار داشت: این سازمان با همکاری مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مناطق پتانسیل دار از نظر مزیت اقتصادی معدن و صنایع معدنی را 
بررسی و گروه بندی می کند و برای مناطق اولویت دار، مشوق در نظر گرفته می شود.وی افزود: با توجه به هدف نهایی ایمیدرو برای ارتقا جایگاه تولید و اشتغال، اولویت ها براساس 
موضوع اکتشاف، زیرساخت، نوآوری، فناوری و ... تعیین و مشوق ها در این حوزه ها اختصاص خواهد یافت تا در نهایت به این هدف منتهی شود.رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره 
به مشوق های قابل ارائه از سوی ایمیدرو به سرمایه گذاران حوزه معدن و صنایع معدنی تصریح کرد: این مشوق ها شامل ارائه تامین مالی، ضمانتنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری 

و نیز تعریف مشوق های جدیدی است که از سوی هیات مدیره تصویب خواهد شد.

گزیده خبر

عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:
 با حذف همه یارانه ها، دستمزد کارگر باید 

۳۰ میلیون تومان شود
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: کارگری که با این دستمزد در کارخانه کار می کند 
از یارانه پنهان استفاده می کند، بنابراین دستمزدش شامل یارانه پنهان است که 
اگر بخواهیم همه آنها را شفاف کنیم وبرداریم همه اینها سیاه چاله ای ایجاد می کند 
که همه چیز در آن حفره فرو می ریزد.مسعود دانشمند درباره تخصیص یارانه کاال 
به مردم و آزادسازی قیمت ها به خبرنگار ایلنا گفت: برداشتن یارانه ها از کل کاالها 
اصوال کار خوبی است که نتیجه آن باعث می شود، کاالها ارزش واقعی خود را در 
بازار پیدا کنند. با این کار، رقابت پذیری باال می رود و تولیدکنندگان کاال به دلیل 
قرابتی که اتفاق می افتد به سمتی می روند که بتوانند قیمت های خود را واقعی تر 
کنند.عضــو اتاق بازرگانی تهران در ادامه افــزود: از روش های مدیریتی می توان 
برای بهتر کردن بهره وری اســتفاده کــرد و کاالی خود را هم به لحاظ قیمت و 
هم کیفیت اقتصادی تر ارایه داد. برای مثال اگر ما این سوبسید و یارانه را از بازار 
خودرو برداریم و بازار خودرو را آزاد کنیم دیگر کسی خودروی داخلی نمی خرد. 
بنابراین وقتی رقابت پذیری وجود نداشته باشد، در مقابل آن انحصار و به دنبال 
آن فساد بوجود می آید. فساد در قیمت، کیفیت کاال و سایر موارد می تواند اتفاق 
بیفتد.وی افزود: بنابراین اینکه کال بخواهیم یارانه ها را برداریم و قیمت ها آزاد باشد، 
حرف درستی است اما کشوری که حداقل در صد سال گذشته از دوره پهلوی اول 
تاکنون عادت کرده همیشه با یارانه زندگی کند، حجم این یارانه ها همیشه اضافه 
شده و با همه زندگی مردم عجین شده است، حال اگر بخواهیم یارانه را یک دفعه 
برداریم، یک حفره یا ســیاه چاله در اقتصاد ایجاد می کنیم.دانشمند تصریح کرد: 
برای مثال یارانه نان را برمی داریم و نان را آزاد می کنیم وقتی این اتفاق می افتد، 
همه کاالها به تناســب آن آزاد می شــود چون قیمت نان در قیمت همه چیز اثر 
می گذارد از جمله دستمزد کارگر، خدمات و غیره. این کار نوعی سیاه چاله ایجاد 
می کند که همه را در خودش می بلعد. در مورد حامل های انرژی هم همین طور 
است. برای مثال وقتی برای مثال یک مرتبه قیمت بنزین 6 یا 7 هزار تومان شود 
آن وقت اثر عمیقی روی قیمــت کاالهای دیگر می گذارد.وی افزود: بنابراین هر 
جای کشــور را دست می گذاریم یا یارانه آشکار دارد یا یارانه پنهان. یارانه پنهان 
یعنی اینکه کارگری که اکنون در کارخانه کار می کند و بر فرض 8 میلیون تومان 
دستمزد می گیرد با توجه به اینکه نان خود را با یارانه می خرد، برای پرداخت برق 
و بنزین  یارانه می گیرد و حال اگر بخواهیم همه یارانه ها را حذف کنیم، دستمزد 
این کارگر باید یک مرتبه 30 میلیون تومان شود.وی افزود: بنابراین کارگری که 
با این دســتمزد در کارخانه کار می کند از یارانه پنهان استفاده می کند، بنابراین 
دستمزدش شامل یارانه پنهان اســت که اگر بخواهیم همه آنها را شفاف کنیم 
وبرداریم همه اینها ســیاه چاله ای ایجاد می کنــد که  همه چیز در آن حفره فرو 
می ریزد.دانشمند در ادامه تاکید کرد: برای جلوگیری از این فروریزش باید برای 
آن برنامه ریزی کنیم؛ باید بگوییم اقتصاد را برای مثال در طول 5 سال، می خواهیم 
آزاد و رقابتی کنیم. در این 5 سال حذف یارانه ها را باید از کاالهایی شروع کنیم که 
در زندگی مردم کمتر اثر دارد، باید کم کم جلو برویم و این یعنی آخرین کاالیی 
که باید یارانه آن را برداریم، نان است. آن هم در شرایطی که بستر مناسب آن را 
مهیا کرده و همه چیز درســت است.وی افزود: در این بستر مناسب باید تولید و 
شــرایط اشتغال را افزایش دهیم نه دستمزد را. چون افزایش دستمزد با افزایش 
هزینه ها مصادف می شود. کارگر و کارمند حق دارد که دستمزدش افزایش یابد اما 
این فرمول یا راه حل نیست که قیمت ها باال برود ما هم دستمزد را باال ببریم.این 
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ارتباط با افزایش دستمزدها و هزینه ها همیشه 
حقوق بگیرهــا ضرر می کنند، چون فرض کنید که با 40 درصد تورم، 30 درصد 
دســتمزدها باال می رود. در نتیجه سفره کارگران و کارمندان کوچک تر می شود. 
یعنی هیچ ســالی نبوده که افزایش دستمزد ما بیشتر از نرخ تورم باشد. بنابراین 
باید از این مساله فاصله بگیریم.وی افزود: باید تعادلی بین هزینه و درآمد طبقه 
کارگر و حقوق بگیر و مزدبگیر ایجاد کنیم چون آنها که کارگر نیستند، خودشان 
درآمد خود را افزایش می دهند اما کارمندی که حقوق ثابت دارد هرچه هزینه ها 
باالتر  رود، ناچار است به زندگی خودش فشار بیاورد. بنابراین باید کاری کرد که 
طبقه  ای که دستمزد بگیر هستند، بتوانند اول با درآمد خود زندگی کنند. بنابراین 
هر چه می توانیم باید اول یارانه اساســی بدهیم تا این طبقه بتواند زندگی کند و 
نباید یارانه را برداریم، باید حتی یارانه را توسعه دهیم تا این طبقه بتواند زندگی 
کند.وی افزود: قدم دوم این است که برای حذف این یارانه ها جداگانه برنامه ریزی 
کنیم و اول از کاالهایی شروع کنیم که در زندگی مردم کمتر اثر دارد و در آخرین 
قدم برســیم به حذف یارانه نان، یک قدم مانده به نان می شود بنزین، یک قدم 
مانده به بنزین می شود برق و آب و غیره.این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید 
کرد: حذف یارانه نان، آخرین قدم است چون قوت اکثر جامعه است و دهک های 
جامعه از یک تا شــش، عمدتا مصرف غذایی آنها با نان اســت. وقتی طبق آمار 
مصرف سرانه گوشت قرمز کشور، 6 کیلو در سال شده است، یعنی چیزی حدود 
16 گرم در روز و این یعنی یک خانواده 4 نفره نمی توانند یک آبگوشت بخورند. 
یعنی به همین ســادگی این کاالهای اساســی از دسترس خارج شده است.وی 
افزود: بنابراین هرچه برنج گران شود، فشار تغذیه روی نان می آید، لبنیات گران 
شود، فشارتغذیه روی نان می آید و اگر همین نان را هم بخواهیم گران کنیم یک 
مرتبه آن حفره ســیاه چاله در اقتصاد که بوجود می آید، خیلی بزرگ می شود و 
همه چیز را می بلعد. بنابراین باید برنامه ریزی برای آن کرد چون در اقتصاد هیچ 
کاری بدون برنامه ریزی نمی توان انجام داد. اقتصاد مثل ظروف مرتبط به فیزیک 
می ماند، در اقتصاد هم همین است شما هرجایی را دست بگذارید، به همه جای 
آن منتقل می شود. وقتی ما بیاییم روی نان دست بگذاریم به تبع آن روی قیمت 
تعمیرکار کامپیوتر شما هم اثر می گذارد.این صاحب نظر در حوزه اقتصاد با بیان 
اینکه اقتصاد یک موجود زنده اســت که همه خاصیت های موجود زنده را دارد، 
خاطرنشان کرد: بنابراین نظر شخصی من این است که حتما باید یارانه ها حذف 
و اقتصاد رقابتی شــود اما با برنامه ریزی که دچار آن سیاه چاله در اقتصاد نشویم.

مســعود دانشمند درباره حذف ارز ترجیحی توضیح داد: آن روزی که ارز 4200 
هزار تومانی ایجاد شد، همان موقع درمیزگردی، گفتم این کار اشتباه است. برای 
اینکه این موضوع باعث ایجاد یک نوع فساد در سیستم می شود. چون هر چیزی 
که چند نرخی باشــد، فسادآور اســت. حال باید برای حذف این ارز ترجیحی با 
برنامه جلو برویم. ما این ارز 4200 تومانی را به نهاده های دامی برای خوراک دام 
می دهیــم، یعنی نهاده های دامی را به مرغداری ارزان تر می دهیم که قیمت مرغ 
ارزان باشد. حال می توانیم این سوبسید را تغییر دهیم و بگوییم نهاده دامی را با 
ارز نیمایــی وارد کنید و چیزی حدود 20 هزار تومان تفاوت قیمت پیدا می کند. 
ما آن را از مرغداری می توانیم 70 هزار تومان بخریم و با یارانه به مردم 20 تومان 
بدهیم پس ما یارانه را حذف نکردیم و جای پرداخت آن را تغییر داده ایم. در مورد 
نان و سایر کاال هم همین طور می توان عمل کرد. ایرادی ندارد که ما برای مدت 
تعریف شده ای در یک برنامه منظم برای 10 قلم کاال، کاالبرگ به مردم بدهیم. 
اما به تدریج شروع به حذف کردن یارانه ها کنیم.وی افزود: چند یارانه بسیار بزرگ 
داریم که یکی در ارز 4200 هزار تومانی اســت که حدود 14 تا 16 میلیارد دالر 
در ســال است که عدد بزرگی اســت. یارانه دیگر این است که ما نفت خام را به 
پاالیشگاه ها در حدود 16 دالر می دهیم در نتیجه بنزینی که آنها تولید می کنند، 

بخش عمده آن قاچاق می شود.

