
وزیر نفت در بیست و ششمین نمایشگاه نفت:
آغاز عملیات اجرایی ۲۵ طرح عظیم 
نفتی با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد 

دالری
اوجی با تأکید بر اینکه بر اساس سیاست های اصولی و کالن دولت، 
اولویت ما تکمیل پروژه های نیمه تمام خواهد بود، افزود: همســو با 
این موضوع تالشمان این است ۴۸ طرح کالن و اولویت دارِ نیمه تمام 
در صنعت نفت را تا پایان امســال با سرمایه گذاری ۱۳ میلیارد دالر 
تکمیل و به بهره برداری برســانیم و در همین سال عملیات اجرایی 
۲۵ طرح عظیم با ســرمایه گذاری ۳۰ میلیــارد دالر را آغاز کنیم.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جواد اوجی در مراسم افتتاحیه بیست 
و ششمین نمایشگاه نفت، با بیان اینکه نمایشگاه نفت ایران یکی از 
بزرگ ترین نمایشگاههای نفت جهان است، اظهار داشت: شعار امسال 
نمایشــگاه صنعت نفت دانش بنیان، تولیــد ایرانی، صادرات جهانی 
اســت.وی با بیان اینکه برنامه اصلی وزارت نفت دانش بنیان کردن 
و توجه به ســاخت داخل در شرایط کنونی است، افزود: در راستای 
توســعه فناوری جدید قرارداد با ۲۳ دانشــگاه و ۱۰۰ شرکت دانش 
بنیان در دستور کار جدی ما قرار دارد.وزیر نفت با بیان اینکه با توجه 
به شــعار سال جاری مســئولیت ما نیز در صنعت نفت بیشتر شده 
است، گفت؛ رویکرد ما شعاری نیست.وی گفت: در قالب این برنامه، 
اقدام های وسیعی برای افزایش تولید، دانش بنیان کردن صنعت نفت 

و افزایش اشتغال در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است
وزیــر نفت دومین اقدام در دانش بنیــان کردن صنعت نفت و توجه 
به ســاخت داخل را انتشــار فراخوانی برای مشــارکت شرکت های 
دانش بنیان در زمینه های اولویت دار صنعت نفت در ماه های ابتدایی 
دولت ســیزدهم بیان کــرد و افزود: در این فراخــوان بیش از ۳۰۰ 
شرکت برای دانش بنیان کردن صنعت نفت در زمینه های اولویت دار 
و اشتغال آفرین چون بهینه سازی، احیای چاه های کم بازده و توسعه 
زنجیره ارزش مشــارکت کردنــد. هم اکنون امضای قــرارداد و ارائه 
تســهیالت و حمایت از این شرکت ها با بهره گیری از ظرفیت تبصره 
۱۸ قانون بودجه آغاز شده است.وی با بیان اینکه تکمیل زیست بوم 
فنــاوری نفت دیگر اولویتی اســت که وزارت نفت در دســتور کار 
دارد، توضیــح داد: وزارت نفت به دنبال فعال کردن مراکز نوآوری در 
مجاورت دانشگاه ها، استقرار شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 

در پارک فناوری نفت و توسعه این پارک هاست.
ادامه در صفحه چهارم

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4903شنبه 24 اردیبهشت 1401  12 شوال 1443  14 می 2022  sobheqtesad@ sobheqtesad@ sobhe-qtesad

تهران - ایرنا - جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: به دلیل اینکه نیروی دریایی سپاه، بیشترین حقارت را به آمریکایی ها واردکرده است، آنها از 
ایران به دادگاه الهه شکایت کردند.به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی روز )پنج شنبه( در آیین تجلیل از اساتید دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل گفت: قدر و عظمت بسیاری در اسالم برای شأن و جایگاه معلمی لحاظ شده است که این نشان می دهد همواره و در هر شرایطی و جایگاهی باید قدردان 
تالش های معلمان و اساتید باشیم.جانشین فرمانده کل سپاه افزود: ۴۳ سال از عمر انقالب اسالمی می گذرد؛ انقالبی که شاید کسی تصور نمی کرد به پیروزی برسد، 

به همین دلیل از همان روز اول شکل  گیری نطام جمهوری اسالمی ایران، دشمنان جنگ و دعوا را به شکل های مختلف علیه مردم....
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سردار فدوی: 
نیروی دریایی سپاه بیشترین حقارت را به آمریکایی ها وارد کرد

info@sobh-eqtesad.ir

رئیسی در دیدار امیر قطر:
ظرفیت ایران وقطر می تواند بستری 
برای مقابله باچالش های منطقه باشد

رئیس جمهور گفت: ظرفیت دو کشور ایران و قطر نه تنها می تواند در 
خدمت توسعه روابط فی ما بین باشد بلکه می تواند بستری برای مقابله 
با چالش های موجود در منطقه باشد.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت 
االســالم سید ابراهیم رئیسی روز پنجشــنبه در دیدار با »شیخ تمیم 
بن حمد آل ثانی« امیر قطر با اشــاره به سفر موفق خود در اسفند ماه 
سال گذشته به دوحه، روابط دو کشور را برادرانه توصیف کرد و گفت: 
جمهوری اســالمی ایران دوستی خود را در روزهای سخت به دوستان 
و برادران خود از جمله کشــور دوست و برادر قطر، اثبات کرده است.

وی بــا تاکید بر ظرفیت های ایران و قطر برای توســعه همکاری های 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، تصریح کرد: ظرفیت دو کشور نه تنها 
می تواند در خدمت توسعه روابط فی ما بین باشد بلکه می تواند بستری 
بــرای مقابله با چالش های موجود در منطقه باشد.رئیســی همچنین 
بــا تاکید بر لزوم توســعه روابط اقتصادی و تجــاری بین ایران و قطر 
اظهار داشت: بخشــی از توافقات ما در سفر به قطر اجرایی شده و در 
این دیدار برای تحقق حداکثری آن گفتگو و تصمیم گیری می کنیم. 
تقویت همکاری های دو کشور بویژه در حوزه های گردشگری، ترانزیت، 
همکاری هــای بنــدری و دریایی، انرژی و نیــز افزایش همکاری های 
تجاری و ســرمایه گذاری در ماه های اخیر نشــان دهنده عزم و اراده 
تهران و دوحه برای توسعه ارتباطات بین دو کشور است.رئیس جمهور 
با اشــاره به اینکه ظرفیت ها و مزیت های بی نظیر جغرافیایی، سیاسی 
و اقتصادی ایران زمینه ساز توسعه همگرایی منطقه ای و امنیت و رفاه 
برای ملت های منطقه اســت، اظهار داشت: ما خواهان پایان محاصره 
یمن، ثبات و حکومت قدرتمند در عراق، خروج اشــغالگران از سوریه 
و تشــکیل دولت فراگیر در افغانستان هستیم.رئیسی افزود: فلسطین 
همچنان مســأله اول جهان اسالم است و هرچه سریع تر باید تجاوزات 

رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین متوقف شود.
»شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی« نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از 
ســفر به تهران، اظهار داشت: سفر قبلی شــما به دوحه بسیار مهم و 
اثرگذار بود و تاریخ روابط ۲ کشور را باید به قبل و بعد از آن سفر تقسیم 
کرد. ما به طور جدی خواهان اجرایی شــدن همه توافقات آن سفر و 
گسترش روابط ۲ کشور بویژه در زمینه های تجاری و اقتصادی هستیم.

امیر قطر با بیان اینکه ایران و قطر در بســیاری از مســائل منطقه ای 
مواضع همسو و یکسان دارند، اظهار داشت: آماده ایم در زمینه مسائل 
ســوریه، عراق، فلسطین، یمن و افغانستان به توسعه همکاری ها ادامه 

دهیم.

تهران- ایرنا- حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار عصر روز )پنج شــنبه( آقای شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و هیئت 
همراه با تأکید بر افزایش همکاری های سیاسی و اقتصادی دو کشور، راه حل مسائل منطقه را گفت وگو بدون دخالت عوامل خارجی دانستند.به گزارش 
ایرنا، رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به استمرار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، گفتند: توقع از جهان عرب ورود صریح به میدان عمل 
سیاسی در مقابل این جنایت های آشکار است.حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار ، استحکام و پایداری روابط ایران و قطر را به نفع هر دو کشور دانستند 
و افزودند: سطح کنونی ارتباطات اقتصادی دو کشور بسیار پایین است و باید چند برابر شود، همچنین در مسائل سیاسی نیز زمینه برای تبادل نظرهای 
بیشتر وجود دارد که امیدواریم این سفر مبدأ جدیدی برای گسترش همکاری ها باشد.رهبر انقالب اسالمی با تأیید سخنان امیر قطر در محکومیت جنایات 
رژیم صهیونیستی، ظلم چند ده ساله صهیونیستهای خبیث به مردم فلسطین را واقعیتی تلخ و ضربه ای به دنیای اسالم و جهان عرب خواندند و گفتند: 
در مقابل این جنایتها، توقع جمهوری اســالمی ایران از دنیای عرب ورود صریح به میدان عمل سیاســی است.ایشان با اشاره به سخنان امیر قطر درباره 
حوادث سال گذشته محله شیخ جّراح، خاطرنشان کردند: در آن قضیه، حمایت برخی کشورهای عربی از مردم فلسطین حتی به اندازه بعضی اروپایی ها 
هم نبود و هیچ گونه موضع گیری نکردند که اکنون نیز همین گونه عمل می کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: این رویکرد کشورهای عربی اگر 
از ترس رژیم صهیونیستی یا از روی طمع به آن است، باید بدانند امروز رژیم اشغالگر نه در شرایطی است که می توان به او طمع داشت و نه از او ترسید.

ایشان راه حل مسائل منطقه را به دست کشورهای منطقه و از طریق گفت وگو دانستند و افزودند: مسائل سوریه و یمن نیز با گفت وگو قابل حل است البته 
گفت وگو نباید از موضع ضعف باشد، در حالی که طرفهای مقابل یعنی عمدتاً آمریکا و دیگران به قدرت نظامی و مالی متکی هستند.رهبر انقالب با تأکید 
بر اینکه برای اداره منطقه احتیاجی به دخالت دیگران نیست، گفتند: صهیونیست ها هر جا پا می گذارند فساد ایجاد می کنند و هیچ قدرت و امتیازی نیز 
نمی توانند به کشورها بدهند، بنابراین ما کشورهای منطقه هر چه می توانیم باید روابط خود را از طریق همفکری و همکاری تقویت کنیم.ایشان با اشاره به 
قرارهای تعیین شده بین ایران و قطر، تأکید کردند: این قرارها در زمان بندی معین و مشخص، عملیاتی شود.در این دیدار که آقای رئیسی رئیس جمهور 
کشــورمان نیز حضور داشــت، امیر قطر با ابراز خرسندی از دومین سفر خود به ایران، به جایگاه برجسته رهبر انقالب اسالمی در جهان اسالم اشاره کرد 
و گفت: جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین ناگوار است و همه باید در برابر حوادث فلسطین ایستادگی کنیم.امیر قطر با اظهار تأسف از شهادت یک 
خبرنگار زن در جنین به دست نظامیان صهیونیست افزود: صهیونیست ها با خونسردی تمام این جنایت را انجام دادند.شیخ تمیم بن حمد آل ثانی همچنین 
راه حل مسائل کشورهای منطقه از جمله سوریه، عراق و یمن را گفت وگو دانست و درباره روابط اقتصادی ایران و قطر نیز خاطرنشان کرد: کمیته اقتصادی 

بین دو کشور فعال شده و امیدواریم تا سال آینده همکاری های اقتصادی ارتقاء قابل توجهی پیدا کند.

عضو کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا ضمن تاکید بر اینکه کرونا در 
کشــور به روند کنترل کننده ای رسیده است،  گفت: با وجود اینکه خیلی 
به شــرایط مان خوشبین و امیدوار هســتم، ولی حداقل نیاز است که دو 
هفته این حالت آرامش طی شــود تا نفس راحتی بکشیم؛ به همین دلیل 
هنوز زود است که رعایت پروتکل ها را کاهش دهیم.دکتر مجید مختاری 
در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به شــرایط مطلوب فعلی کرونا در کشور، 
گفت: آمار بســتری، آی سی یو، ابتال و مرگ و میر در شرایط کنترل شده 
است و در روند خوبی از نظر بیماری قرار داریم. مقداری نوسان داریم، اما 
این نوســانات خطرناک و هشداردهنده نیست. برخی می خواهند پاندمی 
را در کشــورهای خود پایان یافته اعالم کنند که این موضوع غلط است؛ 
زیرا کشــورها با یکدیگر در ارتباط هســتند و اتمام پاندمی در یک کشور 
نمی تواند اتمام پاندمی جهانی باشــد.وی افزود: اکنون داریم می بینیم که 
در چین و برخی کشــورهای دیگر تعداد موارد بیماری بســیار زیاد است 
و به همین دلیل با وجود اینکه خیلی به شــرایط مان خوشبین و امیدوار 
هستم ولی حداقل نیاز اســت که دو هفته این حالت آرامش طی شود تا 
نفس راحتی بکشیم؛ به همین دلیل هنوز زود است که رعایت پروتکل ها 
را کاهش دهیم و زود است که دچار عادی انگاری در شرایط جامعه شویم.

او تاکید کرد: رفتار ویروس هایی مثل کرونا و آنفلوآنزا غیرقابل پیش بینی 
است. بیش از یکصدسال گذشته وقتی که آنفلوآنزای اروپایی سراسر دنیا 
را گرفت، بشر دچار همین اشتباه شد و فکر کرد پاندمی تمام شده است؛ 
در صورتی که پس از آن غافلگیر شــد و مــرگ و میرهای زیادی بعد از 
پایین آوردن سپرها در مقابل بیماری رخ داد؛ پس نباید این اشتباه تکرار 
شــود.وی درباره علت عدم بروز موج های بیماری پس از تعطیالت نوروز 
علی رغم هشدارها نسبت به ســفرها و دید و بازدیدهای نوروزی،  تصریح 
کرد: چند ســویه از امیکرون بروز کرده اســت و این سویه های ترکیبی از 

BA۱ و BA۲ خوشبختانه با وجود این که سرایت پذیری بیشتری دارند، اما 
کشندگی بیشــتری ندارد. به نظر می رسد روندی که در کشورهای شبیه 
ایران می بینیم، ایجاد ایمنی زیاد در سطح جامعه است؛ یعنی تعداد زیادی 
از مردم امیکرون را بسیار خفیف گرفتند و به نظر می رسد ایمنی وسیعی 
ایجاد شده است.او تاکید کرد: از طرفی فراموش نکنید که واکسیناسیون 
در ایران یکی از موفقیت های بزرگ بوده است و ایران جزو کشورهای برتر 
واکسیناسیون اســت؛ پس ایجاد ایمنی عمومی به واسطه ابتالی افراد به 
امیکرون و واکسیناسیون را می توان علت عدم افزایش آمار دانست.مختاری 
درخصوص احتمال بروز موج هفتم کرونا در کشور، تصریح کرد: پاسخ به 
این سوال بسیار سخت است. در چین تعداد مبتالیان به طور غیر مترقبه ای 
افزایش یافته اســت. اگر قرار باشد با سویه جدیدی از کرونا مواجه شویم 
که توانایی بیشتری داشته باشد، شرایط بد و غیر قابل پیش بینی خواهیم 
داشــت؛ ولی اگر با همین روند پیش رویم و گرفتار ســویه های ترکیبی 
نشــویم، به احتمال زیاد پیک های بعدی وحشتناکی نخواهیم داشت.وی 
در خاتمه بیان کرد: اکنون سویه های دیگری که قرابت زیادی به امیکرون 
دارد در کشــورهای دیگری مشاهده شده اســت. به عنوان مثال در شهر 
المبوردی ایتالیا اخیرا تعداد زیادی از این موارد دیده شــده است و حدود 
۳۵ درصد مواردشــان از این سویه جدید است، ولی این نوید بخش است 
که این سویه بستری بیمارستانی و بخش آی سی یو را افزایش نداده است. 
در سایر کشورها نیز زیر یک درصد از این سویه  نسبتا جدید گزارش شده 
اســت؛ پس در حال حاضر ایجاد شرایط هراس انگیز درست نیست؛ زیرا 
امیدواریــم اگر با این روند پیش رویم و واکسیناســیون را با قدرت ادامه 
دهیم، به احتمال زیاد مشکلی نخواهیم داشت. خوشبختانه این سویه ها به 
واکسن حساس هستند و احتماال به آنتی بادی های امیکرونی هم حساس 

خواهند بود.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران 

 بیماری هنوز تمام نشده است

وزیر نفت در بیست و ششمین نمایشگاه نفت:

آغاز عملیات اجرایی ۲۵ طرح عظیم نفتی با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دالری

وزیر اقتصاد:

 سیاست دولت پوشش حداکثری 
مستحقین دریافت یارانه است

وزیر اقتصاد درباره عدم دریافت یارانه توسط برخی از افراد گفت: سیاست دولت این است که حداکثر پوشش را 
نسبت به جمعیت مستحق دریافت یارانه ها انجام دهد.به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سید 
احســان خاندوزی وزیر اقتصاد دیروز )جمعه ۲۳ اردیبهشت( در حاشیه نشست نسل نو در جمع خبرنگاران 
در پاســخ به سوالی درمورد ســاز و کار دولت برای جلوگیری از گرانی مشتقات ۴ قلم کاالی اساسی اظهار 
داشــت: برای تمام مشتقات این ۴ قلم در ستاد تنظیم بازار مصوبه برای ابالغ به اتحادیه های کشوری تهیه 
شده و بدون ابالغیه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده اجازه هیچگونه افزایش  
قیمتی داده نخواهد شــد.وی درخصوص عدم دریافت یارانه توســط برخی از افراد تصریح کرد: وزارت رفاه و 
تعاون قطعا اعالم خواهد کرد که از طریق چه سامانه ای برای کسانی که عقب مانده اند و یا جزو مستحقین 
تشــخیص داده نشده اند مراجعه کنند و سیاســت دولت مبنی بر این است که حداکثر پوشش را نسبت به 

جمعیت مستحق انجام دهد.

کاهش قیمت خودرو با شروع واردات

عبدالملکی: 

اعتراض جامانده ها تایید شود یارانه ماه های 
قبل را هم می دهیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که جامانده های یارانه اگر اعتراضشــان تایید شود یارانه ماه 
های قبل را هم می گیرند گفت: برای شناسایی مشموالن یارانه، وضعیت مالی خانوارها طی دوره ۳ تا ۵ 
ســاله بررسی شده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت عبدالملکی در گفت وگوی تلویزیونی اظهار 
داشــت: به محض اینکه فردی وارد سامانه ثبت شکایات یارانه معیشتی می شود اعتراض او ثبت خواهد 
شد.وی افزود: برای ثبت اعتراض به دهک بندی یارانه ها، فقط کافی است وارد سامانه وزارت رفاه به آدرس 
hemayat.mcls.gov.ir شده و اطالعات خود را بارگذاری کنید.وزیر کار بیان داشت: یارانه مورد نیاز 9۰ درصد 
مردم تأمین شــده و در حســاب دولت است، پس اگر تا ۳ ماه دیگر مشخص شود فردی نیازمند بوده اما 
دریافتی نداشته، یارانه معیشتی ماه های گذشته نیز به حساب آن واریز می شود.وی با بیان اینکه ۱۰ متغیر 
و شاخص برای دهک بندی یارانه ها در نظر گرفته است گفت: شاخص هایی از جمله گردش حساب، حقوق، 
سود سهام و سود حساب، خودرو، سفرهای خارجی و سایر موارد مدنظر است.وزیر کار افزود: برای اینکه 
تحوالت مقطعی در زندگی افراد و جابه جایی دهک ها مؤثر نباشد در دوره سه تا پنج ساله دهک بندی ها 
مورد توجه قرار گرفته و حســاب می شود به عنوان مثال فردی خانه خریده و فروخته است که این جزو 
دارایی حساب نمی شود. برای اینکه دهک بندی ها درگیر نوسانات نشود شاخص ها در دوره سه تا پنج ساله 
در فرمولی دقیق ضریب بندی می شود.وی با اشاره به اینکه ۲ اعتراض در یارانه مورد بررسی قرار می گیرد، 
گفت: کسانی که تا فروردین ماه یارانه می گرفتند و اکنون یارانه نگرفته اند می توانند اعتراض کنند و افراد 
دیگری که به هر دلیل یارانه دریافت نمی کردند یا از قبل و به هر دلیلی قطع شــده بود می توانند بعد از 
تکمیل سامانه هدفمندی یارانه ها به آن مراجعه کنند.عبدالملکی بیان داشت: افراد معترض به دهک بندی 
یارانه در ســامانه حمایت می بینند که به چه علت و شــاخص هایی دهک بندی فرد تغییر کرده است در 
همین رابطه پیامکی برای همه کسانی که در قبل یارانه می گرفتند و اکنون قطع شده ارسال شده است تا 
وارد سامانه حمایت شوند.وی تاکید کرد: افراد تا ۳ ماه آینده فرصت ثبت در سامانه را دارند و اگر مستحق 
دریافت یارانه باشــند به آنها یارانه پرداخت می شود. یارانه ها در حساب های دولتی موجود است و تقریباً 
برای 7۸ تا 79 میلیون نفر در نظر گرفته شده است.وزیر رفاه با اشاره به اینکه سامانه حمایت اکنون در 
دسترس است گفت: امکان دارد افراد مراجعه کنند و ببیند سامانه شلوغ است. محدودیت در زیرساخت ها 
وجود دارد از این رو مردم نگران نباشند.وی گفت: چندین شماره تماس هم اعالم شده است که یکی از 
آنها مرکز تماس به شماره ۰۲۱6۳69 است و سال هاست که مردم با این شماره آشنا هستند و در کنار این 
شماره تماس، ۰9۲۰۰۰۰6۳69 نیز هست.عبدالملکی با بیان اینکه 7 و نیم میلیون نفر یارانه نمی گرفتند 
گفت: یک بخشی از آن افراد متمکن بودند اکنون فرض می کنیم پنج میلیون نفر مستحق هستند این افراد 
می توانند در سامانه هدفمندی یارانه ها که اعالم می شود، ثبت نام کنند و فرایندی طول می کشد تا بررسی 
و ارزیابی شــود. وزیر رفاه بیان داشت: دهک بندی ها در پایگاه رفاه ایرانیان صورت می گیرد، ضمن اینکه 
قانون مجلس برای بودجه ۱۴۰۱ به وزارت رفاه حکم کرده است که یارانه پردرآمدها را کاهش و کم درآمد 
را افزایش دهد.وی خاطرنشــان کرد: پنج میلیون نفر یارانه بگیر جزو دهک دهم بودند که باید یارانه آنها 
حذف می شد.عبدالملکی در پاسخ به تعدادی از اعتراض های مردمی در یارانه ها گفت: یکی از شاخص ها 
سفرهای خارجی بوده است که کاری بوده است از این رو افراد می توانند در سامانه اعتراض را ثبت کنند و 
بعد از بررسی و ارائه مستندات، مورد رسیدگی می شود.وی گفت: امکان دارد فردی به خاطر گردش مالی 
باال یارانه اش قطع شده است که می تواند اعتراض کند به عنوان مثال بعضی از روحانیون و طالب وجوهات 
شرعی را دریافت می کنند که این امر مال این افراد نیست و برای مرجعیت است که این امر قابل اعتراض 
است.وزیر رفاه تاکید کرد: توصیه می کنیم حساب های شخصی از کاری جدا شود ضمن اینکه در سامانه با 

