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سخنگوی شورای گفت: طرح تغییر ساعت رسمی کشور هم در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد و مغایر قانون اساسی و شرع مقدس شناخته نشد.به گزارش 
خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان دیروز )شنبه( در نشست خبری اعالم کرد: طرح جهش تولید دانش بنیان چند بار بین مجلس و شورای 
نگهبان در رفت و آمد بود که باالخره چهارشنبه هفته گذشته در شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با شرع مقدس اسالم و قانون اساسی شناخته نشد.وی بیان کرد: 
طرح تغییر ساعت رسمی کشور هم در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد و مغایر قانون اساسی و شرع مقدس شناخته نشد.سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: 

زمان اجرای مصوبه تغییر ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ خواهد بود و دستگاه ها، زمان مناسب دارند...

www.sobh-eqtesad.ir

طحان نظیف در نشست خبری:

شورای نگهبان طرح تغییر ساعت رسمی کشور را تایید کرد
info@sobh-eqtesad.ir

تشریح ابعاد مختلف طرح اصالح یارانه ها 
از زبان وزیر اقتصاد

گروه استان هاـ  وزیر اقتصاد  گفت: برای دولت 
قابل پیش بینی بود که در  فرآیند طرح اصالح 
یارانه ها، کشــور ما با یک مضیقه کوتاه مدت 
و نفع بلندمدت مواجــه می گردد.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم از قم به نقل از مرکز خبر 

حوزه،  سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی  در نشست با 
اعضای شــورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تشریح ابعاد 
مختلف طرح اصالح یارانه ها پرداخت و اظهار داشــت: تغییر سیاست 
حمایتی دولت به جای اختصاص پرفســاد ارز ترجیحی برای کاالها به 
حمایت از مصرف کننده از جهت تحلیل اقتصادی و تأثیرات اجتماعی 
آن در دراز مــدت، مورد اجمــاع کلی صاحب نظران و کارشناســان 
اقتصادی است.وی افزود: در اسناد سیاست گذاری کشور در سال های 
گذشته نیز این اتفاق، مورد تأکید بوده است.خاندوزی خاطرنشان کرد: 
از ۲۴ قلم کاالیی که در ســال ۱397 مشمول ارز وارداتی ارزان بودند 
۱8 قلم آن ها مانند واردات برنج، واردات چای، اقالم مرتبط با گوشت 
قرمز و مانند این ها در دوره دولت قبل حذف شد؛ این درحالی بود که 
حمایت از مصرف کننده در کنار حذف این کاالها از ســوی دولت قبل 
وجود نداشــت و این امر ســبب افزایش چند برابری قیمت آن کاالها 
بدون وجود برنامه حمایتی شد.سخنگوی اقتصادی دولت حذف 6 قلم 
کاالی باقیمانده مورد حمایت ارز ترجیحی را مرحله کنونی این طرح 
دانست و گفت: هدف ما بر حمایت از مصرف کننده در کنار حذف این 
کاالها از لیســت حمایت ارز ترجیحی بوده است.وزیر امور اقتصادی و 
دارایــی تصریح کرد: بنا بر قانون، دولت باید این 6 قلم باقیمانده را در 
سال گذشــته حذف می کرد؛ نهایتاً به دالیل مختلفی این موضوع به 
امســال موکول شــد و از آن 6 قلم، دو قلم نان و دارو از لیســت کنار 
گذاشته شدند.وی با اشاره به حذف ۴ کاالی باقیمانده در روزهای اخیر 
افــزود: این کاالها به دلیل مضطر بودن آنها در مرحله آخر از لیســت 
حمایت ارز وارداتی ارزان از سوی دولت حذف شدند؛ و سعی شد تبعات 
ایــن موضوع با پرداخت ما به التفاوت قیمت ها به مردم جبران گردد.

خاندوزی بیان داشت: برای دولت قابل پیش بینی بود که در این فرآیند، 
کشور ما با یک نفع بلندمدت و مضیقه کوتاه مدت مواجه خواهد شد؛ 
جهت کاهش فشــار این طرح به ویژه روی اقشار کم درآمد، متوسط و 
فقیر جامعه، تمهیدات جبرانی همچون پرداخت یارانه چند برابری در 

نظر گرفته شده است.

در دیدار وزیر صمت و معاون نخست وزیر کوبا اعالم شد؛
تدوین ۳۴ زمینه برای ارتقای مراودات 

تجاری ایران با کوبا
تهــران- ایرنا- وزیر صنعــت، معدن و تجــارت در دیــدار با معاون 
نخســت وزیر کوبــا از تدوین 3۴ فرصت و زمینه بــرای همکاری های 
مشــترک تجاری و اقتصادی میان ایران و کوبا خبر داد.به گزارش ایرنا 
از وزارت صنعــت، معدن و تجارت، »ســیدرضا فاطمی امین« در این 
دیدار افزود: در حوزه هایی از جمله صنایع دارویی، معدن و لوازم خانگی 
پیشرفت های خوبی داشتیم که می تواند زمینه ساز فعالیت های مشترک 
میان دو کشور شود.وی با اشاره به همکاری کوبا با موسسه پاستور ایران 
در حوزه واکسن نیز گفت: عالوه بر این حوزه، در زمینه لوازم خانگی نیز 
کارهای خوبی برای تعمیق ســاخت داخل آغاز شده است که می توان 

از این دستاوردها برای ارتقای مراودات تجاری دو کشور استفاده کرد.

بیش از 100 میلیارد دالر تجارت خارجی غیرنفتی با اســتفاده 
از تهاتر

وزیر صمت همچنین دستاوردهای تجاری کشور به وسیله تهاتر در دوران 
تحریم را مورد توجه قرارداد و تصریح کرد: پارســال تجارت کشور بدون 
نفت بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر بوده که بخش قابل توجهی از آن از طریق 
تهاتر )بدون سوئیفت( انجام شــده است.فاطمی امین ادامه داد: در حوزه 
معدن )فوالد، مس، آلومینیوم و غیره( نیز می توانیم مبادالت تجاری را 
افزایش دهیم.وی، همچنین بر ارتباط کسب وکارها و شرکت های بخش 
خصوصی دو کشور تاکید کرد و این نوع ارتباط را از موفق ترین ارتباطات 
برای ارتقای مراودات تجاری دو کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که 

این سفر نقطه عطف گسترش مراودات دو کشور شود.

لزوم فعال سازی همکاری های دوجانبه در زنجیره های اقتصادی 
ایران و کوبا

برپایه این گزارش، »ریکاردو کابرسیاس« معاون نخست وزیر کوبا نیز بر 
لزوم فعال سازی همکاری های دوجانبه در زنجیره های اقتصادی ایران و 
کوبا تاکید کرد و گفت: این همکاری ها باید در قالب هجدهمین نشست 
کمیسیون مشترک دو کشور فعال شود.وی همچنین تهاتر، موارد پولی 
و بانکی و موضوعات مرتبط با معدن و صنایع معدنی و زمین شناسی را 
از دیگر جنبه های همکاری دانست و بیان داشت: ایران در زمینه تولید 
و استخراج مواد معدنی )مانند نیکل، آهن، سرب و طال( بسیار می تواند 
به کوبا کمک کند.ریکاردو کابرسیاس، معاون نخست وزیر کوبا در رأس 
هیئتی از مقامات اقتصادی و شــرکت های بزرگ کوبایی برای شرکت 
در هجدهمین نشست کمیسیون مشــترک اقتصادی ایران و کوبا به 
تهران سفرکرده است. این نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ۲۵ تا 
۲7 اردیبهشت ۱۴۰۱ در تهران برگزار خواهد شد.در حاشیه برگزاری 
این نشســت، دیدارهای دوجانبه ای بین شرکت های بزرگ کوبایی با 
شــرکت ها و همتایان ایرانی انجام خواهد شد. در این کمیسیون مقرر 
اســت ۲۱ کمیته تخصصــی در حوزه های مختلــف ازجمله تجارت، 
سرمایه گذاری، ترانزیت و حمل ونقل، برق و انرژی، نفت و گاز، گمرک، 
بانکی و مالی، اســتاندارد، بهداشــت و موارد مهم دیگر، برگزار شود.

همچنین قرار است در حاشیه برگزاری این اجالس، اسنادی درزمینه 
دارویی، کشــاورزی، گمرکی، مواد غذایی و واکسن به امضای طرف ها 
برســد.هفدهمین نشســت کمیسیون مشترک دو کشــور در دی ماه 

۱397در هاوانا برگزار شده بود.

گروه اســتان هاـ  معــاون هماهنگ کننده ارتش 
جمهوری اسالمی با بیان »دشمنان جرئت تجاوز 
بــه آب وخاک ایران را ندارند« گفت: نقشــه های 
شــوم دشــمن را نقش بر آب می کنیم .به گزارش 
خبرگزاری تســنیم از قم، امیردریادار حبیب اهلل 
ســیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در نخســتین یادواره ۵6۵ شهید 
ارتش با اشاره به رشــادت های شهدا و جانبازان 
گرانقدر هشت ســال دفاع مقدس اظهار داشت: 
فرهنــگ ایثار و شــهادت، برگرفتــه از فرهنگ 
عاشورای امام حسین)ع( است و اگر این ایثارگری 
و رشادت ها نبود، امروز کشور ما آسایش و آرامش 
نداشت.وی افزود: امنیت مقوله بسیار ارزشمندی 
اســت که نه تنها  تمامی افــراد جامعه که همه 
جوامع و کشــورها به دنبال این مهم برای تأمین 
منافع مملکت خود هستند.امیر  دریادار سیاری 
تصریح کــرد: اولین هدف دشــمنان با تحمیل 
جنگ 8ســاله به کشــور، نابودی انقالب بود، اما 
غیــرت، دین داری، انقالبی بــودن و والیتمداری 
کارکنان ارتش کنار سایر نیروهای مسلح بود که 
با دالورمردی مقابل دشمن کاماًل مجهز ایستادند 
و حماسه خرمشهر و دیگر حماسه ها رخ داد.وی 
با اشاره به عملیات تاریخی و ماندگار بیت المقدس 
افزود: عملیات بیت المقــدس به خاطر خداباوری 
و همدلی، هماهنگی، انسجام و پشتیبانی خوب 
ملــت و تکیه بر ارزش های اســالمی به پیروزی 
رسید.معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد: 
دشمن به هیچ وجه از اهداف خود دست نخواهد 
کشــید، اگرچه در جنگ ســخت متوجه توان 
دفاعی و نظامی نیروهای مسلح ما شده است اما 
در جنگ نرم و صحنه های دیگر ســعی در ضربه 

زدن به جمهوری اسالمی ایران دارد که با توکل 
بر خداوند و با رهنمودهای رهبر معظم انقالب و 
پشتوانه مردم در این زمینه نیز مأیوس شده است.

وی اضافــه کرد: در دوران جنگ تحمیلی و دفاع 
مقــدس، صدام نیز با فرض توان دفاعیـ  نظامی 
برتر خود به کشورمان حمله کرد اما وجود عامل 
برترساز ایمان، اعتقاد، ایثارگری، شهادت طلبی و 
والیتمداری بین رزمندگان اسالم موجب شد ما 
پیروز میدان شویم.امیر دریادار سیاری ابراز کرد: 
دســتاوردهای دفاع مقدس برای کشور گنجینه 
و ســرمایه ای ارزشــمند اســت که بهره گرفتن 
از ظرفیت های یادگاران هشــت  ســال جنگ و 
نیروهای با تجربه می تواند به ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت بین نســل جوان امروز کمک کند.وی 
با اشــاره به ترفندهای نظام سلطه در مواجهه با 
نظام جمهوری اسالمی خاطر نشان کرد: استکبار 
جهانی امروز با ترفند نفوذ در پی تضعیف مقوله 
امنیت در این نظام الهی و تضعیف توان دفاعی و 
نیروهای مقتدر نظامی کشور است و ما به عنوان 
ادامه دهندگان راه شهدا باید با هوشیاری تمامی 
نقشه های شوم دشمن را نقش بر آب کنیم.معاون 
هماهنگ کننــده ارتش، متعهد بــودن به آرمان 

شهدا و حفظ و نگهداری ارزش های شهدا را همان 
زنده نگه داشتن یاد شهدا خواند و ادامه داد: رهبر 
معظم انقالب )مّد ظلّه العالی( در فرمایشات خود 
بارها اشاره داشتند که آنچه در زمان حاضر داریم 
به برکت خون شهدا است؛ همان چیزی که دشمن 
ســال ها است قصد گرفتن آن را دارد.وی تصریح 
کرد: راه مقابله با دشــمن همانا پیروی محض از 
خط والیت،  داشــتن بصیرت و گام برداشتن در 
مســیر کســب علم و دانش به منظور توانمندی 
هرچه بیشــتر نظام مقدس اســالمی است.امیر 
دریادار سیاری با تذکر اینکه »هرکجا که راهمان 
از شــهدا و آرمان هایشان جدا شود آسیب جدی 
می بینیم«، خاطرنشــان کرد: افتخار ما این است 
که ادامه دهنده راه شــهدا هستیم و تنها با ادامه 
این راه می توانیم از دســتاوردهای انقالب و دفاع 
مقدس محافظت کنیم.وی شــهادت طلبی، ایثار 
و ازخود گذشتگی شــهدا و رزمندگان را یکی از 
مهمترین عوامل پیروزی در جنگ تحمیلی خواند 
و گفــت: قطعاً فرهنگ حاکم بــر جوانان و ثمره 
خون شهدا موجب شده اســت دشمنان جرئت 
تجاوز به آب وخاک این کشور را نداشته باشند و 
در صورت لزوم جوانان حاضر در میدان با تأسی از 
آرمان های شهدا پیروز میدان خواهند شد.گفتنی 
است؛ در این یادواره معاون اجرایی ارتش، معاون 
هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش، جانشــین 
فرمانده نیروی زمینی ارتش، رئیس اداره عقیدتی 
سیاسی ستاد ارتش و نماینده مردم قم در مجلس 
شورای اسالمی حضور داشتند و پس از رونمایی 
از سردیس سرلشکر فراشاهی و مجموعه ۵ کتاب 
ســتارگان آسمانی، از خانواده معظم ۱۱۰ شهید 

ارتش در استان قم تجلیل شد.

امیر سیاری:

 دشمنان جرئت تجاوز به آب وخاک ایران را ندارند

تهــران - ایرنا - یک  اندیشــکده آمریکایی در 
گزارشی تحلیلی عنوان کرده که ایران در دولت 
ابراهیم رییســی، در مقابله با بیماری همه گیر 
کرونا بســیار موفق عمل کــرده و بزرگ ترین 

نقطه عطف دربــاره مهار همه گیری زمانی بود 
که ایران تحت زمامداری رییس  جمهور جدید، 
تســریع روند تزریق روزانه واکسن کووید ۱9 
را کلید زد.به گزارش ایرنا از وزارت بهداشــت، 
اندیشــکده رند در این گزارش تحلیلی نوشت: 
ایران با نرخ باالی ابتال و بســتری بیمارستانی 
دســت  و پنجه نرم می  کرد. سه سال قبل، در 
آن مقطع، بیماری کرونا از نوع سویه دلتا غالب 
بود و دسترســی به واکســن در ایران کماکان 
محــدود بود.  ایــران یکی از کشــورهایی بود 
که در روزهای نخســت همه  گیری شــدیدتر 
از بقیه، در ســطح منطقه و جهان، در معرض 
شیوع بیماری قرار گرفت.براساس این گزارش،  

تحریم  های اقتصادی وضع  شــده علیه ایران 
ممکن اســت موجب وخامت بیــش از پیش 
همه  گیری شــده باشــند و کمبود تجهیزات 
حفاظت فردی، تخت  های بخش مراقبت  های 
ویژه، تجهیزات تشخیصی، دستگاه  های تنفس 
مصنوعی، و کیت  های تشخیص کووید ۱9 را 
رقم زده باشند.طبق اعالم این اندیشکده، تا ماه 
مه ۲۰۲۰، بیش از ۱۰ هزار نفر از کادر درمان 
به کووید ۱9 مبتال شدند و ۱۰۰ نفر جان خود 
را از دســت دادند. گذشته از این، پرسنل کادر 
ســالمت در مصاحبه با این اندیشکده گفتند 
کــه مراقبت  های ویژه یــک مقوله نوظهور در 
ایران است؛ بنابراین، پزشکان و  پرستاران فاقد 

آمــوزش در زمینه مراقبت  هــای ویژه به طور 
مرتب بــا بیماران مبتال به مــوارد حاد کووید 
۱9 سروکار داشتند و مجبور بودند با تجهیزات 
تخصصی کار کنند.اندیشکده رند اعالم کرد: با 
این حال، واکنش ایران به همه  گیری به  تدریج 
با گذشــت زمان بهتر شــد. به منظور کاستن 
از فرســودگی و کمبود کادر درمان، پزشکان 
متخصص و پرســنل  پرســتار از سایر بخش  
های نظام ســالمت ایران نظیر مراکز آموزش 
و تحقیقات پزشــکی به طــور موقت به بخش 
 هایی انتقال یافتند که بیش از همه به آنها نیاز 
بود. به عالوه، بســیاری از  پرستاران بازنشسته 
یا غیرفعال و ســایر متخصصان حوزه سالمت 

و همچنیــن داوطلبان غیرمتخصص مجدداً به 
نیروی کار حوزه سالمت پیوستند.طبق اعالم 
این اندیشــکده آمریکایی، ایران، همچنین در 
چند جبهه به نــوآوری و فناوری روی آورد. از 
جمله ایــن موارد می  توان طراحی یک پلتفرم 
خود غربالگــری آنالین به منظــور مهار موج 
هجوم گسترده بیماران به مراکز پزشکی؛ تولید 
کیت  های آزمایش کووید ۱9 جهت اســتفاده 
در مراکز دولتی رایگان؛ و استفاده از اپلیکیشن 
واتســاپ به منظور افزایش دسترســی از راه 
دور به متخصصان رادیولوژی ســاکن آمریکای 
شمالی و جبران کمبود متخصصان رادیولوژی 

محلی را مثال زد.

اندیشکده آمریکایی رند:

 ایران در دولت 
رییسی در مقابله با 
کرونا موفق عمل کرد

قائم مقام وزیر صمت: 

سختافزارجدیدیبنامکاالبرگایجادنمیشود
معاون وزیر نفت تاکید کرد:

 فروش اوراق بهادار با پشتوانه 
نفت در بورس انرژی

سرنوشت تامین ارز پس از اصالح ارز 4200 تومانی

تهران- ایرنا- مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت: توســعه فاز دوم میدان آزادگان شمالی و طرح در حال 
اجرای آزادگان جنوبی را طی یک قرارداد با مجموعه ای از شرکت های اکتشاف و تولید به ارزش 7.۵ میلیارد 
دالر به شــکل کنسرســیوم در چند ماه آینده امضا خواهیم کرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »محســن 
خجســته مهر« دیروز )شنبه( در نشســتی خبری در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی با اشاره به اینکه دستاوردهای دولت ســیزدهم در حوزه نفت بسیار بیشتر از عرضه در 
نمایشگاه است، افزود: این نمایشگاه نماد اقتدار اقتصاد دانش بنیان در کشور است.وی ادامه داد: عالوه بر منابع 

هیدروکربنی، تحوالت....

بعدازدودههپایگاهاطالعاترفاهایرانیان
هنوزناقصاست

 ثبت نام یارانه  کمک معیشتی و اعتراض به 
حذف یارانه در 2 سامانه مجزا  انجام می شود

مدیرکل روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه گفت: جاماندگان یارانه کمک معیشتی برای ثبت نام 
باید به سایت سازمان هدفمندی مراجعه کنند که هنوز راه اندازی نشده است، در سامانه حمایت 
وزارت رفــاه، امکان اعتراض به دهک درآمدی برای حذف شــده ها وجود دارد.به گزارش خبرنگار  
اقتصادی خبرگزاری فارس، تعدادی از مخاطبان و شهروندان در تماس با خبرگزاری فارس نسبت 
به حذف یارانه معیشــتی خود اعتراض داشتند و عنوان کردند با مراجعه به سامانه حمایت وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سختی توانسته اند وارد شوند و یا سامانه با اختالل همراه بوده است.

در این زمینه خبرنگار فارس با مرتضی موتورچی، مدیرکل روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تماس گرفت.وی در این باره می گوید: از ابتدا اجرای طرح اصالح یارانه ها تاکنون چندین 
بار ســامانه حمایت وزارت رفاه به روز رسانی  و ارتقا ظرفیت داده شده و پهنای باند آن چندین بار 
افزایش یافته اســت. همچنین تغییراتی در این سامانه جهت تسهیل امور مردم اعمال شده است.

موتورچی افزود: مشکل این است که حدود هشت میلیون نفر جامانده یارانه هستند که یا از ابتدا 
یارانه نمی گرفتند یا در سال های قبل سرپرست خانوار با انصراف از یارانه موجب شده اند که فرزندان 
خانواده نتوانند یارانه بگیرند و اکنون پس از تشکیل خانواده نمی توانند  جزو متقاضیان یارانه باشند 

و یا فرزندان آنها که به دنیا می آیند به دلیل انصراف پدر خانواده از دریافت یارانه جا مانده اند.

ثبت نام جاماندگان در سایت سازمان هدفمندی/ سامانه فعال راه  اندازی نشده است
مدیرکل روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این را         هم گفت که باید سامانه سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها برای ثبت نام جاماندگان یارانه اعالم شود که البته آنها هم در تالش هستند، 
اما هنوز سامانه هدفمندی یارانه ها اعالم نشده است و این باعث شده است حجم تقاضا و ترافیک 

در سامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش یابد.