طرح »درج قیمت تولید« جلوی سودهای 
۷۰درصدی را گرفت

یک مقام مســئول با بیان اینکه طرح خرید شــفاف جلوی گرانی بی رویه 
قیمت ها در ســال جاری را گرفت، گفت: در مرحله ششــم روی کاالهای 
اساســی مانند دارو، گوشت، مرغ و ... قیمت تولید و مصرف کننده درج می 
شود.به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اساسی ترین مشکالت در بازار کاالهای 
مختلــف عدم درج قیمت واقعی روی کاال و باال بودن غیرمنطقی نرخ اغلب 
محصوالت است. وضعیت قیمت ها به ویژه در فروشگاه ها این گمان را قوت 
می بخشید که اکثر آنها قیمت هایی هستند که با توافق واحدهای تولیدی، 
واسطه ها و فروشگاه درج شده اند. از سویی دیگر نیز با توجه به اینکه کاالها 
در شهرهای مختلف تولید می شــوند و یک کارخانه به شهر عرضه کننده 
نزدیک و به شــهر دیگر بسیار دورتر اســت، تولیدکننده باید با یک قیمت 
واحد، کاالی خود را در شهرهای مختلف عرضه می کرد، بنابراین تولیدکننده 
از آنجا که نمی داند محصول تولیدی در کدام شــهر توزیع می شــود، ناچار 
است طوالنی ترین مسیر و بیشترین هزینه را در نظر بگیرد تا کاال به دست 
مصرف کننده برسد که همین مساله گرانی کاالها را در پی دارد.برای کاهش 
تکانه های قیمتی و شفاف ســازی بازار خرده فروشی، پاییز پارسال وزارت 
صمــت طرح درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کاال را در 
دســتور کار قرار داد تا با این شــیوه هم به کاهش قیمت ها کمک و هم از 
تبانی بین تولیدکننده و عرضه کننده جلوگیری کند.در ابتدای شروع طرح، 
تولیدکننده باید بر روی کاالهای خود، قیمت تمام شده کاال به اضافه سود 
قانونی خود به اضافه مالیات بر ارزش افزوده را درج و فروشگاه ها و واحدهای 
صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصــرف کننده بودند. منتهی پس از بروز 
چالش هایی بین مصرف کنندگان و فروشــندگان، از اســفند سال گذشته، 
مقرر شد که قیمت تولیدکننده و مصرف کننده به صورت همزمان روی کاال 
درج شود.محسن حسین لویی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین 
وضعیت اجرای طرح درج همرمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، اظهار 
کرد: پس از اجرای 4 مرحله اول حدود 16 هزار قلم مشــمول درج قیمت 
تولیدکننده بر روی کاال شــدند که از آنها قیمت حدود 8 هزار و 500 قلم 
کاال، کاهشی شــد.مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه های توزیع و 
اقتصادی سازمان حمایت افزود: از اول اردیبهشت به بعد مرحله پنجم شروع 
شــد که اتفاقاتی در سطح کشــور رخ داد که یکی از آنها افزایش حقوق و 
دســتمزدها و دیگری افزایش نرخ پایــه ارز حقوق گمرکی از 4200 به 23 
هزار تومان بود.حسین لویی گفت: یکی دیگر از اتفاقاتی که رخ داد، افزایش 
قیمت نهاده های دامی، روغن، شکر و آرد صنف و صنعت بود که سبب شد 
تا در کنــار اقداماتی که وزارت صمت برای درج قیمت تولیدکننده بر روی 
کاال پیگیری می کرد، افزایش قیمت هم رخ دهد.وی خاطرنشــان کرد: به 
عنــوان مثال بر روی قیمت کیک و کلوچه به دلیــل افزایش قیمت آرد و 
روغن، افزایش قیمت تولیدکننده رخ داده اســت که در کنار پیگیری طرح 
الزام به درج قیمت تولیدکننده، این افزایش قیمت ها دوباره رخ داد.حسین 
لویی تصریح کرد: این دو موضوع شامل شفاف سازی قیمت تولیدکننده به 
همراه افزایش قیمت ها را با هم ترکیب کرده و در کنار هم قرار داده ایم که 
در نتیجه هر اتفاقی که رخ دهد، یک بخش از افزایش ها با این طرح کنترل 

شده و قیمت افزایش یافته، برگردد و کاهش یابد. 

برخورد با گرانفروشی ادامه دارد؛

جریمه ١٠ میلیون برای عدم درج قیمت بر روی کاالها
وزیر دادگســتری با اعالم اینکه جریمه عــدم درج قیمت کاال و 
خدمات به 10 میلیون تومان افزایش یافته است، گفت: واحدهای 
صنفی یا تولیدکننــدگان حق ندارند خودســرانه قیمت کاال و 

خدمات را افزایش دهند.

جریمه 10 میلیون برای عدم درج قیمت بر روی کاالها
به گزارش  مهر؛ امین حســین رحیمی اظهار داشت: اقدام دولت 
در مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها اقدامی است که همه 
کارشناســان بر آن تاکید دارند و معتقدند که اصالح پرداخت ارز 
ترجیحی، اصالح اساســی در اقتصاد است اما کمتر کسی جرات 
می کرد این طــرح مهم را اجر کند که به حمداهلل دولت تصمیم 
دارد بــا کمک مردم آن را اجرا کند.وی ادامه داد: ممکن اســت 
در اجرای این طرح افراد ســودجو قصد نابسامانی داشته باشند 
که سازمان تعزیرات حکومتی مخصوصاً با اختیارات جدیدی که 
از مراجع ذی صالح به آن واگذار شــده با ایــن تخلفات به طور 
جدی برخورد خواهد کرد.وزیر دادگستری درباره اختیارات جدید 
سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار داشت: قباًل جریمه ها بازدارنده 
نبــود، به عنوان مثال جریمه عدم درج قیمت کاال و خدمات که 
همه فروشندگان موظف به درج آن هستند زیر 100 هزار تومان 
بود که بعضاً متخلفین حاضر بودند جریمه را پرداخت و سپس از 
طریق دریافتی از مردم آن را جبران کنند اما با اختیاراتی که داده 
شــده این جریمه به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

رحیمی افزود: عالوه بر موضوعی که به آن اشــاره شد، ابزارهایی 
در اختیار ســازمان تعزیرات قرار گرفته که به جز جریمه، حالت 
بازدارندگی هم دارند، به عنوان مثال کسی که مرتکب تخلف گران 

فروشــی یا تخلفات صنفی شود، سازمان تعزیرات می تواند عالوه 
بــر جریمه، تابلوی تخلف را در واحد صنفی نصب کند و یا حتی 
در صورت لزوم آن را پلمب کند که این امر به اعتبار واحد صنفی 

لطمه وارد خواهد کرد و بسیار بازدارنده است.
وزیر دادگســتری خاطر نشــان کرد: البته معتقدیم تا آنجا که 

می توانیم از این ابزار اســتفاده نکنیم و در بررســی های صورت 
گرفته و جلســاتی که هم با اتحادیه ها داشتیم، واحدهای صنفی 

کاماًل همکاری خواهند داشت.

هیچ واحد تولیدی و صنفی به بهانه طرح مردمی ســازی 

یارانه ها، حق افزایش قیمت ندارد
وی تصریح کــرد: در طرح مردمی ســازی یارانه ها قیمت چهار 
قلم کاال، متناسب ســازی خواهد شد لذا دیگر واحدهای صنفی 
یا تولیدکنندگان حق ندارند به بهانه متناســب سازی یا افزایش 
قیمت این چند قلم کاال، خودســرانه قیمــت کاال و خدمات را 
افزایش دهند.وزیر دادگستری ادامه داد: در جلسه عصر امروز که 
با وزارت صمت و وزارت جهاد برگزار شــد هماهنگی های کامل 
انجام شــده که اگر هر واحد تولیدی یا صنفی، خودسرانه قیمت 
کاال و خدمات را افزایش دهد، به طور جدی با آن برخورد خواهد 
شــد.رحیمی در رابطه با نحوه بازدارندگی مجازات ها گفت: قباًل 
به این صورت بود که فردی که جریمه می شــد و آن را پرداخت 
نمی کرد ابزار خیلی محکمی در برخورد با او در اختیار نداشــتیم 
ولی االن اختیار داده شــده تا بتوانیم واحد صنفی را پلمب کنیم 

که خود این موضوع ابزار بسیار مهمی برای اجرای احکام است.

سازمان حمایت سازمان رســمی اعالم افزایش قیمت ها 
است

وی تصریح کرد: ممکن اســت یک تولید کننده یا واحد صنفی 
بعد از متناسب سازی قیمت ها ادعا کند قیمت تمام شده کاال یا 
خدمتی که او تولید می کند نیز افزایش پیدا کرده در صورتی که 
این موضوع باید در ســازمان حمایت و مراجع ذی صالح بررسی 
شود و خودسرانه نمی تواند این کار را انجام دهد، بنابراین قیمت 
حال حاضر هیچ کاال و خدماتی نباید افزایش پیدا کند و اگر این 
اتفاق بیفتد، بازرســین وزارت صمت، وزارت جهاد و تعزیرات با 

متخلف برخورد خواهند کرد.

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی 
وضعیــت واحدهای تولیدی پس از تغییر و تحوالت نرخ 
حقوق در ســال جاری پرداخته اســت.به گزارش ایسنا، 
مرکز پژوهش های اتاق ایــران در تازه ترین گزارش خود 
به بررســی تاثیر سیاســت های بودجه 1401 و مصوبه 
حداقل دســتمزد کارگران بر بخش تولیــد پرداخته و 
پیشــنهاداتی برای تعدیل این اثرات ارائه داده است.در 
بخشی از این گزارش آمده است: بر اساس مصوبه شورای 
عالی کار مقرر شــده که حداقل دســتمزدها 57 درصد 
افزایش یابد، اگر چه این میزان افزایش در دســتمزدها 
با هدف حفظ و ارتقای قدرت خرید کارگران متناسب با 
شرایط تورمی اقتصاد تعیین شده، اما همه بنگاه ها توانایی 
پرداخت این میزان افزایش در دســتمزدها را ندارند، لذا 
فشــار هزینه ای تحمیل شــده از ناحیه اجرای همزمان 
این تصمیمات، عالوه بر اینکــه افزایش قیمت کاالها و 
خدمات را موجب خواهد شود و به شرایط تورمی اقتصاد 
دامن خواهد زد. چه بســا به تعدیل نیروی کار و افزایش 
بیکاری، تشــدید اشتغال غیررســمی و آسیب شدید به 
دهک هــای پایین درآمدی منجر خواهد شــد. گزارش 
»آثار اجرای سیاســت های بودجــه ای 1401 و مصوبه 
حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید )ویرایش 
نخســت(« تهیه شــده در مرکز پژوهش های اتاق ایران، 
تالش دارد تا موضوع فــوق را مورد بحث و واکاوی قرار 
داده و راهکارهای عملیاتی ارائه کند.بر اســاس آمارهای 
بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، سهم پرداختی 
بابت جبران خدمات از هزینه تمام شده تـولید در برخی 
از رشتـــه فعـالیت های صنعتی کاربر بیش از 10 درصد 
)از 11.4۹ درصــد تا حدود 31.3۹ درصد( اســت و این 
ســهم برای بنگاه های تولیدی بخش خدمات که بخشی 

کاماًل کاربر محسوب می شود، بیش از این ارقام برآوردی 
اســت.از سوی دیگر بر اساس برآوردهای معاونت توسعه 
کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
در ســال 13۹7، با یک درصد افزایش حداقل دستمزد 
)اسمی(، به میزان 0.2 درصد شاخص قیمت تولیدکننده 
افزایش خواهد یافت، ازاین رو، می توان پیش بینی کرد که 
در اثر افزایش 57 درصدی در حداقل دســتمزد با فرض 
ثبات سایر عوامل، شاخص قیمت تولیدکننده به میزان 
11.4 درصد رشــد یابد. با توجه به نکات فوق، به منظور 
حمایت از مصرف کننــدگان و فعاالن اقتصادی و حفظ 
بخش های مولد اقتصادی، برخی از اهم پیشنهادهای اتاق 

ایران، به شرح زیر است:
- دولت همزمان با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق 
گمرکی، تعرفه حقوق ورودی کاالهای اساسی، نهاده های 
کشــاورزی و مواد اولیه، واســطه ای و ماشین آالت مورد 
نیــاز تولید را به گونه ای تغییر دهــد که نرخ مؤثر تعرفه 
قبــل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند یا 
به شــکل حداقلی افزایش یابد. برای سایر کاالها حقوق 
ورودی به گونه ای تغییر یابد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر 

حقوق ورودی دریافتی حداکثر 50 درصد نسبت به سال 
1400 افزایش یابد.

- آیین نامه مدت زمان مجاز برای رفع تعهد ارزی با توجه 
به ویژگی های کاالهــای صادراتــی و مقاصد صادراتی 
تدوین شود و به جای مشروط کردن استرداد ارزش افزوده 
پرداختی صادرکنندگان به بازگشت ارز به اقتصاد کشور، 
صرفــاً  »برخــورداری از معافیت مالیــات بر عملکرد«، 

مشروط به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور شود.
- وزارتخانه هــای صنعت، معدن و تجارت و نفت موظف 
شــوند، ضمن احصاء فهرست محصوالت پتروشیمی که 
صرفاً با یک مرحله از فرآوری ماده خام، تولیدشــده اند، 
میزان نیاز داخلی بــه این محصوالت را برآورد نمایند و 
با همکاری تشکل های مربوطه نسبت به تعیین سهم هر 
شرکت پتروشیمی در تأمین نیاز داخل اقدام کنند و صرفاً 
وزارت اقتصاد از صادرات محصوالت نیمه خام پتروشیمی 
در سقف مقادیر تعیین شده مالیات اخذ کند. همچنین، 
صــادرات مازاد بر نیاز داخلی که فرآوری آن ها در داخل 
به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد توجیه 
فنی-اقتصادی است و یا به تشخیص وزارت نفت به دلیل 
محدودیت های دانش فنی امکان پذیر نیســت، معاف از 

مالیات شود.
-از حذف یک باره ارز ترجیحی خودداری شــود و حذف 
تدریجی ارز ترجیحی در دستور کار قرار گیرد به گونه ای 
کــه در نیمه اول ســال همزمان با ادامــه تخصیص ارز 
ترجیحی بــه دارو و گندم، مقدمات الزم برای حذف ارز 
ترجیحی این کاالها در نیمه دوم سال همزمان با اعمال 
سیاســت های حمایتی برای اقشار نیازمند فراهم شود و 
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متناسب با نقدینگی 

مورد نیاز پس از حذف ارز ترجیحی تأمین شود.
- سیاست های اجرایی دولت به کنترل تورم معطوف شود 
تا از افزایش بیش  از حد حداقل دســتمزدها جلوگیری 
شــود، چرا که افزایش بیش  از حد حداقل دســتمزدها 
فشارهای مضاعفی را به دولت و اقتصاد کشور وارد خواهد 

کرد.