ثبت اعتراض و ارائه مستندات یارانه در صورت مستحق بودن اختصاص می یابد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار امیر قطر و هیئت همراه:

توقع از جهان عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی 
در مقابل جنایات رژیم اشغالگر است
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۸ فوتی و ۳۸۵ بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی ۲۴ ساعت گذشته متاسفانه ۸ بیمار کووید۱9 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشــور به ۱۴۱ هزار و ۲۰9 نفر رسید.به گزارش ایسنا، 
تا دیروز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۸۵ بیمار جدید مبتال به 
کووید۱9 در کشور شناسایی و 67 نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱9 در کشور به 7 
میلیون و ۲۲7 هزار و ۴۲۸ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت گذشته، ۸ بیمار کووید۱9 جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۲۰9 نفر رسید.خوشبختانه 
تا کنون 7 میلیون ۱6 هزار و 677 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.76۳ 
نفر از بیماران مبتال به کووید۱9 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۱ میلیون و 69۵ هزار و 7۸۵ آزمایش تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده است.در حال 
حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۱9 شهرستان در وضعیت زرد 

و ۱۲۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
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گزیده خبر

با انتشار یک پست توئیتری مطرح شد؛
بازداشت »انریکه مورا« توسط پلیس آلمان 

پس از بازگشت از تهران
معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار 
یک پســت توئیتری اعالم کرد: در مسیر بروکسل، 
زمانی که از تهران بازمی گشتم، بدون هیچ توضیحی 
توســط پلیس آلمان بازداشــت شــدم.به گزارش 
خبرگزاری مهر، »انریکه مورا« معاون رئیس سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا یک پســت توئیتری منتشــر و در آن اعالم کرد که 
بازداشت شده است.بر اســاس این گزارش، معاون رئیس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا با انتشــار این پســت توئیتری اعالم کرد: در مسیر بروکسل، 
زمانی که از تهران بازمی گشــتم، بدون هیچ توضیحی توسط پلیس آلمان 
بازداشت شدم.وی گفت که بازداشت وی در فرودگاه فرانکفورت آلمان اتفاق 
افتاده اســت. این مقام اتحادیه اروپا افزود: یک مقــام اتحادیه اروپا در یک 
مأموریت رســمی با گذرنامه دیپلماتیک اسپانیایی. پاسپورت و گوشی هایم 
را ضبط کردند.معاون »جوزپ بورل« نوشــت: اکنون به همراه دو همکارم، 
سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل در وین و رئیس گروه ویژه ایران سرویس 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا آزاد شــده ایم. ما را جدا از هم نگه داشــتند. از 
ارائه هرگونه توضیح در مورد آنچه که به نظر نقض کنوانســیون وین است، 

خودداری کردند.

امیر صباحی فرد:
پدافند هوایی ارتش بازدارندگی فعال را 

برای کشور ایجاد کرده است
فرمانده نیروی پدافنــد هوایی ارتش، گفت: پدافند 
هوایــی در تعامل با شــرکت های دانــش بنیان با 
تولید و ســاخت انواع سامانه های راداری و موشکی، 
بازدارندگی فعال را برای کشور ایجاد کرده است.به 
گزارش خبرگزاری مهــر، امیر علیرضا صباحی فرد 
فرمانــده نیروی پدافند هوایی ارتش در جمع فرماندهان و کارکنان منطقه 
پدافند هوایی شــمال غرب با بیان اینکه آسمان کشور تحت سیطره کامل 
پدافند هوایی اســت، اظهار داشــت: پدافند هوایی در تعامل با شرکت های 
دانش بنیان با تولید و ساخت انواع سامانه های راداری و موشکی، بازدارندگی 
فعال را برای کشــور ایجاد کرده اســت که دوست و دشــمن به آن اذعان 
دارند.وی با اشــاره به اینکه پدافند هوایی با تمرکز بر دانش بومی و اتکا به 
جوانان متخصص این مرز و بوم توانســته است به یکی از نیروهای موفق در 
بومی سازی تجهیزات و تســلیحات دفاعی و نظامی دست پیدا کند، افزود: 
پدافند هوایی ارتش با طراحی و ساخت انواع سامانه های راداری و موشکی به 

یکی از نمادهای خودباوری در کشور تبدیل شده است.
امیر سرتیپ صباحی فرد، تصریح کرد: شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور 
امنیت پایدار را برای آســمان جمهوری اسالمی ایجاد کرده است که اجازه 

رخنه و نفوذ را به هیچ پرنده ای نمی دهد.

امیرعبداللهیان:
 توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است، 

اگر...
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: توافق خوب و قابل 
اتکا در دســترس است ، اگر آمریکا تصمیم سیاسی 
خود را گرفته و به تعهداتش پایبند باشد.به گزارش 
ایسنا، حسین امیر عبداللهیان روز جمعه در توییتی 
با اشاره به ســفر اخیر انریکه مورا هماهنگ کننده 
گفت وگوهــای وین به تهــران  و رایزنی هایش  با علی باقری مذاکره کننده 
ارشد ایرانی در صفحه توییتر خود نوشت : » در توافق با آقای بورل، سفر آقای 
مورا به تهران و گفت وگوهایش با همکارم آقای باقری، فرصت مجددی بود 
تا بر ابتکارات برای حل موضوعات باقی مانده مذاکرات وین متمرکز شــویم.

توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود را 
گرفته و به تعهداتش پایبند باشد.

بورل: 
توافق نهایی در دسترس است

به گفته بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
مذاکره با ایران متوقف شــده بود و حاال »دوباره باز 
شده اســت«.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
تســنیم، جوزپ بورل مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا امروز جمعه به خبرنگاران در نشســت 
گروه 7 در آلمان گفت: مانع مذاکرات متوقف شده پس از گفتگوهای جدید 
انریکه مورا در تهران برطرف شده است.وی همچنین افزود که معتقد است 
توافق نهایی در دسترس است.بورل گفت: مذاکرات ]وین[ متوقف شده بود و 
حاال دوباره باز شده است.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: پاسخ 

ایران به اندازه کافی مثبت بوده است.

نیروی دریایی ارتش مانع ربوده شدن یک 
کشتی تجاری ایرانی شد

تفنگداران نیروی دریایی ارتش صبح امروز مانع 
ربوده شــدن یک کشــتی تجاری ایرانی توسط 
دزدان دریایی شــدند.به گزارش گــروه دفاعی 
خبرگزاری تســنیم، تفنگداران نیــروی دریایی 
ارتش صبح دیروز مانع ربوده شــدن یک کشتی 
تجاری ایرانی توســط دزدان دریایی شــدند.بر این اساس ناوگروه 80 
نیروی دریایی ارتش بامداد دیروز با دریافت پیام مبنی بر حمله دزدان 
دریایی ناشناس به کشتی تجاری ایرانی در خلیج عدن با دزدان دریایی 
درگیر شد.با ورود تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش به منطقه و تبادل 
آتش بین دوطــرف دزدان دریایی متواری و کشــتی تجاری ایرانی با 
ســالمت کامل در حال عزیمت به سوی مقصد است.با توجه به شیوع 
پدیده دزدان دریایی از ســال 87 تاکنون ناوگروه های نیروی دریایی 
ارتش دائماً در منطقه خلیج عدن دریایی ســرخ، اقیانوس هند در حال 
گشــت زنی و اسکورت ناوگان تجاری ایران و کشورهای دیگر بوده اند.

هــم اکنون ناوگروه 80 نیروی دریایی ارتش در قالب ناوشــکن البرز و 
ناو پشــتیبانی بوشــهر در منطقه خلیج عدن و اقیانوس هند  در حال 

انجام ماموریت است.

رئیسی:
 تا زنده هستم اجازه نمی دهم مردم از 

اصالح نظام یارانه ها آسیب ببینند
رئیس جمهور در گفت وگو مســتقیم با مردم تاکید کرد: تا من زنده هســتم 
اجــازه نمی دهم مردم از طرح اصالح نظام یارانه ها آســیب ببینند.به گزارش 
خبرنگار سیاســی خبرگزاری فارس، آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور که صبح 
دیروز )جمعه 23 اردیبهشــت( برای گفت وگو با مردم به میدان بهمن تهران 
رفته بود در پاسخ به دغدغه یکی از شهروندان گفت: تا من زنده هستم اجازه 
نمی دهــم مردم از طرح اصالح نظام یارانه ها آســیب ببینند.بازدید از یکی از 
فروشگاه های زنجیره ای از برنامه های دیگر رئیس جمهور بود.وی در گفت وگو 
با مردم اظهار داشت: یارانه ای که به اکثریت مردم داده شده به صورتی است 
که یک میلیون تومان بیش از افزایش قیمت ناشی از اصالح نظام یارانه هاست. 
رئیس جمهور تصریح کرد: یقین داشته باشید که دولت در کنار مردم است.

بیانه وزارت امور خارجه؛
»١۴ می« یادآور اشغال، قتل عام و آوارگی 

ملت فلسطین است
١۴ مــی ١٩۴8 میــالدی، یوم النکبــه، یادآور 
اشــغال، قتل عــام و آوارگی صاحبــان اصلی 
سرزمین فلسطین توســط غاصبان و اشغالگران 
صهیونیست و شــروع روند سیستماتیک نقض 
گســترده حقوق طبیعی و اولیه ملت فلسطین 
اســت.به گزارش خبرگزاری مهــر، وزارت امور 

خارجه کشورمان در آستانه ســالروز تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی - روز 
نکبت، بیانیه ای صادر کرد.

سردار فدوی: 

نیروی دریایی سپاه بیشترین حقارت را به آمریکایی ها وارد کرد
تهران - ایرنا - جانشــین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی گفت: به دلیل اینکه نیروی دریایی سپاه، بیشترین 
حقــارت را به آمریکایی ها واردکرده اســت، آنهــا از ایران به 
دادگاه الهه شــکایت کردند.به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، 
ســردار سرتیپ پاســدار علی فدوی روز )پنج شنبه( در آیین 
تجلیل از اســاتید دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل گفت: قدر و 
عظمت بســیاری در اسالم برای شأن و جایگاه معلمی لحاظ 
شــده است که این نشــان می دهد همواره و در هر شرایطی 
و جایگاهی باید قدردان تالش های معلمان و اســاتید باشیم.

جانشــین فرمانده کل سپاه افزود: ۴3 ســال از عمر انقالب 
اســالمی می گذرد؛ انقالبی که شاید کسی تصور نمی کرد به 
پیروزی برســد، به همین دلیل از همان روز اول شکل  گیری 
نطام جمهوری اســالمی ایران، دشــمنان جنگ و دعوا را به 
شکل های مختلف علیه مردم کشورمان آغاز کردند؛ اما اکنون 
در مقایســه با سال های اول انقالب و حتی دو سال قبل قابل 
مقایسه نیستیم.وی با اشــاره به باال بودن توان مادی دشمن 
در قیاس با کشــور گفت: اما نتیجه به دلیــل اینکه خداوند 
آن را رقم می زند بســیار متفاوت اســت البته به شرط آن که 
تکالیف تعیین شده از سوی خداوند را به درستی انجام دهیم 
و این نتیجه را ما در طول این ۴3 سال عمر انقالب به دفعات 

مشــاهده کردیم.فدوی با تاکید بر اینکه توان نظامی آمریکا 
بر اســاس توان دریاپایه اســت، اضافه کرد:  بر اساس قوانین 
بین المللی دریا نوردی شناورها می توانند تا ١2 مایلی ساحل 
هر کشــوری تردد کنند؛ حال با توجه به این موضوع و اینکه 
توان دریاپایه آمریکا باالترین تجلی توان نظامی آن ها اســت؛ 
اما بیشترین حقارت را هم داشته اند که این هم توسط نیروی 
دریایی سپاه به آن ها وارد شده به همین دلیل آن ها از ایران به 
دادگاه الهه شکایت کردند.جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره 
به حمایت 87 کشــور از رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی 
گفت: این پشتیبانی برای آن ها نتیجه ای به دنبال نداشت؛ به 
عبارت دیگر کار علمی آسان تر از کار سخت حضور در میدان 
جنگ است. از طرفی وقتی توانستیم در جنگ تحمیلی نتایج 
خیلی خوبی را به دست آوریم، در حوزه علمی به مراتب باید 
نتایج بهتری کسب کنیم و این توانمندی را داریم.وی درباره 
هدفمند کردن پرداخت یارانه توســط دولت خاطرنشان کرد: 
این کاری که رئیس جمهور کرد باید از زمان ریاست جمهوری 
هاشــمی اجرا می شد؛ اما هیچ کدام از دولت ها تاکنون جرات 
انجام آن را نداشــتند؛ در حالی کــه طبق قانون باید این کار 
صورت می گرفت؛ حال اینکه رئیسی انجام داد بواسطه عمل به 

وعده قرآنی مبنی بر اعتماد به خداوند بود.

تهران-ایرنا- امیر قطر از تسهیل فرایند 
صــدور ویزا برای تماشــاگران ایرانی 
عالقه مند به حضــور در جام جهانی 
قطر خبــر داد و گفت: از پیشــنهاد 
همکاری ایران در زمینه برگزاری جام 
جهانی 2022 اســتقبال می کنیم.به 
ایرنا،  گزارش حوزه دولت خبرگزاری 
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور 
در بــدو ورود امیر قطر بــه تهران، با 
اشــاره به ســطح روابط مناسبات دو 
کشــور، از مواضع قطــر در خصوص 
موضوعــات منطقه ای و بین المللی به 
ویژه در قبال جمهوری اسالمی ایران 
قدردانی کرد.وی همچنین با اشــاره 
به حضور صهیونیست ها در منطقه و 
شهادت روز گذشته خبرنگار الجزیره 
توســط رژیم اشــغالگر در سرزمین 
های اشــغالی، مواضــع دولت قطر را 
در ایــن خصــوص ارج نهاد.مخبر بر 
گسترش هرچه بیشتر روابط دوجانبه 
و منطقه ای تهــران و دوحه و نقش 
ایــن روابط در توســعه صلح، ثبات و 
امنیت منطقه تاکید کرد و خواســتار 

توجه به برگزاری کمیسیون مشترک 
همکاریهای دو کشور شد.معاون اول 
رییس جمهور همچنیــن بر نقش و 
اثرگذاری توسعه همکاری های ایران 
و قطر در ســاماندهی و حل و فصل 
بحران برخی کشورهای منطقه نظیر 
تاکیــد کرد.وی  افغانســتان  و  یمن 
توسعه روابط بانکی و اقتصادی را در 
راستای همکاری دو کشور با اهمیت 
برشمرد و گفت: توسعه روابط بانکی 
و تجــاری میان ایران و قطر می تواند 
به تســهیل روابط و مراودات تجار و 

سرمایه گذاران دو کشور کمک کند.
مخبر با اشــاره دیدارهای مسئولین 

ارشــد دو کشــور و توافقات صورت 
گرفته بــرای همکاری مشــترک در 
برگزاری جام جهانی قطر ، از آمادگی 
جمهوری اسالمی ایران برای همکاری 
در زمینه برگزاری این مســابقات در 
قطر خبر داد.شــیخ تمیــم بن حمد 
آل ثانی امیر قطر نیــز در این دیدار، 
روابط دو کشور را تاریخی و مستحکم 
توصیف کرد و ضمن ابراز خرســندی 
از حضــور در ایران، دیدارهای خود با 
مقام معظــم رهبری و رییس جمهور 
را پراهمیت توصیف کرد.وی با اشاره 
به عمــق روابط تهران و دوحه، افزود: 
در مقاطع حســاس و اثرگذار اســت 

که سطح روابط و مناسبات دو کشور 
نمایان و آشکار می شــود. امیر قطر 
با اشــاره به زمان برگزاری کمیسیون 
مشــترک همکاریهای دو کشــور در 
آینده نزدیک، گفت: از مسئولین طرف 
قطری خواسته ام با شناسایی زمینه 
همکاری های دو کشــور، بسترسازی 
الزم را انجام دهند تا به سطح مطلوبی 
از مناسبات اقتصادی فیمابین دست 

پیدا کنیم.
وی از تسهیل فرایند صدور ویزا برای 
تماشاگران ایرانی عالقه مند به حضور 
در جــام جهانی قطر خبــر داد و با 
اشــاره به سفر هیات قطری به کیش 
جهت همــکاری با ایــران در زمینه 
برگزاری جام جهانی، از پیشــنهادات 
و همکاریهای جمهوری اسالمی ایران 
در ایــن زمینه قدردانی کرد.امیر قطر 
همچنین از معاون اول رییس جمهور 
کشــورمان برای ســفر به این کشور 
در جهت تقویت و تحکیم مناســبات 
سیاسی و اقتصادی فی مابین دعوت 

کرد.

مخبر:
توسعه روابط بانکی منجر به تسهیل مراودات تجار بین دو کشور می شود

تهران-ایرنا-رییس سازمان انرژی گفت: هدف ما این است در حوزه های راهبردی به دستاوردهای مهمی برسیم که دشمنان مخالف 
آن هستند و بر تراز علمی و اقتدار ایران اسالمی بیفزاییم و امروز در حوزه آب سنگین دانشمندان ما حرف هایی برای گفتن دارند.به 
گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، محمد اسالمی معاون رئیس جمهور در سمینار تخصصی »نقش رادیوداروها در تشخیص و درمان 
سرطان« با اشاره به نقش فناوری هسته ای در تأمین سالمت مردم گفت: وظیفه سازمان انرژی اتمی در گستره نامحدود برای حرکت 
علمی و پژوهشی در حوزه سالمت، امروز پررنگ تر از گذشته می باشد  و سالمت عموم مردم یکی از مهم ترین محورهای فعالیت این 
سازمان در مسیر تحقق اهداف صنعت هسته ای است.وی افزود: در خصوص فعالیت این سازمان در حوزه پزشکی هسته ای گام های 
روبه جلو و مثبتی برداشته ایم که یکی از این اقدامات  راه اندازی مرکز کیت غربالگری نوزادان بود؛ دشمنان در بحث آب سنگین هجمه 
ســنگینی علیه فعالیت های صلح آمیز ایران ایجاد کردند و  می خواســتند که ایران در این حوزه فعالیتی نداشته باشد. خوشبختانه 
توانســتیم بدون توجه به فشار غربی ها، حرکت روبه جلو در مســیر دستیابی به آب سنگین و مشتقات آن را ادامه دهیم و امروز در 
حوزه آب سنگین دانشــمندان ما حرف هایی برای گفتن دارند.وی درباره بهره برداری از آب سنگین در کشور گفت: آب سنگین یک 
دروازه ورودی بسیار بزرگ و مهم در فرایند مهندسی مولکولی و اتمی است که مشتقات آن می تواند دستاوردهای بزرگی در بخش 

ســالمت و صنعت داخلی فراهم کند. آن ها نمی خواهند کشور ما با ایجاد ظرفیت های علمی 
و فنی راهبردی در جمع قدرت های جهان قرار بگیرد.اسالمی درباره فعالیت های دانشمندان 
صنعت هسته ای در حوزه های سالمت، صنعت، کشاورزی و کاربرد پرتوها خاطرنشان کرد: ما 
امکانات کامل چرخه ســوخت هسته ای را در اختیار داریم و با ظرفیت های علمی، پژوهشی 
و صنعتی که ایجاد کردیم در خدمت ســالمت بشــریت و مردم حرکت می کنیم. ما 50 نوع 
رادیو دارو را در بخش تشخیص، تسکین و درمان در اختیار مراکز درمانی قرار داده ایم.معاون 
رئیس جمهور افزود: هدف ما این است در حوزه های راهبردی به دستاوردهای مهمی برسیم 
که دشــمنان مخالف آن هســتند و بر تراز علمی و اقتدار ایران اسالمی بیفزاییم.وی با اشاره 

به حرکت پرشــتاب و تحقیقات علمی و  نتیجه گرا پژوهشــگران صنعت هسته ای در بخش های  مختلف تصریح کرد: امروز چه از 
طریق راکتور یا از طریق شتاب دهنده ها، ایزوتوپ هایی که باید به آن ها برسیم و ظرفیت های صنعتی که الزم است داشته باشیم را 
باید ایجاد کنیم. ما باید بیشترین سهم را از تولیدات رادیودارویی که بتواند مستقیم بر سلول سرطانی تأثیر بگذارد، داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به رنج بیماران سرطانی و اقدامات سازمان انرژی اتمی در کاهش درد و عذاب این بیماران 
پرداخت و اظهار داشت: ما در بخش درمانی به سمتی حرکت می کنیم که بتوانیم با رادیوداروها و درمان سلول های درگیر عوارض 
جانبی را به حداقل برسانیم. 2١0 مرکز پزشکی از محصوالت و رادیوداروهای ما استفاده می کنند و تعدادی دیگر از رادیوداروهای 

جدید را در دست پژوهش و اقدام داریم.