امکان اعتراض به حذف در سایت سامانه حمایت وزارت تعاون 
وی اضافه کرد: کسانی می توانند به سامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند 
که یا نسبت به دهک بندی خود اعتراض دارند یا به خاطر قرار گرفتن در دهک دهم درآمدی حذف 
شده اند، بنابراین بعد از ورود به سامانه می توانند اعتراض خود را         ثبت کنند.موتورچی افزود: عالوه 
بر سامانه حمایت شماره تلفن گویای ۰۲۱6369 و شماره کارشناسی ۰9۲۰۰۰۰6369 پاسخگوی 
شــهروندان اســت.مدیرکل روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد  دلیل حذف 
یارانه معیشــتی افراد گفت: بر اســاس قانون و دهک بندی که از سوی دولت اعالم شده، کسانی 
که در دهک ۱۰ پردرآمدی شــمرده می شوند، یارانه آنها حذف شده و این هم به روش سیستمی 
و با کامپیوتر از طریق تقاطع گیری اطالعات از سامانه های مختلف مانند ثبت احوال، ثبت اسناد،  
مجموع درآمد خانوار، مایملک خانوار، تعداد ســفر خارجی،  تعداد خودرو و تعداد منزل مسکونی 
مدنظــر قرار می گیرد که مجموع این موارد دهک بندی را         شــکل می دهد و این هم مصوبه دولت 
اســت و تصمیم گیری فردی نیست، بلکه سیستم با تقاطع گیری اطالعات یک فرد را         جزو دهک 
ده به شمار می آورد و حذف می کند.وی افزود: در عین حال امکان ثبت اعتراض تقاضای مجدد از 
سوی شهروندان در سامانه حمایت فراهم شده است.موتورچی این را         هم گفت: کسانی که از ابتدا 
یارانه نمی گرفتند، باید صبر کنند تا سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه ها راه اندازی شود و تقاضای 

خود را         در آنجا ثبت کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

یارانه کاالهای اساسی باید به ۹۵ درصد مردم داده شود
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گزیده خبر
امیر آشتیانی:

تولید قدرت و اقتدار بازدارنده را با شتاب 
بیشتر ادامه می دهیم

وزیر دفاع گفت: ماموریت اصلی این وزارتخانه، پشتیبانی 
تجهیزاتی و تسلیحاتی از نیروهای مسلح و تولید اقتدار 
ملی است که با شــتاب هرچه بیشتر در دولت مردمی 
و انقالبی انجام خواهد شــد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
همایش مدیران ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح با محوریت سیاســتگذاری و اتخاذ راهبرد های میانبر و تســریع کننده 
برای تحقق شعار ســال»تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین« با حضور روسای 
ســازمان های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطالعات و مجموعه مدیران ارشد ستاد 
ســازمان ها و بخش های تابعه برگزار شد.امیر آشــتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در این مراسم با بیان اینکه مدیران باید به ماموریت اصلی، اهداف 
و سیاست های سازمانی شناخت و اشــراف کامل داشته باشند، افزود: پشتیبانی 
از ســازمان های نیروهای مســلح در ابعاد مختلف بنیه دفاعی و ارتقاء توانمندی 
های فنی و تجهیزاتی، رصد تهدیدات و تحوالت بین المللی و دســتیابی به علم و 
فناوری های پیشرفته روز دنیا از جمله وظایف اساسی است که همواره بایستی مورد 
دغدغه مدیران و کارکنان قرار گیرد.وی با اشاره به شعار سال که با هوشمندی و 
آینده نگری حکیمانه و لحاظ نمودن وضعیت کشور از سوی فرماندهی معظم کل 
قوا انتخاب شده اســت، تمامی طرح ها، برنامه ها و فعالیت های اجرایی تدوینی 
وزارت را با اهتمام به تحقق کامل آن اعالم کرد و هم افزایی ،وحدت و یکپارچگی 
در صف و ستاد، همچنین شایسته گزینی، تعامالت درون و برون سازمانی و اولویت 
بخشی به تحقیق و پژوهش را عامل موفقیت در اجرای برنامه ها دانست ودر این 
رابطه بر نظم و انضباط و تبعیت پذیری به عنوان پیشــران همه فعالیت ها تاکید 
کرد.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به توانمندی ها و ظرفیت های وزارت دفاع به ویژه در زمینه فناوری های مشترک با 
بخش های غیر نظامی گفت: همسو و هم راستا با سیاست ها و اقدامات دولت برای 
تحقق شعار سال، وزارت دفاع آمادگی دارد سایر مجموعه های کشوری را در حوزه 
تولید و انتقال دانش فنی کمک و یاری کند.امیر آشــتیانی افزود: آمریکا در راس 
نظام سلطه و ایادی ظالم و جنایتکارش از جمله رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان 
دشمنان قسم خورده جمهوری اسالمی ایران در مناقشات اخیر منطقه نشان دادند 
که به دنبال یک جانبه گرایی، تحمیل اراده خود به ملت ها، اختالف افکنی و دامن 
زدن به جنگ بین کشورها بوده و از کشتار مردم بیگناه هیچ ابایی ندارند؛ لذا برای 
مقابله با تهدیدات، تولید قدرت و افزایش توان بازدارندگی کشــور از جمله اهداف 
اصلی است که به همت سلحشوران نیروهای مسلح و وزارت دفاع با جدیت پیگیری 
خواهد شــد و بر این اساس توســعه روابط هدفمند با همسایگان، تعامل و چند 
جانبه گرایی، توجه به سیاســت خارجی اقتصاد محور و همچنین حفظ و تقویت 
جبهه مقاومت در دستور کار قراردارد.در این همایش، مسئوالن مربوطه برنامه ها و 
اقدامات اجرایی تدوین شده در راستای سیاست های تحولی دولت محترم مرتبط 
با پیاده سازی اهداف و تحقق شعار سال را برای بخش های مختلف وزارت، حسب 

مأموریت ها و وظایف سازمانی ارائه و تشریح نمودند.

امیر حیدری:
نهضت ترجمه علوم نظامی در»نزاجا« 

راه اندازی شده است
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشــاره به ترجمه کتاب های روز 
نظامی در »نزاجا«، گفت: به برکت تالش و مجاهدت دانشمندان 
نهضت ترجمه و اســتفاده از علوم روز جهــان در نیروی زمینی 
ارتش راه افتاده اســت.به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از 
۷ عنــوان کتاب نیروی زمینی ارتش صبح امــروز با حضور امیر 
کیومرث حیــدری فرمانده نیروی زمینی ارتــش و امیر محمد 
حســین باقری معاون آموزش و تربیت ستاد کل نیروهای مسلح 
در ســتاد فرماندهی نزاجا برگزار شد.در این مراسم امیر علیرضا 
شیخ معاونت آموزش و تربیت ارتش و امیر فالح معاون هماهنگ 
کننده نیروی زمینی ارتش نیز حضور داشتند.امیر حیدری در این 
مراسم طی سخنانی با اشــاره به اقدامات انجام شده در معاونت 
آموزش نزاجا، اظهار داشت: معاونت آموزش نیروی زمینی در یک 
مســیر مستقیم قرار گرفته و حرکتی روبه رشد و پیشرفتی را در 
حوزه نگارش کتاب طی می کند.وی افزود: آموزش و پرورش که 
رسالت پیامبران )ص( است توســط معلمان و اساتید در نیروی 
زمینی تداوم دارد و ما می خواهیم در راستای فرامین مقام معظم 
رهبری در عرصه علم و دانش آتش به اختیار عمل کنیم.فرمانده 
نیروی زمینی ارتش، دشــمن شناسی را »جهاد کبیر« دانست و 
گفت: باید دشــمن را شــناخت و از تبعیت از آن سر باز زد، این 
موضوع بسیار مهم اســت و نیاز به آگاهی و آگاهانه عمل کردن 
دارد.امیر حیدری افزود فرمانده معظم کل قوا همواره بر دشــمن 
شناســی و بازی نکردن در زمین دشمن تاکید دارند و این مهم 
تنها با تعلیم و تربیت درست تحقق پیدا می کند.وی خاطرنشان 
کرد: آموختن علم روز دنیا و اســتفاده از این علوم برای پیشرفت 
باید از برنامه های اصلی ما باشــد اما باید این علم و دانش همراه 
با بینش و آگاهی باشد تا در جهت اهداف دشمن حرکت نکنیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشــاره به ترجمه کتاب های روز 
نظامی در »نزاجا«، گفت: به برکت تالش و مجاهدت دانشمندان 
نهضت ترجمه و استفاده از علوم روز جهان در نیروی زمینی ارتش 

راه افتاده است.

طحان نظیف در نشست خبری:

شورای نگهبان طرح تغییر ساعت رسمی کشور را تایید کرد
سخنگوی شورای گفت: طرح تغییر ساعت رسمی کشور هم در 
جلسه اخیر شــورای نگهبان بررسی شد و مغایر قانون اساسی و 
شرع مقدس شناخته نشد.به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان 
نظیف، سخنگوی شورای نگهبان دیروز )شنبه( در نشست خبری 
اعالم کــرد: طرح جهش تولید دانش بنیان چند بار بین مجلس 
و شــورای نگهبان در رفت و آمد بود که باالخره چهارشنبه هفته 
گذشــته در شورای نگهبان بررسی شــد و مغایر با شرع مقدس 
اســالم و قانون اساسی شناخته نشــد.وی بیان کرد: طرح تغییر 
ساعت رسمی کشــور هم در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی 
شد و مغایر قانون اساسی و شرع مقدس شناخته نشد.سخنگوی 
شــورای نگهبان تاکید کرد: زمان اجرای مصوبه تغییر ســاعت 
رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ خواهد بود و دستگاه ها، زمان 
مناسب دارند تا مقدمات اجرای این قانون را فراهم کنند. بنابراین 
از ابتدای سال آینده دیگر ساعت ها تغییر نخواهد کرد.سخنگوی 
شورای نگهبان افزود: در این قانون، ساعت رسمی کشور و ساعت 
کاری ادارات از یکدیگر تفکیک شــد و دولت با توجه به شرایط 
جغرافیایی، اختیاراتی در ساعت کاری دارد.طحان نظیف تصریح 
کرد: طرح مدیریت داده ها و اطالعات ملی چند جلسه در شورای 
نگهبان بررسی شد که چند ایراد داشت و جهت رفع ایرادات، به 
مجلس شورای اسالمی ارجاع شد.وی با بیان اینکه طرح تمدید 
زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ هم در شورای نگهبان بررسی شد، 
اظهار داشت: این طرح یکسری مغایرت ها با قانون اساسی دارد و 
باید رفع شــود. موافقان و مخالفان زیادی درباره این طرح وجود 
داشــت که ما نظر آنان را شنیدیم و ســپس اعالم نظر کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا 
شــورای نگهبان قباًل به طرح تغییر ســاعت رسمی کشور ایراد 
فنی گرفته بود، در حالی که شــورای نگهبان باید مصوبات را از 
نظر مطابقت آن با شــرع مقدس و قانون اساســی بررسی کند، 
افزود: هر نهادی باید در راستای وظایف خود کار تخصصی انجام 
دهد. وظیفه شــورای نگهبان بررسی مصوبات از لحاظ تطابق آن 
با شرع مقدس و قانون اساسی است. البته تشخیص مغایرت های 
مصوبات، نتیجه بررسی های مقدماتی و کارشناسی است. ما وارد 
حیطه وظایف دستگاه ها نمی شویم و فقط بررسی کارشناسی را 
در دســتور کار داریم.طحان نظیف درباره برگزاری اخیر نشست 
ســخنگویان قوای ســه گانه، بیان کرد: نشست های سخنگویان 
قوای ســه گانه در جهــت افزایش تعامل قوا با حفظ اســتقالل 

آنان اســت. ما وارد حیطه های سایر دستگاه ها نمی شویم. کشور 
مشــکالت اقتصادی دارد و همه دستگاه ها باید برای حل مسائل 
مــردم کمک کنند و ما هم در حیطه اختیــارات و وظایف خود 
عمل می کنیم.وی درباره سیاه نمایی برخی از رسانه ها از وضعیت 
کشــور، گفت: فضای سیاسی کشــور باز و آزاد است و گروه ها و 
احزاب و فعاالن سیاســی آزادند که در چارچوب قانون اظهارنظر 
کنند اما در شــرایط فعلی باید بیش از گذشــته به حفظ قانون 
پایبند باشند.سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای 
سه گانه و نظر شورای نگهبان هم اظهار داشت: شفافیت موضوع 
مهم و مورد توجه ای اســت. این طرح در حال بررسی و تصویب 
اســت. متن نهایی و مصوبه مجلس را بایــد دریافت کنیم و اگر 
مغایر با قانون اساسی و شرع باشد، اعالم می کنیم.طحان نظیف 
در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان درباره کاهش 
ورود پرونده ها به قــوه قضائیه چه اقدامی می کند، گفت: وظیفه 
شــورای نگهبان تطبیق مصوبات با شــرع و قانون اساسی است، 
اما از هر گونه طرح و الیحه کارشناســی در این راســتا استقبال 
می کنیم و از طریق پژوهشکده شورای نگهبان هم به هر نهادی 
که بخواهد، کمک های کارشناسی می کنیم.وی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه چرا مجلس درباره استخدام و به کارگیری نیرو در 
مجلس شورای اسالمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت 
اطالعات و چند دستگاه دیگر استثنا قائل شده است، تصریح کرد: 

این موارد را باید از مجلس بپرســید. هرچند این بحث، چندین 
دستگاه را شامل می شود.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این 
دستگاه ها مقررات استخدامی خاص خودشان را دارند و بی ضابطه 
نیستند. شاید اقتضای استقالل این دستگاه ها موجب شده که با 
ضابطه خاصی این کار را انجام دهند.طحان نظیف در پاســخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه در صورتی که وزارت کشور اقدامی برای 
برگزاری الکترونیکی انتخابات انجام ندهند، آیا شــورای نگهبان 
بــه این موضــوع ورود خواهد کرد، گفت: شــورای نگهبان ناظر 
انتخابات است و طبیعتاً رأساً نمی تواند به این موضوع ورود کند.

وی تاکید کرد: اقدامات و پیشنهادات باید از طرف وزارت کشور به 
عنوان مجری انتخابات آغاز شود و طبیعتاً ما هم آن ها را بررسی 
می کنیم. ما در ابتدا و رأســاً نمی توانیم نسبت به این موضوعات، 
اقدامی داشته باشیم.سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه اخیر 
دولت درباره واردات خودرو و نظر هیئت نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در این باره، تصریح کرد: درباره جزئیات این مصوبه 
اطالعی نــدارم و نمی دانم که نظر هیئــت عالی نظارت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام درباره این موضوع چیست. بهتر است 
از مسئوالن این نهاد ســوال کنید.طحان نظیف درخصوص نظر 
شورای نگهبان درباره طرح اصالح قانون انتخابات مجلس شورای 
اســالمی که در حال بررسی در کمیســیون های مجلس است، 
گفت: اصالح قانون انتخابات مجلس شــورای اســالمی ضرورت 

دارد و مــا هم این مطالبه را داریم تــا این اصالحیه به انتخابات 
سال آینده مجلس برسد.وی اظهار داشت: اصالح قانون انتخابات 
به همت بیشــتری نیاز دارد. البته مجلس تالش هایی را در این 
زمینه انجام داده اســت که امیدواریم به نتیجه برسد. امیدواریم 
انتخابات مجلس آینده با قانون جدید برگزار شود. شورای نگهبان 
آماده همکاری مشــورتی با مجلس درباره اصالح قانون انتخابات 
است.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در مورد اصالح 
قانون انتخابات مجلس و رویکرد تناسبی و استانی در این اصالح، 
گفت: اخیراً در شــورای نگهبان درباره تناســبی و استانی شدن 
انتخابات مجلس شورای اســالمی بحثی مطرح نشده است.وی 
اظهار داشــت: جلساتی در مجلس در این باره برگزار شده، اما به 
طور مشخص ما در شــورای نگهبان بحث جدیدی در مورد این 
طرح نداشتیم و در این باره اساساً پیشنهادی نداشتیم.سخنگوی 
شورای نگهبان در رابطه با آخرین وضعیت قانون انتخابات ریاست 
جمهوری، گفت: آخرین مرحله مربوط به یک سال گذشته است 
و مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز 
اعــالم کرد که ایرادی به این مصوبه نــدارد اما ایراد هیئت عالی 
نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام همچنان پابرجاست.وی 
درباره اصالح قانون انتخابات شــوراها، اظهار داشت: اصالح قانون 
انتخابات شوراها در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس 
اســت اما نماینده ای از شــورای نگهبان در این جلسات شرکت 
نکرده اســت.طحان نظیف در پاسخ به ســوالی درباره اینکه چرا 
اسم شورای نگهبان در طرح شفافیت قوای سه گانه نیست، گفت: 
شورای نگهبان اساساً مصوبه ندارد و در مورد مصوبات اظهارنظر 
می کند.وی تاکید کرد: بنده دوســتان را به سامانه جامع نظرات 
شــورای نگهبان ارجاع می دهم. این سامانه حاوی تمام متن های 
طرح ها و لوایح اســت و مشروح مذاکرات شــورا در آنجا موجود 
است. ما همیشه پیشتاز شفافیت بودیم اما علت اینکه چرا اسم ما 
در این طرح نیست را باید از نمایندگان مجلس بپرسید.سخنگوی 
شورای نگهبان درباره مسئله نظام پارلمانی دومجلسی، گفت: این 
مسائل بحث های علمی، کارشناســی و پژوهشی است و در این 
جلسه فرصت طرح آن نیست.وی بیان کرد: این بحث مشخصاً در 
شورای نگهبان مطرح نشده است، اما دانشگاه ها باید حتماً به این 
مسائل حقوق عمومی بپردازند. سازوکار بازنگری در قانون اساسی 
مشخص است و هیچ بن بستی وجود ندارد. طبیعتاً اگر سیر قانونی 

آن طی شود، ما هم استقبال می کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: تالش داریم تا برنامه 
هفتم توسعه را پیش از ارسال الیحه بودجه به مجلس ارسال 
کنیم تا بتوانیم الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ کشور را بر مبنای 
آن تدویــن کنیم.به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از خانه 
ملت، ســیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور 
در رابطه با زمان ارســال الیحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه 
از ســوی دولت به مجلس و تاکید مقام معظم رهبری بر این 
موضوع، گفت: دولت قبل، برنامه ششــم را به نحوی تدوین 
کرد که تنها شــامل یک ســری احکام بود و با وجود تذکر 
مجلس اما اقدامی در جهت اصالح نکرد، بنابراین نمایندگان 
در آن زمــان با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری شــروع به 

تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه کردند.وی تصریح کرد: 
البته بنیه کارشناسی نمایندگان در این زمینه نسبت به دولت 
کمتر اســت زیرا دولت در کل کشور از روستاها، بخش ها تا 
بخش های بزرگتر نیروهایی را دارد و نسبت به جامعه اشراف 
و آشنایی بیشتری دارد و براین اساس تدوین برنامه های پنج 
ساله توسعه برعهده دولت قرار داده شده است. دولت سیزدهم 
نیز دارای طرح و برنامه های متعددی اســت و در این راستا 
سند تحول خود را در ۳۷ محور و برنامه تدوین و ابالغ کرده 
است.معاون رئیس جمهور در امور مجلس عنوان کرد: تمامی 
چالش ها و راهکارها برای دستیابی به وضع مطلوب و وظایف 
دســتگاه ها در این سند تحول کامال مشــخص شده است. 

دولت ها گاهی دچار روزمرگی می شــوند اما دولت سیزدهم 
نگاه بلند مدتی برای اتخاذ تصمیمــات و رویکردها دارد. در 
این راســتا ســتادی برای نظارت بر نحوه اجرای سند تحول 
در دولت تشــکیل شده است و نســبت به روند اجرایی آن 
گزارش های الزم را به رئیس جمهور ارائه می کنند.حســینی 
با اشاره به اینکه ســند تحول می تواند مبنای تدوین الیحه 
برنامه هفتم توســعه شــود، بیان کرد: اکنون سازمان برنامه 
و بودجه موظف شده تا شــش برنامه پنج ساله گذشته را با 
حضور کارشناسان متعدد آسیب شناسی کند و گزارش کاملی 
را به دولت ارائه کند. تالش ما تدوین برنامه ای مفید با قابلیت 
اجرا در کشور است.وی افزود: برای تدوین نهایی برنامه هفتم 

توســعه هنــوز منتظر 
سیاســت های  ابــالغ 
کلی مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام هستیم، 
مجمــع  در  اکنــون 
حــال  در  تشــخیص 
روی  بررســی  و  بحث 
این موضوع هســتند و 

هر زمان به دولت ابالغ شــد، ما براساس آن برنامه پنج ساله 
هفتم توسعه را تدوین و به مجلس ارسال خواهیم کرد. مسلماً 
مجلس با دغدغه و اهتمامی که دارد، الیحه دولت را بررسی 
خواهــد کرد.معاون رئیس جمهور در امور مجلس تأکید کرد: 
تالش داریم تا برنامه هفتم توســعه را پیش از ارسال الیحه 
بودجه به مجلس ارســال کنیم تا بتوانیم الیحه بودجه سال 

۱۴۰۲ کشور را بر مبنای آن تدوین کنیم.

حسینی خبر داد؛

برنامه هفتم توسعه را پیش از الیحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ارسال میکنیم
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گزیده خبر

افتتاح اولین شعبه صلح یاری ویژه شهرداری 
بندرعباس

شــهردار بندرعباس گفت: شــعبه صلح یــاری ویژه 
شــهرداری در راستای اشــاعه فرهنگ صلح وسازش 
در میان اقشــار جامعه می  باشد.به گزارش مدیریت 
ارتباطــات وامور بیــن الملل شــهرداری بندرعباس، 
اولین شــعبه صلح یاری ویژه شهرداری بندرعباس با 

حضور مهدی نوبانی شهردار بندرعباس، مظفر حمزه ای ماشاری معاون قضایی 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، شهردار منطقه یک و جمعی از مدیران 
شــهرداری در شهرداری منطقه یک بندرعباس افتتاح شد.مهدی نوبانی در این 
مراسم با تقدیر و تشکر از ریاست دادگستری استان هرمزگان در تدبیر و مدیریت 
خوب و راه اندازی این شــعبه در شــهرداری بیان کرد: راه اندازی این شعبه با 
هدف تســریع در حل مشکالت مردم که به شــهرداری در حوزه های مختلف 
همچون ساخت و ســاز و پروانه های ساختمانی مربوط می شود کمک بزرگی 
به صلح و ســازش است. نوبانی افزود: مجموعه حقوقی قلب تپنده هر سازمانی 
محسوب می شــود و اگر حقوقی در هر سازمان قوی باشد مطمئناً آن سازمان 
نیز رشد می کند.شهردار بندرعباس تصریح کرد: راه اندازی صبر)صلح و سازش، 
بخشــایش و رضایت( منشاء خیر و برکت برای شهروندان در شهر بندرعباس و 
اینکه جلوگیری از ورود پرونده به دستگاه های قضایی است.نوبانی در پایان گفت: 
مجموعه قضایی استان هرمزگان برای رفع مشکالت مردم در حوزه های مربوط 

به شهرداری ارتباط و همکاری تنگاتنگی با شهرداری بندرعباس دارد.

افزایش چشمگیر تعداد دفاتر پیشخوان 
دولت همکار طرح نهضت ملی

به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران بهارســتان، در پی استقبال بی نظیر 
متقاضیــان از ثبت نام و تکمیل پرونده در طرح نهضت ملی تولید مســکن در 
این شــهر جدید بهارســتان، با پیگیری های انجام شده، تعداد دفاتر پیشخوان 
دولت در ســطح کالنشهر اصفهان و شــهرهای اطراف به ۶۰ دفتر افزایش پیدا 
کرد.متقاضیان عزیز فاز ششــم نهضت ملی تولید مسکن شهر بهارستان که در 
تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه پیامک دریافت نموده و تا کنون موفق به تکمیل پرونده 
نشده اند، تا ۷ خرداد ماه با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت عمران بهارستان 
به آدرس www.baharestan.ntdc.ir نسبت به انتخاب و مراجعه به دفتر 
پیشــخوان دولت اقدام نمایند.با توجه به چند برابر شدن تعداد دفاتر پیشخوان 
دولت همکار این طرح، متقاضیان محترم در انتخاب و مراجعه به دفاتر پیشخوان 
 کامال مختار هســتند و نیازی به رعایت تقسیم بندی طبق پیامک اول نیست. 
متقاضیان میتوانند از این لیســت جدید که در سایت شرکت عمران اعالم شده 
و پیوســت این خبر نیز موجود می باشد، هر کدام از دفاتر را که مایلند انتخاب 

و مراجعه نمایند.

مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان خبر داد؛
رشد ۸۶ درصدی جابجایی مسافر از طریق 

ناوگان ریلی
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: مدیرکل راه آهن 
منطقه آذربایجان گفت: میزان جابجایی مســافر از 
طریق ناوگان ریلی این منطقه در فرودین ماه سال 
۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، ٨۶ درصد 
افزایش یافت.محمدرضــا قربانی افزود: در فروردین 

ماه سال گذشته از طریق ناوگان ریلی منطقه آذربایجان نود دو هزار و ۱۲٨ 
مسافر جابجا شد، در حالی که تعداد مسافر جابجا شده در فروردین ۱۴۰۱، 
یکصد و هفتاد و یک هزار و ۴۶۵ نفر است.وی اظهار داشت: این تعداد مسافر 
جابجا شده از طریق ناوگان ریلی این منطقه درفروردین ماه شامل یکصد و 
چهل و نه هزار و ۱۵۵ مسافر بین شهری و بیست و دو هزار ۳۱۰ نفر مسافر 
حومه ای است.مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان گفت: میزان افزایش تعداد 
مسافران بین شهری و حومه ای جابجا شده در فرودرین ماه از طریق ناوگان 
ریلی منطقه آذربایجان نســبت مدت مشابه سال قبل به ترتیب ٨۳ و ۱۱۰ 

درصد افزایش داشته است 

 دهلران، برند تولید گندم باکیفیت 
در کشور است

پروین صمیم نیا- استاندار ایالم گفت: گندم تولیدی شهرستان دهلران در 
کشور برند و جزو باکیفیت ترین محصوالت است.حسن بهرام نیا  درجریان 
بازدید از ســیلوهای ذخیره گندم دهلران اظهار داشت: شهرستان دهلران 
در کشــاورزی حرف های بســیاری برای گفتن دارد و این حاصل زحمت 
کشــاورزان است.وی افزود: آب و زمین حاصلخیز در دهلران و دشت عباس 
فراهم اســت و حمایت دولت و ســرمایه گذاری هــا در این بخش و همت 
کشاورزان موجب تحول بخش کشــاورزی شده است. استاندار ایالم تاکید 
کرد: دهلران از نظر تولید غالت در کشــور و کیفیت گندم حرف اول و برند 
کشوری گندم دارد.بهرام نیا یادآور شد: علی رغم خشکسالی ۱۷۰ هزار تن 
محصول گندم در دهلران تولید می شــود.وی با اشاره به توسعه کشت کلزا 
در دهلران اظهار داشت: ایران وارد کننده روغن است و از برنامه های وزارت 
جهاد کشاورزی توسعه کاشت کلزاست که باید برنامه های تشویقی در این 

زمینه برای کشاورزان لحاظ گردد.