 افزایش حقوق با واحدهای تولیدی 
چه می کند؟

وزیــر صمت گفت: از نظــر تأمین مواد اولیــه و محصوالت 
نهایی هیچ گونه نگرانی نداریم و به اندازه کافی ذخایر کاالیی 
وجود دارد، اما مهم این اســت کــه در روزهای اجرای طرح 
التهاب و نگرانی در بازار رخ ندهد.به گزارش ایِبنا، ســید رضا 
فاطمی امین در حاشیه نشست مشترک وزرای صمت، جهاد 
کشــاورزی و دادگســتری، در مورد اصــالح روند تخصیص 
یارانه ها با اعالم اینکه ذخایر کاالیی مناسبی در کشور داریم، 
گفت: مردم در روزهای نخســت اجرای طرح بزرگ جراحی 
اقتصادی و اصالح نظام پرداخت یارانه ها از خریدهای هیجانی 
که ســبب التهاب در بازار می شود، بپرهیزند.وزیر صمت این 
جراحی بــزرگ اقتصادی و اصالح پرداخت یارانه ها را به نفع 

مردم دانســت و بیان کرد: یارانه هــا به جای این که به ابتدای 
زنجیره )واردکنندگان( داده شــود به انتهای زنجیره و مردم 
داده می شود که این موضوع در کارآمدی و بهینه سازی تولید 
مؤثر خواهد بود.وی با اشــاره به انجام مطالعات و جلســات 
تخصصی در اجرای طرح، تصریح کرد: از نظر تأمین مواد اولیه 
و محصوالت نهایــی هیچ گونه نگرانی نداریم و به اندازه کافی 
ذخایر کاالیی )شامل لبنیات و کاالهایی مانند مرغ و تخم مرغ 
و روغن( وجود دارد، اما مهم این است که در روزهای اجرای 

طرح، التهاب و نگرانی در بازار رخ ندهد.

آرامش مردم و همراهی شبکه توزیع کاال مهم است

وزیر صمت، آرامش مصرف کنندگان و مردم را بســیار مهم 
دانســت و یادآور شــد: نظام توزیع )شــرکت های پخش، 
بنکداران و فروشــگاه ها و غیــره( نیز در ایــن طرح ما را 
کمک کنند تا مشــکلی پیش نیاید.فاطمی امین با اشاره به 
همکاری های بین بخشــی در ســطح دولت در اجرای طرح، 
تاکیــد کرد: با همراهی مــردم و کاهش خریدهای هیجانی، 
التهابات روزهای نخســت اجرای طرح نیز مدیریت و کنترل 

خواهد شد.

رفع مشکل کمبود ماکارونی
وی به رفع مشــکل کمبود ماکارونی در تهران و بســیاری از 
شــهرها به عنوان نمونه ای از مدیریت این روزها اشاره کرد و 
ادامه داد: همان گونه که گفته شد در تأمین مواد اولیه و تولید 
مشکلی نداریم، ممکن است کاالرسانی و توزیع دچار اشکال 

شود که آن هم با همراهی مردم حل می شود.

وزیر صمت: ذخایر کاالیی مناسبی داریم

 مردم از خریدهای هیجانی بپرهیزند
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گزیده خبر

افتتاح شعبه جدید بانک سینا در شهر قزوین
شعبه جدید بانک ســینا با هدف گســترش خدمات بانکی، افزایش رفاه حال 
مشــتریان و ارائه خدمات مطلوب تر به هموطنان با حضور سرپرست این بانک 
در شهر قزوین به بهره برداری رسید.به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ دکتر 
صفایی مزید در جمع همکاران و روســای شعب شــهر قزوین، ظرفیت باالی 
اقتصادی و فرهنگی این شهر را متذکر شد و بر تعامل و همکاری بیشتر کارکنان 
بانک برای رسیدن به افق های روشن و تحقق اهداف در زمینه جذب منابع ارزان 
قیمت، کاهش قیمت تمام شده پول و بهبود دیگر نسبت های مالی بانک تاکید 
کرد.سرپرســت بانک ســینا با بیان این که ظرفیت های تجاری و صنعتی شهر 
قزوین می تواند منبع خدمت رسانی بیشتر و ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری 
های جدید باشد، افزود: بانک سینا با برخورداری از نیروهای متخصص و توانمند 
در کنار زیرســاخت مدرن و خدمات متنوع، می تواند به جایگاه بهتری از نظر 
عملکردی دست یابد و قطعا این موضوع مطمع نظر همه همکاران بوده و هست 
لذا نیازمند تالش و جدیت بیشــتری هستیم.صفایی مزید در بخشی از سخنان 

خود به ارتقاء شاخص های عملکردی در سال گذشته اشاره کرد.

 روابط عمومی بانک مسکن خبرداد:
شرایط جدید تسهیالت حساب پس انداز 

مسکن جوانان
اداره کل روابط عمومی بانک مســکن شــرایط جدید حساب پس انداز مسکن 
جوانان برای افتتاح کنندگان در سال 1401 را اعالم کرد.به گزارش پایگاه خبری 
بانک مســکن- هیبنا ، این بانک به عنوان یــک بانک تخصصی در حوزه تامین 
مالی مسکن؛ از سال 1379 حساب ویژه ای تحت عنوان حساب پس انداز مسکن 
جوانان را باهدف تکمیل ســبد تسهیالتی بخش مسکن و تشویق جوانان برای 
پس انداز و تقویت مالی اقشــار مختلف طراحی و اجرا کرده است.این تسهیالت 
سال به سال با توجه به شرایط اقتصادی کشور به روز رسانی شده است و از همین 
رو حســاب پس انداز مسکن جوانان به عنوان تســهیالت کمکی در امر خانه دار 
شدن جوانان ورود به سال جدید با تغییراتی همراه بوده است. به گزارش هیبنا، 
سقف تسهیالت اعطایی برای افتتاح کنندگان حساب پس انداز مسکن جوانان در 
سال 1401 پس  از گذشت 15 سال در شهر تهران 20 میلیارد ریال، در مراکز 
اســتان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت، 17 میلیارد ریال و در سایر 
مناطق 14 میلیارد ریال  تعیین شــده است. همچنین سقف تسهیالت حساب 
پس انداز مســکن جوانان برای افتتاح کنندگان در سال 1401پس از گذشت 5 
سال در شــهر تهران،مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت و 

سایر مناطق به ترتیب هشت،هفت و شش میلیارد ریال تعیین شده است.

خدمات فناورانه بانک توسعه تعاون در 
تسهیل فعالیت تعاونی ها موثر است 

سرپرست بانک توسعه تعاون خدمات فناورانه بانک را در تسهیل فعالیت تعاونی 
ها موثر دانســت.محمد شیخ حسینی سرپرســت بانک توسعه تعاون در بازدید 
از غرفه بانک در نمایشــگاه اینوتکس در پارک فناوری پردیس اظهار داشــت: 
پیشرفت های فناوری اطالعات در دانش ها و مشاغل گوناگون تاثیرات شگرف 
داشــته اســت و فعالیت بانکداری نیز متاثر از پیشــرفت های این حوزه توام با 
ســرعت، دقت و نوآوری های متعدد به پیش رفته است.شــیخ حسینی گفت: 
بانک توسعه تعاون در حمایت از شرکت های دانش بنیان، قراردادها و تفاهماتی 
با معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و صندوق نوآوری و شــکوفایی به اجرا 
درآورده است و طرح ها و پروژه های فناورانه و دانش بنیان مورد حمایت بانک 
واقع شده اند.سرپرست بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: دامنه فعالیت بانکی 
طی دهه های اخیر از نقش ســنتی واســطه گری وجوه به نقش تسهیلگری و 
اطمینان بخشــی در کسب و کارها گسترده شــده است و از این رو نقش بانک 
توسعه تعاون نیز از نقش سپرده پذیری و ارائه دهنده اعتبار به مدل های چند 

وجهی مبتنی بر روش های نوین کسب و کار قابل گسترش است.

دکتر فرزین: 
نقش آفرینی روابط عمومی موجب انسجام و 

ارتقا وجهه بانک خواهد شد
مدیرعامل بانک ملی ایران در جریان برگزاری نشست هم اندیشی فعاالن عرصه 
اطالع رسانی بانک ملی ایران با بیان این که مهمترین و اصلی ترین هدف بانک 
ملی ایران در سال جاری ارتقای مشتری مداری و افزایش کیفیت خدمات است، 
اظهارداشت: نقش آفرینی و پاسخگویی به موقع به ابهامات، انتظارات، پیشنهادات 
و برآورده ساختن نیاز مشتریان و همکاران از مهمترین وظایف روابط عمومی در 
بانک است که زمینه تثبیت، انسجام و ارتقا وجهه بانک را فراهم خواهد کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر فرزین در این نشست که با حضور 
رئیس هیات مدیره، مدیران ارشد و تنی چند از کارشناسان روابط عمومی ادارات 
امور شعب استان ها و فعاالن عرصه اطالع رسانی بانک برگزار شد، ضمن تقدیر 
از زحمات و تالش های کارکنان روابط عمومی بانک در عملکرد خوب و مطلوب 
در خدمت رسانی گسترده به مشتریان، به اهمیت تشکیل و تاسیس بانک ملی 
ایران اشاره کرد و افزود: بانک ملی ایران یکی از مهمترین نهادهای مالی کشور 
محسوب می شود که باید تالش کنیم با ارائه خدمات بهینه و تعامل مطلوب و 
مستمر با مشتریان و آحاد مردم، بانک را در مسیر موفقیت کمک کنیم تا برآیند 

و تاثیرات آن را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.

اعالم ساعت جدید کاری سامانه چکاوک بانک 
کارآفرین

بنا به ابالغیه جدید اداره معامالت ریالی بانک مرکزی ســاعت کاری ســامانه 
چکاوک  بانــک کارآفرین تغییر و اعالم شــد.به گزارش روابــط عمومی بانک 
کارآفرین، در تازه ترین ابالغیه بانک مرکزی با توجه به تغییر ساعات کاری بانک 
ها و ادارات بعد از ماه مبار ک رمضان و به منظور ارتقای کیفی  خدمات در حال 
ارائه به مشتریان بانک، از روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه تا اطالع ثانوی  در تمام 
ایام هفته شنبه الی پنج شنبه ساعت کاری ساعت کاری سامانه چکاوک در تمام 
بانکهای کشــور تغییر کرد.به این منظــور طبق اطالعیه بانک کارآفرین  جهت 
جلوگیری از ریســک های احتمالی عدم ارســال پاسخ تعیین وضعیت چکهای 
عهده بانک کارآفرین توسط شــعب و ریسک اعالم وصلی اتوماتیک چک های 
واگذار شــده عهده این بانک، تغییر زمان اعمال شــده جهت چکهای عادی و 
بانکی برای واگذاری 7 صبح  الی10:50 و برای پایان تعیین وضعیت 7 صبح الی 
14:10 خواهد بود.همچنین طبق این اطالعیه ساعت واگذاری چک های رمزدار 
نیــز برای واگذاری 7 صبح الی 11:50 و برای پایان تعیین وضعیت 7 صبح الی 

13:35 ااعالم و ابالغ شده است.

توسعه همکاری استراتژیک بانک تجارت با 
صندوق نوآوری و شکوفایی

تفاهمنامه جدید توســعه همکاری بانک تجارت و صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاست جمهوری در سال »تولید؛ دانش بنیان، کارآفرین« منعقد شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک تجارت، الحاقیه ی جدید تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و 
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با موضوع تمدید و توسعه همکاری 
تا سال 1404 به امضای دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت 
و دکتر علی وحدت رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی رسید.دکتر 
اخالقی مدیرعامل بانک تجارت در مراسم امضای این تفاهمنامه که عصر دوشنبه 
نوزدهم اردیبهشت ماه با حضور کیائی عضو هیات مدیره این بانک برگزار شد، بر 

ضرورت توسعه همه جانبه همکاری های دو طرف تاکید کرد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق 
توسعه فناوری های نوین تفاهم نامه همکاری 

منعقد کردند
بانک قرض الحســنه مهر ایران و صندوق توســعه فناوری های نوین در راستای 
افزایش سطح ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان و فناور تفاهم نامه همکاری 
امضــا کردند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، عصر روز 
سه شــنبه و در نخستین روز از inotex یازدهم، تفاهم نامه همکاری دو جانبه 
بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق توسعه فناوری های نوین به امضا رسید.