اسالمی: 

دانشمندان ما حرف هایی برای گفتن دارند

امام جمعه موقت تهران گفت: دولت در حال انجام 
یک جراحی اســت؛ جراحی  که همه متخصصان 
چه کســانی که به رئیسی دادند و چه رای ندادند، 
می گوینــد باید انجام بگیــرد؛ گرچه در کیفیتش 
اختالف نظری اســت، اما در اصلش اختالف نظر 
نیست.به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری 
تسنیم، آیت اهلل سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت 
تهران در خطبه دوم نمازجمعه تهران با اشــاره به 
نامه 3١ نهج البالغه گفت: امام علی )ع( در بخشی 
از این نامه به فرزندشان فرمود که حریم برای ذات 
مقدس ربوبیت نگه داشته شود.وی ادامه داد: مساله 
اقتصاد و گرانی ها موضوع روز است و خطیب جمعه 
اگر به این مسائل ورود نکند، خطیب مردم نیست. 
١۴ نکته در رابطه با مســائل اقتصادی و گرانی ها 
نوشــتم. ایــن ١۴ نکته حاصــل دو روز مطالعه و 
مشورت های مختلف با عزیزان مسئول و غیرمسئول 
است.خاتمی گفت: انصاف در هر عرصه ای فضیلت 
است. انصاف یعنی قضاوت واقع بینانه داشته باشیم. 
قضاوت جناحــی، باندی، کینه توزانــه و متملقانه 
منصفانه نیست. امام علی )ع( فرمود که انسان باید 
منصف باشد.وی افزود: تحصیل رضایت مردم برای 
هر حکومتی سرمایه است. مردم صاحب حکومت 
هستند. مســئوالن خادم مردم هستند. هیچ ابایی 

از گفتن این تعبیر ندارم که بگویم مسئوالن نوکر 
مردم هستند و باید در خدمت مردم باشند. ما نیز 
شاکر خداوند هستیم و از جنس شما مردمیم. درد 
و رنج شما، درد و رنج ماست. ما در متن مشکالت 
شما هســتیم.امام جمعه موقت تهران گفت: هیچ 
دولتی نارضایتی مردمش را نمی خواهد. به خصوص 
دولت برادر گرامی آقای رئیســی که مردمی بودن 
و مردمی زیستن شــعارش است؛ خدمت به مردم 
شعارش اســت. اجرای اسالم شعارش است. اسالم 
می گویــد گاهی فقر ســر از کفر درمــی آورد.وی 
خاطرنشان کرد: منصفانه بپذیریم که اقتصاد کشور 
بیمار است. این را همه کسانی که در مسائل اقتصاد 
کار کردند معترفند که در عرصه های بانکی، نظام 
مالیاتی، ساختار بودجه، فضای کسب و کار، توزیع 
کاالها، وابستگی اقتصادی کشور به نفت و... مشکل 
داریم. این بیماری مربوط بــه یک روز و دو روز و 
یک ســال و دو سال نیست. سابقه نیم قرنی دارد. 
این بیماری از ســال ١350 شروع شد. دولت های 

بعــد از انقــالب همت داشــتند که ایــن اقتصاد 
نابسامان را سامان بدهند، اما چندان موفق نبودند.

خاتمی گفت: دولت ســیزدهم دامن همت به کمر 
زده، آرام آرام این بیمــار را از بیماری درآورد. این 
دولت بر پیشانی اش صداقت نوشته است. روراستی 
با مردم شیوه اش اســت. می توانست سال هفتم و 
هشــتم برخی از حرف ها را بزند؛ نه اینکه از سال 
اول شروع کند. این جراحی نارضایتی هایی دارد و 
دولت می توانست وجیه المله بماند. می گوید آبرویم 
را کف دستم گذاشــتم و حاضرم آبرویم برود، اما 
اقتصاد سامان یابد. این جای بلوا ندارد، جای تشکر 
دارد. ممنونیم که با مردم روراست رفتار می کنید.

وی ادامــه داد: دولت در حــال انجام یک جراحی 
است؛ جراحی  که همه متخصصان چه کسانی که 
به رئیســی دادند و چه رای ندادند، می گویند باید 
انجام بگیرد؛ گرچــه در کیفیتش اختالف نظری 
اســت، اما در اصلش اختالف نظر نیست. کاری که 
دولت می خواهد انجام بدهد، کاهش جدی فاصله 

طبقاتی، افزایش قدرت خرید هفت دهک جامعه، 
تحقق عدالت اقتصادی، واگذاری امور مردم به مردم 
و مبارزه با فساد از منشــاها و خاستگاه های اولیه 
اســت.خاتمی با بیان اینکه این کار جراحی است، 
گفت: جراحی درد دارد، اما سرانجامش نجات بیمار 
است. متخصصان ما می گویند که باید این بیمار را 
نجات داد، اما دولت در این عرصه بداند که سرمایه 
انقالب محرومان و مستضعفان هستند. آن هایی که 
تا پایان پای انقالب ایستادند، محرومان هستند. به 
گونه ای برنامه ریزی شــود که این ها آسیب نبینند. 
چند قلم جنســی را که دولت قول داده و ان شااهلل 
گران نخواهد شــد، نان، دارو و بنزین است. واریز 
دو ماه یارانه نکته مهمی اســت. برای اینکه مردم 
باورشان بشود دولت خدمتگزار رنجشان را می بیند.

امام جمعه موقت تهران بیان داشت: در این شرایط 
دولــت را باید کمک کرد. ایــن امر صریح رهبری 
است. آن هایی که مطیع والیت هستند، این عبارت 
صریح آقا را بشــنوند که فرمودند: همه اعم از قوا و 

دستگاه های مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند 
تا ان شــااهلل دولت بتواند به این نتایج برســد.البته 
معنای این حرف، انتقاد نداشــتن نیست. برعکس 
ما معتقدیم که انتقاد سازنده کمک به دولت است. 
اینکه کارشناسان محترم بنشینند و انتقاد ناصحانه 
کنند، یعنی اینکه خوبی ها را ببینند و نارســایی ها 
را هــم ببینند. اگر راه چاره دارند، ارائه دهند و اگر 
ندارند تخریــب نکنند.وی افــزود: انتقاد ناصحانه 
خدمت ارزشــمندی اســت. دولت و مســئول ما 
متملق نمی خواهد. آنچنان که سیاه نمایی بد است، 
سفیدنمایی مطلق هم بد است. انتقاد ناصحانه آری، 
اما باید به دو نکته توجه شــود. تخریب و فحاشی 
ناسپاسی اســت و در شــان ملت انقالبی نیست؛ 
چــه با قلم چه با بیان. کینه توزانه نباید حرف زد و 
نوشــت. گاهی برخی به گونه ای سخن می گویند و 
می نویسند که کینه از آن می بارد. به گونه ای انتقاد 
شــود که در میدان دشمن بازی نکنیم. رسانه های 
بیگانه و فضای مجازی را ببینیم که نظام، اسالم و 
قرآن را زیرســوال می برند. به گونه ای انتقاد نکنیم 
که آب به آســیاب دشمنان بریزیم.آیت اهلل خاتمی 
بیان داشــت: اطالع رسانی گســترده و دقیق و به 
موقع مانع فضاسازی دشمن می شود. در این زمینه 

از ظرفیت رسانه ای کشور استفاده شود. 

خاتمی: دولت در حال انجام جراحی اقتصادی است

 مراقبت شود محرومان آسیب نبینند
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مدیرعامل شرکت توسعه فناوری اطالعات هشت بیت در حاشیه دومین همایش و نمایشگاه بین المللی فناوری اطالعات و ارتباطات:
بهره گیری از ظرفیت و توانمندی جوانان ایران اسالمی

مدیرعامل شــرکت توسعه فناوری اطالعات هشت بیت در حاشیه برگزاری دومین همایش و نمایشگاه بین المللی فناوری اطالعات و ارتباطات 
گفت: به گزارش خبرنگار ما مرتضی شــیخ زاده با اشــاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری در نامگداری سال 1401 به نام تولید دانش بنیان و 
اشتغالزایی افزود: هلدینگ دانیال موج و شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ در تالش هستند تا در مسیر تولید ثروت از دانش و تبدیل دانش به محصول گام های جدی بردارند.وی 
با اشاره به اینکه شرکت توسعه فناوری و اطالعات هشت بیت در حوزه های مختلفی فعال است و با تاکید بر اینکه بعد از تعیین خطی مشی هایی براساس منویات مقام معظم رهبری 
مترصد آن شدیم تا گام هایی را به عنوان یک شرکت  دانش بنیان برداریم و جمعی از جوانان متخصص در این شرکت دانش بنیان گرد هم آمده اند افزود: یکی از حوزه های مهم فعالیت 
این شرکت هوش مصنوعی و بهره گیری از ظرفیت و توانمندی جوانان ایران اسالمی در این زمینه است.مدیرعامل هشت بیت با اشاره به مذاکرات صورت گرفته فیمابین این شرکت 
با جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در راستای نصب سیستم های اعالم حریق در بازارهای کیش افزود: جامعه بازاریان و بازرگانان کیش پرچم دار استفاده از این فناوری در بازارهای 
کیش است و به مرور این خدمات درهتل ها، مجتمع های مسکونی و در دیگر بخش های کیش معرفی و فعال خواهد شد.وی افزود: گاه یک حریق کوچک می تواند بخش بسیار 
بزرگی از سرمایه ها و اموال مردم را در یک بازار یا یک مجتمع نابود کند که با اعالم حریق در نخستین لحظات و اتصال این سیستم با آتش نشانی، و حضور به موقع آتش نشانان می 
توان از یک فاجعه و بحران بزرگ جلوگیری کرد.شیخ زاده با بیان اینکه این سیستم قادر است در لحظه با اعالم کامل جزئیات مکانی حریق رخ داده به اتش نشانان در اعزام سریع و 
به موقع نیروهای آتشانی برای اطفاء حریق موثر باشد تاکید کرد: معرفی این فناوری یکی از ظرفیت های بی شمار دانش بنیان است که در تحقق منویات رهبر معظم انقالب امروز 
آماده ارائه به جامعه به عنوان یک محصول دانش بنیان و تولید تفکر جوانان ایرانی است.وی با اشاره به مذاکرات هلدینگ دانیال موج برای ارائه این فناوری در سرزمین اصلی افزود:  
در حال رایزنی و مذاکره در استان خراسان برای ارائه این فناوری هستیم و با توجه به اهمیت و کاربری بودن این سیستم انتظار می رود در آینده ای نزدیک بهره گیری از این ظرفیت 

به عنوان یکی از الزامات بیمه ای در صنعت بیمه برای انعقاد قرار داد با مجتمع های بزرگ تجاری و مسکونی باشد.

گزیده خبر
وزارت رفاه خبر داد؛

کسانی که یارانه نگرفتند ۳ ماه فرصت دارند
به گزارش اقتصاد آنالین، وزارت رفاه با ارسال پیامکی 
به سرپرست خانوارهایی که یارانه نگرفته اند اعالم کرد: 
هموطن گرامی با توجه به امکان پیش بینی شده برای 
پیگیری  درخواست مشموالن دریافت یارانه معیشتی 
چنانچه متقاضی بررسی شرایط مالی و اقتصادی خود 

هستید، می توانید ظرف مدت ۳ ماه نسبت به ثبت مشخصات در سامانه ای که به 
زودی برای شما ارسال خواهد شد اقدام نمایید. در صورت تایید این درخواست 

یارانه دوره فعلی هم به خانوار شما تعلق خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
رشد ۲۵ درصدی اجاره در تهران

وزیر راه و شهرســازی از اختصــاص 40 هزار میلیارد 
تومان برای تســهیالت ودیعه مسکن در سراسر کشور 
خبر داد و گفت: نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد 
افزایش یافت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت 
راه و شهرســازی، رستم قاســمی در حاشیه نشست 

فوق العاده ستاد تنظیم بازار، نرخ افزایش اجاره در بقیه کالن شهرها را ۲0 درصد 
و در ســایر شهرها 1۵ درصد اعالم کرد و افزود: با متخلفان این مصوبه برخورد 
تعزیراتی خواهد شد.وی، مبنای افزایش تصویب شده را برای مالکان و مستأجران 
براســاس نرخ اجاره سال قبل دانســت و از افزایش تسهیالت ودیعه مسکن در 

روزهای آینده خبر داد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس؛
مرحله دوم طرح متناسب سازی حقوق 

بازنشستگان کشور به روز شد
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از بروز شدن فرآیندها 
و شاخصه های مرحله دوم طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشور خبر 
داد.به گزارش ایسنا، سید کریم حسینی اظهار کرد: در راستای حذف شکاف بین 
دریافتی وظیفه بگیران صندوق  های بازنشستگی کشوری، لشکری و همچنین 
مستمری بگیران این سازمان، عالوه بر حفظ شاخصه های پرداختی مرحله اول 
طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان، بخشی از فرآیندهای مربوط به مرحله 
دوم آن نیز بروز رسانی شد.وی با اشاره به اینکه آیتم های جدیدی به مرحله دوم 
طرح متناسب سازی حقوق بازنشســتگان اضافه شده است، گفت: این آیتم ها 
در حقوق فروردین و اردیبهشــت امسال مســتمری بگیران اعمال شده است.
نایب رییس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی یادآورشد: مستمری 
بگیران تامین اجتماعی با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان )تامین 
اجتماعــی( می توانند، تغییرات اعمال شــده در احکام خود را مشــاهده کنند.

حســینی تصریح کرد: اعمال مــاده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر مجموع مبالغ 
مستمری و آیتم های متناسب سازی، جبران ۷۵ درصدی میزان افت مستمری 
سال برقراری به نسبت حداقل مستمری همان سال، یکسان سازی مبالغ کمک 
هزینه های عائله مندی و اوالد همانند بازنشستگان دستگاه های اجرایی، تعمیم 
پرداخت کمک هزینه عائله مندی به تمامی همسران بازمانده همانند مستمری 
بگیران بازنشسته و از کار افتاده، افزایش مجموع میزان مستمری و سایر مزایای 
جانبی )حداقل به میزان ۵0 درصد مجموع پرداختی ناخالص اســفند ماه سال 
1۳۹۹( افزایــش مبلغ پرداختی بابت کمک هزینه مســکن و کمک به تامین 
معیشت به ترتیب به میزان 114 و ۶۶ درصد از جمله نتایج بروز رسانی مرحله 
دوم طرح متناســب سازی حقوق بازنشستگان کشور محسوب می شود.به گفته 
وی، برابر با اجرای این مرحله از طرح، کمک هزینه مسکن بازنشستگان از مبلغ 
۷00 هــزار ریال به یک میلیون و ۵00 هزار ریال و کمک به تامین معیشــت 
از مبلغ یــک میلیون و ۲00 هزار ریال به ۲ میلیــون ریال افزایش یافت.نایب 
رییس کمیســیون اجتماعی مجلس، اجرای مرحله دوم متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان را گام بزرگی به منظور ارتقاء سطح رفاه و رضایتمندی این قشمر 
و مســتمری بگیران عنوان کرد و گفت: ایــن اقدام تاثیر قابل توجهی در بهبود 

معیشت بازنشستگان کشور خواهد داشت.

۲۳ هزار میلیارد از یارانه جدید آزاد شد
با صدور مجوز برداشت یارانه ۳00 تا 400 هزار تومانی که اخیرا به حساب خانوارها واریز 
و از شب گذشته قابل برداشت شد، در مجموع حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان آزاد و در 
اختیار دارندگان این حســاب قرار گرفت.به گزارش ایسنا، با اعالم ستاد تنظیم بازار، از 
ســاعت ۲4 )۲1 اردیبهشت ماه ، شب گذشته( اولین مرحله از یارانه جدید آزاد و برای 
خانوارهای دریافت کننده قابل برداشت شده است.یارانه واریزی برای دوماه اردیبهشت و 
خرداد است که طبق اعالم بانک مرکزی، هزینه ای حدود 4۶ هزار میلیارد تومان داشت، 
یعنی برای هر مرحله حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان. این یارانه قابل برداشت نبود تا اینکه 
دولت مجوز آزاد شدن واریزی مربوط به اردیبهشت را صادر کرد.بر این اساس، ۲۳ هزار 
میلیارد تومان از منابع 4۶ هزار میلیارد تومانی که در حســاب یارانه بگیران بابت یارانه 
جدید بلوکه شده بود، آزاد شده است و مابقی آن برای ماه آینده بوده و در آن زمان در 
اختیارشان قرار خواهد گرفت.دلیل عدم امکان برداشت یارانه واریزی، فرصت برای نهایی 
شدن تعیین سقف قیمتی کاالهای اساسی بود و اعالم اخیر میرکاظمی-رئیس سازمان 
برنامه و بودجه- از این حکایت داشــت که همچنان اقالم تامین ارز شــده با ارز 4۲00 
تومانی در بازار وجود دارد و با شروع اصالح نرخ ارز ترجیحی و اعالم قیمت های جدید، 
یارانه قابل برداشت خواهد بود.این در حالی است که طبق اعالم ستاد تنظیم بازار، قیمت 
کاالهای مشمول طرح شامل روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات تعیین شد. در همین راستا 
از روز )پنج شنبه( اتحادیه های مربوطه نسبت به اعالم قیمت جدید اقدام کردند.یارانه 
جدید که اخیرا واریز شد، بین ۳00 تا 400 هزار تومان برای هر نفر متغیر است و در ۹ 
دهک برای حدود ۷۲ میلیون نفر توزیع شده است؛ به طوری که برای دهک اول تا سوم 
برای هر نفر 400 هزار تومان و برای چهارم تا نهم ۳00 هزار تومان اســت.این یارانه در 
هر مرحله برای  دهک های مختلف به این ترتیب است؛ در خانوارهایی که در دهک اول 
تا سوم قرار دارند، برای یک نفر مبلغ 400 هزار تومان، خانوار دو نفره ۸00 هزار،   سه 
نفره یک میلیون و ۲00 هزار، چهار نفره یک میلیون و ۶00 هزار و پنج نفره دو میلیون 
تومــان اختصاص پیدا می کند.همچنین در دهک چهار تا ۹، برای خانوار یک نفره ۳00 
هزار تومان، دو نفره ۶00 هزار، سه نفره ۹00 هزار، چهار نفره یک میلیون و ۲00 هزار  
و پنج نفره یک میلیون و ۵00 هزار تومان تعلق خواهد گرفت.افرادی که برای آنها این 
رقم واریز نشــده است می توانند اعتراض خود را در ســامانه hemayat.mcls.gov.ir  اعالم 
کنند، از طریق همین سامانه و یا شــماره گویای 0۹۲0000۶۳۶۹ نیز امکان اطالع از 
وضعیت دهک بندی فراهم اســت.همچنین مقرر شده به زودی و احتماال از خرداد ماه 
امکان ثبت نام از جاماندگان از یارانه، فراهم شود و بعد از بررسی، در صورت تائید، وارد 

لیست خواهند شد.

خودروسازی؛ تداوم نارضایتی مردم و مسئوالن
تهران- ایرنا- صنعــت خودرو به علل مختلف هم اکنون به یکی 
از عوامل اصلی نارضایتی مردم از شــرایط اقتصادی تبدیل شده 
و واردات با حداقل محدودیت ها و کاهش تعرفه ها، فعال راه چاره 
ســاماندهی بازار و کاهش قیمت ها اســت.به گزارش ایرنا، روز 
دوشنبه  رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از کارگران در بیاناتی 
کوتاه بار دیگر از صنعت خودروســازی انتقــاد کردند و گفتند 
»وضع آنها تعریفی ندارد«.معظم لــه از قاچاق و واردات بی رویه 
کاالهایــی که تولید داخلی و با کیفیت دارند، به عنوان خنجری 
بر قلب تولید کشــور یــاد کردند و گفتند: بر اســاس آمارهای 
کارشناسان، هر یک میلیارد دالر واردات از اجناس دارای تولید 
داخلی مانند کفش، پوشــاک و لــوازم خانگی، به تعطیلی 100 
هزار فرصت شغلی در کشور منجر می شود. ایشان در این زمینه 
افزودند: »البته خودروسازها از این حرف سوء استفاده نکنند زیرا 
وضــع آنها تعریفی ندارد«.هر چند این انتقادات برای دومین بار 
در ماه های گذشته از ســوی رهبر معظم انقالب عنوان شد، اما 
خودروســازان همواره اعالم کرده اند با تکیه بر توان مهندسان، 
مجموعه های دانش بنیان و جامعه کارگری خود از همه مشکالت 
بیرون خواهد رفت و در مســیر ارتقای کیفیت و افزایش تولید 

گام بر می دارند.
این در حالی اســت که در ماه های گذشــته و حتی پس از این 
انتقــادات، گرانــی و بی کیفیتی، همچنان دو مشــخصه اصلی 

تولیدات خودروسازان داخلی اســت.در همین راستا دیده شده 
مدیران ارشــد ایران خودرو در هفته گذشــته اقــدام به امضای 

میثاق نامه عــدم تولید خــودروی ناقص کرده انــد! اتفاقی که 
بی تردید در جهان خودروسازی بی نظیر است.یا مدیرعامل سایپا 

در دیدار هفته پیش خود با خبرنگاران، اعالم کرده که به منظور 
ارتقای کیفی تولیدات این گروه در ســه ماه گذشته ۲40 پروژه 
تعریف شده که اجرای آنها نیازمند یک هزار و ۲00 میلیارد تومان 
نقدینگی اســت.در این زمینه، »فربد زاده« یکی از کارشناسان 
صنعت خودرو و منتقد این صنعت به ایرنا گفت: از آذرماه پارسال 
تاکنون قیمت خودرو به طور متوســط 40 درصد افزایش داشته 
و کیفیــت نازل تری را در تولیدات شــاهدیم.زاوه تاکید کرد: با 
وجود مواردی همچون نوشــتن میثاق نامه عدم تولید خودروی 
ناقص، جابه جایــی خودروها در پارکینگ ها و باال نشــان دادن 
آمار تولید )در حالی که آمارهای رســمی سامانه کدال همواره 
گویای آمار پایین تری اســت( و غیــره، نمی توان به اصالح روند 
موجود در خودروسازی ها امیدوار بود.شکی نیست خودروسازی 
به عنوان یکی از مهمترین صنایع و لوکوموتیو صنعتی کشــور 
می تواند نقش بی بدیلی در توسعه صنعتی و بهبود رشد اقتصادی 
کشــور داشته باشد. با این حال، حمایت ها از این صنعت به ویژه 
در یک دهه گذشــته و به ویژه ممنوعیت واردات خودرو، فضای 
گلخانه ای و انحصاری برایشــان فراهم کرده که تولیدات خود را 
با هر کیفیتی به دست مصرف کنندگان می رسانند و از انتقادات 
نیز ابایی ندارند.وقت آن رسیده تا مدیران این صنعت، با اصالح 
شیوه ها و فرآیندها، بهبود کیفی را در تولیدات خود رقم بزنند و 

به قول معروف »طرح نو در اندازند«.