نایب رییس مجلس خبر داد؛
کوپن الکترونیک چه زمانی 

جایگزین یارانه نقدی می شود؟
نیکزاد گفــت: برنامه  دولت این 
است که بعد از دو ماه به کاالها، 
بدهد.به  الکترونیکی  کاالی  بن 
گــزارش ایلنا، علی نیکزاد نایب 
شــورای  مجلس  اول  رییــس 
اسالمی ، در پاسخ به این سوال 
کــه نظر مجلس درباره افزایش رقم یارانه به ۴۰۰ هزار تومان 
چیســت آیا این طرح به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک 
می کنــد یا خیر، گفت: ۱٨ میلیــارد دالر ارز ترجیهی داریم. 
یعنی ما از منابع مختلف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تهیه می کردیم. 
بنابراین این موضوع باید حذف می شــد چون دیگر نمی توان 
به آن مســیر ادامه داد زیرا در آن فســاد، رانت و غیره وجود 
داشت.وی افزود: حاال دولت گفته ، فعال در مدت دو ماه کمک 
معیشتی به مردم می دهم و از طرف دیگر هم امروز قیمت ها را 
نسبت به قیمت ارز آزاد کرده است و برنامه شان این است که 
بعــد از دو ماه به کاالها، بن کاالی الکترونیکی بدهد. این کار 
درستی است. چون نمی شــود به نام مردم ۱٨ تا ۲۰ میلیارد 
دالر ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه کام تعدادی خاص شــود.نیکزاد 
تصریح کرد: امروز باید اطالع رســانی شــود، مردم در جریان 
موضوع قرار گرفته و مراقبت کنند تا بازار تنظیم شــود. امروز 
این ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب برخی اشخاص ریخته نمی شود، 
بلکه بــا متعادل کردن قیمت ها، مابه التفاوت ارز آزاد و دولتی 
به جیب عموم مردم و ۹ دهک جامعه ریخته می شود. اما ای 
کاش به جای آنکه یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی بدهیم، به 
همه رقم یکسانی تعلق می گرفت. بنابراین همه باید از این کار 

حمایت کنند تا بساط ارز رانتی برچیده شود.

رونمایی از سرویس بی سیم 
همراه اول با نام »آواک« 

همراه اول از ســرویس بومی آواک کــه پلتفرمی برای ارائه 
خدمات بی ســیم مبتنی بر شــبکه دیتا است، در کیتکس 
۲۰۲۲ رونمایی کرد.شرکت ارتباطات سیار ایران در جریان 
برگزاری رویداد بین المللی کیتکس ۲۰۲۲ از سرویس بومی 
»آواک« با هدف تامین نیازمندی های ارتباطی سازمان ها و 
نهادهای خدماتی و دولتی با امکانات شبکه بی سیم سنتی و 
عالوه بر آن انتقال داده متنی و تصویری بدون نیاز به ایجاد 
شبکه اختصاصی بی ســیم سنتی، رونمایی کرد.در سرویس 
POC اعضــای یک گروه می توانند بــا یکدیگر تماس نیمه 

دوطرفه فردی و گروهی به شــکل صوتی و تصویری و تنها با 
فشردن یک دکمه، بر روی بستر شبکه گسترده دیتای همراه 
اول برقرار کنند.همچنین امکان برقراری ارتباط بین اعضای 
این ســرویس و بی سیم های سنتی وجود دارد؛ عالوه بر آن 
مدیریــت و پایش کاربران از طریق اســتقرار نرم افزار تحت 

ویندوز مرکز کنترل نیز امکان پذیر است.

سرنوشت تامین ارز پس از اصالح ارز ۴۲۰۰ تومانی
سرانجام پس از حضور چند ساله و همراه با رانت های گسترده 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی در اقتصاد ایران، با آغاز اصالح نظام پرداخت 
یارانه های پنهان و ارز ترجیحی قرار اســت تا تخصیص این ارز 
به واردکنندگان متوقف و مســتقیم به مردم پرداخت و واردات 
کاالهای اساسی نیز مبتنی بر ارز نیمایی انجام شود.به گزارش 
ایسنا، در حال حاضر دولت سیزدهم اصالح یارانه های پنهان و 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی را کلید زده و روند پرداخت یارانه ها با مبالغ 
جدید آغاز کرده اســت که بر این اساس، یارانه جدید پرداختی 
جایگزین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و معیشــتی شده و این 
یارانه برای ســه دهک اول با مبلغ ۴۰۰ هــزار تومان و دهک 
بین چهار تا ۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان اســت.  این اصالح که در 
راستای حذف رانت و فســادهای شکل گرفته در روند پیشین 
پرداخــت یارانه ها به خصوص تخصیــص ارز ترجیحی صورت 
گرفته، به معنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست بلکه این ارز که 
پیش از این به واردکنندگان پرداخت می شــد، قرار است منابع 
آن مســتقیم به مردم پرداخت خواهد شد.در این زمینه، گفته 
رئیس جمهوری نیز مبنی بر اینکه ارز ترجیحی حذف نشــده 
بلکه آن را از اول زنجیره به آخر زنجیره که مصرف کننده باشند 
منتقل می کنیم، ایــن موضوع را تایید می کند.ماجرای تصمیم 
دولت به اصالح نظام یارانه ها و توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به واردکندگان به این برمی گردد که ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ 
در اقدامی عجیب برای تمامی واردات در دستور کار قرار گرفت 
و طول نکشــید که صدای رانت و فساد آن بلند شد تا وقتی که 

لیســت مشــموالن به ۲۵ قلم محدود و در دو سال اخیر برای 
هفت کاال حفظ شــد.  اما در این فاصله حدود چهار ســاله نیز 
با رشــد قیمت ارز در بازار و ســامانه نیما، رانت ارز ۴۲۰۰ نیز 
سنگین تر شد آنهم در شرایطی که کاالی رسیده به دست مردم 
منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود؛ بنابراین با گذشــت زمان رانت 

این ارز و تصمیم برای حذف این فســاد جدی تر می شد تا کنار 
گذاشــته شــدن ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی ایران به 
صورت جدی در بودجه ســالجاری مطرح و تصویب شد.براین 
اساس، به دولت اختیار داده شد تا نسبت به حذف ارز ترجیحی 
مشــروط به پرداخت منابع حاصل از این امر به صورت نقدی یا 

کاالبــرگ اقدام کند که اکنون دولــت این موضوع را به صورت 
تدریجی بــا پرداخت یارانه  نقدی جدید تا زمان فراهم شــدن 
زیرساخت های الزم برای ارائه کاالبرگ ها کلید زده است.فارغ از 
این، با اینکه گزارش دقیقی از تامین ارز واردات در سال ۱۳۹۷ 
با ارز۴۲۰۰ تومانی در دســت نیست اما اعالم رئیس کل بانک 
مرکزی بیانگر این است که در سال های اخیر بیش از ۷۰ میلیارد 

دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص داده شد.
با آغاز اصالحات در روند پرداخت یارانه ها، نحوه تامین ارز برای 
واردات کاالهای اساســی حائز اهمیت است که توضیح رئیس 
کل بانک مرکزی در این زمینه حاکی از آن است که تامین ارز 
برای واردات کاالهای اساسی در شرایط جدید تسهیل می شود و 
اصالح ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به این وضعیت کمک می کند زیرا، 
در گذشته فقط بانک مرکزی تامین کننده ارز واردات کاالهای 
اساسی بود اما در شــرایط جدید در سامانه نیما نیز تامین ارز 
خواهیم داشــت.طبق گفته صالح آبادی بــا افزایش درآمدهای 
ارزی نســبت به گذشته و متنوع شدن کانال های تامین ارز در 
پــی افزایش قیمت و میزان فروش نفــت و فرآورده های نفتی،   
مشکلی در تامین ارز به خصوص برای واردات کاالهای اساسی 
وجود نخواهد داشــت.وی همچنین یکــی از فواید اصالح ارز 
۴۲۰۰ تومانی را کاهش میزان واردات کشــور می داند و رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه نیز، اصــالح ارز ترجیحی و فروش ارز 
دولتــی به نرخ نیمایی را عاملی برای جمع کردن ریال و حذف 

رانت اعالم کرده است.

ثمــره دو دهــه عملکرد نامناســب دولت و 
مجالس گذشته باعث شده که پایگاه اطالعات 
رفاه ایرانیان به صورت ناقص راه اندازی شود؛ 
با چنین وضعی، پیش بینی می شــود توزیع 
عادالنــه ثروت در کشــور محقق نشــود.به 
گزارش خبرنگار مهر از اواسط هفته گذشته 
با تصمیم دولت مبلغ یارانه های نقدی بعد از 
یک دهه افزایش یافت و برای دهک های اول 
تا ســوم به ازای هر نفــر ۴۰۰ هزار تومان و 
بــرای دهک های ۳ تا ۷ به ازای هر نفر ۳۰۰ 
هزار تومان به حساب سرپرست خانوار واریز 
شــد.در این بین گزارشهای مردمی به اطالع 
خبرنگار مهر می رسد که ظاهراً در این تغییر 
و تحول صورت گرفته تعدادی از یارانه بگیران 
از قلم افتــاده اند. با این حال دولت از طریق 
وزارت رفاه اعالم کرده اســت ســامانه ای را 
معرفی خواهد کرد تا افرادی که تاکنون یارانه 
جدید را دریافت نکرده و یا باید در گروه دیگر 
یارانه بگیران قرار گیرند به این سامانه مراجعه 
کرده تا بتواننــد اعتراض کنند.نکته عجیبی 
که به نظر می رســد دولــت در این تغییر و 
تحول یارانه ای به آن توجه نکرده است پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان است.این گزارش حاکی 
اســت از دهه ٨۰ شمسی بحثی در خصوص 
ایجاد بانک اطالعات ایرانیان به منظور ایجاد 
شناسنامه اقتصادی و اجتماعی مردم مطرح 
شد؛ سرانجام از بهمن ۱۳۹۲ سامانه ای تحت 
عنوان پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان برای نیل 
به این هدف شــروع به کار کرد.این پایگاه به 
مالکیتی، تحصیلی،  دنبال تجمیع اطالعات 
درآمدی، هویتی، ســفرهای خارجی و دیگر 
اطالعات مربوط به مردم بود تا با بهره گیری 
از آن یک نظام تأمین اجتماعی چندالیه در 
کشور محقق شود؛ به بیان دیگر با بهره گیری 
از اطالعات این پایگاه مشــخص می شود که 
دستگاه های دولتی در چه نقطه ای از کشور، 

می بایست چه خدماتی ارائه دهند.
این پایــگاه اطالعات که از تجمیع ۵۰ منبع 
داده ای تشــکیل شده، در ذیل بند ۱۴ قانون 
بودجه کشور تعریف شــده است؛ همچنین 
براســاس قانون برنامه ششــم توسعه کلیه 
دســتگاه های مرتبط، باید وظایف خود را در 
خصوص تکمیل و بروزرسانی این پایگاه، به 
شــکل کامل و جامع اجرایی کنند؛ به بیان 
دیگر هرگونه ترک فعل آن ها قابلیت پیگیری 
در دســتگاه قضائی کشــور را دارد.براساس 
قانون، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه 
سالمت، صندوق بازنشستگی کشور، سازمان 
بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان 

ثبت احوال، اتحادیه امالک، وزارت آموزش و 
پرورش، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، 
وزارت صمــت، وزارت علوم و تحقیقات، قوه 
قضائیه، نیــروی انتظامی و برخــی دیگر از 
دستگاه ها باید اطالعات خود را در این سامانه 
بارگــذاری و در بازه های زمانی مختلف آن را 
بروزرســانی نمایند.نکته ای که باید در نظر 
گرفت این اســت که پایــگاه اطالعات رفاه 
ایرانیان توزیع کننده کاال و خدمات نبوده و 
به عنوان یک سامانه کمک کننده در جهت 
توزیع مناســب یارانه راه اندازی شده است؛ 
به بیان دیگر این ســامانه کمک می کند که 
دهک بندی صحیحی از افراد جامعه صورت 

گیرد.

آیا پایــگاه اطالعات رفاه ایرانیان کامل 
شده است؟

از آنجایی کــه متصدی این پایــگاه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی است لذا نیاز است 
این وزارت خانه عــالوه بر دریافت اطالعات، 
داده های خود را در اختیار دستگاه های دیگر 
نیــز قرار دهد. به طور مثال پس از بررســی 
دقیق اطالعات، این داده ها در اختیار کمیته 
امداد یا مؤسسات خیریه قرار گیرد که افراد 
غیر مشــمول از دریافت بسته های حمایتی 
افــراد نیازمند محروم شــوند؛ البته این امر 
نیازمنــد بروزرســانی اطالعات اســت، این 
درحالی بوده که در سایه عدم نظارت مجلس 
این پایگاه تا به امروز تکمیل نشــده است.در 
حالی که معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کارو رفاه اجتماعی از تکمیل ۹۵ درصدی این 
پایگاه خبر می دهد اما بررســی ها حکایت از 
این دارد که در طی دو سال اخیر هیچ گونه 
بروزرسانی در این پایگاه صورت نگرفته است. 
فارغ از تکمیل ســامانه فعلی هنوز مشکالت 

فعلی این سامانه نیز برطرف نشده است.

آیــا اطالعات تمامی ایرانیــان در این 
سامانه ثبت شده است؟

آنچه مشخص است هنوز بخشی از جمعیت 
کشــور فاقد شناســنامه بوده و در نتیجه به 
فوریت باید این مسئله حل شود. بحث اتباع 
خارجی نیز یکی دیگــر از موارد قابل توجه 
اســت؛ چرا که پس از تکمیل این سامانه در 
صورت آزاد ســازی قیمت ها فشار شدیدی 
به این افراد وارد خواهد شــد و نیاز است هر 
چه ســریع تر کلیه اتباع خارجی ســاکن در 
کشور شناسایی شوند.نکته دیگر به اطالعات 
شــرکت های حقوقی مربوط می شود؛ برای 
حل این مســئله نیز باید شیوه مناسبی در 
نظر گرفته شود تا اطالعات افراد سهامدار در 
شرکت ها  ، پس از افزایش سرمایه یا تعطیلی، 
در سامانه رفاه ایرانیان بروزرسانی شود. نکته 
بعدی نیز این اســت که اطالعات به صورت 
برخط و آنالیــن در این پایگاه قــرار گیرد؛ 
درواقع در برخــی از فعالیت ها نظیر خرید و 
فروش خودرو، داده های جدید باید به صورت 
لحظــه ای در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی قرار گیرد.

چرا پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان تکمیل 
نمی شود؟

آنچه مشــخص است در ســایه عدم اجرای 
قانون، این پایگاه اطالعاتی مهم هنوز تکمیل 
نشده اســت، درواقع کم کاری مدیران دولتی 
در سایه ضعف نظارتی مجلس و عدم برخورد 
با ترک فعل دستگاه ها در قوه قضائیه مسبب 
این موضوع بوده اســت.در حالی که یکی از 
اصلی ترین وظایف مجلس بحث نظارتی است 
اما تجربه سالیان اخیر حکایت از این دارد که 

قــوه نظارتی مجلس پویایــی الزم را در این 
زمینه نداشته است؛ عدم تکمیل سامانه جامع 
تجارت، تکمیل درگاه کســب و کار و برخی 
دیگر از سامانه های ملی نمونه ای از مصوبات 
قانونی بوده که در سایه عدم نظارت مجلس بر 
زمین مانده است.نکته بعدی به عدم برخورد 
قــوه قضائیه بــا ترک فعل مدیــران مربوط 
می شود؛ در حالی که الزام قانونی برای این امر 
وجود دارد، سازمان ثبت اسناد به عنوان یکی 
از زیر مجموعه های دستگاه قضائی، اطالعات 
را به صورت کامل در اختیار وزارت تعاون، کار 
و رفاه قرار نداده است.به بیانی دیگر، دستگاه 
قضائی کشور که باید به ترک فعل دستگاه ها 
و مدیران کشــور رسیدگی کند خود با ترک 
فعل مواجه شده و می توان گفت که وضعیت 
فعلــی درباره ســامانه رفــاه ایرانیان همان 
حکایت »شــکایت قاضی را نزد کدام داروغه 
بردن« شــده اســت.موضوع بعدی به تعلل 
دولت در اجرای این قانون مربوط می شــود؛ 
چرا تا به امروز رئیس جمهور دســتور جدی 
برای تکمیل این پایگاه را صادر نکرده است. 
درواقع از آنجایی کــه دولت به دنبال حذف 
ارز ترجیحی و تخصیص یارانه به مردم است، 
لذا شناسایی دقیق دهک های درآمدی امری 

حیاتی در این زمینه قلمداد می شود.

راه اندازی کامل سامانه رفاه ایرانیان چه 
مزایایی برای کشور دارد؟

دولت با تکمیل پایگاه رفاه ایرانیان قادر خواهد 
بود دید درستی از شرایط اقتصادی دهک های 
جامعه داشته باشد و برای هر گروه بسته های 
حمایتی خاصی در نظر گیرد، از سوی دیگر 
تکمیل این سامانه سبب می شود فرار مالیاتی 
که به وفور در کشــور مشــاهده می شود با 
کاهش همراه شده و درآمدهای دولت نیز در 
این زمینه افزایش یابد.از سوی دیگر شناسایی 
دقیق دهک های درآمد و آزاد سازی قیمت ها 
ســبب می شــود که قیمت کاال در ایران با 
کشورهای همسایه یکسان و در نتیجه قاچاق 
کاال روند کاهشی در پیش گیرد، حتی برخط 
بودن این پایگاه نیز باعث می شــود که موارد 
مشکوک به پولشــویی نیز کشف شود. فارغ 
از مســائل اقتصادی، مسائل اجتماعی نظیر 
ارتقأ خدمات بیمه درمانی و نظام آموزشــی 
نیز با تکمیل این پایگاه میسر خواهد شد.به 
گزارش مهر، باید منتظر ماند و مشاهده کرد 
که آیا دستگاه های متولی برای تکمیل پایگاه 
اطالعات ایرانیان همچنان به روند الک پشتی 

خود ادامه خواهند داد.

بعد از دو دهه پایگاه اطالعات رفاه 
ایرانیان هنوز ناقص است

کرمــان - ایرنا - رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی در نامه ای به رییس جمهور خواســتار اختصاص یارانه 
کاالی اساسی به ۹۵ درصد جمعیت کشور شد.به گزارش دیروز 
شنبه روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان 

و راور در مجلس شورای اسالمی، محمدرضا پورابراهیمی در نامه 
ای به رییس جمهور عنوان کرده است، با توجه به وجود اشکاالت 
متعدد در پایــگاه اطالعاتی رفاه ایرانیان، این ســامانه، نیازمند 
بازنگری جــدی در نحوه اخذ اطالعات، بروزرســانی داده های 
موجود و از مهمتر فرمول محاسبه دهک ها است و ادامه وضعیت 
کنونی مشــکالت خاصی برای جامعه هــدف به منظور دریافت 
یارانه کاالهای اساســی ایجاد کرده است.وی می افزاید، بررسی 
های میدانی طی چند روز اخیر در مناطق مختلف کشور حاکی از 
این است جمعیت زیادی از افراد واجد شرایط در مناطق روستایی 
و عشایری و نیز گروه های خاص همانند کارگران، بازنشستگان و 
کارمندان از دریافت یارانه حذف شده اند که این مسئله موجب 

نارضایتی و نگرانی آحاد مردم از نواقص موجود در سامانه جامع 
رفاه ایرانیان شــده است.پورابراهیمی ادامه می دهد، بازنگری در 
نحوه اخذ اطالعات و محاســبه دهک هــا در پایگاه جامع رفاه 
ایرانیان یکی از ضرورت هاست و در شرایط کنونی که عدم امکان 
دسترسی پایگاه جامع رفاه ایرانیان به بخشی از اطالعات مربوط 
به هزینه های واقعی خانوارها از جمله بیماری ها، معلولیت ها و 
سایر موارد مشابه وجود  دارد امکان انحراف در گزارش های مد 
نظر وجود داشته و  به دلیل لحاظ نشدن اطالعات واقعی امکان 
انحراف در تصمیم در این خصوص مشــهود بوده و باید بازنگری 
شــود.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی در 
این نامه بیان کرده است، دیگر  نکته  حائز اهمیت این است که 

طی چند سال اخیر امکان اصالح اطالعات خانوارهای نیازمند به 
دریافت یارانه در سامانه هدفمندی یارانه ها وجود نداشته و اساسا 
این سامانه یک طرفه بوده و بعضا بدون بررسی واقعیت هایی که 
امکان اعتراض حذف شدگان فراهم شــود، اقدام به قطع یارانه 
خانوارها کرده لذا باید سامانه به نحوی طراحی شود که همزمان 
امکان اضافه شدن خانوارها وجود داشته باشد.عضو شورای عالی 
هماهنگی سران قوا آورده است، شاخص های ارزیابی دهک دهم 
بیانگر آن است که حدود ۵۰ درصد از جامعه هدف در این دهک 
بسیار نزدیک به دهک نهم است و این موضوع موجب نارضایتی 
جمعیت جمعیت زیادی خواهد شد، لذا پیشنهاد این است به ۹۵ 
درصد جمعیت یارانه کاالهای اساسی پرداخت شود که این امر 

موجب جلب رضایت بیشتر مردم خواهد شد.
پورابراهیمــی در این نامه می افزایــد، پایگاه جامع رفاه ایرانیان 
بایــد به تمام اطالعات مورد نیــاز از جمله پرداخت های هزینه 
ای خانوارها همانند هزینه های بیماری های خاص )معلولیت ها 
و ســایر موارد مشابهه به مظنور دهک بندی و ارزیابی اطالعات 
متصل باشد لذا به واسطه نبود دسترسی به تمام اطالعات مورد 
نیاز نمی تواند برآیند دقیقی از اطالعات ارزیابی شده به سیاست 
گذاران و تصمیم گیران حوزه اجرایی بدهد.وی آورده اســت، از 
رییــس جمهور محترم می خواهیم کارگــروه ویژه ای با حضور 
نمایندگان وزارتخانه های اقتصاد، تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز 
و سازمان برنامه و بودجه تشکیل و اقدامات فوری برای ساماندهی 
افراد مشمول دریافت یارانه برای جلوگیری از نارضایتی در کشور 
انجام دهند.شایان ذکر است، بزودی نشست کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی برای بررسی این موضوع مهم برگزار و 

اطالعت به مردم ارائه خواهد شد.

درخواست رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از رییس جمهور:

یارانه کاالی اساسی به ۹۵ درصد جمعیت کشور اختصاص پیدا کند
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گزیده خبر

به مناسبت گرامیداشت سالروز 22 گوالن
ساختمان بهره برداری سد زیویه و اداره امور منابع آب کامیاران افتتاح شد

به مناســبت گرامیداشــت حضور مقام معظم رهبری )مدظلــه العالی( در 22 
اردیبهشــت 1388 با حضور فرماندار، جمعی از مدیران کامیاران، مدیر عامل و 
تعدادی از مدیران شــرکت آب منطقه ای کردستان، ساختمان بهره برداری سد 
زیویه و اداره امور منابع آب این شهرستان، افتتاح گردید.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت آب منطقه ای کردستان، در این مراســم فرماندار شهرستان کامیاران 
ضمن تقدیر و تشــکر از تالش و همت مدیریت و کارکنان مجموعه شرکت آب 
منطقه ای کردستان، اداره امور منابع آب کامیاران گفت: تالش این مجموعه با 
وجود امکانات و بودجه ی کم، نشــان دهنده ی همت جمعِی مدیریت و کارکنان 
اســت.در ادامه مهندس آرش آریانژاد ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع آب 
استان گفت: با توجه به تالش های گسترده حوزه وزارت نیرو و دولت سیزدهم، 
در جهت آبادانی و اتمام طرح های توســعه منابع آب، اقدامات خوبی در سطح 

استان در حال انجام است.