این تفاهم نامه که به امضای دکتر »ســید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران و »سید روح اهلل میرامینی« مدیرعامل صندوق توسعه 
فناوری های نوین رسید، زمینه اســتفاده بانک از ظرفیت های مکانیزه صندوق 
توسعه فناوری های نوین در راستای ارائه خدمات مالی به شرکت های دانش بنیان 

و فناور را فراهم می کند

مدیر شعبه آذربایجان غربی بیمه تعاون در 
حال دیدارهای اثربخش

مدیر شــعبه آذربایجان غربی بیمه تعاون با افراد اثربخش استان در حال دیدار 
اســت.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، رضا حریری، مدیر شعبه آذربایجان 
غربی بیمه تعاون، برای اثربخشــی هرچه بیشــتر فعالیت های شرکت و اطالع 
رســانی این فعالیت ها به تمام فعاالن صنوف و آحاد مردم استان به دیدارهای 
گوناگون پرداخته اســت.بر این اســاس او با »جواد جنگی«، مدیرکل آموزش و 
پرورش آذربایجان غربی و »مهدی درســتی«، مدیریت امور شعب بانک توسعه 

تعاون استان دیدار کرد.

تشدید کسری بودجه در اثر تخصیص ارز ترجیحی

ضرورتمدیریتبازارارزهمزمانبااصالحنظامیارانهها
دولت در شرایط کمبود منابع ارزی، ناچار می شود برای تأمین ارز 
ترجیحی کاالهای اساسی به چاپ پول دست بزند که در نهایت به 
کسری بودجه و تورم می انجامد، همچنین با فاصله گرفتن نرخ ارز 
آزاد و نرخ 4200 تومان، قاچاق این کاالها به خارج از کشور بسیار 
جذاب می شــود.به گزارش ایِبنا؛ بحــث داغ این روزهای جامعه، 
موضوع اصالح ساختار یارانه ای کشور است. انواع یارانه های دولتی 
از دهه ها قبل و پس از اکتشــاف نفت به اقتصاد ایران سرازیر شد 
و آثار مثبت و منفی آن مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است، 
ولی ســرآغاز دور جدید این یارانه ها و تبدیل شــدن آن به یک 
مسأله جدی، بهار 97 و تصمیم دولت دوازدهم برای تخصیص ارز 
ترجیحی به واردات کاالهای اساسی بود.مشکالتی که در انحراف 
منابع ارزی و بعدها، قاچاق معکوس کاالهای وارداتی با ارز 4200 
پیش آمد، بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئوالن 
دولتی را به این نتیجه رســاند که بخــش بزرگی از این یارانه به 

مصرف کنندگان نهایی نرسیده و لذا باید این روند تغییر کند.
متأسفانه در آغاز راه فکری به حال اصالح این وضعیت نشد و حاال 
بعد از گذشــت 4 سال، حل مسأله دشوارتر شده است. زمانی که 
ارز 4200 تومانی مطرح شــد، قیمت دالر در بازار آزاد حوالی 5 
هزار تومان بود، یعنی اختالف کمتر از هزار تومانی وجود داشت 
اما حاال نرخ ارز در بازار رسمی در کانال 25 هزار تومان قرار دارد 

و در بازار غیر رسمی هم بیش از این است.

دامن زدن به کسری بودجه و تورم
در مورد مشکالتی که پیرامون ارز ترجیحی بوجود آمد زیاد بحث 
شده، اما یک نکته مهم در این بین، تأثیرات بودجه ای این سیاست 
است. سیدکمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک مرکزی معتقد 
اســت: با توجه به اختالف زیادی کــه دالر 4200 تومانی با نرخ 
بازار آزاد و ارز نیمایی دارد، تخصیص این ارز باید متوقف شــود. 
ضمن اینکه مشــکل بودجه ای هم دارد و آن اینکه قیمت ارزی 
که در بودجه برای تســعیر نــرخ ارز بانک مرکزی منظور کردند 
بســیار متفاوت است. یعنی برای تخصیص ارز 4200 تومانی، به 
بانک مرکزی تکلیف شده که ارز نفت را با رقم مشخصی بفروشد 

و ارز 4200 تومانی هم تخصیص دهد و این در حالی اســت که 
مابه التفاوت این نرخ با نرخ سامانه نیما و بازار آزاد که باالی 20 هزار 
تومان است، باالست.سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در 
گفتگو با خبرنگار ایِبنا گفت: در این شرایط بانک مرکزی مجبور 
به چاپ پول خواهد شد که بتواند ارز 4200 تومانی را تخصیص 
دهد؛ چه از منابــع خودش و چه ارز نیمایی. بنابراین راه گریزی 
نیســت که این معضل به کسری بودجه دولت منجر خواهد شد 
و به دنبال آن شــاهد افزایش نقدینگی و در نهایت تورم هستیم. 
در نتیجه ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی راه صحیحی نیست.

غالمرضا مرحبا؛ ســخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی هم به همین نکته اشــاره می کند. او می گوید: صحبت 
هایی مطرح شد که دولت پیشین از مابه التفاوت ارز 4200 تومانی 
برای جبران کسری بودجه خود کمک گرفته است. در واقع پول 
بدون پشــتوانه با اثر تورم زا به چاپ رسید. تمام این موارد باعث 
شــد کارشناسان به این نتیجه دســت پیدا کنند که این نوع از 
یارانه دهی باید اصالح شــود زیرا آثار و تبعات مضر زیادی برای 

اقتصاد کشور به دنبال دارد.

یارانه به کشورهای همسایه
اما در کنار معایب این سیاست، چیزی که باعث شد با قید فوریت 
به این موضوع پرداخته شود، تشــدید قاچاق معکوس کاالهای 
وارداتی با ارز ترجیحی است. افزایش نرخ ارز آزاد و فاصله گرفتن 
از نرخ 4200، واردکننــدگان منفعت طلب را تحریک می کند تا 
کاالهــای وارداتی با ارز ارزان را دوباره بــه خارج قاچاق کنند و 
به نرخ جهانی به همسایگان بفروشند.یوسف کاووسی، کارشناس 
امور بانکی در این بــاره به ایِبنا گفت: دولت قبل برای حذف ارز 
ترجیحی بســیار تالش کرد، ولی نتوانست، چون با سفره مردم 
در ارتباط بود، اما بحث قاچاق معکوس اتفاق افتاد؛ بســیاری از 
کسانی که صادرات می کنند و بعضا جایزه صادراتی هم می گیرند 
و هیچ کار خاصی انجــام نمی دهند، همین ارز و کاالی یارانه ای 
را می گیرنــد، یک فرایندی برای تولیــد آن انجام می دهند و به 
کشورهای همسایه صادر می کنند که نمونه  آن همین ماکارونی 
اســت. معنای آن این اســت که یارانه را به کشــورهای اطراف 
می دهیم و به طور مرتب در حال زیان هستیم. اگر سیستم های 
اطالعاتی خانواده ها و افراد را در اختیار داشته باشیم، این معضلی 

که از سال ۸9 وجود دارد، از بین می رود. سیستم های اطالعاتی 
قوی ای وجود دارد، ولی متاسفانه به هم متصل نیستند.

بستن مسیرهای فساد
حاال تصمیم بر این شــده که نظام یارانه ای کشور عادالنه شود 
تا ارزهای یارانه ای به جــای برخی واردکنندگان منفعت طلب 
به دست مردم برسد. این تصمیم با فرمان دوشنبه شب رئیس 
جمهور برای واریز این یارانه به حســاب 72 میلیون ایرانی در 
قالب وارد مرحله اجرا شــد و در نخستین گام، یارانه ای معادل 
300 تــا 400 هــزار تومان -بســته به قرار گرفتــن افراد در 
دهک های یک تا 9- به حســاب 23 میلیون سرپرست خانوار 
واریز شد. در مرحله بعد هم احتماال این یارانه نقدی با کاالبرگ 
الکترونیک جایگزین شده و یارانه کاالهایی مانند روغن، لبنیات، 
مرغ و تخــم مرغ هم کاالهایی مانند نــان و گندم نیز اصالح 

می شود.

ضرورت مدیریت ارز در فرایند اصالح یارانه ها
با وجودی که اصالح یارانه ها در مسیر اجرا قرار گرفته، اما باید 
هشیار بود که در چه مسیری گام برمی داریم. حسن حسن خانی؛ 
کارشناس اقتصادی تأکید می کند: اگر سیاست گذار قصد دارد 
که از ارز 4200 دست بکشد، حتما باید به فکر گام بعدی باشد. 
در شرایطی که سفته بازان در کمین هستند، نه می توانیم نرخ 
ارز را به صورت دســتوری تعیین کنیم نه آن را رها کنیم. در 
کشــوری که ۸5 درصد کاالهای وارداتی آن اساسی مصرفی یا 
واسطه ای تولید هستند نمی توانیم نرخ ارز را به سازوکار عرضه 
و تقاضا بسپاریم.وی در گفتگو با ایِبنا با تأکید بر ضرورت تقویت 
اختیارات بانک مرکزی، ادامه داد: پس باید نرخ ارز را به صورت 
کنترل شده و هدایت شده در بیاوریم تا اوال تراز ارزی را تقویت 
کنیم و ثانیا تمام ارز را تا جایی که امکان دارد در چرخه رسمی 
اقتصاد قرار دهیم و حجم اقتصاد غیررسمی کاهش پیدا کند و 
ثالثا در مورد نرخ ارز باید به صورت کنترل شده و هدایت شده 

توسط بانک مرکزی اعمال مدیریت صورت بگیرد.

معاون بانک مرکزی:
چک الکترونیک از خردادماه عملیاتی می شود

چک الکترونیک، یکــی از بندهای اجــرای قانون جدید چک 
اســت که بانک مرکزی از ابتدای هفته جاری، اجرای آزمایشی 
ایــن بخش از قانون را آغاز کرده اســت.به گزارش ایِبنا، مهران 
محرمیــان، معاون فناوری های نوین بانــک مرکزی در این  باره 
گفت: در این مرحله، فقط سامانه را در نظام بانکی زیر بار بردیم 
تا پایداری خدمات مربوط به بانک ها را آزمایش کنیم.وی ادامه 

داد: اگر احیانا مشــکل فنی در این باره وجود داشــته باشد، در این مرحله حل می شود و پس 
از این که اطمینان حاصل شد در سامانه مشکلی نیست، در مرحله بعد در خرداد، این سامانه 
وارد مرحله عملیاتی خواهد شــد.معاون فناوری های نوین بانــک مرکزی با بیان اینکه بانک 
مرکزی مقررات این  حوزه را در تیر ســال 99 تدوین و آن را به شبکه بانکی ابالغ کرده است، 
ادامه داد: موضوع مهم در این باره، خدمتی است که باید مردم دریافت کنند و در همین راستا 
پیگیری های متعددی در شکبه بانکی انجام شده است.وی افزود: برخی از بانک ها آزمایش های 

مربوطه را در این زمینه به پایان رسانده اند و به زودی آن را عملیاتی خواهند کرد.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی:
مسدود شدن حساب کارتهای یارانه 

صحت ندارد
مدیــرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: مســدود شــدن کل 
موجــودی کارت های یارانه صحت ندارد و فقط مبلغ یارانه واریزی 
مسدود است.به گزارش خبرگزاری مهر مصطفی قمری وفا، مدیرکل 
روابــط عمومی بانک مرکزی گفت: برخی رســانه ها بیان کردند که 
پس از واریز  یارانه کمک معیشــتی به حساب آنان با مسدود شدن 
کل موجودی کارت خود و نه صرفاً یارانه واریز شده روبه رو شده اند 
که معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، این ادعا را نادرست خواند 
و صحت ندارد.طبق اعالم ســازمان  هدفمندی یارانه ها، مبالغ یارانه 
جدید برای دو ماه به صورت نقدی به حســاب سرپرســتان خانوار 
واریز شد و زمان برداشــت آن )فقط یارانه واریزی( تا اعالم رسمی 

دولت در حساب مردم غیر قابل برداشت خواهد بود.