افرادی که تا به امروز مشــمول دریافت یارانه ۳00 و 400 هزار تومانی نشــده 
اند، به دو گروه تقســیم می شوند که برای رسیدگی به دغدغه آن ها دو مسیر 
پیش بینی شــده اســت.به گزارش خبرنگار ایِبنا؛ سامان دادن به تخصیص ارز 
ترجیحی این روزها در دســتور کار دولت قــرار دارد. به گونه ای که دولت در 
جهت مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها اعالم کرده اســت برای حمایت 
از معیشــت مردم، به ۳ دهک اول، نفری 400 هــزار تومان یعنی یک خانواده 

۵ نفــره، ۲ میلیون تومان در ماه و به دهک هــای چهارم تا نهم هم ۳00 هزار 
تومان به ازای هر نفر پرداخت خواهد شــد.در این میان، خاندوزی وزیر اقتصاد 
تاکید داشت: ۳0 درصد جمعیت کشور یارانه 400 هزار تومان، ۶0 درصد دیگر 
یارانــه ۳00 هزارتومانی دریافت می کننــد و نزدیک به 10 درصد جزو طبقات 
برخوردارند و بی نیاز از حمایت دولت شناسایی شدند که در صف یارانه بگیران 
نیســتد.حال پس از آغاز واریز یارانه های مذکور به حساب سرپرستان خانوار، 
بسیاری از مردم از عدم واریز یارانه به حسابشان گالیه داشتند. بررسی ها نشان 
می دهد این گروه از مردم شــامل دو دسته هستند؛ نخست افرادی که تا پیش 
از این یارانه های نقدی و معیشــتی دریافت نمی کردند و گروه دوم افرادی که 
یارانه نقدی و معیشتی دریافت می کردند ولی در این مرحله، واریزی به حساب 
آن ها صورت نگرفته اســت.تکلیف کســانی که یارانه ۳00 و 400 هزار تومانی 
دریافت نکرده اند، چه می شود؟ ر این شرایط، به گفته مسئوالن وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی قرار اســت در روزهای آینده، برای گروه نخســت )افرادی 
که تا به امروز در لیست یارانه بگیران قرار نداشتند( سامانه هدفمندی یارانه ها 
جهت ثبت نام آن ها راه اندازی شــود. همچنین برای گروه دوم، کسانی که تا 
hemayat.mcls.gov. پیش از این مشمول دریافت یارانه بودند بایستی به سامانه

ir  مراجعــه و اعتراض خود را ثبت کنند. برای گــروه دوم باید این نکته را در 
نظر داشــت که ممکن اســت برخی از افراد معترض نسبت به رقم پرداختی به 
حسابشان اعتراض داشــته باشند که این موضوع احتماال به خطای محاسباتی 
در ســازوکار تعیین دهک بر می گردد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در 
این باره گفته اســت: » آنچه اتفاق افتاد بر اســاس تحلیل ها و محاسباتی است 
که انجام شــد و ممکن است درصدی خطا هم داشته باشد که با مراجعه افراد 
و اعالم نقطه نظراتشان توسط ســازمان هدفمندسازی و وزارت رفاه رسیدگی 
می شــود و اگر احیاناً جا مانده اند اضافه و مابه التفاوت هم پرداخت می شود، اگر 

هم مشمول نیستند برایشان توضیح می دهند که مشمول این یارانه نمی شوند.« 
همچنین رئیس مرکز اطالع رســانی امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه خبر 
داده اســت: شــهروندان می توانند برای اطالع از دهک خانوار و یارانه پرداختی 
با تماس با شــماره 0۹۲0000۶۳۶۹ و وارد کردن کدملی و شماره تلفن همراه 
متعلق به سرپرســت خانــواده از وضعیت خود مطلع شــوند.علی صالح آبادی 
رئیس کل بانک مرکزی در گفتگویی با بیان اینکه اسامی را سازمان هدفمندی 
مشخص کرده اســت گفت: افراد در صورت اعتراض باید درخواست خود را به 
سازمان هدفمندی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کنند تا بررسی و 
اسامی جدید اعالم شود و در صورت اضافه شدن اسامی هر مقداری که از تاریخ 
اجرای طرح گذشــته باشد، محاســبه و از همین ابتدا به آنها پرداخت خواهد 
شد.بنابراین تمام افراد در دو گروه مذکور )کسانی که تا به امروز یارانه دریافت 
نمی کردند و کسانی که مشمول دریافت یارانه بودند ولی واریزی ۳00 و 400 
هــزار تومانی را دریافت نکرده اند( از بابت اینکه مبالغ گفته شــده برای آن ها 
محفوظ است و پس از تایید سامانه های شناسایی در وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی، یارانه ها واریز خواهد شد. 

همهچیزدربارهکسانیکهیارانهمعیشتیدریافتنکردهاند
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گزیده خبر

قیمت نفت سقوط کرد
قیمــت نفت در معامالت روز پنج شــنبه بازار جهانی تحــت تاثیر نگرانی های 
اقتصادی و واهمه از رکود که بازارهای مالی جهانی را به آشــوب کشیده است، 
بیش از یک درصد ســقوط کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت یک 
دالر و ۲۵ ســنت معادل ۱.۲ درصد کاهش پیدا کرد و به ۱۰۶ دالر و ۲۶ سنت 
در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و 
۲۴ سنت معادل ۱.۲ درصد کاهش، به ۱۰۴ دالر و۴۷ سنت در هر بشکه رسید.

قیمتهای نفت هفته جاری همسو با قیمت کاالهای دیگر و بازارهای سهام تحت 
تاثیر نگرانی ها نسبت به آسیب دیدن رشــد اقتصادی از افزایش نرخهای بهره 
آمریکا، رشد چشمگیر ارزش دالر و نگرانی ها نسبت به تورم و رکود و همچنین 
محدودیتهای کرونایی در چین، روند رو به کاهشی داشتند.هووی لی، اقتصاددان 
گروه بانکی OCBC ســنگاپور، با اشاره به رشد چشمگیر شاخص قیمت مصرف 
کننده آمریکا، اظهار کرد: این نگرانی های رکود شدت بیشتری پیدا کرده و باعث 
افت قیمتهای نفت در معامالت صبح روز جاری شدند.شــاخص قیمت مصرف 
کننده آمریکا در آوریل ۸.۳ درصد رشد کرد و نگرانی ها نسبت به ضرورت افزایش 
سریع تر نرخهای بهره آمریکا را تایید کرد.با این حال نگرانی های عرضه که تحت 
تاثیر حمله روســیه به اوکراین بوده اند، بازار را تقویت کرده اند و قیمتها امسال 
بیش از ۳۵ درصد ریزش کرده است. چشم انداز تحریم نفت و سوخت روسیه از 
ســوی اتحادیه اروپا که عرضه جهانی را محدودتر خواهد کرد هم عامل دیگری 
بوده که از قیمتها پشتیبانی کرده است.اتحادیه اروپا همچنان سر جزئیات تحریم 
نفت روسیه کلنجار می رود. رای گیری در این باره که به حمایت یکپارچه اعضای 
این بلوک بســتگی دارد، به تاخیر افتاده اســت زیرا مجارستان مخالف بوده و 
سایر کشورهای اروپایی نسبت به تاثیر این اقدام روی اقتصادهایشان ابراز نگرانی 
می کنند.قیمت نفت روز چهارشنبه پس از این که روسیه ۳۱ شرکت مستقر در 
کشورهایی که مسکو را به تالفی حمله به اوکراین تحریم کرده اند را تحریم کرد، 
پنج درصد جهش کرده بود.اما نگرانی ها نســبت به آسیب دیدن تقاضا در چین 
که برای مقابله با گسترش شیوع بیماری تالش می کند، رشد قیمتها را محدود 
کرد.بر اســاس گزارش رویترز، در آمریکا آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان 
داد ذخایر نفت هفته گذشــته تحت تاثیر برداشت از ذخایر استراتژیک، افزایش 
پیدا کرد اما ذخایر بنزین در آستانه آغاز فصل رانندگی تابستانی کاهش داشت.

موفقیت شرکت نفت و گاز اروندان در اخذ و 
)IMS(استقرار سیستم مدیریت یكپارچه

به گزارش روابط عمومی شــرکت نفــت و گاز اروندان، چهارشــنبه مورخ ۲۱ 
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱، با برگزاری نشست جمع بندی آخرین دوره از ممیزی 
های خارجی در مناطق ســتادی و عملیاتی شرکت نفت و گاز اروندان، فرایند 
احراز صالحیت کسب گواهینامه اســتانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه به 
 ISO پایان رســیده و سیســتم مدیریت یکپارچه مشتمل بر اســتانداردهای
ISO ،9۰۰۱:۲۰۱۵ ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵  و ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸  در شــرکت نفت و 
گاز اروندان استقرار پیدا کرد.در این نشست مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان 
با اشاره به چشم انداز افزایش تولید شرکت تا سال ۱۴۰۴ و اهداف صنعت نفت 
در حوزه میادین غرب کارون، بیان داشــت: دســتیابی به اهداف عالیه شرکت 
مستلزم یک برنامه منســجم، توجه به استانداردها، افزایش کیفیت فرآیندها و 
نگاه بهبود مســتمر در تمامی حوزه های عملیاتی، محیط  زیستی، منابع انسانی 
و... اســت، که این ماموریت های خطیر ضرورت استقرار استانداردهای مهمی از 
جمله IMS را در ســازمان دو چندان می کند.مهندس عذاری اهوازی افرود: در 
همین راستا از ابتدای ســال ۱۴۰۰ این شرکت اسقرار مجموعه استانداردهای 
مدیریتی را با هدف توسعه و بهبود سیستم ها و روشها در دستور کار خود قرار 
داده و با پیاده ســازی و اجرای اســتاندارد مدیریت کیفیت)QMS(، استاندارد 
مدیریت محیط زیســت)EMS( و استاندارد ایمنی و سالمت شغلی)OHS( در 
قالب سیستم مدیریت یکپارچه)IMS( مسیر خود در ارتقای بهره وری و تعالی 
ســازمانی را با جدیت آغاز کرده است.ایشــان ادامه داد: این مهم بی شک تاثیر 
به ســزایی در ارتقای جایگاه شرکت در تراز ملی و بین المللی خواهد گذاشت و 
شرکت نفت و گاز اروندان با راهبری مهمترین میادین نفتی مشترک کشور نقش 
برجسته ای در تامین اهداف صنعت نفت دارد که تحقق همه آنها مستلزم نیروی 
انســانی جوان و متخصص از یک ســو و سازمانی پیشرو مبتنی بر استانداردها، 

سیستم ها و روشهای نظام مند و نوین مدیریتی از دیگر سو می باشد.

وزیر نفت در بیست و ششمین نمایشگاه نفت:
آغاز عملیات اجرایی ۲۵ طرح عظیم نفتی با 

سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دالری
ادامه از صفحه اول

اوجی گفت: ارائه تمهیدات و حمایت از شــرکت های دانش بنیان برای ســاخت 
کاالهــای بار اول و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت با تمرکز بر اقالم اساســی و 
گروه هــای کاالیی که دارای ارزبری قابل توجهی بوده و اکنون وابســتگی زیادی 

به واردات دارند از دیگر اقدام هایی است که در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.
وزیــر نفــت در ادامه ابر ضرورت توجه به ســرمایه گذاری و توســعه در صنعت 
نفت تأکید کرد و گفت: تا ســرمایه گذاری صــورت نپذیرد، بخش های تولیدی، 
شرکت های دانش بنیان و سازندگان نیز از پویایی برخوردار نخواهند شد و فضای 
کسب وکار در صنعت نفت بهبود نخواهد یافت، بنابراین محرک فعالیت بخش های 
مختلف پیمانکاری، سازندگان و ارائه دهندگان خدمات، موضوع مهم سرمایه گذاری 
است.اوجی با بیان اینکه تحقق نیافتن منابع مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت 
در ســال های گذشته نه تنها ســبب به مخاطره افتادن پایداری تولید نفت و گاز 
شده بلکه تهدیدی برای امنیت انرژی کشور به شمار می رود، افزود: بر این اساس 
موضوع سرمایه گذاری و ایجاد زمینه الزم برای توسعه در صنعت نفت در اولویت 
اصلی قرار دارد.وی تأکید کرد: تردید نداشته باشید که اگر در صنعت نفت به موقع 
ســرمایه گذاری انجام نشود به طور حتم با کســری تراز تولید و مصرف انرژی در 
کشــور روبه رو خواهیم شد، به همین دلیل ما برای سرمایه گذاری در بخش های 

مختلف این صنعت بزرگ برنامه های متنوعی تدوین کرده ایم.
وزیر نفت با اشاره به اینکه در 9 ماه نخست استقرار دولت سیزدهم این وزارتخانه 
موفق شــده اســت با بهره گیری از توان هلدینگ های بزرگ نفتی و پتروشیمی، 
ظرفیت مالی بانک ها همچنین مذاکره با شــرکت های معتبر بین المللی بیش از 
۵۰ قرارداد و تفاهم نامه بــه ارزش بیش از ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر امضا 
کند، گفت: اولویت این پروژه ها شــامل توســعه میدان های مشترک نفت و گاز، 
جمع آوری گازهای مشعل، توســعه زنجیره ارزش پاالیشگاهی و نیز بهره گیری 
از توان شــرکت های دانش بنیان و سازندگان داخلی بوده است.اوجی با تأکید بر 
اینکه بر اســاس سیاست های اصولی و کالن دولت، اولویت ما تکمیل پروژه های 
نیمه تمام خواهد بود، افزود: همســو با این موضوع تالشمان این است ۴۸ طرح 
کالن و اولویت دارنیمه تمام در صنعت نفت را تا پایان امسال با سرمایه گذاری ۱۳ 
میلیارد دالر تکمیل و به بهره برداری برسانیم و در همین سال عملیات اجرایی ۲۵ 
طرح عظیم با ســرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دالر را آغاز کنیم.وی تصریح کرد: این 
طرح ها شاخص هایی چون افزایش تولید نفت و گاز از میدان های مشترک، تأمین 
امنیت انرژی کشور، اســتفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، ایجاد اشتغال 
و تکمیل زنجیره ارزش اولویت بندی و انتخاب شــده اند که در بخش باالدســت 
صنعت نفت مانند توسعه میدان های نفت و گاز و در بخش پایین دست این صنعت 
مانند خطوط انتقال گاز، طرح های پتروشیمی و احداث پتروپاالیشگاه های جدید 
با اســتفاده از امتیاز تنفس خوراک خواهد بود.وزیر نفت به موضوع تحریم اشاره 
کرد و با بیان اینکه مقابله با تحریم ها و دیپلماسی قوی انرژی از اولویت های وزارت 
نفت است، گفت: در شرایط کنونی، صنعت نفت ایران در خط مقدم نبرد اقتصادی 
و مقابله با دشــمنان قرار دارد.اوجی با اشــاره به اینکه این نمایشگاه، جلوه ای از 
توانمندی و اقتدار جمهوری اســالمی ایران در شرایط کنونی است، افزود: اینکه 
با وجود استمرار تحریم ها، ظرفیت های داخلی در همه زمینه ها از جمله ساخت 
تجهیزات، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و اجرا در حال رشد هستند و امیدوارانه 
برای آینده برنامه ریزی می کنند، نشــان از شکست سیاست تحریم هاست.وی با 
تأکید بر اینکه تحریم ها نتوانسته توسعه صنعت نفت و صادراتمان را متوقف کند، 
ادامه داد: ما ابتکار عمل را به دست گرفته ایم و توانستیم بازارهای خود را متنوع و 
صادرات نفت را افزایش دهیم و کانال های مالی خود را تسهیل کرده ایم که سبب 
جهش خیره کننده ای در وصول درآمدهای ما بوده است.اوجی گفت: وزارت نفت 
به اذعان دستگاه هایی چون سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، 
موفق به ایفای کامل تعهدات و تکالیف درآمدی خود باالخص در زمینه صادرات 
نفت و میعانات گازی در بودجه ســال ۱۴۰۰ شده است.اوجی حضور ۴۴ شرکت 
خارجی در نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی را جلوه ای از اهمیت و اولویت 
بحث دیپلماسی انرژی و تعامالت خارجی برای این صنعت دانست و گفت: ما با 
فعال کردن دیپلماســی انرژی، برای جذب سرمایه گذاری خارجی به خصوص از 
کشورهای دوســت هم اقدام کرده ایم و قراردادها و تفاهم نامه های مهمی هم در 

این خصوص امضا کرده ایم.

حذفگازروسیه۲۱۴میلیارددالربرایاروپاگرانترتماممیشود
یک گزارش جدید نشــان داد برنامه فعلی اتحادیه اروپا برای 
حذف وابســتگی به گاز روســیه از طریق اســتفاده از منابع 
دیگر، حداکثر ۲۱۴ میلیارد دالر بیشــتر از برنامه ریزی اولیه 
هزینه خواهد داشــت.به گزارش ایسنا، برنامه کمیسیون اروپا 
با عنوان »توانمندســازی دوباره اتحادیه اروپا«، برای بی نیاز 
کردن اروپا از سوختهای فسیلی روسیه پیش از سال ۲۰۳۰، 
شــامل متنوع سازی تامین گاز، ســرعت بخشیدن به تولید 
گازهــای تجدیدپذیر، افزایش تولید بــرق از تجدیدپذیرها و 
اســتفاده از منابع دیگری بجــز گاز در گرمایش و تولید برق 
است. طبق اعالم کمیسیون اروپا، تمهیدات مذکور، تقاضای 
اتحادیه اروپا برای گاز روســیه را به میزان دو ســوم پیش از 
پایان ســال ۲۰۲۲ کاهش می دهد.بنا بر گزارش اندیشــکده 
اقلیمــی »امبر اند گلوبال ویتنس«، برنامه فعلی اتحادیه اروپا 
برای اســتفاده از گاز، به دلیل قیمت باالی گاز، ممکن است 
۲۶۴ میلیارد دالر )۲۵۰ میلیارد یورو( به هزینه انرژی اتحادیه 

اروپا در ســال ۲۰۳۰ اضافه کند. این برنامه تنها هزینه را به 
میزان ۴9 میلیــارد دالر )۴۷ میلیارد یورو( کاهش می دهد 
که همچنان ۲۱۴ میلیــارد دالر )۲۰۳ میلیارد یورو( باالتر از 
پیش بینی اولیه کمیســیون خواهد بود. و در حالی که برنامه 
کمیسیون اروپا کاهش وابستگی به واردات گاز روسیه را هدف 
گرفته است، اروپا همچنان شدیدا متکی به گاز خواهد بود که 
این منطقه را در معرض ۳۴ میلیــارد یورو افزایش هزینه بر 
اساس پیش بینی قیمت ۲۰۳۰، یا ۲۰۳ میلیارد یورو افزایش 
هزینه بر اســاس قیمــت فعلی گاز، قرار می دهد.بر اســاس 
گزارش اویل پرایس، انتظار می رود کمیسیون اروپا هفته آینده 
جزییات این برنامه را کــه تصور می رود تجدیدپذیرها در آن 
نقش برجسته ای دارند، اعالم کند و در راستای طرح افزایش 
استفاده از انرژی تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی به انرژی 
روسیه و سرعت بخشیدن به گذار انرژی، پیشنهاد کند صدور 

مجوز برای پروژه های انرژی تجدیدپذیر سریع تر شود.

در ســفر وزیــر نیرو به ارمنســتان، 
ســند تفاهم نامه هفدهمین اجالس 
همکاری های  مشــترک  کمیسیون 
اقتصادی جمهوری اســالمی ایران و 
جمهوری ارمنستان به امضای رؤسای 

کمیسیون مشترک دو کشور رسید.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو 
و رئیس ایرانی کمیســیون مشترک 
همکاری هــای اقتصــادی ایــران و 
ارمنســتان که در روزهــای پایانی 
هفته جاری به ارمنستان سفر کرده، 
در دیــدار با »هاکوب ســیمیدیان« 
ارمنستان اظهار  وزیر محیط زیست 
داشت: دولت جمهوری اسالمی ایران 
با وجود موانع تحریم های استکباری، 
در مدیریت کرونا بسیار موفق عمل 
کرد به طوری که امروز تلفات کرونا 
در کشــور ما به ۲ الی ۳ نفر رسیده 
است و دولت سیزدهم در این زمینه 
ارمنســتان  به  ارائــه خدمات  برای 
اعالم آمادگــی می کند.رئیس ایرانی 
همکاری های  مشــترک  کمیسیون 
اقتصادی ایران و ارمنســتان با اشاره 
به ســوابق همکاری هــا و تعامالت 
دو کشــور اظهار کــرد: هفدهمین 
کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان 
باید محل توســعه ظرفیت و افزایش 
همکاری ها بوده و نقش راهبردی در 
روابط دو کشور داشته و نقطه عطفی 
در موضوع هــای مختلف به ویژه آب 
و محیط زیست به وجود آورد.وی با 
بیان اینکه استفاده از ظرفیت صادرات 
خدمات فنی مهندســی به ویژه در 
حوزه آب نیز می تواند برای ارمنستان 
موثر باشد، گفت: ایران سومین کشور 
بزرگ ســد ساز جهان است و حدود 
۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات سدهای برق 
آبی در مدار بهره برداری دارد تا جایی 
که توانسته ایم خدمات فنی مهندسی 
بــه کشــورهای  را  آب  در حــوزه 
روسیه  تاجیکستان،  مانند  متعددی 
و ایتالیایی هــا صادر کنیــم.در ادامه 
»هاکوب ســیمیدیان« وزیر محیط 
زیست ارمنســتان با اشاره به سوابق 
همکاری تهران و ایروان در حوزه های 
مختلــف از برگــزاری هفدهمیــن 
همکاری های  مشــترک  کمیسیون 
اقتصــادی بیــن دو کشــور اظهار 
خرســندی کرد و گفت: امضای این 
یادداشــت تفاهم کمیسیون مذکور 
مصادف با ســی امین سالگرد شروع 
همکاری دو کشور است.به گفته وی، 

باید همکاری در حوزه محیط زیست 
به ویژه در بخش سد سازی، مدیریت 
منابع آب، مناطق حفاظت شــده و 
بخش های مختلف زیســت محیطی 
را توســعه دهیم.وزیر محیط زیست 
ارمنســتان با اشــاره به چالش های 
رودخانه مشترک مرزی، اظهار کرد: 
طی دو ماه اخیر فعالیت های مختلفی 
در ایــن حــوزه انجام و گزارشــات 
از طــرق دیپلماتیک ارائه شــده و 
ارمنســتان در این زمینــه آمادگی 
کامل برای حل مســائل را دارد.وی 
با اشاره به اهمیت ویژه کیفیت آب، 
پیشنهاد احیای کارگروه نمونه برداری 
مشــترک بــرای آب را ارائه و اضافه 
کرد: نتایج نمونه برداری ها باید مبادله 
شود تا به یک استاندارد واحد دست 
یابیم.همچنین در پایــان، دو طرف 
درخصــوص چالش هــای آلودگــی  
آب های ســطحی توافــق کردند با 
تشــکیل یــک کارگروه مشــترک، 
اقدامات اجرایی برای تهیه نقشه راه، 
جزئیات و زمان بندی حل مشــکل 
تخلیه آلودگی هــا در رودخانه مرزی 

را آغاز کنند.