انتصاب سرپرست اداره کل بنادر و 
دریانوردی سیستان و بلوچستان

  طی حکمی از سوی معاون وزیر و مدیر عامل سازمان 
بنادر و دریانوردی سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی 
سیستان و بلوچستان منصوب شــد.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیســتان 
و بلوچســتان، با حکم علی اکبــر صفایی، معاون وزیر 
راه و شهرســازی و مدیر عامل ســازمان بنادر و دریانوردی، ناصر روان بخش؛ 
معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع این اداره کل با حفظ سمت بعنوان 

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان منصوب شد.

واحد یک بخار نیروگاه بندرعباس وارد مدار 
تولید شد

سرپرست معاونت بهره برداری نیروگاه بندرعباس از 
وارد مدار شــدن  واحد یک بخار این نیروگاه پس از 
تعمیر G.R.FAN خبر داد.مهدی مرادی عنوان کرد: 
این واحد که بــه دلیل تعمیر G.R.FAN و در جهت 
رفع موانع تولید و افزایش تولید و آمادگی برای پیک 
تابستان از مدار خارج شده بود، پس از تعمیرات فشرده و شبانه روزی 12 روزه، 
به مدار تولید بازگشت.سرپرست معاونت بهره برداری نیروگاه بندرعباس افزود: 
در این برنامه عملیاتی،بازکردن عایق، برشــکاری پوســته جهت دمونتاژ ایمپلر 
و روتور، بازکردن یاتاقانها، خارج کردن ایمپلر آســیب دیده از محل، بازســازی 
شیپوری دوسمت، نصب شیپوری همراه با روتور، سنگ زنی محل نصب پوسته 
ها، مونتاژ پوسته، جوشکاری، عایق بندی، نصب یاتاقانها و کوپلینگ بر روی روتور 

و آالیمنت  و کارهای روتین انجام شد.

 انجام بیش از 256 مورد مالقات مردمی 
توسط مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان

علی طالبی مدیرعامل شــرکت گاز استان گلســتان با بیان خبرفوق گفت: در 
راستای مسئولیت اجتماعی  تعداد  256  مورد مالقات حضوری  با مردم در این 
شــرکت در سال  1400  انجام شده است.طالبی  در این خصوص بیان داشت: 
برنامــه مالقات عمومی ودیدار چهره به چهره مردم با مســئولین از برنامه های 
مهم و مردمی بوده که ســه شنبه های هرهفته انجام می شود که در این رابطه 
هم استانیهای گرامی با تعیین وقت ، مشکالت و درخواستهای مورد نظر خود را 
بصورت حضوری بیان نموده که مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد.وی افزود: 
درسال گذشته تعداد 38 جلسه مالقات عمومی در این شرکت  انجام شده که در 
همین رابطه  256 مورد  مالقات صورت پذیرفته است که هم استانیهای گرامی 
درساعت تعیین شــده درشرکت حضوریافتند و درخواستها و مطالبات خود  را 

ارائه  که مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفت .

برگزاری جشن پایان گازرسانی در شهرستان 
عباس آباد

با بهره برداری از روســتای دراسرا در شهرستان عباس 
آباد جشــن پایان گازرسانی در این شهرستان برگزار و 
به شهرستان سبز تبدیل شــد.طی مراسمی با حضور 
نماینده مردم تنکابن، رامســر و عباس آباد در مجلس 
شورای اسالمی، سرپرســت امور روستایی و شوراهای 
استانداری مازندران، سرپرست شرکت گاز استان، امام جمعه، فرماندار، بخشدار 
و دیگر مســئولین شهرستان، جشن پایان گازرسانی در سطح شهرستان عباس 
آباد برگزار و این شهرســتان بعنوان شهرستان ســبز معرفی شد.  قاسم مایلی 
رستمی سرپرست شرکت گاز استان مازندران با اظهار این که طرح گازرسانی به 
روستای دراسرا با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان به بهره برداری رسید، گفت: 
با گازدار شــدن این روستا و انجام فرایند اشتراک  پذیری، 100 خانوار روستایی 
و بیش از 150 مشــترک از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.وی اظهار داشت: 
برای گازرســانی به این روستا 15 کیلومتر شــبکه گذاری اجرا و بیش از 120 

علمک نصب شده است.

برگزاری رویداد کارآفرینی تقاضا محور 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شــرکت نفت ســتاره خلیج فــارس هم زمان با 
بیســت و ششمین نمایشــگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشــیمی رویــداد کارآفرینی 
تقاضا محور را با هدف شناســایی شرکت های 
دانش بنیان برگزار کرده اســت.به گزارش روابط 

عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیرعامل شرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس بیان کرد: با توجه به مزین شــدن سال 1401 
توســط مقام معظم رهبری به نام »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«، 
به همت همکاران ارجمندم در شــرکت نفت ستاره خلیج فارس با هدف 
شناســایی شــرکت های دانش بنیان برای حفظ و ارتقای ظرفیت تولید، 
رویداد کارآفرینی تقاضا محــور را اجرایی کرده ایم.علیرضا جعفرپور ابراز 
کرد: بسط و توسعه همکاری صنایع باالدستی با شرکت های دانش بنیان 
یک رســالت اساســی به شــمار می رود که نیازمند نگاهی ویژه است و 
بهره گیــری از دانش و نوآوری مجموعه های علمــی که عمدتاً از جوانان 
کوشا و مستعد کشور تشکیل شده اند، می تواند اعتالی هرچه بیشتر صنایع 
و خودکفایی کشور در زمینه های مختلف را رقم بزند.وی ادامه داد: در این 
راستا هم زمان با بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی رویداد کارآفرینی تقاضا محور را اجرایی کرده ایم تا برای 
شناســایی، گسترش همکاری با شرکت های دانش بنیان کشور و حمایت 
از تولید داخل گام برداریم.جعفرپــور اظهار کرد: پس از ارزیابی نیازهای 
مختلف شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس برای حفظ و ارتقای ظرفیت 
تولید فرآورده ها، با ارائه کتاب نیازهای فناورانه این شــرکت در نمایشگاه  
بین المللــی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی به معرفــی نیازمندی ها و 
شناســایی ظرفیت دانش بنیان ها پرداخته ایم.وی خاطرنشان کرد: در این 
کتاب به تفکیک نیازهای شــرکت نفت ستاره خلیج فارس در زمینه های 
خدمات فنی و مهندسی، عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، برق، 
ابزار دقیق، سیســتم کنترل، فناوری اطالعات و ارتباطــات، علوم داده، 
ایمنی، بهداشــت، محیط زیست و پژوهش و توسعه معرفی شده است که 
راهی آسان را پیش روی شرکت های دانش بنیان برای توسعه همکاری با 
بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان قرار می دهد.مدیرعامل شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس در پایان گفت: از تمامی شرکت های دانش بنیان 
دعوت می شــود در طی زمان برگزاری نمایشگاه تا تاریخ 26 اردیبهشت 
ماه 1401، با مراجعه به غرفه شرکت نفت ستاره خلیج فارس در سالن 5 
نمایشگاه های بین المللی تهران به اعالم توانمندی های خود برای توسعه 

همکاری با این مجموعه عظیم نفتی کشور بپردازند.

معاون وزیر نفت تاکید کرد:

 فروش اوراق بهادار با پشتوانه نفت در بورس انرژی
تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: توسعه فاز 
دوم میدان آزادگان شمالی و طرح در حال اجرای آزادگان جنوبی 
را طی یک قرارداد با مجموعه ای از شرکت های اکتشاف و تولید 
به ارزش ۷.5 میلیارد دالر به شکل کنسرسیوم در چند ماه آینده 
امضا خواهیم کرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »محســن 
خجسته مهر« دیروز )شنبه( در نشستی خبری در حاشیه بیست 
و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
با اشاره به اینکه دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه نفت بسیار 
بیشتر از عرضه در نمایشگاه است، افزود: این نمایشگاه نماد اقتدار 
اقتصاد دانش بنیان در کشــور است.وی ادامه داد: عالوه بر منابع 
هیدروکربنــی، تحوالت ژیوپلیتیکی باعث شــده تا مناســبات 
راهبردی ارتقا پیدا کند.خجســته مهر با اشــاره به اینکه ایران 
قادر اســت به صورت پایدار و با ثبات در مناسبات حضور داشته 
باشــد، گفت: مهمترین رویکرد توجه بــه طرفیت های مردمی 
و باورمندی به توان داخلی و بومی متخصصان ایرانی اســت.به 
گفته وی، حضور 100 شــرکت دانش بنیان و استارتاپ در این 
نمایشگاه از ویژگی های بارز این نمایشگاه است. این مقام مسوول 
با اشاره به شرکت های دانش بنیان، افزود: اقدامات جدیدی در 
این زمینه در حال شــکل گیری است. رویکرد شرکت ملی نفت 
برای استفاده از شرکت دانش بنیان، افزایش تولید، بهره وری و 
تولید محصوالت جدید اســت. معاون وزیر نفت اضافه کرد: باید 
راه ورود به فناوری های باالتر و مسیرهای جدید استفاده کنیم 
و ســه مدل برای اســتفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
طراحی کردیم که در حال اجرا اســت. وی تاکید کرد: نخستین 
مدل این اســت که از توانمندی یک شرکت دانش بنیان در یک 
قرارداد مانند احیای چاه های کم بازده یا ساخت بار اول استفاده 
کنیم.خجسته مهر تاکید کرد: مدل دوم این است که به زنجیره 
ای از شــرکت های دانش بنیان در بحث ساخت و توسعه شکل 
دهیم.وی به تشکیل جی سی های فناورانه مدل سوم اشاره کرد 
و گفت: این جی ســی ظرفیت ایجاد صدها شرکت دانش بنیان 
را دارد و در حال بررســی هستیم که چه مجموعه ای می تواند 
در این زمینه عهده دار مســوولیت شود.مدیرعامل شرکت ملی 

نفت به تقویت صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر اشاره کرد 
و افزود: در حال ســپرده گذاری با سود صفر درصد در بانک ها 
برای حمایت از شرکت های دانش بنیان هستیم.وی اضافه کرد: 
همچنین باید موضوع مالکیت معنوی را تقویت و ریسک فناوری 
ها را بیمه کنیم.  خجسته مهر با تاکید بر توسعه حداکثری نفت 
و گاز و استفاده از توان شرکت های ایرانی، گفت: اکنون شرکت 
های اکتشاف و تولید ایرانی شکل گرفته اند و می توانیم به این 
شــرکت ها اتکا داشته باشــیم.وی افزود: توسعه فاز دوم میدان 
آزادگان شــمالی و طرح در حال اجرای آزادگان جنوبی را طی 
یک قرارداد با مجموعه ای از شــرکت های اکتشاف و تولید به 
ارزش ۷.5 میلیارد دالر به شــکل کنسرسیوم در چند ماه آینده 
امضا خواهیم کرد.معاون وزیر نفت تاکید کرد: این سرمایه گذاری 
بر اقتصاد نیز موثر است و این تصمیمی است که در وزارت نفت 
گرفته شــده و از کارهای مقدماتی عبــور کرده ایم و از حداکثر 
قابلیت های داخل کشــور استفاده خواهیم کرد. وی به همکاری 
با بانک مرکزی، بورس انرژی و ســازمان برنامه و بودجه اشــاره 

کرد و گفت: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، مردمی سازی 
اقتصاد و مشــارکت مردم در فروش نفت در دســتور کار است. 
خجســته مهر با تاکید بر اینکه این روش ظرفیت های جدید را 
برای شــرکت ملی نفت برای شیوه های فروش دارد ، ادامه داد: 
شرکت ملی نفت ایران در صدد توسعه بازاراهای فروش نفت خام 
و میعانات گازی در بورس انرژی با نام گواهی سپرده کاالیی نفت 
است.وی تاکید کرد: باعث می شود عموم مردم با شکل نوین از 
پس انداز و سرمایه گذاری رو به رو باشند.معاون وزیر نفت افزود: 
با وجود تالش هایی که در گذشــته انجام شده، اما این موضوع 
مهم در بازارهای ایران شــکل نگرفته بود و راه های دستیابی به 
بازارهای ملی ایجاد می شــود و مردم قادر می شوند بخشی از 
دارایی های خود را به صورت اوراق بهادار با پشتوانه نفت سرمایه 
گذاری کننــد.  وی گفت: ایران به راحتی این اوراق را می تواند 
در بازار داخلی ایجاد کند و گشایشی برای فروش نفت و کنترل 
تورم و ایجاد رونق اقتصادی در ســطح کالن باشد. خجسته مهر 
با اشــاره به اینکه نقدینگی باالیی در کشــور وجود دارد که می 

توان برای توســعه صنعت نفت اســتفاده کرد، افزود: باید بلوک 
های مهم نقدینگی را کشــف کنیم. وی اظهار داشــت: جهش 
و تحول پتروشیمی این نیســت که ظرفیت های بدون پشتوانه 
خوراک ایجاد کنیم، بنابراین باید منابع مالی برای تولید خوراک 
ایجاد شود. بخش پایین دستی حداقل برای تامین خوراک مورد 
نیاز خود در بازه 20 تا 25 ســال، ســرمایه گذاری انجام دهند.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه هلدینگ های پتروشیمی سود 
باالیی دارند و ما خواستیم سود پتروشیمی در بخش باالدستی 
ســرمایه گذاری کنند تا عالوه بر دریافت اصل و فرع پول، برای 
20 سال تضمین خوراک داشــته باشند، گفت: در اسفند سال 
گذشته نزدیک 500 میلیون یورو برای جمع آوری گازهای مشعل 
و تامین خوراک بیدبلند خلیج فارس انجام شــد.وی تاکید کرد: 
فردا تفاهم نامه ای با چند هلدینگ پتروشــیمی به ارزش ســه 
میلیارد دالر امضا می شود و در مدت 6 ماه اطالعات این میادین 
در یک قرارداد محرمانگی در اختیار آنها قرار می گیرد. این مقام 
مسوول با تاکید بر اینکه سهم شرکت ملی نفت ایران از قراردادها 
ی نفتی ۹.4 میلیارد دالر است، گفت: حدود 4.5 میلیارد دالر آن 
قرارداد است و بقیه تفاهم نامه است.خجسته مهر افزود: در میدان 
ارش مصوبه شــرکت ملی نفت ایران را داریم تا با انتقال سکو و 
دکل حفاری را انجام دهیم. طرح توسعه اولیه میدان آرش نهایی 
است و با انتقال دکل کار شروع می شود. وی با اشاره به افزایش 
طرفیت تولید نفت ایران به 5.۷ میلیون بشکه در روز ادامه داد: 
مهمترین الزام آن سرمایه گذاری است که دو روش در این زمینه 
وجود دارد.معاون وزیر نفت تاکید کرد: آرمان گرایانه این است که 
سرمایه گذاری از باالبه پایین باشد اما واقع گرایانه سرمایه گذاری 
باید از پایین به باال باشد و مخزن به مخزن شامل نگه داشت توان 
تولید و افزایش طرفیت تولید خواهد بود. وی افزود: برای رسیدن 
به ظرفیت تولید 5.۷ میلیون بشکه، باید ۹0 میلیارد دالر سرمایه 
گذاری انجام شود. خجسته مهر با اشاره اینکه بازار نفت انعطاف 
پذیر اســت، گفت: نفت لزوما کاالی اقتصادی نیســت و اکنون 
قیمت نفت از کانال 100 دالر عبور کرده است.وی ادامه داد: قبال 

از ما نفت می خریدند اما ما امروز نفت می فروشیم.

بانــک بارکلیز پیش بینی کرد در صورت 
توقــف کامــل واردات گاز از روســیه به 
اروپــا، ارزش یــورو از دالر آمریکا کمتر 
خواهد شــد.به گــزارش ایســنا، بانک 
ســرمایه گذاری بارکلیز پیش بینی کرد 
اگر روســیه عرضه گاز به اروپا را به طور 
کامل متوقف کنــد، اقتصاد منطقه یورو 
با ســهمیه بندی انرژی روبرو خواهد شد 
و ارزش یورو در برابر دالر آمریکا ســقوط 
در  بارکلیز  کرد.اقتصاددان هــای  خواهد 
یادداشــتی نوشــتند: اقتصاددان های ما 
بــرآورد کردند که از دســت رفتن کامل 
عرضه روســیه به همراه ســهمیه بندی 
گاز موجــود، باعث کاهــش بیش از پنج 
درصدی تولید ناخالــص داخلی منطقه 
یــورو در مدت یک ســال خواهد شــد. 
بعالوه، اگر روســیه عرضه گاز طبیعی به 
اروپــا را متوقف کند، نرخ یــورو در برابر 
دالر آمریکا ریــزش خواهد کرد. از زمان 
آغاز جنگ در اوکراین، ارزش یورو حدود 
هشت درصد افت کرده و در حال حاضر 

یک دالر و سه سنت است.روسیه عرضه 
گاز به لهستان و بلغارستان که دو کشور 
عضو اتحادیه اروپا هستند را متوقف کرده 
و ظاهرا تهدید کرده اســت عرضه گاز به 
فنالند را به دلیل تصمیم این کشور برای 
درخواست عضویت در ناتو، قطع خواهد 
کرد.در حالی که بعضی از خریداران مانند 

لهستان و بلغارستان حاضر نشده اند پول 
گاز روســیه را به روبل پرداخت کنند اما 
خریداران دیگر بــرای پرداخت به روبل 
آماده شده اند.یک منبع آگاه در گازپروم 
پنج شنبه گذشته به بلومبرگ گفت: 10 
خریدار دیگر گاز روســیه طبق دســتور 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، 

حسابهایی در گازپروم بانک برای پرداخت 
پول گاز به روبل گشــوده اند. تاکنون 20 
شــرکت از اروپا حساب هایی در گازپروم 
بانک افتتــاح کرده اند و 14 خریدار دیگر 
خواستار اســناد الزم برای افتتاح چنین 
حسابهایی شده اند.همزمان، روبرت هابک، 
وزیر اقتصاد آلمان پنج شــنبه گذشته به 
پارلمان این کشور اعالم کرد روسیه عرضه 
گاز به زیرمجموعه گازپروم که آلمان در 
آوریل تحت کنترل خود درآورد را متوقف 
کرده است.با این حال وزیر اقتصاد آلمان 
در اظهاراتی مدعی شد: آلمان اگر مخازن 
گاز را پــر کند، می توانــد در برابر توقف 
عرضه گاز روســیه تاب بیــاورد. وی در 
مصاحبــه با ویرتشــافتس ووچه توضیح 
داد: آلمان تحت ســه شرط می تواند در 
برابر توقف احتمالی عرضه گاز از ســوی 
روسیه تاب بیاورد: تاسیسات نگهداری گاز 
را پیش از آغاز فصــل گرمایش پر کند، 
افزودن به ظرفیت واردات LNG را نهایی 
کند و مصرف انرژی خود را کاهش دهد.

در صورت توقف صادرات گاز روسیه به اروپا

یورو نقره داغ می شود!

کمیته آمادگی اضطراری فنالند اعالم کرد برای قطع احتمالی عرضه گاز طبیعی روســیه آماده شده است.به گزارش ایسنا، یک 
روزنامه فنالندی پنج شــنبه گذشته گزارش کرده بود سیاستمداران فنالندی نسبت به احتمال قطع صادرات گاز روسیه در روز 
جمعه هشدار داده اند.آنتی کایکونن، وزیر دفاع فنالند، به خبرنگاران گفت: نمی تواند این گزارش را تایید کند و همزمان، کرملین 
اعالم کرد گزارش این روزنامه ساختگی بوده و تاکید کرد شرکت دولتی گازپروم یک تامین کننده گاز مطمئن مانده است.شرکت 
دولتی گازگرید فنالند هم هیچ نشانه ای از اختالل عرضه گاز روسیه در روز جمعه مشاهده نکرده است.با این حال کمیته آمادگی 
اضطراری فنالند در بیانیه ای اعالم کرد فنالند آماده توقف واردات گاز طبیعی از روسیه است. این کشور عمده گاز مورد نیازش را 
از روسیه وارد می کند اما گاز تنها پنج درصد از مصرف انرژی ساالنه فنالند به حساب می آید. اما از دست رفتن این عرضه گاز روسیه به معنای آن است که شرکتهای 
فعال در حوزه های جنگلداری، شیمیایی و غذا، باید منابع انرژی دیگری پیدا کنند یا در حجم تولید خود تغییر دهند.موسسه کپیتال اکونومیکس در یادداشتی اعالم 
کرد: به نظر می رسد فنالند آمادگی آن را دارد که واردات LNG را جایگزین گاز روسیه کند. بنابراین در حالی که اقتصاد فنالند در مقایسه با سایر اقتصادهای منظقه 
یورو بابت از دست رفتن تجارت با روسیه، آسیب شدیدتری خواهد دید اما تاثیر مستقیم توقف عرضه گاز روسیه اندک خواهد بود.مقامات فنالند در یک تغییر موضع 
تاریخی که ناشی از حمله روسیه به اوکراین بود، پنج شنبه گذشته اعالم کردند این کشور باید درخواست کند بدون تاخیر به اتحاد نظامی ناتو ملحق شود.مسکو اعالم 

کرد این اقدام یک تهدید است و این کشور آماده پاسخگویی خواهد بود.

قیمت نفت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر صعود قیمت بنزین آمریکا به رکورد جدید، مهیا شــدن چین برای کاهش محدودیتهای 
کرونایی و نگرانی سرمایه گذاران از کمبود عرضه در صورت ممنوعیت واردات نفت روسیه به اروپا، چهار درصد افزایش یافت.به گزارش ایسنا، 
بهای معامالت نفت برنت با چهار دالر و 10 سنت معادل 3.8 درصد افزایش، در 111 دالر و 55 سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با چهار دالر و 36 سنت معادل 4.1 درصد افزایش، در 110 دالر و 4۹ سنت در هر بشکه بسته شد. این 
باالترین قیمت نهایی وست تگزاس اینترمدیت از 25 مارس و سومین رشد هفتگی متوالی این شاخص بود. نفت برنت برای نخستین بار 
در سه هفته اخیر، با کاهش هفتگی روبرو شد.بهای معامالت بنزین آمریکا پس از این که ذخایر بنزین هفته گذشته برای ششمین هفته 

متوالی کاهش پیدا کرد، به باالترین رکورد همه زمانها رسید.رابرت یاوگر، مدیراجرایی شرکت معامالت انرژی در شرکت میزوهو در این باره گفت: از مارس ذخایر بنزین آمریکا رشد 
نکرده است و تقاضا برای بنزین با آغاز فصل رانندگی تابستانی در تعطیالت روز یادبود آمریکا، افزایش پیدا خواهد کرد.انجمن خودروی آمریکا اعالم کرد قیمت جایگاههای سوخت 
روز جمعه به 4.43 دالر در هر گالن برای بنزین و 5.56 دالر برای دیزل صعود کرد.قیمتهای نفت تحت تاثیر احتمال ممنوعیت واردات نفت روسیه به اتحادیه اروپا و محدود شدن 
عرضه از یک سو و نگرانیها نسبت به شیوع دوباره پاندمی کووید و متاثر شدن تقاضای جهانی برای سوخت از سوی دیگر، نوسان پیدا کرده اند.لوییس دیکسون، تحلیلگر ریستاد 
انرژی در این باره گفت: اگر تحریم اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه اجرا شود، ممکن است سه میلیون بشکه در روز نفت روسیه از بازار حذف شود و جریان تجارت جهانی تغییر 

کرده و باعث وحشت و نوسان شدید قیمتها در بازار شود.مسکو هفته گذشته شرکتهای انرژی اروپایی متعددی را هدف تحریم قرار داد.