بیت کوین تالش کرد در برابر دالر آمریکا موج بهبودی باالی 32 هزار دالر را تجربه کند، اما همچنان در حال مبارزه و در معرض خطر زیان بیشتر زیر 30 هزار دالر است.به گزارش ایسنا و به نقل از بیت نیوز، قیمت 
بیت کوین به زیر سطح 32هزار دالر رسید حتی منطقه پشتیبانی 30هزار دالری را نیز آزمایش کرد و تا 29 هزار و 755 دالر معامله شد.اخیرا اصالح صعودی باالتر از سطح  31 هزار دالر مشاهده شد و قیمت توانست 

به باالی سطح 23.۶ درصد فیب اصالحی افت کلیدی از نوسان 3۶ هزار و 59 دالر صعود سپس به پایین 29 هزار و 755 دالر سقوط کند البته گاوها توانستند قیمت را به باالی مقاومت 32 هزار دالر برسانند.
با این حال، آنها با مقاومت شدیدی در نزدیکی منطقه 32 هزار و ۶50 دالری مواجه شدند. بیت کوین زیر سطح 50 درصدی فیب اصالحی افت کلیدی از نوسان 3۶هزار و 59 دالر به پایین 29 هزار و 755 دالر رسید.

قیمت در زمان نگارش این مطلب زیر 31 هزار و 500 دالر و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود. همچنین یک خط روند نزولی اصلی با مقاومت نزدیک به 31 هزار و 400 دالر در نمودار ساعتی جفت 
BTC/USD در حال شکل گیری است. در روند صعودی، قیمت بیت کوین در نزدیکی سطح 31 هزار و 250 دالر با مقاومت مواجه است.مقاومت کلیدی بعدی می تواند نزدیک به سطح 31 هزار و 400 دالر و منطقه شکست کلیدی می تواند نزدیک منطقه 
32 هزار و ۶50 دالری باشد. حرکت واضح به باالی سطوح 32 هزار و400 و 32 هزار و ۶50 دالر ممکن است در کوتاه مدت یک افزایش ثابت را آغاز کند.اگر بیت کوین نتواند منطقه مقاومت 32 هزار و 400 دالری را پاک کند به حرکت نزولی خود ادامه 
می دهد. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به سطح 30 هزار و 500 دالر است.حمایت عمده بعدی نزدیک به سطح 30هزار دالر دیده می شود. شکست نزولی و بسته شدن به زیر سطح حمایت 30 هزار دالری ممکن است شروع یک نزول دیگر باشد. 
حمایت اصلی بعدی می تواند 29 هزار و 500 دالر باشد و در صورتی که کمتر از آن شود ممکن است خرس ها حرکت به سمت منطقه حمایت 2۸ هزار و۸00 دالری را هدف قرار دهند.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1.43 
تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 1.09 درصد بیشتر شده است.در حال حاضر 41.9۶ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 0.12 درصد افزایش داشته است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 
24 ساعت گذشته 154.2۶میلیارد دالر است که 15.4۸ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر 21.10 میلیارد دالر است که 13.۶۸ درصد از کل حجم 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های 

پایدار اکنون 140.02 میلیارد دالر است که 90.77 درصد از کل حجم 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

بیتکویندوبارهبهزیر۳۰هزاردالرسقوطمیکند؟

رئیس کل بیمه مرکزی در جمع مدیران ارشد صنعت بیمه:
با افزایش نظارت موثر، دخالت های نهاد ناظر در فضای کسب و کار بیمه به حداقل خواهد رسید 

مأموریت اصلی بیمه مرکزی، نظارت بر عملکرد صنعت بیمه و ارائه راهکارهای توسعه ای و همچنین استیفای حقوق بیمه گران و بیمه گذاران است.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، مهندس مجید بهزادپور که در جمع مدیران ارشد صنعت بیمه سخن می گفت، با اعالم این مطلب افزود: با وجود افزایش پرداخت خسارت 
ها و تسهیل عملیات بیمه گری در سال های اخیر هنوز تمامی ظرفیت های صنعت بیمه فعال نشده است.بهزادپور با تأکید بر ضرورت نقش آفرینی پررنگ تر صنعت بیمه در 
اقتصاد ملی، تصریح کرد: در دهه پیش رو با ارزیابی صحیح از فضای اقتصادی و تمرکز بر بحث آینده پژوهی، شرایط مساعدتری برای صنعت بیمه رقم خواهد خورد.وی افق 
آینده اقتصادی را روشن تر از گذشته دانست و اظهار داشت: بهبود وضعیت تجارت و بازار کسب و کار در گرو توسعه صنایع مکمل نظیر بیمه است و باید در ایفای این مأموریت 
حساس بیش از پیش تالش کنیم.رئیس شورای عالی بیمه، موفقیت شرکت های بیمه را نتیجه تحلیل درست شرایط اقتصادی توصیف کرد.رئیس کل بیمه مرکزی در بخش 
دیگری از سخنان خود از حذف ارز ترجیحی به عنوان یک فرصت تازه برای صنعت بیمه یاد کرد و افزود: شکاف اقتصادی در کشور تهدیدی است که می تواند با برنامه ریزی 
صحیح به فرصت تبدیل شود که توسعه بیمه های زندگی و درمان از مصادیق بارز آن به شمار می رود.مهندس بهزادپور اظهار داشت: برنامه ریزی دقیق در هنگام وقوع بحران 

های مختلف می تواند به رشد برخی از صنایع منتهی شود که صنعت بیمه نیز در همین راستا برنامه های مؤثری را طراحی کرده است.

واریز یارانه جدید ۲ ماه در دو نوبت به حساب بیش از ۲۳ میلیون سرپرست خانوار
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، جزئیات واریز یارانه جدید دولت برای دو ماه اردیبهشت و خرداد در دو نوبت، طبق لیست سازمان هدفمندی یارانه ها به حساب 
بیش از 23 میلیون سرپرست خانوار را تشریح کرد.به گزارش ایِبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدبیگی گفت: واریز مبالغ یارانه بالفاصله پس از پایان صحبتهای 
شــب گذشــته رییس جمهور از ساعت 22:30 دقیقه آغاز شد.وی افزود: در این مرحله و طی دو نوبت مبالغ مربوط به اردیبهشت و خرداد ماه به حساب 23 میلیون و ۶۸0 
هزار سرپرست خانوار واریز شد. به عبارت دیگر از شب گذشته 47 میلیون و 3۶0 هزار فقره پرداخت یارانه برای دو ماه اردیبهشت و خرداد انجام شده است.مدیر اداره نظام 
های پرداخت ادامه داد: مجموع مبلغ واریزی برای دو نوبت بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده است.محمدبیگی با بیان اینکه دولت برای اطمینان بخشی به مردم تصمیم به 
پرداخت مبالغ مدنظر پیش از آغاز اجرای طرح اصالح یارانه ها گرفت، تاکید کرد: این مبالغ تا زمان اعالم رسمی دولت برای آغاز طرح اصالح یارانه ها در حساب سرپرستان 

خانوار مسدود می ماند و همزمان با آغاز طرح قابل برداشت خواهد بود. 
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گزیده خبر

با انتقاد از کمک های نظامی آمریکا به اوکراین؛
طعنه شی به اروپا: خودتان امنیت خود را به 

دست بگیرید
رئیس جمهوری چین بابت دخالت آمریکا در کمک رسانی به اوکراین در بحبوحه 
حمله روســیه به این کشور انتقاد کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری 
فاکــس نیوز، وزارت خارجه چین مکالمه تلفنی بین شــی جینپینگ و امانوئل 
ماکرون، روسای جمهوری چین و فرانسه را منتشر کرد. در آن آمده است، پکن 
روش خود را در پیگیری مذاکرات صلح در پیش گرفته اســت و از کشــورهای 
اروپایی در حفظ صلح اروپا به روش خودشان حمایت می کند.ماکرون نیز در این 
گفت وگوی تلفنی به همتای چینی خود گفت، هر دو کشــور بر تعهداتشان در 
رعایت یکپارچگی ســرزمینی و حق حاکمیت اوکراین تاکید دارند و با فوریت و 
ضرورت یک آتش بس نیز موافق هستند.رئیس جمهوری چین همچنین به اوالف 
شــولتس، صدراعظم آلمان گفت: طرف اروپایی باید مسئولیت پذیری تاریخی و 
هوشــمندی سیاسی خود را نشــان دهد، به دنبال ثبات طوالنی مدت در اروپا 
باشــد و راه حلی را به روشی مســئوالنه بیابد. امنیت اروپا باید به دستان خود 
اروپایی ها تامین و حفظ شود.چین با عدم محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین 
توجه جهانی را به خود معطوف کرده است.بیش از ۱۴۰ کشور حمله روسیه به 
اوکراین را محکوم کرده و چندین کشــور دیگر هم در کنار سازمان ملل تالش 
کردند تا مذاکرات صلح را تســهیل کرده و بر خروج نیروهای روسی از اوکراین 

تاکید می کنند.

 بالروس سربازانش را در مرز اوکراین
 مستقر کرده است

وزارت دفاع بالروس اعالم کرد ســربازانش را در مرز با اوکراین مســتقر کرده و 
گفت که علت این کار اســتقرار نیروهای اوکراینی و افزایش فعالیت های ناتو در 
منطقه اســت که تهدیدی رو به رشد محسوب می شود.به گزارش ایسنا، به نقل 
از شــبکه خبری فاکس نیوز، این مانور استقرار نیرو از سوی بالروس یک هفته 
پس از آن صورت گرفته که این کشــور به ناگاه اعالم کرد برای دسترســی به 
آمادگی ضربتی نیروهای مسلحش رزمایش انجام می دهد.وزارت دفاع بالروس 
در بیانیه ای که در تلگرام منتشر شد، اعالم کرد: آمریکا و متحدانش به استقرار و 
حضور نظامی خود در نزدیکی مرزهای بالروس ادامه می دهند.در ادامه این بیانیه 
با بیان اینکه تعدادی رزمایش در مناطق شــرقی و جنوب شرقی اروپا از سوی 
آمریکا و متحدانش در حال انجام اســت، اعالم کرد: حضور گروهی موشک های 
کروز دریایی و هوایی در آب های دریاهای مدیترانه و بالتیک و همچنین افزایش 
گروه هوابرد در کشورهای لهستان و کشورهای حوزه بالتیک نشان  دهنده تهدید 
فزاینده برای بالروس اســت.وزارت دفاع بالروس افزود: بر این اساس، نیروهای 
مسلح بالروس رزمایشی تمام عیار با هدف مقابله با تهدیدهای احتمالی برگزار 
کرده اســت. گروه بندی ایجاد شده توســط نیروهای مسلح اوکراین در جهت 

عملیاتی جنوب با تعداد ۲۰ هزار نیرو نیازمند پاسخ ما است. 

کانادا در فکر پیوستن به شبکه دفاع موشکی 
بالستیک آمریکا

وزیر دفاع کانادا می گوید، کشــورش در حال بررســی 
امکان پیوســتن به ســامانه دفاع موشــکی بالستیک 
آمریکاست؛ موضعی که تقریباً دو دهه پس از نخستین 
مخالفت اتاوا با دعوت شــدنش به مشــارکت در این 
سامانه مطرح می شود.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه 

پلتیکو، آنیتا آناند، وزیر دفاع کانادا روز سه شنبه در جریان جلسه پرسش و پاسخ 
که پس از سخنرانی او در محل انستیتوی امور جهانی کانادا در اتاوا برگزار شد، 
گفت: »ما مطمئناً این مساله و همچنین ملزومات مربوط به دفاع جامع از قاره 
خود را به شکلی کامل و جامع بررسی می کنیم.«او اظهار کرد: ما در این بررسی 
عمــده در قبال دفاع قاره ای از هیچ نکتــه ای غفلت نخواهیم کرد. طی ماه های 
آینده موضوعات بیشــتری مطرح خواهند شد.هرگونه اقدامی از سوی کانادا در 
راســتای پیوستن به این سیســتم به مثابه تغییر عمده ای در سیاست های این 
کشــور خواهد بود. پل مارتین، نخست وزیر لیبرال اسبق کانادا در فوریه ۲۰۰۵ 
اعالم کرد این کشــور در نظام دفاع موشکی بالستیک آمریکا مشارکت نخواهد 

کرد؛ موضعی که باعث سرخوردگی واشنگتن شد.