تفاهم نامه  راهبــردی  ســند 
مشترک  کمیسیون  هفدهمین 

ایران و ارمنستان امضا شد

در ادامه ســفر محرابیــان به ایروان، 
ســند تفاهم نامه هفدهمین اجالس 
همکاری های  مشــترک  کمیسیون 
اقتصادی جمهوری اســالمی ایران و 
جمهوری ارمنستان به امضای رؤسای 

کمیسیون مشترک دو کشور رسید.
این تفاهم نامه در محورهای ترانزیت، 
حمل و نقل و تســهیل تبادل کاال، 
تجــارت بین دو کشــور و همکاری 
گســترده تر در حوزه انرژی، توسعه 
محیطــی  زیســت  همکاری هــای 
در حــوزه ارس و رفــع آلودگــی  از 

رودخانه های مرزی و توسعه همکاری 
در حوزه درمان و توریسم درمانی به 
امضا رسید.»علی اکبر محرابیان« طی 
سخنانی در نشست رسمی هفدهمین 
اجالس کمیســیون مشترک ایران و 
ارمنستان، رویکرد دولت سیزدهم در 
توسعه روابط بین المللی را مورد تاکید 
قــرار داد و اظهار کــرد: یقیناً روابط 
خوب سیاســی ایران و ارمنســتان 
موجب تقویــت همگرایی در منطقه 
خواهد بود.وزیر نیرو افزود: هفدهمین 
ایران  مشــترک  کمیسیون  اجالس 
و ارمنســتان را در شــرایطی برگزار 
می کنیم که روابط دو کشور همسایه، 
بسیار دوستانه و در سطح عالی است 
و خوشبختانه همکاری های اقتصادی 
نیز نسبت به ســال های قبل بهبود 
پیدا کرده، در عیــن حال اطمینان 
داریم که ظرفیت رشد همکاری های 
تجاری بسیار بیشتر از حجم کنونی 

است.
محرابیان فقدان مسیر حمل و نقلی 
مناســب، روابط مالی و بانکی باثبات 
و در مجمــوع عدم بهره بــرداری از 
ظرفیت هــای عظیم دو کشــور را از 
مشکالت موجود بر ســر راه توسعه 
همکاری ها برشمرد و ابراز امیدواری 
کــرد با تالش های دو کشــور موانع 
موجود برطرف شود.وی با بیان اینکه 
وزارت نیروی جمهوری اسالمی ایران 
برعهده گرفتن مســئولیت  از زمان 
همکاری های  مشــترک  کمیسیون 
اقتصــادی ایران و ارمنســتان یعنی 
از اجالس دهم بــه بعد، برنامه ریزی 
و تــالش فراوانــی بــرای توســعه 
همکاری هــای دو کشــور به عمل 
آورده است، تاکید کرد: توسعه روابط 
اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی 
انتظار به حق مردم و مســئوالن دو 
کشور است و در همین راستا توصیه 
اکید دارم تا با برگزاری نشست های 
پیگیری توافقات، مشــکالت و موانع 

ســد راه تفاهم هــا را مرتفع و زمینه 
اجرای آنها را فراهم کنیم.

»مهــر گریگوریان« رئیــس ارمنی 
همکاری های  مشــترک  کمیسیون 
اقتصادی دو کشــور و معاون نخست 
وزیر ارمنســتان در پایان با تقدیر از 
تالش های انجام شــده برای تدوین 
ســند یادداشــت تفاهم، از برگزاری 
منظم نشســت های کارشناســی و 
نهایی شدن سند جدید همکاری های 
دو کشــور ابراز خرسندی کرده و بر 
ارمنســتان  دولــت جمهوری  اراده 
برای تقویت روابط با کشــورمان در 
حوزه های مختلف تأکید کرد.معاون 
نخســت وزیر ارمنســتان با اشاره به 
نقش اتحادیه اقتصادی اوراســیا در 
گسترش همگرایی و افزایش تجارت 
در منطقه، آمادگی ارمنســتان برای 
ادامه ایفای نقش تســهیل گر روابط 
ایران و اتحادیه را یادآوری کرد.وی با 
اشاره به موضوع حمل و نقل و انرژی 
به عنوان دو پایه مهم گسترش روابط 
بین دو کشور، تمدید و به روزرسانی 
قرارداد تبــادل گاز و بــرق بین دو 
کشــور، پیگیری تکمیل مسیر جاده 
شــمال – جنوب ارمنستان به عنوان 
حلقه ای از کریــدور خلیج فارس به 
دریای سیاه، تسهیل روابط گمرکی 
دو کشــور و برقراری روابط ریلی با 
ایران در صــورت تحقق موضوع رفع 
از مســیرهای مواصالتی در  انسداد 
منطقه را به عنوان برخی از مهم ترین 
برنامه هــای پیش روی دو کشــور 

برشمرد.

 یادداشــت تفاهم مناطق آزاد 
ارس ایران و مغری ارمنســتان 

امضا شد
در پایان این ســفر، یادداشت تفاهم 
مناطــق آزاد ارس ایــران و مغــری 
ارمنســتان فی مابین مدیران ایرانی 
و ارمنی مناطق مذکور در حاشــیه 
اجــالس کمیســیون  هفدهمیــن 
مشــترک همکاری های اقتصادی دو 
کشور در شهر ایروان به امضا رسید.

در این یادداشــت تفاهم دو طرف بر 
آماده سازی زمینه های همکاری بیش 
از پیشه فعالین اقتصادی دو کشور و 
استفاده از تسهیالت ویژه منطقه آزاد 
ایران و ارمنستان برای توسعه روابط 
صنعتی، تولیدی، تجارتی و بازرگانی 

تاکید کردند.

در سفر وزیر نیرو به ارمنستان انجام شد

 تفاهم نامه همکاری اقتصادی بین دو کشور امضا شد

اوپک پیش بینی میزان رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ را برای دومین ماه متوالی کاهش داد و به تاثیر حمله روسیه به اوکراین، رشد نرخ تورم و ظهور دوباره واریانت اُمیکرون در چین، به عنوان دالیل این تجدیدنظر 
اشاره کرد.به گزارش ایسنا، اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود، پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۳۶ میلیون بشکه در روز رشد می کند که ۳۱۰ هزار بشکه در روز کمتر از پیش بینی ماه 
پیش این گروه است.جنگ اوکراین، قیمتهای نفت را در مارس برای مدت کوتاهی به باالی ۱۳9 دالر در هر بشکه رساند که باالترین حد از سال ۲۰۰۸ بود و فشارهای تورمی را تشدید کرد. اوپک به وضعیت چین اشاره کرد که 
اجرای گســترده قرنطینه های ســخت گیرانه، این کشــور را با بزرگترین شوک تقاضا از سال ۲۰۲۰ روبرو کرده است.در گزارش اوپک آمده است: انتظار می رود تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲ تحت تاثیر تحوالت ژئوپلیتیکی در 
اروپای شرقی و همچنین محدودیتهای پاندمی کووید ۱9 قرار بگیرد.با این حال اوپک همچنان انتظار دارد مصرف نفت جهان در سه ماهه سوم سال میالدی جاری از مرز ۱۰۰ میلیون بشکه در روز عبور کند و میانگین ساالنه آن 

در سال ۲۰۲۲ باالتر از نرخ سال ۲۰۱9 باشد که هنوز پاندمی آغاز نشده بود.اوپک با اشاره به رشد تورم و تحکیم سیاستهای پولی، پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ را از ۳.9 به ۳.۵ درصد پایین برد و اعالم کرد پتانسیل رشد اقتصادی کامال 
محدود است و تنها ممکن است در صورت پیدا شدن راه حلی برای وضعیت روسیه و اوکراین و تدابیر محرک مالی و ضعیف شدن پاندمی روی دهد که عوامل مذکور به اتفاق هم، باعث رشد چشمگیر فعالیت بخش خدمات خواهند شد.اوپک و متحدانش شامل روسیه 
در قالب گروه اوپک پالس، سرگرم تسهیل محدودیت عرضه ای هستند که در اوج بحران پاندمی کووید ۱9 در سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشتند و در مقابل فشارهای غرب برای افزایش سریعتر تولید مقاومت می کنند.وزیران اوپک پالس در دیدار اخیرشان، بحران اوکراین 
را نادیده گرفته و به برنامه اولیه برای افزایش تدریجی تولید پایبند ماندند و افزایش تولید به میزان ۴۳۲ هزار بشکه در روز در ژوئن را تصویب کردند.اما اوپک پالس به دلیل عدم سرمایه گذاری بعضی از اعضای این گروه در میادین نفتی و افت عرضه روسیه در نتیجه 
تحریمهای دولتهای غربی و بایکوت خودخواسته خریداران، افزایش تولید کمتر از سهمیه تصویب شده داشته است.طبق گزارش اوپک، تولید نفت این گروه در آوریل ۱۵۳ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۲۸.۶۵ میلیون بشکه در روز رسید در حالی که این گروه 
قرار بود تحت توافق اوپک پالس، تولیدش را ۲۵۴ هزار بشکه در روز باال ببرد.پیش بینی رشد عرضه تولیدکنندگان غیراوپک در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده شد و ۲.۴ میلیون بشکه در روز پیش بینی شد. اوپک پیش بینی خود از میزان 

تولید نفت روسیه را به میزان ۳۶۰ هزار بشکه در روز کاهش داد و برآوردش از رشد تولید آمریکا را تقریبا بدون تغییر نگه داشت.

بازبینی چشم انداز اوپک از تقاضای جهانی برای نفت

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دســتور مواد1 و 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رأی 
شــماره 140060310013001141 مورخ 1400/01/28 هیأت 
قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم 
عبداله عبودی فرزند وهاب نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 269/48 متر مربع به شماره پالک 214 
فرعی از 36 اصلی واقع در قریه شــیخ علیکال بخش 11 خریداری 
شده از  آقای/ خانم سعید درودگر مالک رسمی محرز گردیده است. 
لــذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه و به 
منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه محلی و سراســری در شهرها منتشــر و در روستاها رأی 
هیأت الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویــل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24
تاریخ انشار نوبت دوم: 1401/03/07

عین اهلل تیموری، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
 م الف: 1316086



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 24 اردیبهشت 1401  12 شوال 1443  14 می 2022صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4903  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
کاهش قیمت خودرو با شروع واردات

 منطقی:  قرعه کشی خودرو تا اواخر سال 
آینده ادامه دارد

معاون وزیر صمت با اشاره به مصوبه واردات خودرو گفت:پیش بینی ما این است 
که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت ها آرام آرام به آن حد عقالنی که مشتری 
انتظار دارد، نزدیک تر شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم، منوچهر منطقی، معاون 
صنایع حمل و نقل وزارت صمت در برنامه ســالم صبح بخیر شــبکه سه سیما 
درباره مصوبه آزادســازی واردات خودرو گفت: از اواخر ســال 97 سران قوا یک 
مصوبه ای گذاردند که بــه علت محدودیت های ارزی، واردات خودرو را به مدت 
3 سال ممنوع کردند و این مدت 3 سال تا آخر اردیبهشت ماه تمام می شود از 
طرفی هم محدودیت ارزی دیگر وجود ندارد، چون ما رشد صادرات داشتیم و تا 
سال قبل تا 40 درصد افزایش صادرات داشتیم بنابراین محدودیت ارزی هم از 
بین رفته است.وی افزود: بحث دوم بحث درون خواست سران قواست برای اینکه 
کیفیت و قیمت به یک حالت متعادل برسد زمان آن بود که بحث واردات خودرو 
برای تنظیم گری بازار و ارتقای کیفیت مطرح شود؛ بر اساس همین اصل، وزارت 
صمت با مدیریت شخص آقای وزیر با تالش فوق العاده زیاد در این زمینه، آیین 
نامه را تنظیم و به دولت ارائه شد حال می توانیم بگوییم کلیات آن مصوب شده 
است.منطقی در ادامه بیان داشت: دو دهه اول را در نظر بگیریم خودرو ها قیمت 
باالیی داشتند، اما در مصوبه جدید که تنظیم شده عالوه بر دو دهک باال، دهک 
پایین هم در نظر گرفته با مشــوق های خاص که بتواند دهک های پایین را هم 
پوشش دهد به طور مثال تعرفه پایین تری برای دهک پایین گذاشتند.وی افزود: 
بحث دیگر نیم نگاهی به صنعت خودرو بود، صنعت خودرو 3 وظیفه اصلی دارد: 
یکی خدمات پس از فروش که در این طرح به صورت ویژه به آن نگاه شده است، 
نکته بعدی این بود که مــا واردات خودرو را صرفاً برای واردات انجام می دادیم، 
اما یکی از بحث هایی که خیلی از کشور ها هم از آن استفاده می کنند این است 
کــه در کنار واردات، انتقال دانش و فناوری هم اجراشــود و مبحث بعدی ورود 
بــه بخش خودرو های جدید و به روز و به خصوص خودرو های برقی که در دنیا 
اســتقبال خوبی از آن شده است.معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اضافه 
کرد: برای واردات خودرو نمی توانیم به طور کامل از منابع بانک مرکزی استفاده 
کنیم بنابراین پیشنهاد شد که سرمایه گذاران می توانند در زنجیره ارزش خودرو 
چه در قطعات و چه در زیر مجموعه ها ســهیم باشــند و همچنین مشوق های 
صادراتی نیز تعریف شــد برای کسانی که طیفی از محصوالت را صادر می کنند 
در ازای صادرات با مجوز بانک مرکزی بتوانند وارادات کنند.منطقی درباره میزان 
واردات و تاثیر کیفیتی و قیمتی روی تولیدات داخلی افزود: به عنوان مثال نیاز 
بازار 2 میلیون دستگاه خودرو است منتها خودروساز ها یک و نیم میلیون تولید 
می کنند و برای اینکه بازار به تعادل برسد باید جمع تولید داخلی و جمع صادرات 
بتواننــد نیاز های جامعه را برطرف کنند؛ عدد کاماًل بســتگی به این دارد که ما 
چقدر شــکاف داشته باشیم و طبعاً وقتی خودروسازان داخلی هم کیفیت و هم 
تیراژ را باال ببرند قطعاً می توانیم بگوییم واردات محدودتری را خواهیم داشت.وی 
در ادامه گفت: اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعا روی قیمت اثر خواهد داشت 
و پیش بینی ما این اســت که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت ها آرام آرام به 
آن حد عقالنی که مشتری انتظار دارد، نزدیک تر شود.معاون صنایع حمل و نقل 
وزارت صمت درباره قرعه کشــی ها که ادامه خواهد داشت یا خیر اظهار داشت: 
با توجه به بازار نامتعادل خودرو، نکته مهم در قرعه کشی این است که متقاضی 
بیشتر از تولید است و بخشی خودرو را کاالی سرمایه محسوب می کنند؛ پیش 
بینی می کنم تا اواخر ســال آینده همانطور که وزیر صمت گفتند، اغلب قرعه 
کشــی ها منتفی و از بین خواهد رفت و ما به سمت کیفیت محصول و عقالیی 

شدن قیمت و تامین نیاز های مردم خواهیم رفت.

در چهاردهمین اجالس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق 
اصناف ایران مطرح شد: 

اصالح هدفمندی یارانه ها، نیازمند 
حمایت اصناف

چهاردهمیــن اجــالس هفتمین دوره هیــات نمایندگان اتاق 
اصناف ایران روز 2۱ اردیبهشت ۱40۱ در محل هتل فردوسی 
تهران با حضور رئیس، هیات رئیســه، حداکثر نمایندگان اتاق، 
ســرهنگ علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی 
ناجا، محمــد مهدی بــرادران معاون صنایــع عمومی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و غالمعلــی مهدوی دبیر هیات عالی 
نظارت بر سازمان های صنفی کشور برگزار شد.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق اصناف ایران در این 
اجالس با اشــاره به نشســت رئیس جمهور و اصناف که هفته 
گذشــته برگزار شــد، اظهارکرد: در نشست صمیمانه اصناف و 
رئیس جمهور تعدادی از اتحادیه های مرتبط با کاالهای اساسی 
و تشــکل های تحت نظارت جهاد کشاورزی حضور داشتند. در 

این نشست، دغدغه های تشکل ها و جامعه صنفی مطرح شد.
ممبینــی بیان کرد: با توجه به تاکیــد دولت بر جراحی بزرگ 
اقتصــادی و دعوت از اصناف در همراهــی و حمایت از اصالح 
زیرساخت های اقتصادی، الزم است تا نظرات مسئوالن صنفی 

در تصمیم گیری ها، لحاظ شود تا بهترین نتیجه حاصل شود.
وی افزود: به عنوان نمونه افزایش مصوبه مربوط به دســتمزدها 
امســال منجر به تعدیل نیروی گسترده در در واحدهای صنفی 
شده است. لذا توصیه ما این است که پیش از اتخاذ تصمیمات و 
اجرای قوانین، زوایای طرح های جدید به اطالع اصناف رسیده 
و فرصتی لحاظ شــود تا مقدمات آن در بازار ایجاد شود.رئیس 
اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصالح هدفمندی یارانه ها، قانونی 
اســت که طی سال های گذشته مصوب شده اما در دولت های 
پیشین اجرایی نشــد. لذا باید توجه شود که این قانون مربوط 
به سال های گذشته است.ســعید ممبینی در ادامه با اشاره به 
مشکالت ایجاد شده در ســامانه ایرانیان اصناف نیز بیان کرد: 
ارجاع استعالمات متعدد به این سامانه منجر به کاهش سرعت 

آن و دشواری های کاری در اتحادیه ها شده است.

وزیر صمت مصوبه دولت برای آزادسازی واردات خودرو را تشریح کرد

طراحی پنج روش برای واردات خودرو
وزیــر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعــالم این خبر که مصوبه 
واردات خــودرو هفتــه آینده نهایی خواهد شــد، تاکید کرد که 
»محدودیتــی در واردات نخواهیم داشــت و همزمان با واردات و 
همچنین افزایش عرضه خودروســازان داخلی، بخش عمده ای از 
تقاضا بازار پاسخ داده خواهد شد. هماهنگی های الزم انجام شده تا 
این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد 
بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.«به گزارش ایسنا، سیدرضا 
فاطمی امین چهارشنبه شب )2۱ اردیبهشت( در گفت وگو با بخش 
خبری ســاعت 2۱ سیما، در تشریح تصویب کلیات طرح واردات 
خودرو در هیأت دولت، ضمن اشــاره به اینکه »از سال ۱397 به 
سبب به هم ریختگی تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد«، 
اظهار کرد: این مصوبه تا اردیبهشت ۱40۱ مهلت داشت و به نوعی 
تمدید شــده بود. همزمان با پایان یافتن ایــن مصوبه در دولت، 
موضوع ازسرگیری واردات خودرو مطرح شد که کلیات آن تصویب 
شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خوشبختانه در 
حــال حاضر چند رویداد همزمان با هم در حال رخ دادن اســت؛ 
مصوبه ممنوعیت واردات به اتمام رسیده و دیگر منعی برای واردات 
وجود ندارد و از سوی دیگر تراز ارزی کشور در وضعیت خوبی قرار 
گرفته است و فشاری بر منابع ارزی کشور به گونه ای که برای نرخ 

ارز مشکل ساز شود، وارد نیست.

واردات خودرو با تمرکز بر بهره مندی عموم مردم
فاطمی امین خاطرنشــان کرد: در مصوبه  آماده شده که در مرحله 
نهایی اســت، چند نکته مهم وجود دارد. اولین نکته این است که 
تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است. در سال های پیش 
از ۱397، عمدتــا خودروهای لوکس، گران قیمت و تجمالتی وارد 
می شــد که بخش خاصی از آن بهره می بردند اما تمرکز ما در این 
دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم وارد 
شــود و هم اینکه این نقیصه در کشور برطرف شود.وزیر صمت با 
بیان اینکه »خودروهای تولیدی کشور که در محدوده خودروهای 
اقتصادی هستند، عمدتا از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و باید 
تولید آن ها متوقف شود؛ چراکه عالوه بر اینکه بر مبنای پلتفرم های 
قدیمی هستند و کیفیتی مناسبی ندارند، مردم نیز از این وضعیت 
ناراضی هستند«، افزود: بنابراین، این که تمرکز ما بر تولید و واردات 
خودروهای اقتصادی است و در اولویت قرار گرفته است، هم به این 
جهت مهم است که عامه مردم یعنی اقشار متوسط بهره مند شوند و 

هم به این خاطر که مشکل کیفیت در صنعت خودرو برطرف شود.

طراحی پنج روش برای واردات خودرو
وی در پاســخ به اینکه »چه تعــداد خودرو وارد خواهد شــد؟« 
اظهــار کرد: تنظیم تعداد خودروهای وارداتی متناســب با تنظیم 
بازار خواهد بود. پنج روش برای واردات طراحی شــده که به زودی 
اطالع رسانی خواهد شد. دولت واردکننده خودرو نخواهد بود، بلکه 
این واردکنندگان هستند که مسئولیت را برعهده خواهند داشت. 
محدودیتی برای واردات وجود ندارد و متناسب با نیاز و تقاضا بازار، 
واردات انجام خواهد شــد.مقام عالی وزارت صمت در ادامه گفت: 
اینکــه مردم هر روز از افزایش قیمت خــودرو و در حقیقت باال و 
پایین شــدن قیمت ها در بازار صحبت می کنند، به سبب شکاف 
عمیق و قابل توجه بین عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر 900 
هزار دســتگاه خودرو در کشور تولید شد که این میزان نسبت به 
تقاضا عدد بسیار پایین بود و سبب شد شاهد شکل گیری بازار سیاه 
خودرو باشــیم. خبر خوب این است که همزمان با موضوع واردات 
خودرو که بررسی آن از سال گذشته آغاز شد و مورد پیگیری است، 
عرضه خودرو در ســال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل 
توجهی خواهد داشــت. این افزایش عرضه آغاز شــده و از ابتدای 
امســال تا هجدهم مــاه جاری، میزان عرضــه ۱۸ درصد افزایش 
داشته است؛ ضمن اینکه خودروهای کف ۵0 درصد کاهش یافته 
و تعهدات معوق نیز از ۶0 هزار دستگاه به ۱0 هزار دستگاه رسیده 
اســت. فاطمی امین ادامه داد: واردات خــودرو به ویژه خودروهای 
اقتصادی و ارزان قیمت از یک سو می تواند بخش عمده ای از تقاضا 
را پوشش دهد و از سوی دیگر، افزایش عرضه، تناسب میان عرضه 
و تقاضا ایجاد خواهد کرد. امید اســت این دو جریان بتواند بخش 
قابل توجهی از تقاضاها را پوشش دهد.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در رابطه با زمان واردات خودرو و اینکه چه افرادی صالحیت واردات 
خواهند داشــت، اعالم کرد: مصوبه، هفته آینده نهایی خواهد شد. 
هماهنگی ها با دســتگاه های مختلف در حال انجام است تا واردات 
در اســرع واردات صورت گیرد و اینطور نباشــد کــه ماه ها طول 
بکشــد. حتی در حال حاضر که مصوبه نهایی تایید نشده و هفته 
آینده بصورت رســمی مصوب خواهد شد، مسیرها کنترل شده، 
موانع احتمالی بر ســر واردات، ارزیابی شده است. شرایط تسهیل 
خواهد شــد و تدابیــر الزم اتخاذ می شــود.به گفته فاطمی امین، 
واردات خودرو شــرایطی خواهد داشــت. وی گفت: شرایط سابق 

وجود دارند و شرایط جدیدی نیز اندیشیده شده است. بطور مثال 
طبیتا خودروهای وارداتی باید خدمات پس از فروش داشته باشند 
یا مسیرهای متفاوتی در نظر گرفته شده است و صالحیت هایی که 
از قبل بوده، تداوم خواهد داشت؛ اما منابع تامین مالی، متنوع شده 
است و بخش قابل توجهی از طریق منابع خارجی تامین خواهد شد 

تا کمک کننده به تراز ارزی کشور نیز باشد.