قیمت نفت همسو با بنزین جهش یافتفنالند برای قطع احتمالی صادرات گاز روسیه آماده شد

در جریان نخستین روز از بیست و ششمین 
نمایشــگاه صنعت، نفت، گاز، پتروشــیمی 
و پاالیش تهران، مدیرعامل شــرکت نفت 
و گاز ارونــدان به همراه دیگــر مقامات و 
مدیــران وزارت نفت و شــرکت ملی نفت 
ایران از آخرین دســتاوردهای صنعت نفت 
کشــور بازدید کرد.به گزارش نفت آنالین 
به نقل از روابط عمومی شــرکت نفت و گاز 
اروندان، صبح امروز 23 اردیبهشت 1401، 
بیســت و ششمین نمایشــگاه بین اللملی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران پس 
از یک ســال وقفه به علت محدودیت های 
کرونایی، با شعار »نفت دانش بنیان، تولید 

ایرانــی، صادرات جهانی«، بــا حضور جواد 
اوجی، وزیر محترم نفت، محمدباقر قالیباف، 
رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی، محسن خجســته مهر، مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل شرکت 
نفــت و گاز اروندان و دیگر مدیران ارشــد 
صنعت نفت در محل دائمی نمایشگاه های 
یافت.مدیرعامل  تهران گشایش  بین المللی 
شــرکت نفــت و گاز ارونــدان و جمعی از 
مدیران ارشد این شرکت با حضور در اولین 
روز از این نمایشــگاه از غرفه های شرکت 
هــای حاضــر بازدید به عمــل آوردند و از 
نزدیک در جریان دســتاوردها، تولیدات و 

پروژه  های در حال اجرای این شرکت ها قرار 
گرفتند.مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان 
در این بازدید بــا تاکید بر موضوع حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان به عنوان یک 
راهبرد مهم، بیان داشــت: این نمایشــگاه، 
دستاوردهای بســیار قابل توجهی از تالش 

هــای اینگونه شــرکت هــا و مراکز علمی 
را معــرض دید قرار خواهــد داد که از این 
فرصــت و ظرفیت داخلی در زمینه افزایش 
تولید و حفظ صیانتی مخازن نفتی باید بهره 
جســت.عبداهلل عذاری اهوازی تصریح کرد: 
برابر با فرمایشــات مقام معظم رهبری و در 
مسیر تحقق شــعار امسال، صنعت نفت در 
چارچوب سیاست های دولت سیزدهم، در 
تالش برای فن آور شدن و ایجاد بهره وری 
هرچه بیشتر در فرآیندهای تولیدی است. 
ایشان در ادامه با تاکید بر اینکه تولید دانش 
بینان یک اســتراتژی محوری این شرکت 

برای انجام وظایف خود است.

بازدید مدیرعامل اروندان از نمایشگاه نفت تهران
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گزیده خبر

با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو؛
جلسه کمیته سرمایه گذاری ایمیدرو با 
محوریت توسعه زیرساخت برگزار شد

جلسه کمیته سرمایه گذاری ایمیدرو با محوریت توسعه زیرساخت طرح ها و با 
حضور وجیه اهلل جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومی ایمیدرو، برنامه ریزی برای مشــارکت در احداث نیروگاه برق در برخی 
طرح ها و اختصاص بودجه به توســعه زیرســاخت های منطقه ویژه اقتصادی 
کاشان از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.همچنین فراخوان جذب 
سرمایه گذار برای توسعه حوزه عناصر نادر خاکی، از دیگر مسائل مطرح شده در 

کمیته سرمایه گذاری ایمیدرو بود.

هدیه مجتمع فوالد خراسان به آموزش و 
پرورش شهرستان فیروزه

مجتمع فوالد خراســان در راســتای همــکاری های 
خــود با ادارات منطقه، به ویژه حــوزه تعلیم و تربیت 
شهرستان های نیشــابور و فیروزه، تجهیزات اداری را 
به ارزش تقریبی ۲میلیــارد ریال به آموزش و پرورش 
شهرستان فیروزه اهدا کرد.مدیر روابط عمومی مجتمع 

فوالد خراسان با بیان این که اهدای این اقالم از محل لوازم مازاد اداری شرکت، 
با توجه به تاکیدات  مدیرعامل شــرکت، جناب آقای دکتر غفوری در راســتای 
همیاری های مستمر با جامعه پیرامونی و رفع برخی از کمبودهای حوزه آموزش 
و پرورش شهرســتان فیروزه به این اداره تقدیم شده است، افزود: امیدواریم این 
لوازم اداری کمکی موثر به همکاران آموزش و پرورش در تجهیز مدارس بوده و 

در آموزش هرچه بهتر آینده سازان کشورمان مفید واقع شود.

مدیر کل استاندارد استان:
کیفیت محصوالت ذوب آهن اصفهان در 

منطقه رقیب ندارد
محمود فرمانی مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان و هیأت همراه با حضور در 
ذوب آهــن اصفهان و بازدید از خط تولید شــرکت با مهنــدس ایرج رخصتی 
مدیرعامل شرکت و تعدادی از معاونین دیدار و گفتگو کرد .مهندس رخصتی در 
این دیدار با اشاره به این که محصوالت فوالدی به سبب استفاده در حمل و نقل 
عمومی و مصارف ساختمانی، باید دارای استاندارد و کیفیت عالی باشند زیرا به 
امنیت مردم گره خورده اســت، گفت: محصوالت ذوب آهن اصفهان از دیرباز به 
لحاظ کیفیت و این شرکت در رعایت استانداردهای مربوطه و همچنین تدوین 

استانداردهای ملی در حوزه صنعت فوالد از شهرت ویژه ای برخوردار است 

مدیرعامل بهمن دیزل،برای تولید امپاور 26 
تن برنامه داریم

بهمن دیزل قصد دارد عالوه بر معرفی محصوالت جدید، حجم تولیدات خود را 
طی یک سال تا دو برابر افزایش دهد.مدیر عامل بهمن دیزل در همین رابطه از 
تولید امپاور ۲6 تن و کامیونت فورس 1۲ تن خبر داد. وی همچنین از تصمیم 
اخیر دولت مبنی بار واردات کامیون های دست دوم انتقاد کرد و تذکر داد چنین 
کاری کشور را به گورستان کامیون کاکرده تبدیل خواهد کرد. حسین خضری 
مدیرعامل بهمن دیزل در نشست خبری خود گفت: بهمن دیزل سهم مهمی در 
خودروهای دیزل کشور دارد. ما در بهمن دیزل سبد کاملی از محصوالت تجاری 
و مســافری را تدارک دیده ایم. سال گذشته کامیون امپاور را تولید کردیم و در 

سال آینده کامیونت 1۲ تن فورس را تولید خواهیم کرد. 

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:
حمایت بانک ها برای تامین نقدینگی

مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا با تاکید بر اینکه این مجموعه در راستای 
تحقق فرمایشــات مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری نیازمند حمایت بانک 
ها برای تامین نقدینگی اســت، گفت: اگر بانک ها نســبت به تزریق نقدینگی 
به صنعت کشــور اقدام کنند، تولید رونــق می گیرد و در پی آن ضمن افزایش 
اشتغال می توان شعار سال جاری »سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« را 
به درستی اجرا و عملی کرد. به گزارش سایپانیوز، محمدعلی تیموری در بازدید 
اعضای هیات مدیره و مدیران ارشــد بانک ملــی از مرکز تحقیقات و نوآوری و 
خطوط تولید محصوالت سایپا، گفت: بهمن ماه سال گذشته، مقام معظم رهبری 
در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی، کارآفرینان به دو نکته بسیار 
مهم اشاره کردند که اولین آن ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل و دومین 
آن تســهیالت دهی بانک ها منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید باشد؛ گروه 
خودروسازی سایپا برای آنکه بتواند منویات رهبر انقالب را عملیاتی کند، نیازمند 
تزریق تســهیالت و حمایت بانک ها است.او با بیان اینکه طی سه سال اخیر و 
در ماه اسفند شــورای پول و اعتبار تسهیالتی را برای خودروسازان در نظر می 
گرفت، اما سال گذشته چنین اتفاقی دنبال نشد، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات 
مقام معظم رهبری و 8 فرمانی که رئیس جمهور 11 اسفندماه در راستای توسعه 
صنعــت خودرو و  افزایش تولید خــودرو ابالغ کردند، ضرورت دارد که بانک ها 
همراهی بیشــتر با بخش تولید و صنعت کشور داشــته باشند.مدیرعامل گروه 
خودروســازی سایپا با تاکید بر اینکه این مجموعه پس از ابالغ 8 فرمان رئیس 

جمهور برنامه ریزی مناسبی انجام داد.

در 11 ماهه سال گذشته
بیش از 2.۳ میلیارد دالر صرف معافیت 

گمرگی ماشین آالت شد
در 11 ماهه ســال 1۴۰۰ بیش از دو میلیارد و ۳۳۰ میلیون دالر صرف 
معافیت گمرکی ماشــین آالت، ماشین آالت مستعمل و مواد اولیه شده 
که معادل نزدیک به پنج درصد کل واردات کشــور در 11 ماهه ســال 
گذشــته بوده اســت.به گزارش ایسنا، بر اســاس ماده 11۹ قانون امور 
گمرکــی و تفاهم نامــه بین گمرک و وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
)صمت(، واحدهای تولیدی مجاز می توانند در صورت تائید عدم ساخت 
داخل از معافیت حقوق ورودی ماشین آالت استفاده کرده و در حداقل 
زمان ممکن ماشــین آالت و تجهیــزات خطوط تولید خود را از گمرک 
ترخیص کنند. البته براســاس تعهدی که متقاضــی ارائه می کند، باید 
ماشین آالت و مواد اولیه وارداتی را در محل واحد صنعتی موضوع پروانه 
نصب کند.اما در بودجه امسال این معافیت لغو شد. در بند)ص( تبصره 
6 قانون بودجه 1۴۰1 وزارت اقتصاد موظف شده که حقوق ورودی کلیه 
ماشــین آالت و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را وصول 
کند.بر این اســاس می توان با اســتفاده از آمار مبالغی که سال گذشته 
صرف معافیت گمرکی تجهیزات صنعتی شــده، دید که با اعمال قانون 
بودجه ســال جاری، چه مبلغی از این راه آزاد شــده است.جدیدترین 
آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت )صمت( نشان 
می دهد در 11 ماهه ســال قبل ۳۲1۵ فقره مجوز برای ماشین آالت و 
۵۰۰ ماشــین آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکی به ارزش بیش از 
دو میلیــارد دالر و ۲1۹ میلیون و ۵۷۰ دالر صادر شــده که به ترتیب 
نســبت به مدت مشابه ســال قبلش به لحاظ تعداد ۷.۷ و 1۰.۹ درصد 
کاهش داشته است. اما ارزش مجوزهای معافیت گمرکی ماشین آالت و 
ماشین آالت مستعمل در این مدت به ترتیب 18.۹ و ۲.1 درصد نسبت 
به 11 ماهه اول ســال 1۳۹۹ افزایش یافته است.همچنین در این مدت 
8۴1 فقره مجوز مواد اولیه مشــمول معافیــت گمرکی به ارزش 1۰6 
میلیون و 66۰ هزار دالر صادر شــده که به لحاظ تعداد نسبت به صدور 
816 فقره در مدت مشابه ســال 1۳۹۹ حدود ۳.1 درصد رشد داشته، 
امــا ارزش این مجوزها نســبت به 11 ماهه ســال قبلش 11.۵ درصد 
کاهش یافته اســت.بر این اساس در مجموع بیش از دو میلیارد و ۳۳۰ 
میلیون دالر در 11 ماهه سال گذشــته صرف معافیت گمرکی ماشین 
آالت، ماشــین آالت مستعمل و مواد اولیه شده است. البته این مبلغ در 
کل ســال 1۴۰۰ بیش از این مبلغ اســت.کل واردات در 11 ماهه سال 
قبل معادل بیــش از ۴6.۵ میلیارد دالر بوده که یعنی مبلغی که صرف 
معافیت گمرکی تجهیزات تولید می شــده، معادل نزدیک به پنج درصد 

کل واردات کشور در 11 ماهه سال قبل بوده است.

جزئیات کاالبرگ الکترونیک

قائممقاموزیرصمت:سختافزارجدیدیبنامکاالبرگایجادنمیشود
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که سخت افزار 
جدیدی بنام کاالبرگ ایجاد نمی شود، بلکه از زیرساخت های 
موجــود مانند کارت های بانکی اســتفاده خواهد شــد و در 
مرحله ای که سامانه تکمیل و اعالم شود، افراد مایل به دریافت 

کاالی ارزان، می توانند به مکان های مشخص مراجعه کنند.
بــه گزارش ایســنا، محمدصادق مفتح در یــک گفت وگوی 
رادیویی با بیان اینکه تعبیر نادرستی از کاالبرگ الکترونیکی 
شده، اظهار کرد: یکی از طرح های دولت این است که به جای 
پول نقد، یارانه را در قالب کاالی ارزان عرضه کند تا مطمئن 
شویم میزان گوشت، شیر و غیره که بر اساس استانداردهای 
بهداشتی، یک خانواده باید دریافت کند، دریافت کرده است. 
این یک حلقه تکمیلی پرداخت یارانه ها است. اما بعد از اینکه 
امکانات زیرساختی فراهم شد، به افراد اختیار داده می شود که 
هم بتوانند به صورت ریــال و هم به صورت کاال این یارانه را 
دریافت کنند.وی افزاد: یعنی افراد می توانند به جای اینکه پول 
را دریافت کنند و مرغ با قیمت باالتر بخرند، در یک کیلوگرم 
مشخص به ازای هر نفر کاالهای اساسی را ارزان تر بخرند. این 
امکان به مرور زمان فراهم خواهد شد. بر این اساس دهک فرد 
و یارانه تخصیص داده شده به او با کد ملی مشخص می شود. 
اما چیزی به اسم کوپن بانکی وجود نخواهد داشت. بلکه نظام 
سبد کاال مبتنی بر کارت های بانکی که در اختیار مردم هست، 
اجرا می شود. با این روش بعد از تکمیل سامانه، افراد مایل به 
دریافت کاالی ارزان، می توانند به مکان های مشخص مراجعه 
کنند. این طرح در حال تکمیل اســت اما فعال صرفا پرداخت 
پول مستقیم انجام می شود.وی همچنین از تشکیل ستادی در 
وزارتخانه برای برنامه ریزی مراحل تولید شامل تأمین و حمل 
مواد اولیه بــه کارخانه ها و آمادگی کارخانه ها برای تولید ۲۴ 
ســاعته خبر داد و اظهار کرد: این موضوع به ویژه در خصوص 
روغن نباتی انجام شده اشت. اکنون روغن به طور گسترده در 
فروشــگاه ها موجود اســت و هر مقدار هم که تقاضای خرید 

افزایش یابد، آمادگی برای تولید و جایگزینی وجود دارد.
قائم مقــام وزیر صمــت در امور بازرگانی بــا بیان اینکه هیچ 
کمبودی در مواد اولیه نیست و به تبع آن نیز مشکلی در تولید 

و عرضه وجود نخواهد داشــت، تصریح کرد: نظام حمل ونقل 
کشــور نیز آمادگی حمل این کاالها را دارد. البته خریدهای 
هیجانی در روزهای نخست اجرای طرح، قابل پیش بینی بود، 
امــا ضرورتی ندارد، زیرا هیچ اختاللی در تولید پیش نخواهد 
آمد و روند تولید و توزیع استمرار خواهد داشت.قائم مقام وزیر 
صمت نگرانی ها در زمان نوســان قیمت ها را طبیعی توصیف 
کرد و گفــت: البته در فاصله خیلی کمی، کســانی که کاال 
ذخیره ســازی کرده اند با اطمینان از شرایط بازار، تا مدتی در 
بازار نخواهند بود و از ذخیره خود استفاده خواهند کرد و این 
موضوع باعث می شود که پس  از این استقبال زیاد از خرید، در 

بازار رکود داشته باشیم و فراوانی کاال بیشتر شود.

روغن در فروشگاه های زنجیره ای هست؛ ممکن است 

در برخی صنوف نباشد
مفتح ابراز امیدواری کرد که تا حدود سه روز آینده این هیجان 
فروکش کرده و بازار آرام شود و گفت: روغن در فروشگاه های 
زنجیره ای که نظام توزیع متمرکز اســت موجود است، اما با 
توجه به این که نظام سیستم اصناف، نظام متمرکزی نیست، 
ممکن است در یک واحد صنفی روغن نباشد. در اصناف نیز 
در صورت اتمام روغن به سرعت جایگزینی انجام خواهد شد. 
چراکــه تولید روغن بعد از اعــالم قیمت های جدید افزایش 

یافته و ۲۴ ساعته شده است.

مبلغ یارانه برای جاماندگان محفوظ است
قائم مقام وزیر صمت در امــور بازرگانی در خصوص اعتراض 
نســبت به دهک بندی صورت گرفته و دریافت نکردن یارانه 

جدید از ســوی برخی افراد نیز توضیح داد: با توجه به این که 
ارزش یارانه به علت تورم در سال های گذشته به شدت کاهش 
پیــدا کرده بود، بخش زیادی از خانواده ها به علت این که فکر 
می کردند رقم یارانه، رقم قابل توجهی نیست، تغییرات جدید 
خود را در حدود سه ســال گذشته در سامانه درج نکرده اند، 
اما اکنون که رقم ها اصالح شــده و افزایش یافته، کسانی که از 
این اصالح اطالعات عقب مانده اند، مشتاق هستند که این کار 

را انجام دهند، بنابراین فشار زیادی به سامانه واردشده است.
مفتح یادآور شد: به همین علت تا سه ماه آینده امکان ثبت نام 
و ویرایــش اطالعات در ســامانه hemayat.mcls.gov.ir  وجود 
خواهد داشــت و مبلغ یارانه برای افرادی که اطالعات آن ها 
تائید شود از روز اول پرداختی ها، محفوظ است. این یارانه به 
بیش از 8۵ درصد افراد تعلق می گیرد و تنها به کسانی که در 
گروه 1۰ درآمدی قرار می گیرند مبلغ کمتری پرداخت خواهد 
شــد که تشــخیص آن هم نیز مالک هایی از جمله گردش 

حساب، معامالت انجام شده و غیره دارد.

ســامانه 124 برای دریافت شــکایت های مردمی از 
واحدهای صنفی

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در مورد نظارت بر عرضه 
کارخانه ها نیز اظهار کرد: از پایان هفته گذشــته به طور ویژه 
کارخانه ها و شبکه توزیع مورد بازرسی قرار گرفت و سه گروه 
بازرسی مشترک انجام شــد و حجم بازرسی ها 1۰ برابر شد؛ 
همچنین نمایندگانی برای پایش مســتمر عرضه کارخانه ها، 
مستقر شــدند تا از کار ۲۴ ساعته آن ها مطمئن شوند و این 

کار تا زمانی که بازار آرامش پیدا کند، ادامه خواهد داشت.
به گفته این مقام مسئول مردم می توانند تخلفات گران فروشی 
در غیر از اقالم چهارگانــه ای که اصالحات قیمت روی آن ها 
انجام شده را به سامانه 1۲۴ گزارش دهند و با سازوکار جدید 
این سامانه که امکان نرم افزاری آن ایجادشده است، شکایات 
به صورت مستقیم از طریق سامانه سیمبا به تعزیرات حکومتی 
منتقل می شــود، ضمن آن که شماره تلفن 1۲۴ نیز به صورت 

شبانه روزی شکایات را دریافت و رسیدگی خواهد کرد.

اتحادیــه  رییــس  ایرنــا-  تهــران- 
نمایشــگاه داران خــودرو تهران معتقد 
اســت عملی شــدن واردات خودرو به 
کشــور گامی مثبت برای تنظیم بازار 
اســت که در مدت زمــان کوتاهی به 
ریزش قیمت ها خواهد انجامید.»سعید 
موتمنی« دیروز )شنبه( در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: همزمان با 
ورود نخستین سری خودروهای وارداتی 
به کشــور که احتمــاال از ۲ ماه آینده 
اتفاق بیفتد، قیمت ها شکســته خواهد 
امروز  شد.این مقام صنفی تصریح کرد: 
خودروهای خارجی در کشور با سه برابر 
قیمت های جهانی معامله می شــوند و 
این قیمت ها برای خودروهای کارکرده 
و دســت دوم به مراتب بیشتر است.وی 
بیان داشــت: ورود خودروهای خارجی 

در ادامه بــه کاهش قیمت خودروهای 
مونتــاژی و داخلی خواهــد انجامید.

موتمنی خاطرنشــان کرد: امروز یا فردا 
شــرایط واردات خــودرو اعالم خواهد 
شــد و اگر آن طــور کــه وزیر صمت 
وعده کرده خودروهــای ارزان قیمت و 
اقتصادی وارد شــود یا حتــی واردات 
خودروهــای کارکرده و دســت دوم در 
مقطعی اجازه داده شود، بر قیمت ها و 
تنظیم بازار تاثیرگذار خواهد شــد.وی 
در عین حال تاکید کرد: ورود خودروها 
به کشور باید با تعرفه های پایین اتفاق 
بیفتــد که در این صــورت به نفع بازار 
بود.رییس  و مصرف کنندگان خواهــد 
اتحادیه نمایشگاه داران خودرو پایتخت 
خاطرنشان کرد: حتی برندهای خوش نام 
و معتبــر جهان از جملــه تویوتا، کیا، 

نیســان و غیــره، خودروهــای متنوع 
ارزان قیمت در بــازه قیمتی 1۲ تا ۲۰ 
هزار دالر دارند که قابلیت واردات دارند.

وی در خصوص مطرح شــدن واردات 
خــودرو با تعرفه صفر از ســوی برخی 
کارشناسان در مقطع فعلی، تصریح کرد: 
حتی مطرح شدن این موضوع می تواند 
همین امروز قیمت ها را تا اندازه زیادی 
بشــکند.موتمنی اظهار داشت: کاهش 
تعرفه های گمرکی، هزینه های اســقاط 
خودرو، شماره گذاری و سایر هزینه های 
متفرقه، می تواند سیاست واردات خودرو 
برای تنظیم و تعادل بخشــی به بازار را 
با موفقیت بیشــتری همــراه کند.وی 
یادآور شد:  در چند سال گذشته میزان 
عرضه خودرو دست کم ۴۵ درصد کمتر 
از تقاضای بازار بود، همچنین مدیریت 

عرضه از سوی خودروسازان سبب شد تا 
افزایش شدید قیمت ها در بازار را شاهد 
باشیم، همچنین بررسی نرخ تورم و نرخ 
ارز از مرداد ۹۷ تاکنون نشــان می دهد 
قیمت های کارخانه ای خودروها بیش از 
سطح تورم باال رفته است.موتمنی تاکید 
کرد: اگر امروز وضعیت واردات خودرو، 
نحوه و میزان واردات، قیمت خودروها، 
همچنین تعرفه های ورودی و هزینه های 
مترتب بر آن اعالم شود، می توان امیدوار 
بود نخستین خودرو تا دو ماه دیگر وارد 
بازار شــود.به گزارش ایرنا، روز گذشته 
»منوچهر منطقی« معاون صنایع حمل 
و نقل وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
گفــت: اگــر عرضه و تقاضــای خودرو 
متعادل شود، به طور قطع روی قیمت اثر 
خواهد داشت و پیش بینی ما این است 
که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت ها 
به نظر مشــتری نزدیک تر شود.واردات 
خودروهــای خارجی به کشــور پس از 

چهار سال ممنوعیت، آزاد شد.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران:
منتظر سقوط قیمت خودرو با شروع واردات باشید

طبق اعالم معاون تجــارت و خدمات وزارت صمت، 
همه کاالهای اساسی شامل روغن نباتی، گوشت مرغ، 
تخم مــرغ و لبنیات، اعم از تاریخ تولید قبل از تغییر 
قیمت هــا و بعد از آن، در حــال حاضر با قیمت های 
جدید عرضه می شــود.به گزارش ایسنا، علیرضا شاه 
میرزایی، معاون تجــارت و خدمات وزارت صمت در 
نامه ای به مدیران کل صنعــت، معدن و تجارت ۳1 
اســتان و جنوب کرمان اعالم کرد که در راســتای 
تقویت جریان تامین و توزیع کاالهای اساسی شامل 
روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات، مطابق 
تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشــور از تاریخ اجرای 
قیمت های مصــوب جدید، باید ایــن کاالها، اعم از 
تولیــد قبل از تاریخ ۲۲ اردیبهشــت 1۴۰1 و بعد از 
آن تاریخ با قیمت های جدید عرضه شود.وی همچنین 

تاکید کرده که نظارت های الزم نیز در رعایت ســقف 
قیمت های جدید اعالمی انجام می شود.گفتنی است 
چهارشنبه شب، مبلغ کمک معیشتِی واریز شده بابت 
ماه اول، از ساعات پایانی قابل برداشت و از پنجشنبه 

قیمت جدیــد روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات اعمال 
شد.بر این اســاس از روز پنجشنبه، ۲۲ اردیبهشت، 
قیمت هر کیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۵۹ هزار 
و8۰۰ تومــان و هر کیلوتخم مــرغ  ۳۹ هزار و8۰۰ 
تومان، است. همچنین قیمت روغن مایع  81۰ گرمی 
ســرخکردنی برای مصرف کننده به 6۲ هزار تومان و 
روغن مایع آفتاب گردان 81۰ گرمی پخت و پز به 6۳ 
هزار تومان رسید. در لبنیات نیز قیمت هر کیلو شیر 
خام ۳.۲ درصد چربی درب دامداری 1۲ هزار تومان، 
شیر نایلونی ۹۰۰  گرمی کم چرب برای مصرف کننده 
1۵ هزار تومان، شــیر پاستوریزه بطر یک لیتری کم 
چرب 18 هزار تومان، ماست دبه ای ۲.۵ کیلویی کم 
چرب ۴۹ هزار و8۰۰ تومان، پنیر UF نســبتا چرب 

۴۰۰ گرمی ۳۷ هزار تومان است.