انگلیس از امکان تسلط روسیه بر شمال غرب 
دریای سیاه خبر داد

لنــدن – ایرنا – وزارت دفاع انگلیس در تازه ترین ارزیابی خود از تحوالت اوکراین 
اعالم کرد که اگر روسیه موقعیت خود را در جزیره »مار« تثبیت کند، می تواند بر 
شمال غربی دریای سیاه مسلط شود.در بیانیه روز چهارشنبه وزارت دفاع انگلیس 
که یک نســخه آن در تارنمای دولت این کشــور منتشر شد آمده است: نبرد در 
جزیره مار )دریای ســیاه( ادامه دارد و روسیه برای تقویت پادگان افشا شده خود 
در آنجا در تالش است.این بیانیه می افزاید: اوکراین با هواپیماهای بدون سرنشین 
»بی رکتر« به پدافند هوایی و شــناورهای تدارکاتی روســیه حمله کرده است. 
کشــتی های تدارکاتی روسیه هم پس از عقب نشینی نیروی دریایی روسیه به 
سمت کریمه و از دست دادن ناو مسکوا از حداقل حفاظت در غرب دریای سیاه 
برخوردار هستند.وزارت دفاع انگلیس افزود: تالش های کنونی روسیه برای تقویت 
نیروهایش در جزیره مار، به اوکراین فرصت های بیشتری برای درگیری با نیروهای 
روسی و تجهیزات ویژه ارائه می دهد. از این منظر اگر روسیه موقعیت خود را در 

جزیره مار با موشک های دفاع هوایی استراتژیک و کروز تثبیت کند،

بورل: 
میانجیگری چین و اروپا در بحران اوکراین 

منتفی است
مسئول روابط خارجه اتحادیه اروپا هرگونه میانجیگری از سوی این اتحادیه 
و چین در حــل بحران اوکراین را رد کرد.به گزارش ایســنا، جوزپ بورل، 
رئیــس روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت که این بلوک اروپایی در مذاکرات 
روســیه و اوکراین میانجیگری نخواهد کرد، چرا که مســکو آن را نخواهد 
پذیرفت.وی همچنین گفت میانجیگری چین هم مردود است چرا که پکن 
بخاطر نزدیکی با روسیه میانجیگری نخواهد کرد. بورل در گفتگو با روزنامه 
»فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ« افزود: ما میانجی نیستیم، روس ها هم این 
را نمی پذیرند، همانطور که ما روســیه را به عنوان میانجی نمی پذیریم.وی 
خاطرنشــان کرد: چین نیز مناسب نیســت، زیرا به روسیه گرایش دارد اما 
ترکیه در این مســاله بسیار خوب عمل کرده و روابط خوبی با هر دو طرف 
دارد.بورل در پایان گفت که »بهترین میانجی ســازمان ملل است« و »تنها 

اوکراین، روسیه و طرف میانجی باید نتیجه مذاکرات را تعیین کنند.«

مجلس نمایندگان آمریکا الیحه کمک ۴۰ میلیارد دالری اوکراین را تصویب کرد
مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بسته کمکی بیش از ۴۰ میلیارد دالری برای اوکراین را تصویب کرد، کنگره تالش دارد جریان رساندن کمکهای نظامی به کی یف و 
تقویت دولت آن را حفظ کند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا روز سه شنبه در حالی الیحه مربوط به این کمک را با ۳۶۸ رای 
موافق در مقابل ۵۷ رای مخالف تصویب کرد که همه آرای منفی به آن از سوی جمهوریخواهان بود. این الیحه اکنون برای مرحله بعدی تصویب شدن نزد مجلس سنایی 
که انتظار می رود ســریعا در قبال آن اقدام کند می رود.این اقدام اکنون به ســنا می رســد، که انتظار می رود به سرعت عمل کند.جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا دو 
هفته پیش از کنگره کشورش درخواست کرده بود که ۳۳ میلیارد دالر کمک مضاعف را برای اوکراین تصویب کند، اما قانونگذاران این کنگره تصمیم گرفتند میزان این 
اعتبارات کمکی نظامی و بشردوستانه را افزایش دهند.روزا دالئورو، نماینده دموکرات، که ریاست کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان آمریکا را بر عهده دارد، در 
حالی که خواستار حمایت از این بسته بودجه ای شد گفت: این الیحه از دموکراسی محافظت می کند، تجاوز روسیه را محدود می کند و امنیت ملی ما را تقویت می کند، 
در حالی که مهم تر از همه، از اوکراین حمایت می کند.بایدن از کنگره آمریکا خواسته بود تا به سرعت اقدام کرده تا بتواند پیش از به پایان رسیدن کمک های دفاعی 
موجود برای اوکراین در اواخر ماه مه، این الیحه را امضا و نهایی کند.برخی از جمهوری خواهان با این الیحه مخالفت کردند و از دموکرات ها بابت اقدام سریع به جهت 
ارسال حجم بیش از حدی از دالرهای مالیات دهندگان آمریکایی به خارج از این کشور انتقاد کردند. دموکرات های هم حزب با جو بایدن با برتری شکننده ای کنگره را 
کنترل می کنند، اما این الیحه برای تصویب شدن در مجلس سنا به آرای جمهوری خواهان نیاز دارد.اوکسانا مارکارووا، سفیر اوکراین در آمریکا،  در جریان دیدار همراه 
با صرف ناهار هفتگی اش در روز ســه شــنبه با سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه  آمریکایی، از آنها درخواست کمک کرد.راب پورتمن، سناتور جمهوری خواه عضو 
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و رهبر فراکسیون امور اوکراین در سنای آمریکا گفت که انتظار دارد میزانی کافی از جمهوری خواهان از این الیحه حمایت کنند تا 
در سنا به تصویب برسد.او اظهار کرد: »فکر می کنم که این الیحه تصویب خواهد شد. حمایت قابل توجهی از جمهوری خواهان در قبال آن وجود خواهد داشت.«این 

بسته شامل شش میلیارد دالر کمک های امنیتی، از جمله در زمینه آموزش، تجهیزات، سالح و پشتیبانی است. 

۵ فرماندار پوتین استعفا کردند
اگرچه روسیه در ســال ۲۰۲۱ قانونی را تصویب کرد 
که به فرمانداران اجازه می دهد بیش از دو دوره متوالی 
خدمت کنند، هر دو فرمانــدار روس گفته اند که برای 
یک دوره دیگر در انتخابات آتی نامزد نخواهند شــد.به 
گزارش ایرنا، در حالی که رویترز مدعی استعفای پنج 
فرماندار در روسیه به دلیل فشار ناشی از تحریم ها شده است، شبکه راشاتودی 
نوشت: استعفای این فرمانداران به دلیل پایان ماموریت آنها در آستانه انتخابات 
منطقه ای در روســیه در ۱۱ ســپتامبر بوده است.راشــاتودی نوشت: سرگئی 
ژواچکین فرماندار استان تومسک سیبری و والری رادایف از استان ساراتوف در 
ناحیه فدرال ولگا - برای دو دوره متوالی خدمت کرده بودند و از ســال ۲۰۱۲ 
به مدت یک دهه این پســت را در اختیار داشتند.ایگور واسیلیف، رئیس استان 
کیروف - منطقه دیگری در ناحیه فدرال ولگا - که از ســال ۲۰۱۶ این پســت 
رااشــغال کرده، گفته است که از رئیس جمهور والدیمیر پوتین خواسته تا او را 
از وظایف خود برکنار کند زیرا قصد دارد در »ســطح فدرال کار کند«نیکوالی 
لیوبیموف از استان ریازان در مرکز روسیه و الکساندر اوستیفیف، رئیس ماری ال 
ریپابلیک- منطقه خودمختار از مردم بومی ماری هر دو از سال ۲۰۱۷ به عنوان 
فرماندار خدمت کرده بودند. اوستیفیف قباًل به عنوان قاضی دادگاه تجاری منطقه 
مسکو نیز خدمت می کرد. هیچ کدام از آنها دالیل استعفای خود را اعالم نکردند.

پوتین تاکنون حکم فرمانداران سرپرست هرپنج منطقه را امضا کرده است.الکسی 
مارکین معاون مرکز فناوری های سیاسی در گفت و گو با خبرگزاری اینترفکس 
گفت: هرچند استعفای این فرمانداران توجه رسانه ها در روسیه را به خود جلب 
کرده است اما تحلیلگران سیاسی آن را رویدادی غیرعادی قلمداد نمی کنند.وی 
گفت فرمانداران در آستانه انتخابات اگر احساس کنند که حمایت عمومی از آنها 
کمرنگ شده اســت، استعفا می دهند.با این حال رویترز در گزارشی، استعفای 
فرمانداران روســیه را نشانه فشار ناشــی از تحریم ها ارزیابی کرده است.رویترز 
نوشــت: قرار است انتخابات منطقه ای در هر پنج منطقه ای که فرمانداران آنها 

استعفا داده اند در ماه سپتامبر برگزار شود.

بالتکلیفی پرونده احیای برجام؛

پرایس: بازگشت دوجانبه به برجام برایمان طرحی قطعی نیست
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفت وگویی مواضع 
این کشــور را درباره تالش ها برای احیای توافق هســته ای و 
چالش های آن مطرح کرد.به گزارش شبکه العربیه، ند پرایس 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفت وگویی با این شبکه 
درباره تالش ها برای احیای توافق هسته ای ]برجام[ گفت: این 
]طرح[ هیچ وقت قطعی نبود، هیچ وقت برایمان معلوم نبود که 
بتوانیم به بازگشتی دوجانبه به پایبندی به )برجام( بازگردیم 
یا نه؛ بنابراین همیشه با شرکای مان در حال برنامه ریزی برای 
رخدادهای احتمالی بوده ایم.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از  
ایســنا، پرایس با مطرح کردن ادعاهایی درباره سپاه پاسداران 
ایران گفت: شما از وزیر امور خارجه )آنتونی بلینکن( شنیده اید 
که سپاه پاسداران حمالت تروریستی انجام داده است، ما نگران 
تهدید ناشی از سپاه پاسداران هستیم.او در ادامه گفت: از ۱۰۷ 
تحریمی که این دولت از ژانویــه ۲۰۲۱ بر ایران اعمال کرده 
است،  تا ۸۶ درصد آن ها علیه سپاه پاسداران یا وابستگان آن 
بوده است. ما از اختیارات خودمان استفاده کرده و با شرکایمان 
در منطقه همکاری می   کنیم تا با سپاه پاسداران و تهدیدی که 
به طور بالقوه برای کارکنان نظامی ما و شــرکایمان در منطقه 
ایجاد می کند، مقابله کنیم.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
درباره برنامه هســته ای ایران و توافق هسته ای گفت: االن در 
مه ۲۰۲۲ ما همچنان بر ایــن باوریم که اگر محدودیت هایی 
که توافق هســته ای ایجاد می کرد، دوباره بر ایران اعمال شود، 
برنامه هسته ای ایران دوباره به داخل جعبه بازگردانده می شود 
و زمان گریز]هسته ای[ که االن چند هفته است، تا اندازه قابل 
توجهی طوالنی تر خواهد شد.    پرایس با وجود تاکید چندباره 

مقامات ایران مبنی بر این که به کار بستن تسلیحات هسته ای 
در دکترین دفاعی ایران جایی ندارد، افزود: این که زمان گریز 
بسیار کم است، غیرقابل قبول می باشد. رئیس جمهور بایدن 
تعهد دارد که ایران هیچ گاه به یک ســالح هســته ای دست 
پیدا نکند.او با گفتن این که برجام تنها یک راه برای ممانعت 

از دســت یابی ایران به یک سالح هســته ای خواهد بود، بیان 
کرد که آمریــکا و متحدانش در صورت لزوم، »به دنبال دیگر 
ابزارهــا« خواهند رفت تا اطمینــان بیابند این اتفاق هیچ گاه 
نخواهد افتاد.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به 
اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 

اتمی درباره برنامه هسته ای ایران گفت: ما به همکاری نزدیک 
با آژانــس  بین المللی انرژی اتمی برای اطمینان یافتن از این 
که ایران بر تعهداتش پایبند اســت یا اطمینان یابی از این که 
ایران هیچ گاه نتواند به یک سالح هسته ای دست بیابد، ادامه 
خواهیم داد.به گزارش ایسنا، اظهارات پرایس درباره مذاکرات 
وین و تالش ها برای احیای توافق هســته ای در پی این مطرح 
می شود که مذاکرات وین که در راستای احیای توافق هسته ای 
و لغو تحریم هــای ایران از آن موقع آغاز شــد، در پی برخی 
تحوالت اخیر بین المللی از جمله حمله روســیه به اوکراین و 
کشــمکش های تهران-واشنگتن بر ســر برخی مسائل باقی 
مانده در مذاکرات، تا اطالع ثانوی متوقف شــده است.حسین 
امیرعبداللهیــان، وزیر امور خارجه ایران اخیرا در گفت وگویی 
درباره مذاکرات وین گفت: هدف ما در این مذاکرات رســیدن 
به توافقی قوی و بادوام اســت و از طرف آمریکایی خواسته ایم 
واقع بین باشد، تاکید کرده ایم لغو تحریم ها در تمامی بخش ها 
و ارائه ضمانت های اقتصادی یکی از مهم ترین نکات در دستور 
کار مذاکراتی ماست.او همچنین مطرح کرد: من فکر می کنم 
طرف آمریکایی به خوبی به خطوط قرمز ایران واقف است و ما 
بــه مذاکرات ادامه می دهیم و به محض این که به نقطه توافق 
برســیم، نماینده ما در مذاکرات در وین آخرین مراحل توافق 
را انجام خواهد داد.انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و نماینده آن در مذاکرات وین قرار اســت ظرف 
چند روز آتی در تهران بــا علی باقری کنی، نماینده ایران در 
مذاکرات وین دیدار و طبق گفته مورا  »درباره حل اختالفات 

باقی مانده در مذاکرات« گفت وگو کنند.