سقف قیمت ها مشخص شــده و پنجشنبه ابالغ، اعالم و 
اعمال می شوند

به گزارش ایســنا، ستاد تنظیم بازار شــب گذشته )چهارشنبه( 
در اطالعیه شــماره »2« اعالم کرد: بر اســاس پیشنهاد سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم 
بازار، ســقف قیمت کاالهای مذکور تعیین و مقرر شــد از طریق 
اتحادیه ها و تشکل های مربوطه به واحدهای صنفی ابالغ و از روز 
پنج شنبه مورخ 22/2/۱40۱ به تدریج مجاز به اعمال قیمت های 
جدید باشــند. استانداران نسبت به متناسب سازی قیمت کاالها 
در هر اســتان و نظارت بر رعایت قیمت ها، اقدامات الزم را بعمل 
خواهنــد آورد.فاطمی امین در ادامه گفت وگوی خود، در رابطه با 
موضوع انتشار این اطالعیه که در آن، مبالغ واریزی کمک معیشتی 
»قابل برداشت« اعالم شده و سقف قیمت برخی اقالم تعیین شده 
است، اظهار کرد: طبق اطالعیه  که ستاد تنظیم بازار منتشر کرده 

است، بخشی از یارانۀ واریز شده، قابل برداشت خواهد شد. در مدت 
گذشته با تشکل های تولیدی جلسات متعدد برای اقالم مختلف 
همچون مرغ، تخم مــرغ، روغن و لبنیات برگزار و مذاکرات انجام 
شده است؛ سقف قیمت ها مشخص شده و این سقف قیمت ها از 
روز پنجشــنبه اعمال خواهند شد. قیمت سایر محصوالت هم در 
حال بررسی است.وزیر صمت ضمن تاکید بر اینکه »در این شرایط 
به کمک مردم نیاز اســت و نیاز به آرامش، ضروری است«، گفت: 
طی ماه های گذشــته مواد اولیه به میزان کافی وارد کشور شده، 
واحدهای تولیدی آمادگی کامــل دارند و هیچگونه کمبودی در 
تامین کاالها وجود ندارد. ممکن اســت طی روزهای ابتدایی، نیاز 
باشد که عرضه بیشتر انجام شود که مورد پیگیری است. مردم هم 
باید رفتارهای هیجانی نداشته باشند و با آرامش بازار مدیریت شود.

اگر الزم باشد قیمت محصولی تغییر کند، باید با هماهنگی سازمان 
حمایت باشد

طبق اعالم فاطمی امین، »سقف قیمت ها به تولیدکنندگان ابالغ 
شده و روز پنجشنبه اطالع رسانی انجام خواهد شد. طبق مصوبه  
ستاد تنظیم بازار که ضروری است تمام تولیدکنندگان به آن توجه 
کنند، اگر الزم باشــد که قیمت محصولی تغییر کند، باید حتما 
با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
باشد و اینگونه نباشد که تولیدکنندگان بدون اطالع دهی قیمت 
محصوالت خود را تغییر دهند. بنابراین مواردی که سازمان حمایت 
بررســی کرده و به تصویب ســتاد تنظیم بازار رسیده است، روز 
پنجشنبه اعالم خواهند شد؛ قیمت سایر محصوالت هم در حال 
بررسی است.وزیر صمت ادامه داد: کار نظارت بر بازار را با همکاری 
وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت دادگســتری از چند روز پیش 
آغاز کرده ایم تا طی روزهای آینده در بازار حضور داشــته باشیم و 
نظارت ها انجام شود. همانطور که وزیر دادگستری نیز اعالم کرده  
است، قانون جرائم تعزیرات، اصالح شده است. پیش از این، چندان 
بازدارنده نبود و شده و محدودیت ها اندک بود و چندان تاثیرگذار 
نبود اما اکنون خوشبختانه مقررات خوبی در جهت بازدارندگی از 
تخلفات )گران فروشی، کم فروشی و احتکار( فراهم شده است. امید 
است که با نظارت گسترده در سه وزارتخانه صمت، دادگستری و 
جهادکشاورزی، با قوانین و مقررات جدید که اختیارات خوبی را در 
اختیار سازمان تعزیرات قرار داده است و با همراهی اصناف و مردم، 

کمترین چالش را داشته باشیم.

ســرانجام پــس از چند ماه 
گمانه زنی، دولت سیزدهم از 
چند روز قبل اصالحاتی در 
نظام پرداخت یارانه ای کشور 
به وجود آورد که بررســی ها نشان از موفقیت آن در افزایش قدرت 
خرید مردم دارد.به گزارش ایسنا، از سال ۱3۸9 و همزمان با اجرای 
گام نخســت هدفمندی یارانه ها، دولت احمدی نژاد یارانه 4۵ هزار 
و ۵00 تومانــی را برای هر ایرانی در نظر گرفت. این یارانه که برای 
بیش از ۱۱ ســال پرداخت شــد، به مرور زمان و با روند صعودی 
تورم، میزان تاثیرگذاری خود را به شکل قابل توجهی از دست داد.
در آبــان ۱39۸ و همزمان با تغییر قیمت بنزین نیز یارانه جدیدی 

در قالب سبد معیشتی خانوار به حســاب ۶0 میلیون ایرانی واریز 
شــد که این مبلغ نیز در گذر زمان، اثرگذاری خود را تا حد زیادی 
از دســت داد. باید به این معادله، وضعیت ارز 4200 تومانی را نیز 
اضافه کــرد. ارزی که بنا بود با تامین ارزان قیمت مواد اولیه تولید 
کاالهای اساســی، قیمت این محصوالت را پاییــن نگه دارد اما در 
عمل موفقیت چندانی نداشــت و البته آنطور که بسیاری از فعاالن 
اقتصادی می گویند، خود به بســتری جدید برای رانت و فساد بدل 
شد.دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود از لزوم ایجاد اصالحاتی 
جدیــد در نظام پرداخت یارانه صحبت کرد و ارز 4200 تومانی نیز 
یکی از اصلی ترین موضوعاتی بود که مسئوالن دولتی از لزوم تغییر 
در ســاختار اجرای آن خبر می دادند. هرچند از زمان تحویل الیحه 

بودجه در آذر ماه ســال گذشته، بحث بر سر حذف این ارز مطرح 
شــده بود اما سرانجام پس از چند ماه مذاکره و بررسی در مجلس، 
نمایندگان اعالم کردند که اختیار تصمیم گیری در این زمینه را به 
دولت می دهند، با این شرط که راهی برای حفظ قدرت خرید مردم 
و حمایــت از آنها پیش بینی شود.ســرانجام دولت چند روز قبل از 
برنامه خود رونمایی کرد. به این ترتیب برای 9 دهک جامعه، مبالغ 
300 و 400 هزار تومانی واریز شد و دولت یارانه دو ماه را به شکل 
یک جا به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد. هرچند بناست از دو 
ماه دیگر کاالبرگ الکترونیکی وارد چرخه حمایت از مردم شود اما 
بررسی ها نشــان می دهد که همین یارانه نیز توانسته قدرت خرید 
مردم را افزایش دهد.با وجود افزایش قیمت 4 قلم کاالی اساسی از 

جمله مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات از امروز)22 اردیبهشت ماه(، 
با محاسبات  صورت گرفته قدرت خرید 9 دهک افزایش یافته است؛ 
بــرای مثال یک خانواده 4 نفره در دهک اول شــهری، نفری 400 
هزار تومان و مجموعا یک میلیون و ۶00 هزار تومان یارانه دریافت 
می کنند. هزینه خرید مرغ، تخم مرغ، شیر، پنیر و انواع روغن این 
خانــواده قبل از اصالح قیمت ها 24۱ هــزار تومان بود که با تغییر 
قیمت این اقالم، ۵۶۸ هزار تومان خواهد شد. این یعنی هزینه این 
خانواده 327 هزار تومان افزایش یافته است. همچنین میزان یارانه 
خالص دریافتی این خانواده نسبت به یارانه قبلی یک میلیون و 2۵0 
هزار تومان افزایش یافته، این یعنی قدرت خرید این خانواده در 4 
کاالی ذکر شده 923 هزار تومان زیادتر شده است. در رابطه با سایر 
خانوارها نیز بررسی ها نشان از افزایش قدرت خرید مردم با دریافت 
حمایت های تازه دارد، تغییراتی که امکان اجرای آن در ســال های 
قبل نیز وجود داشت و علت بزرگی تغییرات، نادیده گرفتن امکانات 

در سال های گذشته است.

تمرکز بر ترمیم طوالنی مدت قدرت خرید مردم
جعفر خیرخواهان – اقتصاددان – در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
موضوعی که نمی توان در آن تردیدی کرد این است که اقتصاد ایران 
در حدود ۱0 سال گذشته، کوچکتر شده و با مشکالتی جدی دست 
و پنجه نرم کرده است. از تحریم های طوالنی مدت گرفته تا مشکالت 
غیرقابل پیش بینی مانند شــیوع کرونا، همگی دست به دست هم 
دادند تا شرایط را برای اقتصاد ما دشوار کنند.وی با بیان اینکه مردم 
در این شرایط از دولت توقع حمایت دارند، بیان کرد: یارانه 4۵ هزار 
تومانی که در زمان احمدی نژاد پرداخت می شد یک ارزشی داشت، 
اما امروز این یارانه عمال امکان تاثیرگذاری خود را از دست داده بود. 
در ســال های قبل امکان آنکه اصالحاتی در این زمینه انجام شــود 
وجود داشت اما به نظر می رسد که دولت گذشته در سال های پایانی 
تنها روزشمار پایان دوره اش را گذاشته بود و هیچ برنامه اصالحی را 
اجرا نمی کرد.این اقتصاددان با بیان اینکه فاصله ایجاد شــده میان 

قیمت ها و قدرت خرید مردم به راحتی پر نمی شود،.

از افزایش قدرت خرید تا تضمین تامین کاالها

اصالحات یارانه ای دولت چطور عملیاتی شد؟

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهیدشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060316013000183 مورخ 1400/12/9 
هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ماهیدشــت تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اســد 
گودرزی فرزند شرف به شماره شناسنامه 440 صادره از کرمانشاه در 
یک واحد دامپروری به مساحت 1300 مترمربع پالک فرعی از 198 
اصلی قریه دم شمشــه واقع در ماهیدشت خریداری از مالک رسمی 
آقای رضا منتظریانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آکهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
نوبت اول: 1401/2/24     نوبت دوم: 1401/3/9

علی ستار سلیمانی- رئیس ثبت اسناد و امالک
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گزیده خبر
قرارداد محرمانه امضا شد

باید ۵۱۰ میلیون دالر به بورس واریز شود
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه با اشاره به تصمیم صندوق 
توسعه ملی به سرمایه گذاری مستقیم در بازار سهام اعالم کرد: صندوق توسعه 
ملی در ازای سود از پیش تعیین شده نسبت به سرمایه گذاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومانی در بازار سهام اقدام کرده است.امیرمهدی صبائی در گفت و گو 
با ایسنا، با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی در ازای سود از پیش تعیین شده 
نسبت به ســرمایه گذاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بازار سهام اقدام 
کرده است، اظهار کرد:  از آنجائی که صندوق توسعه ملی سرمایه گذار است، 
ماهیت قراردادی که با امضای صندوق تثبیت بازار ســرمایه رسیده، محرمانه 
اســت؛ یعنی مبادله قرارداد  به صورت محرمانه انجام شده است؛  هرچند که 
صورت های مالی صندوق تثبیت طبق برنامه ریزی انجام شده و پس از اخذ 
مجوزهای  مربوطه قرار اســت به زودی افشا شود و پس از آن نرخ و شرایط 
قرارداد در یادداشــت های صورت های مالی منتشر شده قابل مالحظه است.

وی درمورد اینکه صندوق توســعه ملی اعالم کرده است قصد دارد به صورت 
مســتقیم در بازار سرمایه، ســرمایه گذاری کند، گفت: این صندوق سیاست 
گذاری کرده است تا عالوه بر منابعی که تحت عنوان معادل ریالی یک درصد 
از منابع خود را  در صندوق تثبیت سپرده گذاری کرده، سرمایه گذاری های 
دیگری در بورس اوراق بهادار انجام دهد و صندوق  تثبیت در جایگاهی قرار 
ندارد که درمورد کم و کیف سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی توضیح دهد 
اما به طور کلی صندوق تثبیت می تواند ابزاری برای تســهیل این ســرمایه 
گذاری باشد.رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه درمورد مبالغی که 
صندوق توسعه ملی تاکنون به حساب صندوق  تثبیت بازار سرمایه واریز کرده 
است، توضیح داد: صندوق توسعه ملی مقرر است معادل ریالی ۵۱۰ میلیون 
دالر را به حســاب صندوق  تثبیت واریز کند. تاکنون ۳۹۸۴ میلیارد تومان 
معادل حدود  ۱۶۸ میلیون دالر به حســاب صندوق تثبیت  واریز شده است. 
درواقع صندوق تثبیت ریال دریافت کرد اما تسعیر و تبدیل آن  بر اساس نرخ 
ETS روز واریز یا همان سامانه معامالت الکترونیک بانک مرکزی بود.وی ادامه 
داد: مابقی نیز در قالب واریزهای مرحله ای ماهانه تا سقف ۶۵۰ میلیارد تومان 
هرماه پرداخت خواهد شد تا ســقف معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دالر تکمیل 
شود. مابقی بر اساس نرخ روز حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است و 
بــه عبارت دیگر اگر نرخ ETS تغییر نکند، ۸۵۰۰ میلیارد تومان دیگر باید به 

صندوق تثبیت واریز شود.

بانک مرکزی:
 ورود هر میزان ارز به کشور معاف 

از مالیات است
بانک مرکزی در تاریخ ۷ فروردین ماه ســال جاری موضوع معافیت مالیاتی 
ورود ارز به داخل کشــور را به گمرک ابالغ کرد.به گزارش ایســنا،  به نقل از 
روابط عمومی بانک مرکزی، بر اســاس ابالغ این بانک به گمرک و مبتنی بر 
مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی، ورود ارز به کشور )اعم 
از اســکناس و حواله( معاف از مالیات است.بر این اساس هر شخص حقیقی 
و حقوقی می تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اســکناس ارز 
به کشور وارد کند و هیچ یک از دستگاه های امنیتی، انتظامی و گمرک حق 
ممانعت از آن را ندارد. بانــک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیروی 
انتظامی و ســایر دستگاه های مرتبط موظفند ترتیبی اتخاذ  کنند تا ورود ارز 
تسهیل و فعاالن در این حوزه نگران موضوع مالیات و برخورد نظارتی پیرامون 

دارندگان رمزارز در مسیر واکاوی منشاء سرمایه نشوند.
ورشکستگی؟!

شــرکت آمریکایی کوین بیس به ۹۸ میلیون مشتری خود هشدار 
داد که ممکن اســت با ســقوط ســهام، تمام رمزارزهای خود را از 
دســت بدهند.به گزارش ایســنا به نقل از بیت کوین نیوز، در حال 
حاضر، بازار ارزهای دیجیتال پس از ســقوط شدید قیمت برخی از 
بزرگترین ارزهای دیجیتال جهان ازجمله بیت کوین و ترا لونا با رکود 
مواجه اســت.این رکود در بحبوحه گزارش هایی مبنی بر از دســت 
دادن اعتماد در بازارها به وقوع پیوســته اســت و گفته می شود که 
ســرمایه گذاران کریپتو به دلیل فشارهای اقتصادی جهانی ناشی از 
جنگ روسیه و اوکراین و قرنطینه های پس از کووید نگران شده اند. 
همچنین به دلیل تصمیم ناگهانی اخیر ایالن ماسک برای جلوگیری 
استفاده مردم از بیت کوین برای پرداخت خودروهای تسال  همچنین 
سرکوب کریپتو توسط چین، شوک های قیمتی بزرگی وجود داشته 
اســت.البته نگرانی بیشــتر تنها پس از آن افزایش یافت که صرافی 
کلیدی رمزارز کویــن بیس در گزارش درآمد ســه ماهه اول خود 
هشداری درباره پیامدهای ورشکستگی صادر کرد.کوین بیس که در 
سال ۲۰۱۲ توسط مدیر عامل فعلی برایان آرمسترانگ و فرد اهرسام 
تاسیس شــد، پلتفرم مبادالت ارز دیجیتال است و به مردم فرصت 
خرید، ذخیره و فروش بیشتر ارزهای دیجیتال اصلی و اطالعاتی را 
در زمان واقعی در مورد ارزش آنها ارائه می دهد.این پلتفرم همچنین 
بــه افراد امکان داد و ســتد توکن های غیرقابــل تعویض )NFT( را 
می دهــد و یک کارت نقدی برای کاربران کریپتو اجرا می کند.طبق 
وب ســایت آن، این شرکت بیش از ۹۸ میلیون کاربر تایید شده در 
بیش از ۱۰۰ کشور جهان دارد که هر سه ماهه حدود ۳۱۰ میلیارد 
دالر ارز دیجیتــال معامله می کنند.کوین بیس در این هفته پس از 
انتشار ضررهای قابل توجه و صحبت در مورد ورشکستگی، به نگرانی 

سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال افزوده است.

رییس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛

 بیشترین ذخایر اسکناس ارز تاریخ بانک مرکزی را داریم
رییس کل بانــک مرکزی جزییات پرداخت یارانه جدید حمایتی 
را اعالم کرد و گفت: وضعیت ارزی کشــور بسیار بهتر از گذشته 
است و اکنون بیشترین ذخایر اسکناس ارز تاریخ بانک مرکزی را 
داریم.به گزارش خبرنگار ایِبنا، علی صالح آبادی رییس کل بانک 
مرکزی در برنامه میز اقتصاد درباره جزییات طرح جدید پرداخت 
یارانه حمایتی اظهار داشــت: براســاس دهک بندی که سازمان 
هدفمنــدی یارانه ها اعالم کرده، بانک مرکزی از محل حســاب 
سازمان هدفمندی یارانه ها، منابع را در اختیار بانک ها قرار داده و 
از طریق بانک ها به حساب ها واریز شده است که بر این اساس دو 
نوبت یارانه ها بر مبنای هر نوبت برای سه دهک آخر درآمدی ۴۰۰ 
هزار تومان و ۶ دهک بعدی ۳۰۰ هزار تومان به حســاب ها واریز 
شده است که در آینده براساس اطالعیه های سازمان هدفمندی 

قابل برداشت خواهد شد.
وی با بیان اینکه اسامی را سازمان هدفمندی مشخص کرده است 
گفت: افراد در صورت اعتراض باید درخواســت خود را به سازمان 
هدفمنــدی و وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اعالم کنند تا 
بررسی و اسامی جدید اعالم شود و در صورت اضافه شدن اسامی 
هر مقداری که از تاریخ اجرای طرح گذشــته باشد، محاسبه و از 
همین ابتدا به آنها پرداخت خواهد شــد.رییس کل بانک مرکزی 
درباره میزانی که در برخی واریزی ها از حســاب کســر شده بود، 
توضیح داد: ســال های پیش یارانه بگیران یک میلیون تومان وام 
کرونــا دریافت کرده بودند که به صورت اقســاطی باید پرداخت 
می شــد و اعدادی که کم شده اقســاط این تسهیالت بوده است.

صالح آبادی درباره موارد مطرح شــده درخصوص مســدود شدن 
برخی حســاب ها، یادآور شد: مسدود شدن حساب ها به هیچ وجه 
صحت ندارد و صرفا رقم واریزی بابت یارانه قابل برداشــت نیست 
و چنانچه مشکلی وجود داشت افراد می توانند به بانک مربوطه یا 

سازمان هدفمندسازی اعالم کنند و اصالح می شود.

اختصاص ارز 4200 تومانی به هیچ وجه قابل دفاع نبود
صالح آبادی همچنین با اشــاره به تغییر روش پرداخت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اظهار کرد: روشی که در گذشته وجود داشت به هیچ وجه 
قابل دفاع نبود چرا که عوارض متعددی داشت. تفاوت روش جدید 
این است که فقط شکل و روش پرداخت این ارز تغییر یافته است.

وی تصریح کرد: در روش قبلــی ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده 
تخصیص داده می شــد اما در حال حاضــر واردکننده ارز نیمایی 
دریافــت می کند و مابه التفاوت آن به حلقه آخر یعنی خود مردم 
پرداخت می شــود.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یک عارضه 
روش قبلی تخصیص دالر ۴۲۰۰ تومانی این بود که واردکننده ارز 
ارزان تری نسبت به نیما دریافت می کرد و با توجه به مابه التفاوت 
قیمتی که داشت باعث می شد که بیش از آن چیزی که نیاز کشور 

اســت واردات انجام شود. در نتیجه با اصالح تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی خواهیم دید که میزان واردات نسبت به گذشته کمتر خواهد 
شد.صالح آبادی گفت: این بیش واردات باعث قاچاق به کشورهای 
دیگر نیز می شد چرا که مازاد نیاز کشور بود و چون کاالهایی که 
ارز ۴۲۰۰تومانی می گرفتند ارزان تر از کشورهای دیگر تمام می شد 
بنابراین به کشــورهای دیگر قاچاق می شد.وی گفت: با توجه به 
بحران اوکراین قیمت کاالهای اساسی در جهان گران شده و برخی 
از کشورها تعرفه واردات خود را صفر کردند و از سوی دیگر با توجه 
به ارزان تمام شدن قیمت کاالیی که دالر ۴۲۰۰ تومانی می گرفت، 
انگیزه ایجاد می شود که مازاد واردات داشته باشیم و این میزان به 
کشورهای دیگر قاچاق شود. در نتیجه ارز اضافه ای را هم از کشور 
خارج می کرد.رئیس کل بانــک مرکزی اظهار کرد: عارضه بعدی 
ضربه ای اســت که به بخش تولید وارد می شد که در واقع این ارز 
ترجیحی به فضای رقابتی و تولید داخلی ضربه می زد.صالح آبادی با 
بیان اینکه در روش قبلی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنها بخش 
کمی از عایدی ارز ترجیحی به مصرف کننده می رسید، تاکید کرد: 
سود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی رسید و حتی 
کاال گران تر به دست مردم می رسید و فقط به جیب واسطه کننده 

و دالالن می رفت.