تعیین تکلیف قیمت مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات تولید قدیم

جریان تجاری ایران با روســیه و اوکراین در دوماه 
ابتدایی جنگ بین دو کشور نشان می دهد که فقط 
واردات از روســیه افزایش داشــته است، صادرات 
به این کشــور و البته مجموع تجــارت با اوکراین 
افت تا بیــش از ۹۰ درصدی را ثبت کرده اســت.

به گزارش ایســنا، تنش های سیاسی بین اوکراین و 

روسیه در اواخر بهمن ماه سال گذشته شدت گرفت 
و عمال وارد جنگ شــدند، اتفاقــی که در وضعیت 
تجاری دو کشــور با سایر کشورها با توجه به اینکه 
تامین کنندگان بخشــی از کاالهای اساسی هستند، 
حائز اهمیت بوده اســت. ایران تا زمان شروع جنگ 
این دو کشــور یعنی در 1۰ ماهه اول سال گذشته، 
حدود دو میلیارد دالر با آنها تعامل تجاری داشــت 
که عمــده آن تا حدود 1.8 میلیــارد دالر  مربوط 
به روســیه بود. گندم، ذرت، جــو، دانه های روغنی 
از جمله اقالمی اساســی وارداتی ایران از روسیه تا 
زمان جنگ این کشــور بــوده و از اوکراین نیز هر 
چند محدودتر، کاالهایی مانند  گندم، ذرت، روغن 

آفتابگردان، ماشین آالت و یا برخی تجهیزات نفتی 
وارد کرده بود.با گذشــت حدود ســه ماه از شروع 
جنگ بیــن روســیه و اوکراین، وضعیــت تجاری 
ایران با این دو کشــور از گمرک ایران مورد بررسی 
قــرار گرفت و در همین رابطه، لطیفی-ســخنگوی 
گمرک- گزارشــی از تبادل تجاری با آنها در فاصله 
اســفند سال قبل تا پایان فروردین امسال، به ایسنا 

ارائه کرد.

تجارت 382.8 میلیون دالری با روســیه در 
دو ماه

بر اســاس این گــزارش، در دو ماه مورد بررســی، 

تجارت ایران و روســیه حــدود ۹۳۰.۴ هزار تن به 
ارزش بیش از ۳8۲.8 میلیون دالر بوده است.سهم 
واردات از روســیه ۷۵8.6 هزار تن به ارزش ۳۲1.۳ 
میلیون دالر بوده که نسبت به دو ماه اسفند 1۳۹۹ 
و فروردین 1۴۰۰ حدود 1۰۹ درصد در وزن و ۲۹ 
درصد در ارزش رشــد داشته است. در دوره مشابه 
سال گذشــته، حجم واردات ایران از روسیه ۳6۲.6 
هزار تن به ارزش ۲۴۹ میلیون دالر بوده اســت.از 
اقالم اساســی وارداتی ایران از روسیه در این مدت 

می توان به گندم و ذرت اشاره کرد.

کاهش 3۶ درصدی صادرات به روسیه

وضعیت صادرات ایران به روسیه در اسفند پارسال 
و فروردین امسال کاهشی بوده است؛   به طوری که 
1۷1.8 هزار تن به ارزش 61.۵ میلیون دالر صادرات 
انجام شده که نسبت به دوره مشابه قبل ۲۲ درصد 
در وزن و ۳6 درصد ارزش کاهش داشــته است. در 
دوره گذشته ۲۲۰.۹ هزار تن به ارزش ۹6.1 میلیون 

دالر صادرات به روسیه انجام شده بود.

واردات از اوکراین 98 درصد کم شد
اما جریان تجارت ایــران و اوکراین در دو ماه مورد 
بررسی کاهشی و در مجموع ۵.۹ هزار تن به ارزش 

۳.۴ میلیون دالر بوده است.

میزان واردات ایــران از اوکراین حدود ۵6۳ تن به 
ارزش ۵6۵.۷ هــزار دالر بوده اســت، در حالی که 

ایــران در ماه پایانی 1۳۹۹ و ابتدایی 1۴۰۰، حدود 
۲۰.۷ هــزار تن به ارزش بیــش از ۲۷ میلیون دالر 
واردات از اوکراین داشته است.بر این اساس واردات 
از اوکراین در اسفند پارسال و فروردین امسال، ۹۷ 
درصــد در وزن و ۹8 درصد ارزش کاهش داشــته 

است.

کاهش ۷۶ درصدی صادرات به اوکراین
صادرات ایران با این کشــور نیز کاهشی بوده است؛ 
به طوری که در این دوره ۵.۳ هزار تن به ارزش ۲.۹ 
میلیون دالر صادرات انجام شــده که 6۳ درصد در 

وزن و ۷6 درصد ارزش کاهش دارد.
در دوره مشــابه سال قبل صادرات ایران به اوکراین 
حدود 1۵ هزار تن به ارزش 1۲.۳ میلیون دالر بوده 

است.

جزئیات تجارت ایران با روسیه و اوکراین در زمان جنگ
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وزارت اطالعات اعالم کرد
مسدودسازی حساب های بانکی ۵۴۵ عامل غیرمجاز ارزی و رمزارز

با رصد و اشراف اطالعاتی بر شبکه دالالن غیرمجاز ارزی، معامالت پنهان و مشکوک 
ارزی و رمزارز کشــور، حساب های بانکی ۵۴۵ نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح 
کشــور شناسایی و مسدود شد.به گزارش ایسنا به نقل از وزارت اطالعات،  با رصد و 
رهگیری های اطالعاتی این وزارتخانه، ضمن اشراف بر شبکه دالالن غیرمجاز ارزی، 
معامالت پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور 
مقام قضائی، حســاب های بانکی ۵۴۵ نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور 
شناسایی و مسدود شدند. با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی 
در مدت اخیر، ۹۲۱۹ فقره حســاب بانکی با گردش بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال 
از این عناصر در ســطح کشور مسدود شد.وزارت اطالعات ضمن اعالم پایش دقیق 
و مســتمر فعالیت های غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز، به مردم شــریف ایران اطمینان می دهد که عالوه بر رهگیری و 
برخورد با عاملین التهاب در بازار ارز، همزمان و همراه با اجرای کامل اقدام ملّی مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها، اجازه 
سوء استفاده از فضای معامالت غیرقانونی و قاچاق کاالهای اساسی را نخواهد داد و از هیچ تالشی برای حفظ آرامش و ثبات 

بازارهای مرتبط با معیشت مردم دریغ نخواهد کرد.

گزیده خبر

مدیرعامل هلدینگ ماهان :
هدف ، تبدیل شدن به یکی از 10 شرکت 
برتر در صنایع معدنی تا سال 1۴0۴ است

مدیرعامل هلدینگ گســترش صنایع و معــادن ماهان اعالم کرد: هلدینگ 
ماهان درنظر دارد با بهره گیری از روش های فنی نوین و اســتفاده از نیروی 
انسانی توانمند و متخصص به یکی از ۱۰ شرکت برتر در حوزه سرمایه گذاری 
و توسعه معادن و صنایع معدنی کشور تا سال ۱۴۰۴ تبدیل شود.به گزارش 
روابط عمومی گروه مالی گردشگری، محمدحسین بصیری گفت: هلدینگ 
ماهان با اســتفاده از رویکرد علمــی و نظام مند به ایجاد »ســودآوری« و 
»بهره وری کار و ســرمایه« در تمام شرکت های زیرمجموعه خود در تالش 
است موجبات حفظ و افزایش منافع سهامداران را فراهم سازد.وی گفت: در 
سال ۱۴۰۰ با وجود بروز موانع داخلی از جمله توقف بلندمدت فعالیت های 
تولیدی به واســطه قطعی های مکرر برق، نوسانات بســیار شدید بازارهای 
داخلــی و خارجی و رکود بــازار صنایع فوالدی، هلدینــگ ماهان با تالش 
تمامی کارکنان، توانست در مسیر حرکت رو به رشد خود که از سال گذشته 
آغاز شــده بود، گام بردارد.بصیری افزود: با کسب رتبه 7۱ در بین بزرگترین 
شــرکت های ایران در رتبه بندی سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت صنعتی، امید 
داریم با تالش و تشریک مساعی در مسیر چشم انداز توسعه ای خود گام های 
بزرگ تری برداشته و نتایجی پرافتخارتر از گذشته در تاریخ فعالیت هلدینگ 

ماهان رقم زنیم. 

 به مناسبت هفته روابط عمومی
تبریک مدیر روابط عمومی صندوق تامین 

خسارتهای بدنی
در جهان امروز که عصر ارتباطات اســت سامانه های مدیریتی و حاکمیتی 
بدون ارتباط گیری موثر با مردم قادر به اجرای برنامه ها و اقناع افکار عمومی 
نیســتند.مهمترین حلقه ارتباطی در فرآیند تعامل سازمان با افکار عمومی، 
روابط عمومی است که با برنامه ریزی نظام مند، در مسیر حفظ و گسترش 
تعامل با کارکنان و شــهروندان عمل می کند.این تعریف، نشانگر اهمیت و 
جایگاه حساس، مهم و بی همتای روابط عمومی به عنوان یک واحد پژوهشگر 
و با نفوذ در جامعه هدف اســت که روی تصمیم گیری های کلی ســازمانی 
و نهادی تاثیر می گذارد. بــه عبارت دیگر روابط عمومی ها اصلی ترین حلقه 
ارتبــاط بین مدیر، کارکنان  و مخاطبین  هســتند که رویکردی مبتنی بر 
روشن گری افکار عمومی بعنوان آیینه تمام نمای دستگاه خدمت رسان، مردم 
مداری و احترام به حقوق افراد دارند.اینجانب دستاوردهای تالشگران خانواده 
بزرگ ارتباطات را ارج می نهم و به نوبه خود این روز را به همکاران و فعاالن 
سخت کوش به ویژه روابط عمومی های صنعت بیمه کشور تبریک و تهنیت 
عــرض نموده و توفیقــات روز افزون در جهت اعتالی امر اطالع رســانی را 

برایتان آرزومندم.

 نرخ حق الوکاله بانک سامان حداکثر
 3 درصد تعیین شد

  هیئت مدیره بانک ســامان نرخ حق الوکاله سال ۱۴۰۲ را حداکثر 3 درصد 
تعیین کرد.به گزارش روابط عمومی بانک سامان، هیئت مدیره این بانک در 
مصوبه ای، نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برای 

سال ۱۴۰۲ را حداکثر 3 درصد تعیین کرد.

میالد حسینی رئیس اداره روابط عمومی 
بانک کارآفرین شد

طی حکمی از ســوی دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین، میالد 
حسینی به عنوان رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات این بانک منصوب شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین؛ در متن حکم مدیرعامل بانک کارآفرین 
بر بهره گیری از خرد جمعی ، اخالق حرفه ای و توان همکاران نسبت به ایفای 
وظایف محوله در جهت تحقق اهداف بانک کارآفرین تاکید شده است.حسینی 
دارای دو دهه سوابق متعدد فعالیت رسانه ای، بازاریابی و تبلیغات در سازمان 
های ملی و بنگاه های اقتصادی بزرگ است که از جمله آنها می توان به فعالیت 

در رسانه ملی و شرکت های شناخته شده صنعتی و تولیدی اشاره کرد

نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
 بازدید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران 

از غرفه بانک
اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران امروز )شــنبه، ۲۴ اردیبهشــت ماه(در 
دومین روز از بیست وششــمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی از غرفه بانک ملی ایران و همچنین دیگر شرکت های باالدستی 
و پایین دســتی صنعت نفت، مجموعه های دانشگاهی و دانش بنیان بازدید 
کردند.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، عباس شفیعی رئیس هیات 
مدیره و ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در بازدید از شرکت 
های حاضر در نمایشگاه صنعت نفت از نزدیک در جریان دستاوردها، تولیدات 

و پروژه های در حال اجرای آن ها قرار گرفتند.

حضور فعال بانک تجارت، در بیست و 
ششمین نمایشگاه نفت و گاز، پاالیش و 

پتروشیمی
بانک تجــارت به عنوان بانک تخصصی انرژی، با برپایی غرفه در بیســت و 
ششمین نمایشــگاه نفت و گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران در سال ۱۴۰۱ 
حضوری فعال دارد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این بانک با برپایی 
غرفه در بیست و ششمین نمایشگاه نفت و گاز، پاالیش و پتروشیمی با معرفی 
خدمات و محصوالت خود به جذب بیشتر مشتریان در این زمینه می پردازد.

این نمایشــگاه در روز جمعه ۲3 اردیبهشت ماه سال جاری آغاز و به مدت 
۴ روز در محل نمایشگاه های بین المللی تهران پذیرای فعاالن، صاحبان این 
صنایع و عالقمندان به این صنعت اســت.این نمایشــگاه با ارائه جدیدترین 
دســتاورد های روز در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، امکان رشد شرکت های 
فعال در این حوزه را از طریق تبادل اطالعات و فناوری با یکدیگر فراهم و با 
کمک به تقویت زیرســاخت های داخلی به بومی سازی تجهیزات و استقالل 
هرچه بیشــتر کشورمان در این زمینه ها کمک شایانی کرده و مسیر را برای 

رقابت با شرکت های بزرگ نفتی هموار می سازد.

 حمایت ۵0 میلیارد تومانی بانک قرض الحسنه مهر ایران
 از شرکت های دانش بنیان

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از پرداخت ۱۰۰ فقره وام ۵۰۰ میلیون تومانی به شرکت های دانش بنیان در فاز 
اول تفاهم نامه با صندوق توسعه فناوری های نوین خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر 
»ســید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل این بانک در نمایشگاه INOTEX از پرداخت ۵۰ میلیارد تومان وام قرض الحسنه 
برای حمایت از شــرکت های دانش بنیان خبر داد.شمســی نژاد گفت: از آنجایی که مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( 
با صراحت در نام ســال بر حمایت از حوزه دانش بنیان تأکید داشــته اند، ما نیز در بانک قرض الحسنه مهر ایران یکی از 
رویکردهای اصلی ســال جاری را حمایت از این حوزه تعیین کردیم.وی اظهار کرد: شــرکت های دانش بنیان در جذب 
نخبگان، کاهش خروج ارز از کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی نقش پررنگی دارند. خوشبختانه دولت سیزدهم نیز 
برای حمایت از این شــرکت ها برنامه دارد و ما نیز بر همین اســاس حمایت از آن ها را در دستور کار خود قرار داده ایم.

شمسی نژاد افزود: صندوق توسعه فناوری های نوین تا کنون ارزیابی و تأمین مالی شرکت  های متعددی در این حوزه را 
در کارنامه خود دارد.

نقش مؤثر بانک توسعه تعاون در حمایت از فعالیت های دانش بنیان 
در دیدار مقامات و چهره های علمی، فرهنگی و اقتصادی از غرفه بانک توســعه تعاون؛ بر نقش مؤثر بانک در حمایت از 
فعالیت های دانش بنیان تاکید شد.سردار مهدی نژاد نوری معاون علوم و تحقیقات ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار از 
غرفه بانک اظهار داشــت: فعالیت های نوآورانه و فناورانه سهم و نقش زیادی در ایجاد ارزش افزوده بخش های اقتصادی 
و اشتغال آفرینی و پیشرفت مبتنی بر عدالت بر عهده دارد.وی افزود: بانک توسعه تعاون با مأموریت و رسالت توسعه ای 
می تواند در حمایت از شرکت های دانش بنیان مؤثر واقع شود.محمد علی اسالمی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با توجه به مأموریت های فرهنگی و اجتماعی بانک توسعه تعاون، امکان پیشبرد اقدامات 
مشترک برای فرهنگ سازی فعالیت های تعاونی وجود دارد.وی افزود: با توسعه همکاری های فیمابین، جامعه دانشجویی 

کشور می توانند نقش موثری در پیشبرد فعالیت ها مبتنی بر رویکردها و آموزه های اقتصاد تعاونی داشته باشند.

بازدید مدیرعامل بانک دی از نیروگاه برق شهدای پاکدشت)دماوند(
مدیرعامل بانک دی با هدف بررســی وضعیت عملکرد نیروگاه و ارائه راهکارهای تقویت و هم افزایی گروه مالی دی از 
نیروگاه برق شهدای پاکدشــت)دماوند( بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ علیرضا قیطاسی، مدیرعامل، در 
دیدار از نیروگاه برق شــهدای پاکدشــت )دماوند( با اشاره به لزوم همگرایی در گروه مالی دی گفت: مهمترین هدف از 
این بازدید، عالوه بر بررســی شــاخص های فنی و عملکردی نیروگاه، رفع موانع موجود در تولید برق کشور توسط این 
نیروگاه است.وی با تأکید بر لزوم توجه به برنامه ریزی مدون برای تعمیرات اساسی در نیروگاه افزود: با توجه به نزدیکی 
فصل تابســتان و افزایش تقاضا برای برق در ســطح کشور، می بایست تمامی موانع موجود بر سر راه تولید برق نیروگاه 
برداشته شود تا این نیروگاه بتواند در دوران اوج مصرف پاسخگوی نیازهای مردم باشد.وی ادامه داد: نیروگاه برق دماوند 
به عنوان یک سرمایه ملی و ارزشمندترین دارایی بانک دی دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری در تولید برق کشور 
است و همکاران نیروگاه دماوند با تالش شبانه روزی، رفاه حال مردم را فراهم کرده اند که این همت و تالش، شایسته 

قدردانی است.

 مدیر شعبه سیستان و بلوچستان بیمه تعاون 
در حال دیدارهای اثربخش

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، رضا حریری، مدیر شعبه آذربایجان غربی بیمه تعاون، برای اثربخشی هرچه بیشتر 
فعالیت های شــرکت و اطالع رســانی این فعالیت ها به تمام فعاالن صنوف و آحاد مردم استان به دیدارهای گوناگون 
پرداخته اســت.بر این اساس او با »حامد آرامش«، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان؛ »مجتبی شجاعی« مدیر 

کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و »طاهری«، رئیس اتاق تعاون استان سیستان و بلوچستان دیدار کرد.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

افزایشچشمگیرتامینارزدرسالجاریبااصالحیارانهها
تهران – ایرنا- رئیس کل بانک مرکزی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را ســبب هدر رفتن بخشــی از منابع ارزی دانســت و از بهبود 
چشــمگیر تامین ارز در ســال جاری خبر داد.به گــزارش ایرنا، 
علی صالح آبــادی رئیس کل بانک مرکــزی در یک گفت وگوی 
تلویزیونی درباره اشــکاالت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز 
پیــش از این به حلقه اول پرداخت می شــد و بــه دلیل آنکه به 
واردکننده داده شده بود به جای اینکه مردم و مصرف کننده برسد 
و انحراف هایی داشــته اســت. زمانی که به واردکننده ارز ۴۲۰۰ 
داده می شــد اوالً تفاوت نرخ ارز و ســامانه نیما قابل توجه بود و 
واردات بیش از نیاز کشــور بود. ارز ارزان بود واردات بیشــتر بود 
که به قاچاق منجر می شد به تولید هم آسیب جدی وارد شد.وی 
افزود: شــکل پرداخت یارانه اصالح شده است و مردم اصالح این 
یارانه را می بینند و این شکل جدید بسیار مناسب شده نسبت به 
قبل چراکه پیش از این به واردات اختصاص یافته بود و سر سفره 
مردم نبوده اســت. اصالح قیمت نیاز به توضیح دارد. ورود به این 
موضوع جســارت و جرات می خواهد و دولت ســیزدهم هم باید 
برای مردم توضیح دهد.رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت:  اگر 
اصالح یارانه ها زودتر اجرایی می شــد بهتر بود. با توجه به جنگ 
اوکراین قیمت جهانی کاالها افزایش پیدا کرد و خیلی از کشورها 
تعرفه واردات را صفر کردند و انگیزه قاچاق از کشــور ما بیشــتر 
هم شــد. بنابراین اگر امســال ارز ۴۲۰۰ ادامه پیدا می کرد هدر 
رفت منابع ارزی بیشتر می شد.وی در پاسخ به این سؤال که چه 
مقدار رانت از طریــق ارز ۴۲۰۰ صورت می گرفت، بیان کرد:  ارز 
۴۲۰۰ تومانی رانت های ایجاد می کرد و این رانت ها حجم زیادی 
از منابع ارزی را اختصاص می داد و مردم ارز ارزان و کاالی ارزان 
را احساس نمی کردند. تمامی حلقه های تولیدکننده و توزیع کننده 
اســتفاده می کردند، اما مردم استفاده نمی کردند. اکنون یارانه به 

اقشار هدف و گروه ها پرداخت و به شکل دیگری توزیع می شود.

مشکلی در تأمین ارز کاالهای اساسی نداریم
صالح آبادی درباره تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای کاال و مواد 
اولیه هم عنوان کرد: ارز مورد نیاز اکنون تأمین با نرخ نیما است 
که راحت تر تأمین می شــود در گذشته چون نرخ ترجیحی بود 
صرفاً بانک مرکزی تأمین می کرد، اما وقتی ارز نیمایی می شــود، 
بخش خصوصی صادرات غیرنفتی برای کاالی اساسی ارز را تأمین 
می کند بنابراین ارز بهتر تأمین می شود. هیچ مشکلی در تأمین 
ارز کاالهای اساسی نداریم و خوشــبختانه درآمد ارزی به دلیل 
افزایش قیمت نفت و رشــد ظرفیت تولید نفت بیشتر هم شده 
اســت بنابراین هیچ مشــکلی در این بخش نداریم.رئیس بانک 
مرکزی درباره وضعیت در حوزه صــادرات با وجود صحبت های 
مقامات آمریکایی هم گفت: در حوزه صادرات غیرنفتی وضعیت 
خوب شده است. امسال از سال گذشته تأمین ارز بیشتر می شود. 
در حــوزه نفت و صادرات نفتی هــم قیمت نفت افزایش یافت و 

ظرفیت تولید افزایش یافته ظرفیت تولید نفت به قبل از تحریم ها 
برگشته است. روابط بانکی ما با کشورهای دوست و همسایه بهتر 

شده و درحال توسعه است.
صالح آبادی درباره تحوالت بین الملــل در زمینه دالر زدایی هم 
گفت: از زمان تحریم روســیه، با سازوکارهای که اجرا شده ثبات 
خوبی در بازار ارز ایجاد شده است و روسیه به جای استفاده از دالر 
و یورو از ارز محلی اســتفاده کرده است و این نشان می دهد که 
آمریکا ابزار تحریم خود را از دست داده است. کشورهای اروپایی 
وابستگی زیادی به گاز و نفت روسیه دارند و با ابتکارات جدیدی 
سازگار جدیدی را به کار گیرند.وی همچنین از افزایش صادرات 
نفت خبر داد و گفت: اخیراً به کشــورهایی که نفت می فروختیم 

میزان صادرات افزایش یافته است.