مقامــات ارشــد اطالعاتــی آمریکا به 
قانون گــذاران ایــن کشــور گفتنــد، 
رئیس جمهوری چین برای تصمیم گیری 
در خصــوص بازپس گیــری تایــوان با 
توســل به قدرت نظامی و یا مسیرهای 
دیپلماتیک، تحوالت جنگ روســیه و 
اوکراین و واکنش های بین المللی به آن 
را از نزدیک تحــت نظر دارد.به گزارش 
ایســنا، به نقل از وبسایت روزنامه هیل، 
ژنرال »اســکات بریــر«، رئیس آژانس 
اطالعات دفاعی به کمیته نیروهای مسلح 
مجلس سنای آمریکا گفت: چینی ها این 
)جنگ( را خیلــی با دقت نگاه خواهند 
کرد.وی افــزود: مرتب کــردن عناصر 
مختلف دیپلماتیک، اطالعاتی، نظامی و 
اقتصادی این بحران برای چین زمان بر 
خواهــد بود.بریر این اظهارات را در یک 
جلسه استماع برای سنجش ارزیابی این 
کمیته اطالعاتی از خطرات جهانی ایراد 
کرد. قانون گذاران غالبا بر موفقیت ها و 
ضعف های اطالعات آمریکا در سنجش 
توانایی روســیه در اوکرایــن و موضع 
آن ها نســبت به تایوان تمرکز داشتند.

جاش هالــی، ســناتور جمهوری خواه 
آمریکا به این مقامات اطالعاتی گفت: ما 
توانایی های نظامی ارتش روسیه را بیش 
از حد دســت باال گرفتیم. )اما( تعجب 
خواهم کرد اگــر توان نظامی چین هم 
تا این حد ضعیف باشــد. فکر نمی کنید 

که در مورد چین، ما با یک رقیب بسیار 
قدرتمندتر روبرو هستیم؟ بریر و آوریل 
هینــز، مدیر اطالعات ملی آمریکا که او 
هم در این استماع حضور داشت، گفتند، 
پکن ترجیح می دهد تایوان را از مســیر 
دیپلماتیک پس بگیرد، اما خطر حمله 
نظامی از اکنون تا ۲۰۳۰ همچنان باال 
است.هینز گفت، چین می خواهد قوای 
نظامی اش را تا جایــی تقویت کند که 
حتی در صــورت مداخله آمریکا، بازهم 
بتواند تایوان را پس بگیرد.هر دو حزب 
کنگره آمریکا در حمایت خود از تایوان 
در مقابــل چین متحد هســتند.بریر و 
هینــز هــر دو چین را به عنــوان یک 
اولویت بی مانند برای کمیته اطالعاتی و 
چالش های امنیتی اصلی آمریکا دانسته 

و زرادخانه های هسته ای در حال توسعه 
آن را »تاریخی« خواندند.بریر گفت: چند 
کار هست که می توانیم در مورد تایوان 
انجام دهیم. فکر می کنم آن ها از جنگ 
اوکراین درس های جالبی می گیرند.او به 
این اشــاره کرد که ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهوری اوکرایــن این نیروها را 
تحت تاثیر قرار داده اســت با موفقیت 
یگان هــای نظامی کوچک تاکتیکال در 
برابر نیروهای روســیه که توانایی اقدام 
مســتقالنه را ندارنــد و »تمرین موثر 
با ســامانه های تســلیحاتی مناسب«.

بریــر با این حال اعالم کــرد که ارتش 
تایوان »جایی که باید باشــد، نیست« و 
به یک نیروی وظیفه بزرگ اشــاره کرد 
که مدت زمــان کمی خدمت می کنند.

بریر گفت: فکر می کنم باید با شــرکای 
خود در هند-اقیانوســیه در چهارچوب 
وزارت دفــاع و ارتــش و رهبری تایوان 
تعامل داشــته باشــیم تا بــه آن ها در 
فهم مناقشــه اوکراین کمک کنیم، در 
اینکه چــه درس هایی می توانند بگیرند 
و دالرهایشــان را در کــدام زمینه های 
دفاعی و آموزشــی خــرج کنند.بریر و 
هینز گفتند که برای تشــخیص اینکه 
چین چه درس هایی از پاســخ جهانی 
- به رهبری آمریکا - به حمله روســیه 
می گیــرد، زود اســت؛ از تحریم هــای 
هماهنگ شــده متحدان در اروپا و گروه 
هفت و انــزوا در ســازمان ملل متحد 
گرفته تــا پیروزی ارتــش اوکراین.این 
مقامات گفتند، بــا این حال، نامحتمل 
است که چین برنامه هایش برای تصرف 
تایوان را تسریع کند.بریر گفت: احتماال 
آن ها به عملیات های آینده علیه تایوان 
فکر می کنند و این کــه تا چه حد کار 
ســختی خواهد بود. آن ها همچنین به 
تحقیقات و بررسی هایی فکر می کنند که 
درصورت انجام عملیات های این چنینی 
با آن مواجه خواهند شد.وی افزود، یکی 
از درس هایی که امیدوار است چینی ها 
از حمله روســیه به واکراین بگیرند این 
اســت که حمله در عــرض یک تنگه، 
چقدر ســخت خواهد بود و تا چه حد 

خطرناک است.

روایت مقام های اطالعاتی آمریکا از 
درس هایی که چین از اوکراین می گیرد

مالک جدید شبکه اجتماعی توییتر اعالم کرد که به رییس جمهور سابق آمریکا اجازه داده 
خواهد شد تا به این شبکه اجتماعی بازگردد.به گزارش فارس، »ایالن ماسک« مالک جدید 
شبکه اجتماعی توییتر گفت که وی ممنوعیت توییتر برای »دونالد ترامپ« رییس جمهور 
ســابق آمریکا را بر می دارد.وی که با »فایننشال تایمز« مصاحبه می کرد، گفت: »ممنوعیت 
دائمی )برای اســتفاده از توییتر( باید بســیار نادر بوده و واقعا فقط باید برای حساب هایی باشد که ربات بوده یا به کالهبرداری 
می پردازند یا اینکه حساب های هرزنامه هستند«.ماسک اضافه کرد: »من فکر می کنم ممنوعیت توییتر برای دونالد ترامپ صحیح 
نبوده و از لحاظ اخالقی اشــتباه بوده اســت«.این در حالی است که دونالد ترامپ چندی پیش گفته بود حتی اگر ایالن ماسک 
ممنوعیت استفاده وی از شبکه اجتماعی توییتر را بردارد، به این شبکه اجتماعی باز نخواهد گشت.شبکه اجتماعی توییتر روز 
بیستم دی ماه ۱۳۹۹، به این بهانه که توییت های رییس جمهور سابق آمریکا مروج خشونت در این کشور است، حساب او را در 
فاصله حدود ده روز به پایان دوره ریاستش، برای همیشه تعلیق کرد.توییتر در توضیح دلیل تعلیق حساب کاربری ترامپ، نگرانی 

از ترویج خشونت بیشتر توسط توییت های ترامپ را دلیل این اقدام خود اعالم کرده بود.

گمانه زنی دستگاه اطالعاتی و امنیتی آمریکابر آن است که روسیه برای »درگیری طوالنی« در اوکراین آماده می شود. اوریل هینز، مدیر سازمان اطالعات ملی آمریکا، به نقل از 
بررسی های کارشناسان گفت که این جنگ به دلیل »عدم تطابق« میان بلندپروازی های والدیمیر پوتین و قابلیت های نظامی، احتماال »غیرقابل پیش بینی تر و فزاینده تر« خواهد 
بود.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، هینز روز سه شنبه در اظهاراتی در مقابل کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که هم روسیه و هم اوکراین معتقدند که می توانند به 
پیشــرفت های نظامی دست یابند و درگیری را به »جنگ فرسایشی« و بدون چشم انداز مذاکرات صلح در آینده نزدیک تبدیل کنند.مدیر سازمان اطالعات ملی آمریکا گفت:  

»تخمین می زنیم که پوتین برای درگیری طوالنی در اوکراین آماده می شود، و کماکان قصد دارد به اهدافی فراتر از دنباس دست یابد.«رئیس جامعه امنیتی و اطالعاتی آمریکا گفت که روسیه دست کم چهار »هدف 
نظامی کوتاه مدت« دارد: تصرف کامل و استقرار »منطقه حائل« در دونباس، محاصره نیروهای اوکراین در غرب دونباس »به منظور در هم شکستن مجهزترین نیروهای اوکراین که برای حفظ جبهه شرق می جنگند«، 
تحکیم تسلط بر سرزمین هایی که روسیه در خط ساحلی جنوبی اوکراین به کریمه، تصرف کرده است و به نیروهای روسیه اجازه می دهد تا منطقه خرسون را اشغال کنند و کنترل منابع آب کریمه را در اختیار 
بگیرند. آمریکا همچنین نشانه هایی می بیند مبنی بر این که روسیه می خواهد سرزمین های ارتباطی را به غرب گسترش دهد و بندر تاریخی اودسا را تصرف و آن را به منطقه ترانسنیستریا در مولداوی متصل کند و 
به این ترتیب ارتباط اوکراین با دریا را به طور کامل قطع کند.آمریکا می گوید »بسیار بعید«  است که روسیه بتواند بر دونباس کنترل کامل داشته باشد یا سرزمین های ارتباطی با ترانسنیستریا را گسترش دهد. اما به 
گفته هینز، پوتین احتماال خواهد گفت که توانایی و تمایل روسیه به تحمل چالش ها از دشمنانش بیشتر است و احتماال همزمان با کمبود خوراک، تورم و افزایش بهای سوخت، روی تضعیف اروپا و آمریکا حساب 

خواهد کرد.هینز تصریح کرد که متقاعد شده است روسیه در نهایت استقامت بیشتری نسبت به اوکراین و حامیانش دارد.

ایالن ماسک اعالم کرد؛

بازگشت ترامپ به توییتر
مدیر اطالعات ملی آمریکا:  

پوتین برای جنگی طوالنی، فراتر از شرق اوکراین آماده می شود
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یک گجت پوشــیدنی جدید کــه روی بازو قرار می گیــرد، می تواند قند 
خون، ضعف عضالت در باشــگاه و ســطح الکل خون را اندازه گیری کند.

به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میــل، این نمونه اولیه که در کالیفرنیا 
ســاخته شده اســت، می تواند به طور مداوم سه مولفه مربوط به سالمت 
فرد یعنی سطح گلوکز خون، الکل و الکتات را به طور جداگانه یا همزمان 
در لحظه اندازه گیری کند.این دســتگاه پوشــیدنی بدون هیچ دردی از 
طریق برچسبی با سوزن های میکروسکوپی روی پوست قرار می گیرد.این 
سوزن ها با بررسی مایعات زیر پوست اطالعات مورد نظر را به دست آورده 
و سپس داده ها را به صورت بی سیم به یک اپلیکیشن در تلفن همراه ارسال 
می کنند.محققان امیدوارند بتوانند این دستگاه را که می تواند راه حلی واحد 
برای بیماران مبتال به دیابت باشد، تجاری سازی کنند.مهندسان دانشگاه 
کالیفرنیا ســن دیگو)UCSD( دستگاه خود را در مقاله ای که به تازگی در 
مجله ی »Nature Biomedical Engineering« منتشر شده، توصیف کرده اند.

جوزف وانگ)Joseph Wang(، نویسنده این مطالعه و استاد مهندسی نانو در 
دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو می گوید: این برچسب به گونه ای است که انگار 
یک آزمایشگاه کامل روی پوست قرار دارد.این دستگاه قادر به اندازه گیری 
سطوح چندین نشانگر زیستی به طور مداوم و همزمان بوده و به کاربران این 
امکان را می دهد تا بر سالمت و تندرستی خود در حین انجام فعالیت های 
روزانه  نظارت کنند.اکثر دستگاه های نظارتی تجاری، مانند دستگاه های 
اندازه گیری مداوم قند خون برای بیماران دیابتی، تنها یک نشانگر را اندازه 
گیری می کنند. مشکل اینجاست که دستگاه ها اطالعاتی را که می تواند به 

افراد مبتال به دیابت کمک کند.