افزایش قیمت کاالها در قالب یارانه جبران می شود
رئیــس کل بانک مرکزی درباره التهاب در بازارها نیز گفت: وقتی 
واردکننده براســاس نرخ نیما واردات خود را انجام می دهد، یک 
اصالح قیمتی اتفاق می افتد که جبران آن به مردم پرداخت خواهد 
شــد. دو ماه اول پرداخت شــده و پس از آماده شــدن کاالبرگ 
الکترونیک از ایــن طریق حمایت صورت می گیرد و چنانچه این 
اتفاق روی ندهد، به شــکل نقدی جبران خواهد شــد.وی درباره 
ســاز و کار واردات افزود: واردات مثل روال قبل اســت تفاوت آن 
در این اســت که در گذشــته بانک مرکزی از محل ارز دولت ارز 
۴۲۰۰ تومانی تامین می کرد و اتفاقی که می افتد این اســت که 
بــه دلیل آنکه نرخ، نرخ نیما خواهد بود هم دولت و بانک مرکزی 
تامین کننده خواهند بود و هم از سامانه نیما از صادرات غیرنفتی 
خریداری و تامین خواهد شــد بنابراین کانال تامین ارز نسبت به 
گذشته متنوع تر خواهد شد.صالح آبادی در رابطه با بحث کاالبرگ 
الکترونیکــی تصریح کــرد: در حال حاضر برای نــان به صورت 
آزمایشــی در یکی از اســتان ها در حال آزمون است و در صورتی 
که موفق باشــد می تواند به کاالهای دیگر هم تســری پیدا کند، 
آن هم به این شــکل اســت که خریدار بخشــی از قیمت کاال را 
پرداخت می کند و بقیه آن از محل سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
پرداخت می شــود.رئیس کل بانک مرکزی درباره زیر ساخت این 
اقدام یادآور شد: زیر ساخت جدیدی برای این کار الزم است، البته 

فرض بر این اســت از محل کارت های مردم این کار انجام شود، 
منتها به زیرســاخت های فنی نیاز دارد. برای اینکه کار به تعویق 
نیفتد، هر زمان که زیرساخت فراهم شد با اطالع رسانی و آموزش 
و توضیحات الزم اجرایی می شــود.وی درخصــوص متولی این 
زیرساخت ها تاکید کرد: متولی وزارت امور اقتصاد ودارایی است و 
بانک مرکزی و سیستم بانکی هم به صورت مشترک این پروژه را 
پیش می برند. برآوردهای اولیه برای شروع کار حدود دو ماه است 

که این زمان برای نان و سایر کاالها در نظر گرفته شده است.

ذخایر اســکناس ارز بانک مرکزی به بیشترین حد تاریخ 
رسید

رئیس کل بانک مرکزی در پاســخ به این سوال که دلیل افزایش 
نسبی قیمت ارز ناشی از چیست؟ اظهار داشت: در بازارهای رسمی 
به اندازه کافی تامین ارز داریم. برنامه ما این است نیازهای بازار را 
پاسخ دهیم. دو نوع نیاز در بازار تعریف می شود؛ یکی برای واردات 
کشور چه کاالی اساسی و چه غیر از آن و دوم مربوط به اسکناس 
ارز.وی افزود: ســال گذشــته بیش ۵۵ میلیارد دالر به طور کلی 
تامین ارز برای کاالهای اساسی و سایر واردات داشتیم و امسال با 
شرایط ارزی که وجود دارد قطعا بیشتر از سال گذشته خواهد بود. 
بنابراین نیاز ارزی کشور را برای واردات تامین می کنیم.صالح آبادی 
ادامه داد: بخش دوم در واقع مربوط به تامین نیاز اسکناس ارز در 
کشور است، از جمله افرادی که نیاز خدماتی، دانشگاهی، مسافرتی 
و .... دارند که ما تامین ارز آن را انجام می دهیم.وی گفت: ســال 
گذشــته ۱.۶ میلیارد دالر و ۲ میلیارد دالر معادل یورویی در بازار 
متشکل ارزی معامله داشتیم. بنابراین التهابی اگر در بازار بیرون 
وجود دارد با تامینی که در بازارهای رسمی انجام می دهیم التیام 

پیدا می کند.صالح آبادی در خصوص بازار ارز گفت: آثار روانی در 
جامعه وجود دارد، ولی واقعیت این اســت که بر اساس محاسبات 
ارزی که بانک مرکزی انجام داده است، نرخ واقعی ارز پایین تر از آن 
چیزی است که در بازار ممکن است وجود داشته باشد. آنچه مهم 
است تعادل در بازار است که حاکم شود. حتما بانک مرکزی تامین 
ارز را انجام خواهد داد و آرامش در بازار حاکم خواهد شد.وی افزود: 
بانک مرکزی به عنوان بازارساز، هم در بازار نیما حضور موثر دارد و 
حسب نیاز بازار عرضه را انجام می دهیم. در بازار متشکل ارزی نیز 
بانک مرکزی حضور دارد و هرجا نیاز باشد عرضه می کنیم.وی با 
بیان اینکه ذخایر اسکناسی بانک مرکزی بیشترین ذخایر اسکناس 
ارزی در تاریخ بانک مرکزی اســت، گفت: بانک مرکزی در فضای 
رسمی حضور دارد و در فضای غیرسمی نیز بانک مرکزی حسب 

نیازی که وجود داشته باشد، برنامه خاص خودش را دارد.

تامین 8.3 میلیارد دالر ارز در سامانه نیما از ابتدای سال
رئیــس کل بانک مرکزی یادآور شــد: با وزارت صمت جلســات 
متعــددی را برگزار می کنیم و وزارت صمت هم ثبت ســفارش 
ها را برای بانک مرکزی می فرســتد و با توجه به اینکه وضعیت 
منابع ارزی کشور بهتر شده است، ثبت سفارش های مختلفی را در 
چارچوب هایی که وزارت صمت تعیین می کند )که در واقع بحث 

سیاست های تجار کشور است(، تامین ارز آن را انجام می دهیم.
وی افزود: سیاست های ارزی و سیاست های تجاری کشور با هم 
کامال هماهنگ است و جلسات منظم بین بانک مرکزی و صمت 
وجود دارد که در واقع این دو سیاست متناسب و متوازن با هم جلو 
برود. لذا اینکه حجم معامالت بیشتر شده ناشی از این است که با 
توجه به اینکه منابع ارزی بانک مرکزی بهتر شده، در نتیجه ثبت 

سفارش های بیشتری به سمت بانک مرکزی آمده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در کنار ۴.۳ میلیارد دالری که 
در سامانه نیما معامله شده است، ۴ میلیارد دالر هم برای کاالهای 
اساسی عرضه کردیم. به عبارت دیگر برای دارو یک میلیارد دالر و 
برای سایر کاالهای اساسی ۳ میلیارد دالر تامین ارز صورت گرفته 
اســت. که در مجموع در سامانه نیما، از ابتدای سال ۸.۳ میلیارد 

دالر تامین ارز صورت گرفته است.

نرخ رشد نقدینگی کاهش یافت
وی در واکنــش به صحبت هایی مبنی بر اینکه گفته می شــود 
بانک مرکزی رکورددار خلق نقدینگی شــده است اظهار داشت: 
خوشــبختانه در ماه های گذشــته نرخ رشد نقدینگی، نسبت به 
زمانی که دولت سیزدهم کار خود را شروع کرد، روند نزولی داشته 
است. بانک مرکزی هم در این زمینه برنامه های اصالحی خود را 

شروع کرده است.

بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش های غیرمعمول که 
هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معامالت 
غیرمجاز و غیرقانونی بوده اند شناســایی و ضمن مســدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد.

بــه گزارش ایِبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در جریان رصد و پایش تراکنش های بانکی مشــکوک 
به پولشــویی توســط بانک مرکزی ، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از  
تراکنش ها کرده اند، از کار برکنار شدند.بررســی های بانک مرکزی حاکی از آن اســت که تعداد قابل مالحظه ای از حساب های سپرده بانکی دارای 
تراکنش های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب های اجاره ای قرار دارند. در این حساب ها، افراد کالهبردار با فریب صاحبان حساب های بانکی 
اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص  کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت های غیرمجاز خود از طریق آن ها می کنند.از این رو، 
بانک مرکزی ضمن اعالم مجدد این که مسئولیت تمام تراکنش ها و مبادالتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می شود بر عهده دارنده آن 
است، متذکر می شود که صاحبان حساب های اجاره ای عالوه بر این که باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است 

از برخی حمایت های اجتماعی نظیر دریافت یارانه های نقدی و غیرنقدی محروم شوند.

پس از اینکه داده های قیمت مصرف کننده ایاالت متحده نشان داد تورم ممکن است در آوریل به اوج خود رسیده باشد و برخی نگرانی ها از افزایش 
شدیدتر نرخ های فدرال رزرو را برطرف کرد قیمت طال امروز پنج شنبه با توجه به کاهش بازدهی دالر و خزانه داری، افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۸ صبح به وقت شرقی با ۱.۷۰ درصد افزایش به ۱۸۵۴ دالر و ۴۰ سنت رسید و قیمت طال در بازار 
معامالت آتی آمریکا با ۰.۰۹ درصد افزایش به ۱۸۵۵ دالر و ۴۰ سنت رسید.دالر ضعیف تر، طال را برای خریداران خارجی جذاب می کند، در حالی 
که بازدهی پایین تر خزانه داری، هزینه فرصت نگهداری شمش با بازده صفر را کاهش می دهد.پس از آنکه داده های اقتصادی نشان داد تورم همچنان 

باالست اما بعید است که بانک مرکزی ایاالت متحده را به سمت مسیر تهاجمی تر سیاست پولی سوق دهد، دالر کاهش یافت و تقاضا برای طالی دالری را افزایش داد.وزارت کار آمریکا 
روز چهارشنبه اعالم کرد، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه گذشته ۰.۳ درصد افزایش یافت که کمترین افزایش از ماه اوت است، در مقابل افزایش ماهانه ۱.۲ درصدی شاخص قیمت 
مصرف کننده در ماه مارس که بزرگ ترین افزایش از ســپتامبر ۲۰۰۵ اســت.بر اساس گزارش رویترز، بازدهی شاخص ۱۰ ساله خزانه داری ایاالت متحده پس از اینکه داده ها نتوانست 
نگرانی ها را کاهش دهد که برنامه فدرال رزرو برای کاهش افزایش قیمت ها ممکن اســت باعث رکود شــود، کاهش یافت.فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره خود را نیم درصد افزایش 
داد که بزرگ ترین افزایش در ۲۲ سال گذشته است زیرا به سمت کاهش سیاست پولی بسیار آسان دوران همه گیری و تالش برای مبارزه با تورم فزاینده حرکت می کند.در بازار سایر 
فلزات ارزشــمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد افزایش به ۲۱.۵۷ دالر رســید، در حالی که پالتین ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۹۹۰.۶۴ دالر رسید و پاالدیوم با ۰.۷ درصد کاهش 

به ۲۰۲۱ دالر و ۱۶ سنت رسید.

شناسایی و مسدودی تراکنش های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی 

صعود طال؛ کاهش دالرمدیران بانکی متخلف برکنار شدند

آگهی تحدید حدود
در اجــرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی در ارتباط با صدور رای صادره از طرف 
هیات رسیدگی حل اختالف قانون مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای متقاضیان 
ذکر شــده تحدید حدود انجام نشده اســت رسیدگی و بشرح ذیل تحدید حدود 
بعمل خواهد آمد 1-برابر رای شماره 1400/2740 آقای صدیق کرم ویسی فرزند 
عارف به شماره ملی 3859008161 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مساحت 7126/64 متر مربع به شماره پالک 54 فرعی از 65 اصلی 
واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای ایرج اردالن 
)تاریخ تحدید حدود ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1401/03/18( بنابراین طبق 
ماده 14 قانون ثبت به متقاضیان ثبت و مجاورین و صاحبین حق پالک های فوق 
اخطار میگردد در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر شــده تا چنانچه نسبت 
به تحدید حدود پالک های فوق اعتراضی داشته باشند اظهار نمایند چنانچه هر 
یک از متقاضیان ثبت یا نماینده قانونی آنها در وقت تحدید حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد مجاورین یا صاحبین حقوق چنانچه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی 
ملک اعتراضی داشته باشند در اجرای ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض کتبی خود را به این اداره تسلیم و 
مطابق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی 
از بیــن رفته مصوب 1372/2/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراص 
دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تسلیم نمایند 
در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی 

و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. 
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک دیواندره
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گزیده خبر

 عضویت فنالند در ناتو؛ 
جبهه جدید روسیه و غرب

تصمیم فنالند برای عضو شدن در ناتو از یک سو استقبال اعضای این اتحاد نظامی 
را در پی داشت از سوی دیگر هشدار تند روسیه را منجر شد.به گزارش سرویس 
بین الملل خبرگزاری فــارس، تصمیم فنالند برای عضویت در پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( جبهه جدیدی را در پرونده تقابل میان روسیه و غرب گشوده. این 
تصمیم در حالی که با استقبال سران این اتحاد نظامی روبرو شده هشدار روسیه 
را در پی داشــته اســت.فنالند به عنوان یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی، 
حدود هزار کیلومتر مرز با روسیه داشته و اولین کشور دارای مرز مشترک با این 
کشــور محسوب می شود که قرار است در ناتو عضویت پیدا کند. ساعتی بعد از 
اعالم تصمیم فنالند از سوی »سائولی نینیستو« رئیس جمهور این کشور، »ینس 
اســتولتنبرگ« دبیرکل ناتو از آن استقبال کرد.دبیرکل ناتو گفت، هنگامی که 
فنالند تصمیم به ثبت درخواست عضویت در ناتو بگیرد به گرمی مورد استقبال 
ناتو قرار می گیرد و روند ملحق شدن این کشور سریع و روان خواهد بود.کاخ الیزه 
بعد از تماس تلفنی ماکرون و نینیســتو در بیانیه ای اعالم کرد : »رئیس جمهور 
گفت، فرانسه از انتخاب مســتقل فنالند برای عضویت سریع در ناتو به صورت 
تمام و کمال حمایت می کند«.از سوی دیگر، »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور 
فرانســه که پیش تر گفته بود ناتو دچار مرگ مغزی شده، اعالم کرد از خواست 
فنالند برای عضویت در این پیمان نظامی اســتقبال می کند.عالوه بر ماکرون، 
»اوالف شولتز« صدراعظم آلمان نیز در تماس تلفنی با نینیستو، بر حمایت برلین 
از تصمیم هلسینکی برای عضویت در ناتو استقبال کرد.سخنگوی دولت آلمان 
در بیانیه ای در این باره گفت: »صدراعظم شــولتز از بیانیه امروز رئیس جمهور و 
نخست وزیر فنالند استقبال کرد که د ر آن این رخبران اعالم کردند نظر مثبتی 
در زمینــه عضویت در ناتو بدون معطلی هســتند«.در بیانیه دولت آلمان آمده 
است، شولتز در این تماس تفلنی »حمایت کامل« برلین از مسیری که فنالند در 
پیش گرفته را اعالم کرد.عالوه بر شولتز و ماکرون، »ولودیمیر زلنسکی« رئیس 
جمهــور اوکراین نیز امروز در تماس تلفنی بــا همتای فنالندی، اعالم آمادگی 
این کشور برای عضویت در ناتو را »ستودنی« توصیف کرد.زلنسکی در بیانیه ای 
درباره این تماس تلفنی نوشــت: »درباره اتحاد اوکراین و اروپا و تعامالت دفاعی 
اوکراین و فنالند صحبت کردیم«.»مت فردریکسون« نخست وزیر دانمارک نیز 
در پیامــی توئیتری از »پیام قاطع« فنالند برای عضویت در ناتو اســتقبال کرد 
و نوشــت: »این اقدام ناتو و امنیت مشــترک ما را تقویت خواهد کرد. دانمارک 
هر اقدامی که الزم باشــد برای پیشرفت ســریع روند عضویت فنالند را پس از 
ثبت رسمی درخواست این کشــور انجام می دهد«.»کاجا کاالس« نخست وزیر 
کشــور استونی هم با استقبال از تصمیم »تاریخ ساز همسایگان شمالی« گفت: 
»می توانید روی حمایت کامل ما حساب کنید. ما از روند سریع عضویت ]فنالند[ 
حمایت می کنیم و از طرف خود گام الزم را به شکلی سریع برمی داریم«.در آن 
سوی اقیانوس اطلس نیز »باب منندز« سناتور دموکرات آمریکا و رئیس کمیته 
روابط خارجی مجلس ســنای این کشــور گفت »در تالش برای اطمینان از در 
دستور کار قرار گرفتن سریع« عضویت فنالند و سوئد در ناتو است.»جیم ریش« 
عضو جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز با استقبال از تصمیم 
فنالند اعــالم کرد: »اعالمیه امروز گام بزرگی روز به جلو در امنیت دو ســوی 
اقیانوس اطلس محســوب می شود«.با این حال واکنش سوئد به عنوان کشوری 
که قرار اســت بعد از فنالند تصمیم درباره عضویت در ناتو را اعالم کند در نوع 
خود جالب بود.»آن لیند« وزیر امور خارجه سوئد در واکنش به این اقدام فنالند 
گفت، ارزیابی های فنالند برای عضویت در ناتو را مد نظر قرار خواهد داد.این مقام 
سوئدی در پیامی توئیتری نوشت:  »فنالند نزدیک ترین شریک دفاعی و امنیتی 
سوئد محسوب می شود و ما باید ارزیابی فنالند را مد نظر قرار دهیم«.لیند درباره 
زمان تصمیم گیری کشــورش برای عضویت در ناتو گفت:  »سوئد پس از آماده 
شدن گزارش مربوطه پس از رایزنی های الزم درباره سیاست های امنیتی، تصمیم 
خود را اتخاد می کند«.هم زمان با موج استقبال کشورهای غربی از تصمیم فنالند 
بــرای عضویت در ناتو، وزارت امور خارجه روســیه در بیانیه تندی این اقدام را 
محکوم کرد.در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است:  »ملحق شدن فنالند 
به ناتو تغییر تندی در سیاست خارجی این کشور محسوب می شود«.این بیانیه 
می افزاید: »روسیه ناچار خواهد بود به منظور متوقف کردن تهدیداتی که متوجه 
امنیت ملی خود می بیند، دســت به اقدام متقابل بزند که ماهیت آن نظامی و 
فنی خواهد بود«.وزارت امور خارجه روسیه افزود: »عضویت فنالند در ناتو نقض 
مستقیم تعهدات بین المللی این کشور و پیش از همه، معاهده صلح پاریس در 
سال ۱۹۴۷ و معاهده اصول روابط فنالند و روسیه در سال ۱۹۹۲ خواهد بود«.

عالوه بر وزارت امور خارجه روسیه، »دیمیتری پسکوف« سخنگوی کاخ کرملین 
نیز اعالم کرد که اقدام فنالند برای پیوستن به ناتو »قطعا« تهدیدی برای روسیه 

است و گسترش این ائتالف نظامی، اروپا یا جهان را با ثبات تر نمی کند.

اندیشکده آمریکایی واشنگتن؛

سفر امیر قطر به ایران می تواند در مذاکرات وین مؤثر باشد
یک اندیشــکده آمریکایی می گوید که سفر امیر قطر به ایران 
حکایت از پیشــرفت های سیاســی دارد و می تواند در احیای 
برجام نیز نقش مؤثری را ایفا کند.به گزارش ا فارس، اندیشکده 
آمریکایی واشنگتن در گزارشی به تحلیل سفر »تمیم بن حمد 
آل ثانی« امیر قطر که امروز وارد ایران شد، اشاره کرد و نوشت 
که احتماالً وی به دنبال ایفای نقش در احیای توافق هسته ای 
و جلب کمک ایران برای پذیرایی از طرفداران جام جهانی در 
اواخر ســال جاری خواهد بود.این گزارش ادامه داد، برخی از 
فعاالن فضای مجازی در شــبکه های اجتماعی می گویند که 
دوحه می تواند در برخی مقدمات برای آزادسازی دارایی های 
ایران نقش داشــته باشد. سفیر قطر در تهران حدود سه سال 
پیش با مدیرعامل بانک مرکزی ایران دیدار کرد.در این گزارش 
ادعا شده است که دوحه در حال مذاکره با ایران برای تأمین 
محل اقامت احتیاطی برای هواداران فوتبالی است که در جام 
جهانی نوامبر شــرکت خواهند کــرد. در حال حاضر، فضای 
محدود هتل قطر با کشــتی های کروز در تأسیســات بندری 

تکمیل می شــود، اما یکی از طرح های پیشنهادی جایگزین، 
اســتفاده از هتل های ایرانی در جزیره کیش است که با پرواز 
حدود ســی و پنج دقیقه تا دوحه فاصله دارد.این اندیشکده 
ادامــه داد، این حقیقت که قطر به دنبــال کمک ایران برای 
پذیرایی از طرفداران جام جهانی اواخر امسال است، ناشی از 
مشکالت مســتمر قطر با بحرین و امارات عربی متحده است 
که به عربســتان سعودی و مصر پیوستند و از سال ۲۰۱۷ تا 
سال گذشته، محاصره اقتصادی و دیپلماتیک علیه این کشور 
تحمیل کردند.این گــزارش در پایان با اشــاره به این موارد 
نوشــت، اینکه آیا تهران روابط دوحه با واشنگتن را به عنوان 
یک اهرم مفید در مذاکرات هســته ای می داند یا خیر، هنوز 
مشــخص نیست. در ژانویه، امیر تمیم با بایدن در کاخ سفید 
دیدار کرد و بدون شک عکس های آن دیدار با تصاویر دیدار 
این هفته بــا رهبران ایران در کنار هم قرار می گیرد. حداقل، 
ســفر امیر قطر یادآور این اســت که قطر ایران را کشــوری 

می بیند که باید به جای مقابله باید با آن وارد تعامل شد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه هشدار داد که تسلیح و آموزش نیروهای 
اوکراینی از سوی غرب می تواند خطر تبدیل شدن به یک جنگ اتمی تمام 
عیار را داشته باشد.به گزارش سرویس بین الملل بین الملل خبرگزاری فارس، »دیمیتری مدودف« معاون رئیس 
شورای امنیت روسیه روز )پنجشنبه( با هشدار درباره عرضه تسلیحات غرب به اوکراین و آموزش نظامیان این 
کشور برای نبرد با روسیه گفت که این گونه اقدامات خطر تبدیل شدن به یک جنگ اتمی تمام عیار را دارد.وی 
سپس با اشاره به تالش های غرب و رسانه های آن ها برای دامن زدن به تنش ها گفت که غرب با تمام قدرت تالش 
دارند تا این فرضیه را ترویج دهد که روســیه در حال ارعاب جهان با قراردادن یک درگیری اتمی در دستورکار 
خود اســت.مدودف تصریح کرد که غرب از طریق اوکراین یک جنگ نیابتی علیه روسیه به راه انداخته است و 
سپس درباره عواقب آن هشدار داد و گفت: »پمپاژ اوکراین از طریق کشورهای ناتو با تسلیحات، آموزش نظامیان 
این کشور در زمینه استفاده از تجهیزات غرب، اعزام مزدور و برگزاری رزمایش کشورهای عضو ناتو در نزدیکی 
مرز ما همگی احتمال تقابل آشکار و مستقیم ناتو و روسیه را به جای »جنگ نیابتی« افزایش می دهد«.معاون 
رئیس شورای امنیت روسیه سپس تصریح کرد: »چنین تقابلی )بین روسیه و ناتو( همیشه خطرات تبدیل شدن 
به یک جنگ اتمی تمام عیار را دارد و این یک ســناریوی فاجعه بار برای همه اســت. همین. بنابراین به خود و 

دیگران دروغ نگویید. فقط باید به عواقب احتمالی اعمال خود فکر کنید«.

شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه جلسه اضطراری تشکیل داد تا درباره تحریکات موشکی اخیر کره شمالی بحث کند، اما به دلیل مخالفت چین و روسیه به نتیجه ملموسی 
دست نیافت.به گزارش ایسنا به نقل از یونهاپ، نشست فوق العاده این شورای ۱5 نفره به درخواست ایاالت متحده برگزار شد که آزمایش های موشکی اخیر کره شمالی را »نقض آشکار 
قطعنامه های متعدد شورای امنیت« خواند. لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا گفت: بیایید واضح بگوییم، کره شمالی همسایگان خود را تهدید می کند و تالش می کند این شورا 
را نابود کند.« او گفت که کشورش به تعامل با کره شمالی متعهد است، اما تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید برای جلوگیری از تحریکات بیشتر پیونگ یانگ اقدامی انجام 

دهد. توماس-گرینفیلد با اشاره به اینکه پیونگ یانگ ۱۷ موشک از جمله حداقل سه موشک بالستیک قاره پیما را در سال جاری پرتاب کرده است، گفت: »زمان توقف ارائه مجوز ضمنی و شروع اقدام فرا رسیده است«. او 
افزود: »ما امیدواریم کره شمالی پیشنهادهای مکرر ما را برای گفتگو بپذیرد. ما همچنین از کسانی که به طور منظم با کره شمالی ارتباط دارند، می خواهیم  آنها را تشویق به مشارکت در دیپلماسی کنند. در این بین، ما 
مسئولیت داریم که به رفتار تهاجمی کره شمالی پاسخ دهیم.«دیگر شرکت کنندگان در این نشست نیز اعالم کردند: فقط می توان به یک راه حل دیپلماتیک و مسالمت آمیز برای مسائل مربوط به شبه جزیره کره چشم 
داشت. کره شمالی باید این را درک کند و با حسن نیت، پیشنهادات گفت و گوی ایاالت متحده و جمهوری کره را بدون پیش شرط بپذیرد. نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد از کره شمالی خواست تا از تحریکات بیشتر 
خودداری کند و »به طور معناداری در گفتگو با ایاالت متحده شرکت کند و گام های مشخصی را در جهت خلع سالح هسته ای به شیوه ای کامل، قابل راستی آزمایی و برگشت ناپذیر بردارد.«از سوی دیگر، نمایندگان چین 
و روسیه آمریکا را  به دلیل عدم پاسخگویی متقابل به آنچه آنها گام های خلع سالح هسته ای نامیدند، مقصر دانستند.نماینده چین با اشاره به برچیدن سایت هسته ای پونگی-ری توسط کره شمالی در سال ۲۰۱8 گفت: 
متأسفانه، طرف آمریکایی بعداً موضع خود را )تغییر داد( و ابتکارات مثبت کره شمالی را مطابق با اصل اقدام برای اقدام  متقابل ندانست. نماینده روسیه با این موضوع موافقت کرد و گفت: »متاسفانه، تاکنون، شورا تنها 
محدودیت ها را تشدید کرده است و سیگنال های مثبت کره شمالی را نادیده می گیرد.«توماس-گرینفیلد گفت که چین و روسیه در چهار سال گذشته از هر تالشی برای اعمال یا به روز رسانی تحریم ها علیه کره شمالی 
جلوگیری کرده اند و »اقدام غیرقانونی کره شمالی را ممکن ساخته اند.«توماس-گرینفیلد گفت: واضح است که سکوت و خویشتن داری کارساز نبوده است. زمان آن فرا رسیده است که از ارائه مجوز ضمنی دست برداریم و 
اقدامی را آغاز کنیم.«ایاالت متحده مایل است شورای امنیت ۱5 عضوی در ماه مه به پیش نویس قطعنامه ای برای تحریم بیشتر پیونگ یانگ رأی دهد. توماس گرینفیلد گفت: »ما نمی توانیم منتظر بمانیم تا )کره شمالی( 
اقدامات تحریک آمیز، غیرقانونی و خطرناک دیگری مانند آزمایش هسته ای انجام دهد.واشنگتن ارزیابی کرده است که کره شمالی می تواند در اوایل ماه جاری آماده انجام چنین آزمایشی باشد. با این حال، چین و روسیه 

که دارای حق وتو هستند، مخالف تحریم های بیشتر سازمان ملل هستند و مدت هاست که به شورا برای کاهش چنین اقداماتی در مورد کره شمالی به دالیل بشردوستانه فشار می آورند.

مسکو:

 احتمال وقوع جنگ تمام عیار 
اتمی وجود دارد

نشست بی نتیجه شورای امنیت درباره کره شمالی

 تقابل چین و روسیه با آمریکا در قبال پیونگ یانگ
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هنگامی که فردی بر اثر ســکته مغزی یا آســیب مغزی فلج می شود، 
بخش عمــده ای از بهبودی او متکی به هدایت فیزیکی اندام آســیب 
دیده اســت تا مغز بتواند حرکات از دست رفته را بازیابی کند و آن ها را 
دوباره بیاموزد. یک اســکلت خارجی جدید دقیقاً این کار را برای دست 
انجام می دهد و بیماران می توانند از آن در خانه خود اســتفاده کنند.به 
گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، این دستگاه که »Emovo Grasp« نام 
دارد، توســط استارتاپ سوئیسی »Emovo Care« که وابسته به موسسه 
تحقیقاتی »اکول پلی تکنیک فدرال لوزان« )EPFL( است، تولید می شود.

این دســتگاه دارای دو کابل متحرک اســت که هر کدام در یک غالف 
جداگانــه قرار گرفته اند و به عنوان تاندون های مصنوعی عمل می کنند. 
آن ها پشــت دست فرد آسیب دیده قرار می گیرند و از طریق حلقه های 
سیلیکونی به انگشتان اشاره و میانی فرد متصل می شوند.زمانی که کاربر 
می خواهد گرفتن یک شیء را تمرین کند، کافی است یک دکمه را روی 
یک کنترل از راه دور فشار دهد تا دستگاه کابل ها رو به جلو هدایت کند. 
این کار باعث می شود که انگشتان کاربر دور جسم قرار بگیرند. از آن جا 
که کف دســت و سر انگشتان پوشیده نشده و با جسم تماس مستقیم 
دارد، فرد می تواند شیء و میزان فشاری که به آن وارد می کند را حس 
کند. این فشار را می توان از طریق کنترل دستگاه تعدیل کرد.هنگامی 
که فرد تشخیص داد که به خوبی شئ را گرفته است، دستگاه را متوقف 
می کند و تاندون های مصنوعی و انگشــتان خود را سر جای خود نگه 
می دارد. کاربران می توانند بلند کردن اجسام و گذاشتن دوباره آن ها را 

تمرین کنند. برای رها کردن جسم، کافی است.

محققان دانشگاه روچستر سریع ترین »گیت منطقی« که قطعه ای 
اساسی در رایانه ها است را ایجاد کرده اند که می تواند باعث افزایش 
میلیونی ســرعت رایانه ها در آینده شــود.به گزارش ایسنا و به نقل 
از نیواطلــس، گیت  یا دروازه های منطقــی )Logic gates( واحدهای 
ســاختاری اساسی رایانه ها هســتند. این گیت های منطقی جدید 
یک میلیون برابر ســریع تر از گیت های موجود در رایانه های کنونی 
هســتند.گیت های منطقی دو ورودی دریافت می کنند، آن ها را با 
یکدیگر مقایســه می کنند و سپس بر اســاس نتیجه یک سیگنال 
خروجی ارائه می دهند. برای مثال، سیگنال خروجی آن ها می تواند 
»یک« باشد اگر هر دو ســیگنال دریافتی »یک« یا هر دو »صفر« 
باشند، یا حتی اگر یکی یا هیچکدام از آن ها »یک« نباشد. میلیاردها 
گیت منطقی واحد در تراشه ها برای ایجاد پردازنده ها، حافظه و سایر 
اجزای الکترونیکی قرار داده می شود.با این وجود، گیت های منطقی 
در لحظه کار نمی کنند بلکه تاخیــری در زمان پردازش ورودی ها 
به اندازه چند نانوثانیه دارنــد. این میزان برای کامپیوترهای مدرن 
به اندازه کافی ســریع است، اما همیشــه امکان بهبود وجود دارد و 
اکنون گیت های منطقی جدیدی که محققان روچســتر ساخته اند، 
اطالعات را تنها در چند فمتوثانیه پردازش می کنند که یک میلیون 
برابر کمتر از نانوثانیه اســت.برای رسیدن به این سرعت  فوق العاده، 
محققان اتصاالتی متشکل از یک سیم گرافن که دو الکترود طال را 
به هم متصل می کرد، ایجاد کردند. هنگامی که گرافن با لیزر مورد 
هدف قرار گرفت، الکترون های موجود در ماده برانگیخته شــدند و 

جریان الکتریکی تولید کردند.

بازیابی حرکات دست پس از 
سکته مغزی با یک دستگاه جدید

پیشرفتی که سرعت رایانه ها را 
چندین میلیون برابر می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خشکسالی بستر یک دریاچه در ایالت "نوادا" آمریکا/ گتی ایمجز

تویوتا ونزا 2023 با تکنولوژی و تریم جدید معرفی شد
تویوتا ونزا شاید یکی از گمنام ترین خودروهای این خودروساز باشد اما به طور شوکه کننده ای خوب است و برای مدل سال ۲۰۲۳ 
نیز شاهد به روزرسانی این خودرو هستیم. مهم ترین خبر درباره ونزا ۲۰۲۳ به معرفی تریم جدید نایت شید مربوط می شود که بر 
اساس مدل ونزا XLE شکل می گیرد. این خودرو همچون اکثر مدل های سفارشی قبلی دارای تریم مشکی رنگ روی جلوپنجره، 
آینه ها، دستگیره درب ها و رکاب های جانبی است. به این موارد باید تریم کروم تیره، نشان های مشکی و رینگ های ۱۹ اینچی 
آلومینیومی با طرح مشکی براق را نیز اضافه کنیم.ونزا نایت شید ادیشن با سه رنگ متفاوت شامل مشکی، قرمز و صدفی چیل 
در دسترس خواهد بود. شایان ذکر است ونزا XLE ۲۰۲۳ نیز به صورت استاندارد از مه شکن های LED سود می برد. همین ویژگی 
در مدل نایت شید ادیشن نیز دیده می شود. اما جدای از تریم موردبحث باید گفت ونزا ۲۰۲۳ از سیستم های اطالعات سرگرمی 
تویوتا با ابعاد ۸ و ۱۲.۳ اینچی استفاده می کند. این یک بهبود قابل توجه نسبت به قبل است زیرا سیستم های جدید ونزا دارای به 
روزرسانی از راه دور، ناوبری مبتنی بر فضای ابری و دستیار هوشمند هستند. خریداران همچنین شاهد اپل کارپلی و اندروید اتو 

بی سیم و برخی سرویس های اشتراکی دیگر در این خودرو خواهند بود.

بنزما دومین گلزن تاریخ رئال مادرید شد
کریم بنزما با گلزنی برابر لوانته توانست به رکورد رائول برسد و به صورت مشترک دومین گلزن برتر تاریخ این تیم لقب گیرد.به 
گزارش ایسنا و به نقل از آس، در آخرین دیدار از هفته سی و ششم اللیگا اسپانیا، تیم فوتبال رئال مادرید در دیداری خانگی برابر 
تیم انتهای جدولی لوانته به میدان رفت که در پایان موفق شد با نتیجه ۶ بر صفر میهمانش را درهم بکوبد. با این نتیجه سقوط 
لوانته از اللیگا به دسته پایین تر قطعی شد.گل دوم رئال مادرید توسط بنزما به ثمر رسید. کریم بنزما با به ثمر رساندن سیصد و 
بیست و سومین گل خود برای این باشگاه، با رکورد گلزنی رائول به عنوان دومین گلزن برتر این تیم برابری کرد.کریستیانو رونالدو 
مهاجم پرتغالی که اکنون در منچستریونایتد بازی می کند همچنان با ۴۵۱ گل در صدر جدول گلزنان مادرید باقی مانده است 
و بنزما فاصله زیادی تا شکستن رکورد مهاجم پرتغالی در این تیم دارد.بنزما اکنون در این فصل ۴۴ بار در بازی های خود برای 
رئال ادرید گلزنی کرده است تا تیم کارلو آنچلوتی به قهرمانی اللیگا برسد و راهی فینال لیگ قهرمانان اروپا نیز شود جایی که 
قرار است در پاریس با لیورپول بازی کند و بر سر قهرمانی در مهمترین تورنمنت باشگاهی اروپا رقابت کند.فرالند مندی، رودریگو 

و وینیسیوس جونیور ۳ بار دیگر گلهای رئال مادرید را در این دیدار تشریفاتی به ثمر رساندند.

ای اپدهش خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو هب جان آدم وقت است هک بازآیی

دایم گل این بستان شاداب نمی ماند
ردیاب ضعیفان را رد وقت تواانیی

دیشب گله زلفش با باد همی رکدم
گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی

صد باد صبا این جا با سلسله می رقصند
این است رحیف ای دل ات باد نپیمایی

مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم رکد
زک دست بخواهد شد اپیاب شکیبایی

یا رب هب هک شاید گفت این نکته هک رد عالم
رخساره هب کس ننمود آن شاهد رهجایی

پیشنهاد

چهره روز

کتاب تبر
کتاب تبر اثری از دانلد ای. وست لیک، نویسنده آمریکایی 
است که برخی او را از بزرگ ترین نویسندگان قرن بیستم 
دانسته اند. نویسنده ای که در دوران نویسندگی اش بیش 
از صد رمان خلق کرده است. تخصص وست لیک ادبیات 
جنایی است که در کتاب حاضر نیز می توان نمونه آن را 
مشــاهده کرد اما کتاب تبر درباره فروپاشی روانی یک 

کارمند است.
دانلد ادوین وســت لیک در سال ۱۹۳۳ به دنیا آمد و در 
طی شش دهه نگارش، بیش از صد رمان علمی تخیلی، 
جنایی، کمیک و همین طور آثار غیرداستانی نوشت. او 
کتاب هایش را با اسامی مستعار مختلفی از جمله ریچارد 
اســتارک چاپ می کرد. این نویســنده شخصیت های 
ماندگاری نیز خلق کرده است که از جمله آن ها می توان به پارکر – که دست مایه ساخت فیلم های زیادی 
شده است – اشاره کرد. در رمان تبر نیز با شخصیت »دوور« روبه رو هستیم که نامش مانند کارهایش در 
بلعیدن و نابود کردن را به ذهن می رساند.مترجم کتاب – که ترجمه خوبی از کتاب ارائه کرده – درباره 
نام رمان در مقدمه خود می نویسد: »نام رمان در انگلیسی The Ax است که در فارسی می توان به تبر، 
اخراج، تعدیل نیرو و کاهش پرسنل و هزینه ها هم ترجمه کرد.« در ادامه با مرور داستان کتاب، درک 
بهتری از عنوان رمان خواهیم داشــت.در قسمتی از متن پشت جلد کتاب تبر ویلیام کریستول درباره 
وســت لیک می نویسد:دانلد وست لیک، نویسنده امریکایی آثار کمیکـ  جنایی باید جایزه نوبل را ببرد. 
دیگر بس است ستایش از وقایع نویســان عصاقورت داده و وحشت زده و شبه ژرف اندیِش وضعیت بشر. 
وست لیک زرنگ و باهوش و بامزه است ـ نویسنده ای پُرکار ـ و خیلی هم ژرف اندیش. ولی مگر داوران 

نوبل شوخ طبعی هم سرشان می شود؟ فکر نکنم.

سالوادور دالی
ســالوادور فلیپه ژاســینتو دالی دومنک )اسپانیایی: 
مــه   ۱۱  Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech؛ 
۱۹۰۴ – ۲۳ ژانویــه ۱۹۸۹( نقــاش فراواقع گــرای 
اسپانیایی بود. دالی طراحی ماهر بود که بیشتر به خاطر 
خلق تصاویری گیرا و خیالی در آثار فراواقع گرایش به 
شهرت رسید. در نقاشی اغلب به تأثیر نقاشان رنسانس 
نســبت داده می شــود.معروف ترین اثر سالوادور دالی 
به نام تداوم حافظه در ســال ۱۹۳۱ خلق شــد. وی با 
والت دیزنی تهیه کننده و کارگردان شهیر آمریکایی در 
ساخت کارتون کوتاه و برنده جایزه اسکار »دستینو« 
که در ســال ۲۰۰۳ و پس از مرگ وی منتشــر شد، 
همکاری داشت. دالی همچنین با آلفرد هیچکاک در 
ساخت فیلم طلسم شــده )۱۹۴۵( همکاری کرد.دالی همواره بر »ریشه عرب« خود تأکید داشت 
و ادعا می کرد که اجدادش به نسل »مور«ها که جنوب اسپانیا را برای تقریباً ۸۰۰ سال در اختیار 
داشــتند، بازمی گردد. همچنین خانواده مادری دالی ریشه ای یهودی در بارسلونا داشتند.دالی که 
شدیداً فردی خیال پرداز بود، عالقه وافری به انجام کارهایی عجیب برای جلب توجه دیگران داشت. 
این قبیل کارها اغلب برای کسانی که به هنر وی عالقه داشتند خسته کننده بود و به همان اندازه 
برای منتقدین وی، آزاردهنده به شمار می رفت. این نوع رفتار غیرعادی دالی گاهگاهی توجه افکار 
عمومی را بیشــتر از آثار هنری وی جلب می کرد و در نتیجه، این رسوایی و بدنامی تعمدی منجر 
به شــناخت گسترده عامه مردم و تقاضا برای خرید آثار وی توسط طیف گسترده ای از مردم شد. 
سالوادور فلیپه ژاسینتو دالی دومنک در ۱۱ مه ۱۹۰۴ در شهر فیگرس )به اسپانیایی: Figueras( در 

منطقه کاتالونیای اسپانیا نزدیک به مرز فرانسه به دنیا آمد.

فرهنگ

مجموعه ای از اشیا ماندگار فیلم های مشهور از جمله سفینه 
فیلم »جنگ ســتارگان« و توپ والیبال فیلم ســینمایی 
»دورافتاده« به فروش گذاشته می شوند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از رویترز، ماکت سفینه »ایکس وینگ« فیلم »جنگ 
ستارگان« و »چکش تور« از جمله آثاری خواهند بود که 
در کنار مجموعه ای از گنجینه های فیلم های محبوب تاریخ 
سینما از ماه آینده و در هالیوود به مزایده گذاشته می شوند.

بیش از ۱۸۰۰ شــی در حراجی کــه در فاصله ۲۱ تا ۲۴ 
ماه جوالی برگزار می شد به فروش گذاشته خواهد شد و 
شرکت »پراپ استور« برآورد می کند ارزش کلی تمام این 
مجموعه آثار به بیش از ۹ میلیون دالر برسد.گل سرسبد 
این حراجی ماکت سفینه »ایکس وینگ« متعلق به فیلم 
سینمایی »جنگ ستارگان : امیدی تازه« است که ارزش تقریبی آن بین ۵۰۰,۰۰۰ تا یک میلیون دالر برآورد 
شده است. این اثر برای نخستین بار در حراجی ارائه خواهد شد.در این حراجی همچنین توپ والیبال »تام 
هنکس« در فیلم سینمایی »دورافتاده« نیز ارائه خواهد شد.از دیگر آثاری که در این حراجی ارائه می شوند به 
چکش »تور« از فیلم »تور« که ارزش آن بین ۱۰۰,۰۰۰ الی ۱۵۰,۰۰۰ دالر برآورد شده و ماکت جتی که 
در فیلم »تاپ گان« مورد استفاده قرار گرفته است ارزش ۳۰,۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰ دالر برای آن تخمین زده 
شده است، اشاره کرد.تعدادی اثر از فیلم های »ویل اسمیت« و »جانی دپ« نیز با ارزش های تقریبی ۱,۵۰۰ 
الی ۲,۵۰۰ دالر و ۳۰,۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰دالر در این حراجی ارائه خواهد شد.کت و شلوار »الویس پریسلی« 
در فیلم سینمایی »در نمایشگاه جهانی اتفاق افتاد« با ارزش تقریبی ۲۰,۰۰۰ الی ۳۰,۰۰۰ دالر، کیف پول 
»ساموئل ال جکسون« در فیلم »پالپ فیکشن« با ارزش ۳۰,۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰ و شمشیر »اوما تورمن« در 

فیلم »کیل را بکش« با ارزش ۲۰,۰۰۰ الی ۳۰,۰۰۰ دالر از دیگر مواردی هستند.

سفینه »جنگ ستارگان« حراج می شود
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