FATF مانع تجارت و تعامل نیست
وی درباره عدم پیوســتن به اف ای تی اف نیز گفت:  این موضوع 
مانع جدی در شرایطی تحریمی نبود. شرایط تحریم سازوکارهای 
خودش را دارد. با کشورهایی که رابطه همکاری مشخصی داریم، 
FATF مانع تجارت و تعامل ما نیســت.صالح آبادی درباره برنامه 
بانک مرکزی برای مقابله با قاچاق ارز هم بیان کرد: موضوع قاچاق 
مهم بود و در یکی دو هفته گذشــته قانون قاچاق ارز اصالح شد 
و در قانــون جدید به ویژه در بخش ارز مواد مهمی دیده شــده 
اســت. ســازوکارهای مختلفی را انجام دادیم هر ریال در تمامی 
نقل و انتقاالت رصد می شود و هر اقدامی خارج از شبکه صرافی 

قاچاق محســوب می شود. در نقل و انتقاالت اشراف وجود دارد و 
معامالت خارج از شبکه بررسی می شود و سازمان مالیاتی با وضع 
مالیات هم در این بخش کمک می کند. عمده پوزها دارای پرونده 
مالیاتی هســتند نقل و انتقال وجوه نیاز به مستندسازی دارد در 
آینده نزدیک هم تفکیک حســاب های شــخصی و تجاری اجرا 
می شود که می تواند به شفافیت وجوه ریال کمک کند.صالح آبادی 
افزود: ســامانه ها امکانات خوب نظارتی فراهم کرده اند و یکی از 
مهم ترین سامانه ها، ســامانه جامع تجارت است که اجرایی شده 
و به شفاف ســازی در این بخش بســیار کمک می کند و در کنار 
سامانه های مختلف که جزیره ای بوده و به این موضوع قاچاق کاال 
بسیار کمک کرده است.صالح آبادی درباره استفاده از سامانه سمات 
هم گفت: روند سامانه سمات بســیار خوب است و تعهداتی که 
بانک ها دارند، در این سامانه ثبت می شود. سامانه سمات به مرور 
در حال تکمیل است و قواعد نظارتی در آن پیاده سازی می شود. 
در این سامانه قاعده ای در حال وضع است که اگر بانکی بخواهد 
به شــرکت های تابعه و وابسته به خودش تسهیالت دهد، قواعد 
نظارتــی بانک مرکزی محدودیت هایی دارد که این محدودیت ها 
در زمینه اعطای این تســهیالت، مدنظر اســت و سامانه سمات 
اجازه پرداخت این تســهیالت خارج از چارچــوب را نمی دهد. 
ســامانه سمات تا پایان سال هوشــمند و در بانک مرکزی تمام 
تراکنش های افراد رصد خواهد شد.وی درباره برنامه بانک مرکزی 
برای اصالح و کنترل ترازنامــه بانک ها هم توضیح داد: اصالح و 
کنترل ترازنامه بانک هــا از برنامه های جدی ما در بانک مرکزی 

است تا رشــد خلق پول در شبکه بانکی کنترل شود به زودی با 
هوشمند سازی نظارت بر سپرده ها و تسهیالت و درنتیجه خلق 
پول بانک ها به صورت دقیق و کامل کنترل خواهد شد. استقراض 
دولت از بانک مرکزی، برداشــت بانک ها از بانک مرکزی، خالص 
دارایی های خارجی بانک مرکزی و اوراق منتشرشده توسط دولت 
از اتفاقاتی است که در رشد پایه پولی و نقدینگی تأثیرگذار است 
که در حال اصالح اســت.وی افزود: از ســوی دیگر به طور قطع 
اصالح ارز ۴۲۰۰ هم به کنترل پایه پولی کمک می کند. امســال 
برای اولین بار در قانون بودجه در نظر گرفته شد که اگر بانک ها 
خط اعتباری درخواست کنند باید وثیقه یا اوراق به بانک مرکزی 
ارائه دهند و این اقدام در سال گذشته نبوده است. حوزه پایه پولی 
و رشد آن امسال وضعیت بهتری پیدا کرده است همین اقدامات 
با انضباط بیشتری در دولت انجام می شود و باعث شده که بدهی 
دولت در مســیر کاهش حرکت می کند.صالح آبادی درباره میزان 
تورم ناشی از یارانه ها هم گفت: تورم ها محاسبه شده، همه اعداد 
و ارقام نشان می دهد که کسری بودجه امسال جبران می شود و 
کمتــر از ۱۰ درصد آثار تورمی این طرح را شــاهد خواهیم بود.

صالح آبادی درباره عملکرد بانک ها نیز اضافه کرد: در گذشته اوراق 
را صرفاً بانک ها خریداری می کردند که امســال صندوق ها نیز در 
این موضوع مشارکت خواهند کرد. همچنین کسری بودجه دولت 
از طریق انضباط مالی با برنامه ها و جلسات منظمی که بین بانک 
مرکزی، ســازمان برنامه و بودجــه و وزارت اقتصاد پیش می رود 
کنترل می شود. امسال همچنین با بهبود درآمدهای ارزی دولت 
بدهی های دولت به بانک مرکزی تسویه می شود.صالح آبادی افزود: 
در بخش تسهیالت خرد بایستی دسترسی مردم به منابع بانکی 
و وثایقی که باید به بانک ها بدهند تســهیل شود که خوشبختانه 
انجام و ابالغ شد. همچنین امکان اعتبارسنجی و افتتاح حساب 
و امضای الکترونیک برای انجام غیرحضوری کارهای بانکی انجام 
شــد. طبق آخرین بخشــنامه ای ابالغ کردیم تا با اعتبارسنجی 
مناســب و با حداقل وثایق مردم بتوانند تسهیالت خرد تا ۲۰۰ 
میلیون تومان دریافت کنند که حتماً نتایج خوبی خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی درباره زیرساخت های کاالبرگ الکترونیکی 
هم گفت: این موضوع در زمینه نانوایی ها، به صورت آزمایشی در 
یکی از استان ها در حال انجام است و در صورتی که موفقیت آمیز 
باشد، می تواند به کاالهای دیگر هم تعلق پیدا کند و شاید در این 
بســتر، بتوان یارانه را پرداخت کرد. در زمان خرید، یک بخشی 
از قیمت کاال توســط افراد و مابه التفاوت آن، از محل ســازمان 
هدفمندســازی یارانه ها پرداخت خواهد شد که زیرساخت های 
فنی جدیــد الزم دارد.صالح آبادی افزود: متولــی آن وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی و بانک مرکزی هســتند. حدود دو ماه زمان 
برای تهیه این زیرساخت ها برآورد اولیه شده که این دو ماه برای 

سایر کاالها هم هست.

روند افزایشی اوراق مســکن همچنان ادامه دارد؛ به طوریکه 
متاهل ها برای خرید این اوراق باید بیش از ۱۱۹ میلیون تومان 
پرداخــت کنند، درحالی که این رقم در هفته قبل حدود ۹۸ 
میلیون تومان بود.به گزارش ایســنا، بررسی آخرین وضعیت 
قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت 
مســکن در فروردین و اردیبهشــت و خرداد سال گذشته به 
ترتیــب ۱۲۵ هزار و 7۰۰، ۱۲3 هــزار و ۸۰۰ و ۱۲۴ هزار و 
۲۰۰تومان قیمت دارند. هر برگ  اوراق تسهیالت مسکن بانک 
مسکن در تیر، مرداد و شهریورماه سال گذشته با قیمت ۱۲3 
هزار و ۹۰۰، ۱۲۴ هزار و ۴۰۰ و ۱۲3 هزار و ۹۰۰تومان داد و 
ستد می شود.همچنین این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۲۴ 
هــزار و ۵۰۰، در آبان ماه ۱۲۴ هــزار و ۱۰۰ و در آذرماه نیز 
۱۲3 هزار و 3۰۰  تومان قیمت دارند. اوراق تسهیالت مسکن 
در دی  و بهمن  ســال گذشته نیز با قیمت های ۱۲۴ هزار و 
7۰۰ و ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می شــود. این گزارش 

نیز بر اساس قیمت بهمن ماه نوشته شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متأهل های تهرانی
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲۸۰ میلیون 
تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود؛ 
لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت باید ۴۰۰ برگه 
تسهیالت مســکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق 
با تســه ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانــی، ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان 

وام جعاله که بــرای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۹ میلیون و 
۹۲۰ هــزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق 
به ۶۹ میلیون و 7۲۰هزار تومان می رسد.زوج های تهرانی نیز 
برهمین اســاس می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل 
۲۰۰ میلیون تومان تســهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 
۸۰ میلیون تومــان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین 
باید ۸۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 
۹۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می شود که همراه با هزینه ۱۹ 
میلیون و ۹۲۰هزار تومانــی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ 
ورق تســهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۱۱۹ 

میلیون و ۵۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت 
بیش از ۲۰۰ هزار نفر بــرای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین 
به 3۲۰ میلیون تومان رســیده اســت که بــا توجه به اینکه 
مجردها باید 3۲۰ و متاهل های ســاکن این شهرها نیز باید 
۶۴۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها باید 3۹ 
میلیــون و ۸۴۰ هزار تومان و متاهل ها نیز باید 7۹ میلیون و 
۶۸۰هزار تومان پرداخت کنند.این وام برای مجردهای ســایر 
مناطق شهری به ۱۲۰ و برای زوجین این مناطق نیز به ۲۴۰ 
میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین مجردها باید با پرداخت 
۱۴ میلیــون و ۹۴۰ و متاهل ها نیز بــا پرداخت ۲۹ میلیون 
و ۸۸۰هــزار تومان برای خرید اوراق نســبت به اخذ این وام 

اقدام کنند.

ادامه روند افزایشی قیمت اوراق مسکن
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گزیده خبر

بعد از پایان سفر مورا به تهران؛
 کاخ سفید: توافق با ایران، منافع همه

 را تامین می کند
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید همزمان با بازگشت 
سفر هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین 
اظهار داشــت توافق با ایران منافــع همه را تامین 
می کند.به گزارش ایرنا، جن ســاکی سخنگوی کاخ 
سفید عصر جمعه به وقت محلی در آخرین نشست 

خبــری خود در این ســمت در خصوص مذاکرات وین و اینکه آیا روســیه 
مانعی در مذاکرات است، در حالیکه مذاکرات وین در انتظار تصمیم سیاسی 
واشــنگتن است، در گفتگو با خبرنگاران ادعا کرد: نظر ما این است که ایران 
باید تصمیم بگیرد که می خواهد به شرایط بیرون از برجام خود ادامه دهد یا 
آماده امضای یک توافق است.  وی در عین حال اظهار دشات: ما معتقدیم که 

امضای یک توافق منافع همه طرف ها را تامین می کند.

حاکم دوبی با برادر رئیس سابق امارات 
بیعت کرد

محمد بن راشــد آل مکتوم، نخست وزیر، معاون رئیس امارات و حاکم دوبی 
برای اداره امور امــارات در دوره انتقالی از محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد 
امارات کســب اجازه کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از صدی البلد، محمد بن 
زاید، ولیعهد دوبی و برادر خلیفه بن زاید اســت که روز جمعه در ســن ۷۳ 
سالگی درگذشــت.طبق قانون اساسی امارات، شــورای عالی فدرال از بین 
اعضای خود یک رئیس و یک معاون رئیس را برای یک دوره ۵ ساله ریاست 
انتخاب می کند و هرگاه ســمت رئیس یا قائم مقام او با فوت یا اســتعفا یا 
پایان دوران تصدی پســت هر یک از آنها در امارت به هر دلیلی خالی شود، 
شــورای عالی ظرف یک ماه از آن تاریخ برای تشکیل جلسه دعوت می شود 
تا بر اســاس اصل )۵۲( قانون اساسی، جانشینی را برای تصدی پست خالی 
مانده انتخاب کنید. همچنین به هنگام خالی شدن منصب ریاست بنا به هر 
دلیلی، اختیارات وی به معاون رئیس انتقال می یابد؛ به این معنی که »محمد 
بن راشد آل مکتوم«، حاکم دوبی اداره امور کشور در دوره انتقالی را برعهده 

خواهد داشت.

انگلیس این بار همسر سابق و اقوام پوتین 
را تحریم کرد

دولت انگلیس در تازه ترین دور تحریم ها علیه روسیه 
بابت حمله به اوکراین، »شــبکه مالــی« والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه شامل همسر سابق و 
اقــوام او را هدف گرفت.به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، لیز تراس، وزیر امور خارجه روسیه 

در بیانیه ای گفت: ما در حال افشــا کردن و هدف گرفتن شــبکه مشکوکی 
هستیم که از سبک زندگی لوکس پوتین حمایت می کند و فساد را در حلقه 
داخلی او متوقف می کند.در این بیانیه آمده است: تا زمانی که اوکراین پیروز 
شود، ما تحریم ها را علیه همه کسانی که به تجاوزات پوتین کمک می کنند، 
ادامــه خواهیم داد.انگلیس، در هماهنگی با متحــدان غربی و در واکنش به 
حمله روسیه به اوکراین، تحریم هایی را علیه صدها روس ثروتمند و همچنین 
شرکت های صنعتی و مالی مهم استراتژیک اعمال کرده است.در میان ۱۹ نام 
جدیدی که به فهرســت تحریم های انگلیس افزوده شده است، نام لیودمیال 
اوچرتنایا، همسر سابق والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و چندین تن 
از بستگان او که سمت های اجرایی در شرکت های مهم روسیه نظیر گازپروم 
دارند، به چشــم می خورد. آنها با توقیف دارایی ها و ممنوعیت ســفر مواجه 
هستند.دولت انگلیس مدعی است که این افراد تحریم شده از پوتین در ازای 

دریافت ثروت، مشاغل رده باال و نفوذ در امور روسیه حمایت کرده اند.

برای اولین بار پس از جنگ اوکراین
گفت وگوی وزیران دفاع آمریکا و روسیه

لوید آســتین، وزیر دفاع آمریکا برای 
اولین بار از زمان آغاز تهاجم روســیه 
به اوکراین، با سرگئی شویگو، همتای 
روسی خود گفتگو کرد.به گزراش ایسنا 
به نقل از سی ان ان، بر اساس گزارشی 

از پنتاگون، آســتین در جریان گفتگو با شویگو »بر برقراری آتش بس فوری 
در اوکراین و بر اهمیت حفظ خطوط ارتباطی تاکید کرد.« این تماس اولین 
گفتگوی دو مقام از ۱8 فوریه، قبل از آغاز حمله روســیه به اوکراین در ۲4 
فوریه است.در گزارشی از وزارت دفاع روسیه آمده است که این تماس توسط 
ایاالت متحده آغاز شده است و دو مقام در مورد »مسائل امنیتی بین المللی 
مهم، از جمله وضعیت اوکراین« گفتگو کردند.یک مقام ارشــد وزارت دفاع 
روســیه گفت که تماس حدود یک ساعت به طول انجامید و تایید کرد که 
آستین تماس را درخواست کرده است.از اواسط فوریه، پنتاگون به طور مداوم 
سعی کرده با همتایان روسی خود تماس بگیرد، اما روس ها قباًل هیچ عالقه ای 
نشان نداده بودند. اکنون مشخص نیست که چرا شویگو با تماس روز جمعه 
موافقت کرده اســت.این مقام، لحن این تماس را »حرفه ای« توصیف کرد و 
گفت که اگرچه برقراری تماس و باز نگه داشتن خطوط ارتباطی مهم است، 
خود تماس هیچ مشکل خاصی را حل نکرده یا تهاجم روسیه در اوکراین را 

تغییر نداده است.

دیپلمات اروپایی:
موانع دشواری بر سر راه توافق با ایران وجود دارد

یک خبرنگار آمریکایی به نقل از یک دیپلمات ارشــد اروپایی گفت، همچنان موانع دشــواری بر سر راه رسیدن به توافق با ایران وجود دارد.به گزارش فارس، »لورنس 
نورمن« خبرنگار نشریه آمریکایی »وال استریت ژورنال« ارزیابی یک دیپلمات ارشد اروپایی از احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و توافق با ایران را منتشر کرد.

نورمن در پیامی توئیتری به نقل از یک »دیپلمات ارشد اروپایی با دیدگاهی واقع بینانه تر« از وضعیت توافق با ایران نوشت:  »ما همچنان موانع دشواری بر سر راه رسیدن 
به توافق داریم«.این خبرنگار آمریکایی به نقل از دیپلمات ارشد اروپایی افزود: »اما گفت وگوی طوالنی و صریح با طرف ایرانی نشان داد که آن ها متعهد هستند«.

 او در ادامه نوشــت: »البته آمریکایی ها نیز متعهد هســتند. بنابراین هنوز راه برای غلبه بر این مشکالت باز است و این همان چیزی است که در حال کار بر روی آن 
هستیم«.

ادعای جدید بلومبرگ؛
رکورد تعداد بازرسی ها آژانس اتمی از 

ایران زده شد
»بلومبرگ« بر اساس گزارشی از آژانس اتمی مدعی شد برنامه هسته ای ایران در 
سال گذشته با تعداد بی سابقه بازرسی های بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش فارس، شــبکه آمریکایی »بلومبرگ« در گزارشــی مدعی شد برنامه 
هســته ای ایران در سال گذشته با تعداد بی سابقه بازرسی های بین المللی مورد 
بررسی قرار گرفت و بازرسان آژانس دسترسی گسترده ای به داده ها و تاسیسات 
هسته ای ایران داشتند.آژانس اتمی در این ماه در گزارش محدودی که بلومبرگ 
مدعی است آن را مشاهده کرده، اعالم کرد »تعداد بازرسی های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در ســال گذشته از ۲۱ تأسیسات هسته ای اعالم شده ایران، بیش از 
یک بازرســی در هر روز بوده است«. به ادعای این گزارش، بازرسی ها حتی پس 
از تصمیم ایران برای ممانعت از ارائه داده ها و جلوگیری از بازدیدهای سرزده از 
فوریه ۲۰۲۱ رکورد زد.اخیراً، رافائل گروســی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در ســخنرانی خود در پارلمان اروپا با اشاره به مساله ایران ابراز امیدواری 
کرد که آژانس بتواند بر اساس یک جدول زمانی متناسب با ایران به توافق دست 
یابد. وی همچنین مدعی شــد، ایران اخیرا اطالعاتی درباره فعالیت های خود به 
آژانس ارائه نکرده است.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز ۱4 اسفند ماه 
در تهران با محمد اسالمی رییس سازمان انرژی اتمی برای سومین بار در دولت 

سیزدهم دیدار و گفت وگو کرده بود.

فنالند و سوئد می خواهند به ناتو بپیوندند اما 
ترکیه مخالف است

ســوئد و فنالند گفته اند که می خواهند به ائتالف ناتو ملحق شــوند اما ترکیه 
می گویــد به دلیل اینکه این دو کشــور محل و مامن  گروه های »تروریســتی« 
هســتند، با عضویت آنها مخالف است.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
رویتــرز، آن لینده، وزیر امور خارجه ســوئد یک روز پــس از آنکه فنالند اعالم 
کرد بدون فوت وقت به دنبال پیوســتن به ناتو است، گفت که عضویت در این 
ائتالف نظامــی تحت رهبری ایاالت متحده به تقویــت امنیت ملی و ثبات در 
مناطق بالتیک و کشــورهای نوردیک کمک می کند.حمله روســیه به اوکراین، 
سوئد و فنالند را مجبور کرده تا علنا درباره عضویت در ناتو اظهارنظر کنند.به نظر 
می رسد استکهلم از هلسینکی تبعیت کرده و احتماال درخواست پیوستن خود 
به این ائتالف نظامی را تا روز دوشــنبه ارائه کند.لینده همچنین به خبرنگاران 
گفت: عضویت سوئد در ناتو آستانه درگیری های نظامی را باال می برد و در نتیجه 
تاثیری برای جلوگیری از درگیری در شمال اروپا خواهد داشت. مهمترین پیامد 
عضویت در ناتو این است که سوئد بخشی از امنیت جمعی این ائتالف می شود 
و در تضمین های امنیتی بر اســاس ماده ۵ ناتو قرار خواهد گرفت.بر اساس این 
ماده، حمله به هر کشور عضو ناتو با حمله متقابل از سوی تمامی اعضای آن روبرو 
می شود.درحالیکه دو کشور سوئد و فنالند روابط نزدیک و طوالنی مدتی با ناتو 
داشــته و به صورت منظم در رزمایش ها و جلسات عالی رتبه این ائتالف حضور 
دارند، اما شامل پوشش این تضمین امنیتی نمی شوند.دولت سوئد همچنین گفته 
که این گزارش شامل توصیه برای پیوستن به ناتو نمی شود و دو حزب »چپ« و 

»سبزها« این کشور نیز تنها احزابی هستند. 

بعد از بازگشت مورا به بروکسل؛

وزیر خارجه قطر با انریکه مورا گفتگو کرد
پس از ســفر هیأت قطری به تهران، وزیــر امور خارجه قطر 
و نماینده آمریکا در امور ایران، در تماســی تلفنی به آخرین 
تحــوالت مربوط به توافــق هســته ای پرداختند.به گزارش 
اقتصادآنالین به نقل از فارس، وزارت امور خارجه قطر، بامداد 
دیروز )شنبه(، اعالم کرد که »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« 
وزیر خارجه این کشــور با »رابــرت مالی« نماینده آمریکا در 
امور ایران تلفنی گفت وگو کرده است.وزارت امور خارجه قطر 
بدون ذکر جزئیات بیشتر خبر داد که دو طرف در این تماس 
تلفنی درباره روابــط دوجانبه، جدیدترین تحوالت مربوط به 
توافق هسته ای و پاره ای از مسائل مورد اهتمام مشترک رایزنی 
کرده اند.این تماس تلفنی در حالی برقرار شده است که وزیر 
امور خارجه قطر اخیرا به در قالب هیأتی بلندپایه وارد تهران 
شــد و با همتای ایرانی خود گفت و گو کرد.در همین ارتباط، 
»جوزپ بورل« مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا روز 
گذشته با مثبت توصیف کردن سفر معاونش به تهران، گفت 
این ســفر اجازه از ســرگیری مذاکرات با ایران را داد. او که 
پیش از ورود به جلســه سران گروه ۷ با جمعی از خبرنگاران 
گفت و گو می کرد، گفت ســفر »انریکه مورا« به تهران مثبت 
بود و مذاکرات با ایران به زودی از ســر گرفته می شود.مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره توضیح داد: »مذاکرات 
هســته ای با ایران تعلیق شــده بود؛ اما سفر هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپا بــه ایران اجازه از ســرگیری مذاکرات را داد«. 
این مقام ارشــد اروپایی همچنین با ابراز امیدواری درباره در 
دسترس بودن حصول توافق بین ایران و طرف های غربی در 
وین، اظهار داشت: »چشــم انداز رسیدن به یک توافق نهایی 
وجود دارد«.»انریکه مورا« معاون مســؤول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین روز چهارشنبه 

برای دومین بار در سال جدید شمسی به تهران آمد و با »علی 
باقری« مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران در محل 
وزارت امور خارجه دیــدار کرد.مذاکرات وین بین هیأت های 
ایران و گروه ۱+4 )انگلیس و فرانسه و روسیه و چین و آلمان( 
به همراه آمریکا برای لغو تحریم های یک جانبه علیه جمهوری 
اسالمی ایران و احیای برجام، ۱۱ مارس )۲۱ اسفند ماه( دچار 
وقفه شد و هنوز بسیاری از مسائل و موضوعات به صورت حل 
نشده باقی مانده است و مقام های ایرانی گفته اند که تا زمانیکه 

این موضوعات رفع نشود، عجله ای برای توافق با غرب ندارند.

مذاکرات برای احیای برجام ادامه دارد؛
رایزنی وزیر خارجه قطر با جوزپ بورل درباره مذاکرات 

وین
وزیــر خارجه قطر پــس از رایزنی با رابرت مالی، با مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز درباره ایران به صورت تلفنی 
رایزنــی کرد. به گزارش  فــارس، در ادامه رایزنی های طرف 

قطری با کشورهای غربی درباره مسائل مختلف از جمله مساله 
هسته ای ایران، منابع قطری از رایزنی تلفنی »شیخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی« وزیر خارجه این کشور با »جوزپ بورل« 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا خبر داده اند.براساس 
گزارش رسانه های قطری، محور این مذاکرات روابط دوجانبه 
میان دوحه و بروکسل و همچنین آخرین تحوالت مربوط به 
توافق هســته ای ایران و برخی مسائل دوجانبه مشترک بوده 
است.وزارت امور خارجه قطر، بامداد دیروز )شنبه(، همچنین 
اعالم کرد که وزیر خارجه این کشور با »رابرت مالی« نماینده 
آمریکا در امور ایران تلفنی گفت وگو کرده است.به دنبال سفر 
امیر قطر به ایران برخی منابع خبری از رایزنی وی با ســران 
کشــورمان درباره روند فعلی مذاکــرات وین خبر داده بودند. 
پیش از این اندیشــکده آمریکایی واشــنگتن درگزارشی به 
تحلیل ســفر »تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر که روز پنج 
شــنبه به ایران سفر کرده بود، اشاره کرد و نوشت که احتماالً 
وی به دنبال ایفای نقش در احیای توافق هســته ای و جلب 
کمک ایران بــرای پذیرایی از طرفداران جام جهانی در اواخر 

سال جاری خواهد بود.
این اندیشکده ادامه داد، این حقیقت که قطر به دنبال کمک 
ایران بــرای پذیرایی از طرفداران جام جهانی اواخر امســال 
است، ناشی از مشکالت مستمر قطر با بحرین و امارات عربی 
متحده است که به عربستان سعودی و مصر پیوستند و از سال 
۲۰۱۷ تا سال گذشته، محاصره اقتصادی و دیپلماتیک را به 
این کشور تحمیل کردند.شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پس از 
بازگشت به ایران امروز شنبه به ترکیه سفر و با »رجب طیب 
اردوغان« رییس جمهور ترکیه نیز درباره مســائل منطقه ای 

دیدار و رایزنی کرد.