یک گروه بین المللی از پژوهشــگران، روش ژن درمانی جدیدی را برای 
متوقف کردن دردهای نوروپاتی پیشنهاد می کنند.به گزارش ایسنا و به 
نقل از نوروساینس نیوز، یک گروه بین المللی از پژوهشگران به سرپرستی 
دانشکده پزشکی »دانشگاه کالیفرنیا، ســن دیگو«)UCSD( دریافته اند 
نوعی ژن درمانی که سیگنال دهی سلول عصبی مورد نظر را به طور موثر 
مهار می کند، می تواند درد نوروپاتی را در موش های مبتال به آسیب های 
مربوط به نخاع یا دستگاه عصبی پیرامونی، بدون عوارض جانبی کاهش 
دهد.یافته های این پژوهش، یک درمان جدید بالقوه را برای بیماری هایی 
ارائه می دهند که ممکن اســت بیش از نیمی از بیماران مبتال به آسیب 
نخاعی را تحت تاثیر قرار دهد. نوروپاتی، آســیب یا اختالل در عملکرد 
اعصاب ســایر نقاط بدن را شامل می شود که معموال با بی حسی مزمن 
یا ناتوان کننــده، گزگز، ضعف عضالنی و درد همراه اســت.هیچ درمان 
منحصربه فرد موثری برای نوروپاتی وجود ندارد. برای نمونه، درمان های 
دارویــی اغلب به انتقال پیچیده و مداوم داروها نیــاز دارند و با عوارض 
جانبی نامطلوبی همراه هســتند. مواد افیونی می توانند موثر باشند اما 
ممکن اســت به افزایش خطر سوءاســتفاده از مواد منجر شوند.از آنجا 
که پزشــکان و پژوهشگران می توانند محل دقیق آسیب نخاعی و منشا 
درد نوروپاتیک را مشــخص کنند، تالش زیادی برای ایجاد درمان هایی 
صورت گرفته اســت که نورون های آسیب دیده در بخش های نخاعی را 
به طور انتخابی هدف قرار می دهند.ژن درمانی در ســال های اخیر، یک 
امکان جذاب را ثابت کرده است. پژوهشگران در جدیدترین پروژه خود، 
یک نوع بی خطر از »ویروس مرتبط با آدنو«)AAV( را به موش های مبتال 
به آسیب های عصب سیاتیک و درد نوروپاتیک ناشی از آن تزریق کردند.

دستگاه پوشیدنی برای نظارت بر 
قند، الکتات و الکل خون

 یک روش جدید ژن درمانی
 برای توقف درد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شدت تخریب و ویرانی در جنگ اوکراین/ رویترز

معرفی نسل جدید رنجروور اسپرت، قوی تر و پیشرفته تر
پس از معرفی نسل جدید رنجروور، حاال نوبت به برادر کوچک تر آن یعنی رنجروور اسپرت رسیده است یعنی خودرویی که رقیب 
پورشه کاین و بی ام و X5 خواهد بود. ما به به روزرسانی های طراحی تکاملی محصوالت جدید لندروور عادت کرده ایم و نسل سوم 
رنجروور اسپرت هم از این قاعده مستثنی نیست. این خودرو بدون آنکه تغییری اساسی را در ظاهر تجربه کرده باشد، شیک تر و 
مدرن تر از نسل قبلی به نظر می رسد. کراس اوور جدید لندروور در عناصری مثل چراغ های جلوی بسیار باریک و دستگیره های 
در مخفی، هم از نسل جدید رنجروور و هم از اووک کوچک تر الهام گرفته است.در طراحی داخل نیز ارتباط واضحی بین رنجروور 
اســپرت جدید و رنجروور بزرگ تر به چشم می خورد اما در اینجا نمایشگر سیستم اطالعاتی-سرگرمی و کنسول میانی با شیب 
بیشتری طراحی شده اند تا نشان دهند رنجروور اسپرت قرار است بیشتر روی پرفورمنس تمرکز داشته باشد. در داخل این خودرو 
همچنین سرنشینان از فضای پای بیشتر، تنظیم ۲۲ جهتهٔ صندلی ها با ماساژور، سیستم تصفیه هوای پیشرفته، سیستم صوتی 
سفارشــی مریدیان ۱۴۳۰ واتی با ۲۹ بلندگو، سیســتم فعال مقابله با ســروصدا و صفحه آمپر دیجیتالی ۱۳.۷ اینچی بهره مند 

می شوند.

کونته: کلوپ دنبال بهانه بود
آنتونیو کونته، سرمربی لیورپول را متهم کرد که بعد از تساوی برابر اسپرز به دنبال »بهانه« بوده است.به گزارش ایسنا و به نقل 
از ساکرنت، پس از تساوی لیورپول برابر تاتنهام، شانس قهرمانی تیم کلوپ در لیگ برتر کاهش یافت و امیدهای لیورپول برای 
قهرمانی کم شده است. تاتنهام حتی در دقایق پایانی در آنفیلد خطرناک بود و می توانست گل دوم را نیز به ثمر برساند. کلوپ 
که به خاطر از دست دادن امتیازهای این دیدار ناراضی بود، گفت که تیم میهمان در رویکرد خود بیش از حد تدافعی عمل کرد. 
سرمربی آلمانی گفت: من این نوع فوتبال را دوست ندارم اما این مشکل من است. من نمی توانم مربی همه تیم ها باشم و تیم ها 
آن طوری بازی کنند که باب میل من است. به همین خاطر انتقادی از تیم تاتنهام نیست و فقط باید بگویم که من این شیوه بازی 
را دوست ندارم. آنتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی که سابقه قهرمانی در لیگ برتر و لیگ ایتالیا را در کارنامه دارد در واکنش به این 
صحبت ها گفت: کلوپ باید روی تیم خودش تمرکز کند. یورگن فردی باهوش و بسیار بادانش است. او بعد از بازی کمی ناامید 
بود اما در عین حال برای هر مربی مهم است که یاد بگیرد روی تیم خود متمرکز باشد نه حریف. کلوپ به دنبال بهانه بود چرا 

که فکر می کرد تیمش در این دیدار برنده می شود. 

جز تو کس را نمی رسد هستیای ربون از بلندی و پستی
عقل رد وادی محبت تو

ره غلط می کند ز سرمستی خویشتن را هب جمله رب بستیات سر جمله اه شود انمت
حلقه ای نیست خالی از ذکرت

گر هچ رد چیه حلقه ننشستی
بودن ما جدا نبود از تو

با تو بودیم ات تو بودستی نخریدی دلی، هک نشکستیرب سر چار سوی رغبت خویش

پیشنهاد

چهره روز

کتاب ماجراهای تام سایر
کتاب ماجراهای تام ســایر اثری خواندنی و درخشــان 
از نویســنده آمریکایی، مارک توین اســت که در سال 
۱۸۷۶ نوشته شد. کتابی که خود نویسنده اشاره می کند 
»منحصراً سرگذشت یک پسربچه« است و بزرگسالی در 
آن جایگاهی ندارد )به همین خاطر داستان را در نقطه ای 
خاص تمام می کند تا کتاب به سرگذشت یک مرد تبدیل 
نشــود(. این رمان اثری درخور ســتایش درباره دوران 
خوش کودکی و شــیطنت های خاص آن دوران اســت. 
همان طور که از عنوان کتاب مشخص است، کتاب حاضر 
شامل ماجراهای پسربچه ای به نام تام سایر است. پسری 
که ماجراجویی هایش در همان صفحات اول کتاب شروع 
و تا خط آخر ادامه دارد. بچه ای ســرزنده، پر شر و شور، 
به شدت رویاپرداز، کتاب خوانده، یاغی و نترس که البته رگه هایی از شرافتمندی و باشخصیت بودن هم 
در وجود خود دارد.شخصیت اصلی کتاب به شکل طبیعی از آن بچه هایی است که با ذهن خالق خود 
همیشه بازی جدیدی طراحی می کند، دیگران را به شوق می آورد، هدف های مشخص تعیین می کند و 
رهبری دیگر بچه ها را به عهده می گیرد. کسی که نمونه کاملی از یک دنیای کودکانه ارائه می کند. در 
این دنیای معصوم کودکانه، بزرگســاالن هیچ نقشی ندارند جز کارهایی همیشه می کنند: نگران شدن، 
تهدید کردن، تعین تکلیف کردن و غیره. به عنوان مثال در یکی از به یاد ماندنی ترین صحنه های کتاب، 
خاله پالی که قیم تام است او را از بازی کردن منع و مجبورش می کند نرده های حیاط را دوغاب بمالد.

سی متر نردۀ چوبی به ارتفاع تقریباً دو و نیم متر. زندگی در نظر تام پوچ و توخالی آمد، و هستی چیزی 
جز رنج و عذاب نبود. تام آهی کشید و قلم مویش را توی دوغاب فرو برد. )کتاب ماجراهای تام سایر اثر 

مارک توین – صفحه ۳۷(....

ویلیام شکسپیر
 )William Shakespeare :ویلیام شکسپیر )به انگلیسی
و  شــاعر   )۱۶۱۶ درگذشــته   –  ۱5۶۴ )زاده 
نمایشــنامه نویس و بازیگــر تئاتر انگلیســی بود که 
بسیاری وی را بزرگ ترین نویسنده در زبان انگلیسی 
 Bard :دانسته اند. »سخن ســرای آون« )به انگلیسی
of Avon( لقبــی اســت که به خاطــر محل تولدش 
در آون واقع در اســتراتفورد انگلیس به وی داده اند.

شکسپیر در استراتفورد-آن-آون، واریک شر متولد و 
بزرگ شد. وی در سن ۱۸ سالگی با ان هتوی ازدواج 
کرد و صاحب سه فرزند شد: سوزانا هال و دوقلوهای 
همنت و جودث کواینی. حدوداً بین سال های ۱5۸5 
و ۱5۹۲، وی فعالیت حرفه ای موفق خود را در لندن 
به عنوان بازیگر، نویســنده و مالک بخشی از یک شرکت بازیگری به نام مردان لرد چمبرلین، که 
بعداً به عنوان مردان پادشــاه شناخته شــد، آغاز کرد. به نظر می رسد در ۴۹ سالگی )حدود سال 
۱۶۱۳( در استراتفورد بازنشسته شده، جایی که سه سال بعد درگذشت. کمتر سوابقی از زندگی 
خصوصی شکسپیر باقی مانده است. این گمانه زنی های قابل توجهی در مورد مواردی مانند ظاهر 
فیزیکی، گرایش جنســی او، اعتقادات مذهبی وی و اینکه آیا آثار منتسب به وی توسط دیگران 
نوشته شده است تحریک کرده است.شکسپیر بیشتر آثار شناخته شده خود را بین سالهای ۱5۸۹ و 
۱۶۱۳ تولید کرده است.وی سپس تا سال ۱۶۰۸ غالباً تراژدی هایی نوشت، از جمله هملت، رومئو و 
ژولیت، اتلو، شاه لیر و مکبث که همگی از بهترین آثار به زبان انگلیسی محسوب می شدند. وی در 
آخرین مرحله زندگی خود، تراژیکمدی )که به آن عاشقانه ها نیز می گویند( نوشت و با نمایشنامه 

نویسان دیگر همکاری کرد.

فرهنگ

پرتــره »مریلین مونرو« اثر »اندی وارهول« به قیمت 
۱۹5 میلیون دالر فروخته شد تا رکورد جدیدی برای 
هنر قرن بیستم و آثار هنرمندان آمریکایی رقم بخورد.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، این اثر هنری که 
به ســال ۱۹۶۴ تعلق دارد، چهره »مریلین مونرو« را 
در یک پس زمینه آبی به تصویر می کشــد و یکی از 
مجموعه پرتره هایی اســت که وارهول از این بازیگر 
پس از مرگش در سال ۱۹۶۲ خلق کرد و از آن زمان 
به یکی از شناخته شده ترین آثار پاپ آرت تبدیل شده 
است.این اثر هنری در حراجی کریستیز در حالی به 
قیمت ۱۹5 میلیون دالر فروخته شد که پیش از این 
قیمت ۲۰۰ میلیون دالر برای آن برآورد شــده بود. 
فروش این اثر هنری رکورد قبلی یک اثر هنری ایجاد شده در قرن بیستم را شکست که پیش از 
این در اختیار »پابلو پیکاسو« و یک اثر تقاشی از مجموعه »زنان الجزایر« اثر سال ۱۹۹5 بود که در 
سال ۲۰۱5 به قیمت ۱۷۹.۴ میلیون دالر با احتساب هزینه های اضافی فروخته شد.نقاشی پرتره 
»اندری وارهول« از »مریلین مونرو« همچنین رکورد گران ترین اثر آمریکایی فروخته شده در یک 
حراجی را نیز به نام خود ثبت کرد؛ رکوردی که قباًل متعلق به نقاشــی »ژان میشــل باسکیا« در 
سال ۱۹۸۲ بود که در سال ۲۰۱۷ به قیمت ۱۱۰.5 میلیون دالر فروخته شد.»الکس روتر«، رئیس 
بخش هنر قرن بیســتم و بیست و یکم کریستیز، در بیانیه ای در این حراجی اعالم کرد: »نقاشی 
وارهول از مریلین مونرو اوج مطلق پاپ آرت آمریکایی است. این نقاشی فراتر از ژانر پرتره است و 

هنر و فرهنگ قرن بیستم را جایگزین می کند«.

 مرلین مونرو رکورد هنر قرن بیستم
 را شکست
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