جو بایدن رییــس جمهوری آمریکا 
همزمــان با آنکه مذاکــرات وین در 
انتظار سیاسی او بر سر چند موضوع 
مهم به منظور بازگشــت به برجام و 
لغو تحریمهــای یکجانبه ضد ایرانی 
است، یک قانون تحریمی علیه ایران 
را تمدید کرد.به گــزارش ایرنا، کاخ 
ســفید اعالم کرد جو بایدن رییس 
جمهوری آمریکا تحریم های ناشــی 
از بند ۱۲4۵ قانون دفاع ملی ســال 
۲۰۱۲ آمریــکا را تمدیــد کرد.کاخ 
ســفید در بیانیه ای به نقل از بایدن 
اعالم کرد گزارش های ارائه شــده از 
سوی اداره اطالعات انرژی به کنگره 

و با توجه به شــرایط اقتصاد جهانی، 
ســطح ظرفیت مازاد و در دسترس 
بودن ذخایر استراتژیک، بر اساس بند 
۱۲4۵ قانون دفاع ملی ســال ۲۰۱۲ 
و مطابق با تصمیمــات قبلی، دقیق 
بررسی شده است.در بیانیه کاخ سفید 
آمده اســت بر اســاس این گزارش، 
بایدن به این نتیجه رســیده اســت  

که »عرضه کافی نفت و فرآورده های 
نفتی از کشورهایی غیر از ایران وجود 
دارد تا امکان کاهش قابل توجه حجم 
نفت و فرآورده های نفتی خریداری 
شــده از ایران یا از طریق موسسات 
مالی خارجی را فراهم کند.« در این 
بیانیه همچنین آمده است که رییس 
جمهوری آمریکا به بررسی وضعیت 

از نزدیک ادامه خواهد داد.تحریم بند  
۱۲4۵ »قانون اختیارات دفاع ملی« 
سال مالی ۲۰۱۲ برای محدود کردن 
فروش نفت ایران وضع شــده بود که 
بانکهای خارجی را که با بانک مرکزی 

ایران معامله کنند، تحریم می کند.

اقدام جدید جو بایدن؛
قانون تحریمی علیه ایران 

تمدید شد

یک مقام ارشــد اوکراینی مدعی شد، والری گراسیموف، 
رئیس ستاد کل ارتش روسیه در بحبوحه حمله به اوکراین 
از کار معلق شده است.به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه 
ایندیپندنت، اولکســی آرستویچ، مشــاور نظامی رئیس 
جمهــور اوکراین گفت، »اطالعات اولیــه« حاکی از این 
است که ژنرال گراسیموف در ضمن بررسی های والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه و حلقه نزدیکش در قبال 
اجازه به تداوم رهبری او بر نیروهای مســلح کشورش، از 
کار برکنار شــده است.با این حال هنوز هیچ مقام رسمی 
گزارش ها درباره اخراج او را تایید نکرده است. با این حال 
گمانه زنی درباره پاکسازی در میان فرماندهان ارشد نظامی 
روسیه پس از غیبت ژنرال گراسیموف در رژه ساالنه »روز 
پیروزی« روســیه در روز دوشــنبه باال گرفت.براســاس 
گزارش هــا، نیروهای مســلح روســیه در جنگ خود در 

اوکراین متحمل چندین شکست بزرگ شدند و نتوانستند 
کی یف را در اوایل جنگ تصرف کنند و متحمل خسارات 
شده اند.به نوشته ایندیپندنت، فقدان دستاوردهای روسیه 
منجر به این گمانه زنی شده که پوتین در حال برنامه ریزی 

برای پاکسازی رهبرانی در ارتش کشورش که مقصر این 
شکست ها هســتند، اســت.گزارش ها حاکی از آن است 
که یک کانال تلگرامی که توســط وزارت کشور اوکراین 
اداره می شــود، ادعا کرده است که دو فرمانده دیگر ارتش 
روســیه به دلیل تلفات در میدان جنگ برکنار شــده اند.

این کانال تلگرامی ادعا کرد که دریادار ایگور اوســیپوف، 
فرمانده ناوگان دریای ســیاه ارتش روسیه، از سمت خود 
برکنار و دستگیر شده است، در حالی که ژنرال والدیسالو 
ارشوف، فرمانده لشگر ششم این ارتش هم به همراه ژنرال 
سرگئی کیسل، فرمانده واحد مکانیزه تانک در فرماندهی 
منطقه نظامی غرب روســیه، یکی از معاونان فرماندهی و 
همچنین ژنرال آرکادی مارزویف، فرمانده لشگر ۲۲ واحد 
فرماندهای نظامــی جنوب ارتش روســیه هم جزو این 

اخراج شدگان هستند.

در بحبوحه افزایش تلفات

شایعاتی از پاکسازی رهبران نظامی روسیه 

رئیس جمهور اوکراین در اظهاراتی عنوان کرد، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به او پیشنهاد داده با صرف نظر کردن از بخشی از حاکمیتش، به والدیمیر پوتین 
اجازه دهد که وجهه خود را حفظ کند.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه نیو وویس آو اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین بیان داشت، تالشهای امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه برای یافتن یک »مسیر فرعی« برای روسیه بی نتیجه هستند و تا زمانی که روسیه درنیافته که الزم است خارج شود، به سراغ راه های 
معقول برای پایان دادن به جنگ نخواهد رفت.زلنســکی بیان داشــت: شاید امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه بیشتر از من مطلع است، من میدانم او میخواسته با 
میانجی گری کردن بین ما )اوکراین و روسیه( چیزی را کسب کند اما او شکست خورد و علت شکست او موضع ما نبود بلکه موضع روسیه بود.او خاطرنشان کرد: این برای رهبران جهان مناسب نیست که به 
من پیشنهاد کنند باید در قبال حاکمیت اوکراین فداکاری های خاصی انجام دهم تا به پوتین اجازه داده شود وجهه خود را حفظ کند.این رئیس جمهور اوکراین افزود که کشورش »آماده نیست با واگذاری 
قلمروی خودش، امور مربوط به کس دیگری را نجات دهد.«او تاکید کرد: »فکر می کنم این کاماًل غیرقابل توجیه است. این اتالف وقت است.«او بیان داشت، اهانت روسیه به هر گونه سازشی به نفعش با 
حمله اش در ۲4 فوریه به اوکراین آشکار شد.این رئیس جمهور اوکراین خاطرنشان کرد:  امانوئل ماکرون باید دست از مطرح کردن برخی ژستهای دیپلماتیک بردارد. من از پیروزی مجدد اخیر او در انتخابات 

استقبال کردم.وی افزود: با این حال تاریخ، کنار کشیدن ها را نمی بخشد. اگر شما به دنبال پس گرفتن چیزی متعلق به خودتان هستید فقط یک مسیر برای حرکت هست، مسیر جلو.

کاخ کرملین اعالم کرد که مسکو اصوالً با دیدار والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین مخالفتی ندارد، اما باید سند نهایی آماده شود.به گزارش ایسنا، 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در دیدار با خبرنگاران درباره احتمال دیدار روسای جمهور 
دو کشور توضیح داد و گفت: در اینجا وضعیت به هیچ وجه تغییر نکرده است، شما موضع رئیس 

جمهور روسیه را به خوبی می دانید، هیچ کس اصوال مخالف برگزاری چنین جلسه ای نیست  اما باید مقدمات و زمینه آن به خوبی فراهم 
شده و برای آن آماده شد.وی همچنین خاطرنشان کرد: موضوع تنها تنظیم یک سند مناسب است که باید در باالترین سطح نهایی شود.

پسکوف همچنین با بیان اینکه هیچ گونه تالشی برای حرکت به سمت سند مشترک روسیه و اوکراین وجود ندارد، عنوان داشت:  هیچ 
پاسخی از سوی کی یف به پیشنهادات مسکو وجود ندارد. شرایط ما کامال مشخص است و به وضوح اعالم شده است. همه اینها به طرف 
اوکراینی تحویل داده شده ولی هیچ پاسخی دریافت نکردیم.این اظهارات پس از آن ایراد شد که روز جمعه ولودیمیر زلنسکی اعالم کرد 

آماده گفتگو با پوتین است.والدیمیر مدینسکی، مذاکره کننده ارشد روسیه روز دوشنبه به صراحت اعالم کرد.

زلنسکی:

 ماکرون پیشنهاد داد از بخشی از حاکمیت اوکراین صرف نظر کنم!
کرملین: 

مخالف دیدار پوتین و زلنسکی نیستیم
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محققان دانشــگاه مک گیل کانادا اخیرا کشــف کرده اند داروهای 
ضدالتهابی خطر ابتال بــه درد مزمن را افزایش می دهند.به گزارش 
 Chronic(ایسنا و به نقل از گیزمگ، درد مزمن یا سندرم درد مزمن
pain( نوعی از انواع درد اســت که با عناویــن دیگری از قبیل درد 
سوزشی کند، درد مبهم، درد ضربان دار و درد تهوع آور نیز شناخته 
می شود. حال محققان کانادایی اظهار کرده اند درمان برخی از اشکال 
درد مزمن با داروهای ضد التهابی ممکن است در واقع خطر تبدیل 
آن درد بــه یک بیماری مزمن را افزایــش دهد. این مطالعه جدید 
که توســط محققان دانشــگاه مک گیل انجام شد، مفاهیم کنونی 
در رابطه با چگونگی درمان درد مزمن را به چالش کشــیده است.

تمرکز محققان کانادایی در این تحقیق این بود که بررســی کنند 
دقیقا چه چیزی باعث می شود درد حاد)acute pain( به یک بیماری 
مزمن تبدیل شود. اولین مرحله این مطالعه شامل مطالعه و بررسی 
بیان ژن های خاص در گروهی از بیماران مبتال به کمردرد حاد بود.

اولین ســرنخ غیرعادی که محققان طی این مطالعه به آن دســت 
یافتند زمانی بود که محققان متوجه فعالیت گسترده ژن های مرتبط 
با سیســتم ایمنی در بیمارانی شدند که به سرعت از کمردرد حاد 
خود بهبود یافتند. محققان دریافتند همان ژن ها در بیمارانی که در 
طوالنی مدت از درد مزمن رنج می بردند، به طور واضح خاموش بود. 
در کل به نظر می رســد افرادی که کمتر احتمال دارد درد مزمن را 
تجربه کنند هنگامی که از درد مزمن رنج می برند واکشــن التهابی 

شدیدی از خود نشان می دهند.

محققان سنگاپوری موفق به ساخت نوع جدیدی از سیمان شده اند که با 
محیط زیســت سازگار است و از لجن و ادرار ساخته شده است.به گزارش 
ایســنا و به نقل از نیو اطلس، تولید سیمان به روش سنتی، منبع اصلی 
انتشار گازهای گلخانه ای است، زیرا مواد تشکیل دهنده باید تا دمای بسیار 
باال گرم شوند. با این حال، این در مورد بیوسیمان یا زیست سیمان جدید 
که همچنین از مواد زائد ساخته می شود، صادق نیست.این زیست سیمان 
که در دانشــگاه فناوری »نانیانگ« سنگاپور ساخته شده از دو ماده اصلی 
تشکیل شده است. اولی لجن کاربید صنعتی است که محصول جانبی تولید 
گاز استیلن است و دومی، اوره است که از ادرار پستاندارانی مانند انسان، گاو 
یا خوک به دست می آید.لجن در ابتدا با یک اسید تصفیه می شود و باعث 
می شود کلسیم محلول در آن ایجاد  شود. سپس اوره به آن کلسیم اضافه 
می شود و محلول سیمان ساز را تشکیل می دهد. باکتری های خاصی متعاقباً 
به این محلول اضافه می شــوند و در آنجا اوره تجزیه می شــود و یون های 
کربنات را تشــکیل می دهد.در مرحله بعد، در فرآیندی به نام »رســوب 
کلسیت ناشی از میکروب«، این یون های کربنات با یون های کلسیم محلول 
واکنش داده و کربنات کلسیم سخت و جامد را تشکیل می دهند. هنگامی 
که مخلوط با ماسه یا خاک ترکیب می شود، کربنات کلسیم ذرات ماسه یا 
خاک را به یکدیگر پیوند می دهد و فضاهای بین آنها را پر می کند.در نتیجه، 
یک بلوک جامد از مواد ایجاد می شود که در برابر نشت آب مقاوم است و 
به همان رنگ ماسه یا خاک است. عالوه بر این، کل این فرآیند تولید در 
دمای اتاق انجام می شود.کاربردهای احتمالی برای این زیست سیمان شامل 
تقویت زمین در ســاخت و ساز، کاهش فرسایش سواحل با تشکیل یک 
پوســته سخت در باالی ماسه و ســاخت مخازن آب شیرین است. از این 
ماده حتی تاکنون برای پر کردن شکاف ها و بازسازی بخش هایی از بناهای 

سنگی آسیب دیده نیز استفاده شده است.

 برخی مسکن ها درد را 
دو چندان می کنند

ساخت سیمان از لجن و ادرار!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آب تنی در گرمای شهر پیشاور پاکستان/ رویترز

مرسدس-ای ام جی A45 و CLA45 ادیشن 55 معرفی شدند
بی ام و در حال گرامی داشــت پنجاهمین سالگرد تأســیس بخش M خود در سال جاری است اما رقیب اصلی اش یعنی مرسدس هم 
جشن های خاص خودش را دارد. شاخه پرفورمنس مرسدس یعنی ای ام جی نیز می خواهد شمع های تولد پنجاه وپنج سالگی اش را فوت 
کند! به همین خاطر قباًل مدل های سفارشی CLA ،A35 35 و G63 ادیشن 55 پدیدار شده اند و حاال نوبت به مدل CLA 45، هاچبک 
A45 و CLA 45 شــوتینگ بریک با پســوند ادیشن 55 رسیده است.مرسدس تنها تصاویر سدان انحنادار خودش را منتشر کرده است، 
خودرویی که تنها محصول از بین این سه خودرو برای عرضه در آمریکا خواهد بود و دو مدل هاچبک و شوتینگ بریک راه به بازار آمریکا 
نخواهند یافت. این محصوالت اســپرت و جمع وجور دارای پکیج آئرودینامیک با آپرون جلو، اسپلیتر و ورودی هوای گیراتر هستند. در 
بخش عقب نیز می توانید متوجه شبرنگ های جدید شوید که بنا به گفته مرسدس باعث شبیه سازی ورودی های هوا می شوند! در واقع 
این عبارتی بزک شــده از مرسدس برای ورودی های هوای غیرواقعی است.مهندسان آفالترباخ مدعی هستند تمامی این قطعات جدید 
چیزی بیشتر از نمایش هستند و در تونل باد توسعه یافته اند. مرسدس برای جذاب تر کردن این خودروها پکیج نایت را نیز در نظر گرفته 
است که شامل قطعات مشکی براق برای بدنه و خروجی اگزوز کرومی تیره خواهد بود. جلوپنجره پانامریکانا نیز تغییراتی را نشان می دهد.

پیکه: مورینیو دلیل رفتن گواردیوال از بارسلونا بود
جرارد پیکه یکی از دالیل تصمیم پپ گواردیوال برای ترک بارسلونا را فاش کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از آس، بارسلونا در دوران 
پپ گواردیوال با بازی های درخشــانی که به نمایش گذاشــت ستایش همگان را برانگیخت و توانست جام های زیادی را به دست 
آورد. با این حال رفتن پپ گواردیوال از بارســلونا یکی از اتفاقاتی بود که کمتر کســی انتظار آن را داشت چرا که او توانسته بود 
عملکرد خوبی در این تیم داشته باشد.جرارد پیکه در گفت وگو با گری نویل در اسکای اسپورت توضیح داد که چرا پپ گواردیوال 
تصمیم گرفت به دوران ســرمربیگری خود در بارسلونا پایان دهد.  پیکه گفت: اولین باری را که مورینیو به نیوکمپ آمد، به یاد 
می آورم که 5 بر صفر مقابل ما شکســت خورد. این یک شــوک واقعی برای آنها بود و خود رئالی ها باور نداشــتند. با این حال او 
رفته رفته رئال را آماده کرد. پیکه همچنین به رفتار سرمربی پرتغالی در کنفرانس های مطبوعاتی اشاره کرد و گفت: مورینیو در 
کنفرانس مطبوعاتی همیشه رفتار خاص خود را داشت و می دانید درباره چه صحبت می کنم. بعد از آنکه مورینیو با رئال مادرید 
قهرمان اللیگا شد گواردیوال تصمیم به رفتن از بارسلونا گرفت و فکر می کنم یکی از عمده دلیل های رفتن پپ از بارسلونا حضور 

مورینیو در رئال مادرید بود. 

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

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

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

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

پیشنهاد

چهره روز

مقصر کیست؟
آلکساندر هرتسن، نویسنده و اندیشمند مشهور روس، 
یکی از برجسته ترین شخصیت های اجتماعی روسیه 
در اواسط سده ی نوزدهم میالدی به شمار می آید که 
آثار و عقایدش در شکل گیری اندیشه های دموکراتیک 
و انســان گرایانه در این کشور نقش اساسی ایفا کرد. 
در کتاب مقصر کیســت؟ هم هرتســن دیدگاه های 
فلســفی و اجتماعی خود را بیان می کند و آنچه در 
وهله ی نخست اهمیت دارد، همین تشریح اندیشه ها 
و دغدغه های این فیلسوف و مبارز اجتماعی است و نه 
خط سیر موضوعی داستان. بخش نخست رمان مقصر 
کیست؟ بیشتر به انتقاد از نظام رعیت داری می پردازد. 
البته این پردازش در قالب عشق معلم سرخانه جوان 
به لوبونکا و ماجراهای آن ها به مخاطب ارائه می شود.در بخش دوم اما با ورود قهرمان اصلی داستان 
یعنی »والدیمیر بلتوف« قالب داســتان به لحاظ ماهوی تغییر می کند و نویسنده سراغ نقد تیپ 
ادبی مالوف آن زمان روسیه می رود، تیپ شخصیتی که به آدم زیادی شهره یافته بود و والدیمیر 
بلتوف آینه تمام عیار چنین شخصیتی است. در واقع چیزی که هدف انتقاد قرار می گیرد، شرایطی 
اســت که جوانان تشــنه کار و فعالیت را دلســرد می کند و از آنان آدم هایی بیکار و منفعل پدید 
می آورد.آدم زیادی یک نوع تیپ ادبی در تاریخ ادبیات روسیه است که آن را می توان چنین تعریف 
کرد:شــخصیتی جوان و سرشــار از نیروی درونی و فکر و ذهن پرورش یافته، که با وجود چنین 
ویژگی های مثبتی محکوم به انفعال و زندگی بی حاصل است.اگر رمان آبلوموف اثر ایوان گنچاروف 
– که کتاب بسیار خوبی است و در لیست کتاب های پیشنهادی کافه بوک نیز قرار دارد – را خوانده 

باشید به خوبی با تیپ شخصیتی آدم زیادی آشنایی دارید.

زیگموند فروید
زیگموند فروید، نام در زمان تولد: زیگیســموند شلومو 
فروید، 6 مهٔ ۱۸56 – ۲3 سپتامبر ۱۹3۹( عصب شناس 
برجسته اتریشی و بنیانگذار دانش روانکاوی، به عنوان یک 
روش درمانی در روانشناســی بود.فروید در سال ۱۸۸۱ 
از دانشــگاه وین، پذیرش گرفت و سپس، در زمینه های 
اختالالت مغزی و گفتاردرمانی و شــناخت بیماری نادِر 
آروشا کالبدشناسی اعصاب میکروسکوپی، در بیمارستان 
عمومی ویــن، آغاز به پژوهش کرد. او به عنوان اســتاد 
دانشگاه در رشته نوروپاتولوژی، در سال ۱۸۸5 منصوب 
شده و در ســال ۱۹۰۲ به عنوان پروفسور، شناخته شد. 
در ایجاد روانکاوی و روش های بالینی برای روبرو شــدن 
با دانش آسیب شناســی روانی از راه گفتگو میان بیمار و 
روانکاو، فروید فنونی را مانند به کارگیری تداعی آزاد )به روشــی گفته می شود که در آن بیمار هرآنچه 
را به ذهنش خطور می کند، بیان می نماید( و همچنین کشــف انتقال ) انتقال به معنای آن اســت که 
مراجــع با درمــان گر خود مانند یکی از افراد مهم دوران کودکی اش  برخورد می کند به عبارت دیگر 
احساسات و هیجان هایی را که نسبت به ابژه ی مهمی مانند پدر و مادر داشته به درمان گر خود منتقل 
می کند (. همچنین روش روانشناســی تحلیلی یا پویا راارائه کرد. فروید در خانواده ای یهودی گالیسی 
در شــهر موراویا بخشی از جمهوری چک متولد شــد. وی نخستین فرزند خانواده از هشت فرزند بود.

]6[ پدرش یاکوب فروید )۱۸۱5–۱۸۹6( تاجر پشم بود و از نخستین ازدواجش دو پسر داشت: امانوئل 
)۱۸33–۱۹۱4( و فیلیپ )۱۸36–۱۹۱۱(. خانواده یاکوب از یهودی های حســیدی بودند، هرچند که 
خود یاکوب آدمی سنتی نبود. او در مطالعه تورات مشهور بود. او و مادر زیگموند در ۱۹ سالگی به عنوان 

همسر سوم توسط خاخام یهودی ایزاک مانهایمر در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۱۸55 عقد کردند. 

فرهنگ

در شرایطی که مدیران سینمایی در دوره های مختلف 
بر نوسازی و ساخت ســالن های سینما تاکید دارند، 
در یک ســال گذشته حدود ۲۰ ســینما درخواست 
انحالل یا تغییر کاربری داده اند. در دو ســال گذشته 
خبر تعطیلی یا تغییر کاربری چند سینمای قدیمی 
ســر و صدای زیادی داشت و خیلی ها را برای نابودی 
نوستالژی های سینمایی شان اندوهگین کرد، اما رکود 
اقتصادی سینما در کنار هزینه های باالی نگهداری و 
تجهیز ســالن ها، در دوران کرونا تشدید شد و فقط 
ســال قبل حدود ۲۰ ســینمادار متقاضی انحالل یا 
تغییر کاربری ســالن های خود شدند.برای رسیدگی 
به وضعیت این سینماها و درخواست های ارائه شده، 
کمیته ای در سازمان سینمایی وجود دارد که تاکنون با چند درخواست موافقت کرده است.طبق 
پیگیری ایسنا از انجمن سینماداران و براساس فهرست موجود در آنجا، سینماهای صحرا، پایتخت، 
پردیس کیان، ماندانا، ایران، عصر جدید، پارس، حافظ، میالد و کارون در تهران و سینما دریا در 
آستارا، مهتاب در قزوین، عصر جدید در اراک، مصلی نژاد در جهرم، کیهان در درود، ساویز در کرج، 
گل سرخ در بندرانزلی، پرشین مهرشهر در کرج و طلوع در فومن از جمله متقاضیان برای انحالل 
یا تغییر کاربری هستند.در این باره محمدرضا صابری - سخنگوی انجمن سینماداران - می گوید: 
بســیاری از سالن های قدیمی به لحاظ بافت جغرافیایی شرایط مساعدی ندارند و در تهران بیش 
از ۱۰ ســینما درخواســت تغییر کاربری یا انحالل داده اند. این سینماها ابتدا درخواست خود را 
به انجمن ســینماداران ارائه می کنند و پس از بررســی انجمن چنانچه مشکلی نباشد به سازمان 

سینمایی معرفی می شوند تا در کمیته مروبط برای این مسئله بررسی شوند.

20 سینما درخواست تعطیلی دارند!
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