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معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار بر برخورد شدید با متخلفان و اخالل گران در بازار تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد 
تنظیم بازار پیش از ظهر روز )یکشنبه( به ریاست »محمد مخبر« معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.در این جلسه که وزرای کشور، صنعت، معدن و تجارت، 
جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، ارتباطات و فناوری اطالعات، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، سخنگوی دولت، دادستان عمومی و انقالب تهران و استاندار تهران نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت بازار در استان های مختلف 

کشور ارائه و برخی مسائل پیش روی اجرای طرح توزیع عادالنه یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت....

www.sobh-eqtesad.ir

در جلسه ستاد تنظیم بازار تاکید شد؛

مخبر: با متخلفان و اخالل گران در بازار با شدت برخورد شود
info@sobh-eqtesad.ir

وزیر رفاه؛
معترضان به واریز یارانه بخوانند

وزیر رفاه ضمن اشــاره به شــرایط اعتراض به عدم دریافت یارانه 
گفت: معیار دهک بندی خانوار شــامل مــواردی همچون خودرو، 
گردش مالی و ســودهای بانکی اســت و ملــک و خانه افراد جزو 
مالک هــای دهک بنــدی نیســت.به گــزارش مهــر، حجت اهلل 
عبدالملکــی وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با حضور در برنامه 
جهــان آرا با بیان اینکــه ارز ۴۲۰۰ تومانی، ســالیانه ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومان از سرمایه کشور را مصرف می کرد، گفت: این میزان 
به پنج بخش تقســیم می شد. بخشــی از این ۴۰۰ هزار میلیارد 
تومان به جیب دالالن، بخشــی به جیب قاچاقچیان، بخشــی به 
سفره خارجیان، بخشــی از آن به جیب تولیدکنندگان خارجی و 
بخش پنجم به جیب مصرف کنندگان می رســد.وی افزود: همان 
بخــش پنجم هم به صورت کاماًل نامتوازن به جیب مردم می رفت 
و کسی که بیشتر مصرف می کند بهره بیشتری می برد.عبدالملکی 
خاطرنشان کرد: در این طرح ما ارز را به نرخ آزاد حساب می کنیم 
و صد در صد ایــن ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را به مردم می دهیم.

وزیر رفاه گفت: با این طرح اوالً قاچاق کاهش می یابد دوماً انگیزه 
تولیدکنندگان برای تولید بیشتر می شود که می تواند خود به خود 
کنترل کننده قیمت باشــد تا جایی که حتی به قیمت های اولیه 
برمی گــردد، و ضریب جینی یا همان اختالف طبقاتی به شــدت 
کاهش می یابد.وی در پاســخ به اینکه آیا افزایش قیمت کاالهای 
اساســی بر ســایر کاالها تاثیر دارد گفــت: افزایش قیمتی که در 
کاالهای زنجیره ای رخ می دهد بسیار محدود است. بحث دیگر اثر 
روانی گران شــدن کاالها است که دولت برای آن هم برنامه دارد.
وزیر رفاه در ادامه به مقایســه قدرت خرید چند دهک پرداخت و 
گفت: از این طرح حتی یک ریال سهم دولت نمی شود و تمام ارز 
تخصیصی به خود مردم می رســد.عبدالملکی با بیان اینکه دولت 
قبل هرچند می دانســت که این موضوع با عدالت ســازگار نیست 
ولی نمی خواســتند وارد این چالش شوند، افزود: در این دولت از 
همــان اول این بحث بود که تعیین تکلیف شــود، هرچند ممکن 
است در ابتدا مورد اعتراض برخی قرار گیرد.وزیر رفاه تصریح کرد: 
هر یک ماهی که اجرای این طرح به تاخیر بیفتد ۳۸ هزار میلیارد 
تومان از سرمایه که می توانست به مردم برسد از بین می رفت.وی 
افزود: دو گــروه داریم که می توانند اعتراض کنند؛ اول گروه هایی 
کــه یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافــت نمی کردند و به طور کلی در 
داده های رفاهی نبودند. همانطور که می دانید این داده ها از ســال 
۹۳ ثبت نام جدید انجام نشــده است.وی با تاکید بر اینکه نیاز به 
هیچ گونه مراجعه حضوری نیســت گفــت: در روزهای آینده این 
سامانه با همکاری ســازمان هدفمندی و وزارت ارتباطات کارش 
را شــروع می کند و جزئیات آن اعالم می شــود.عبدالملکی گفت: 
گروه دوم کســانی هســتند که یارانه ۴۵ هزار تومانی را دریافت 
می کردند ولــی یارانه جدید را دریافت نکردند که آنها هم از چند 
طریق می توانند اعتراض خود را ثبت کنند.وزیر کار رفته و تعاون 
اجتماعی گفت: راه اول مراجعه به سایت حمایت وزارت رفاه است 
و در آنجــا اعتراض خود را ثبــت کنند.عبدالملکی گفت: راه دوم 
که ســاده تر است تماس با شماره تماس گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ 
وزارت رفاه اســت که دهک بندی راه اعــالم می کند و از همانجا 
می تواند اعتراض خود را ثبت کند.وی افزود: نیروهای مســلح به 
دالیل امنیتی توســط خود مراکز پرداخت می شود.عبدالمالکی با 
بیان اینکه مردم مطمئن باشــند در صورتی که مستحق دریافت 
یارانه باشــند یارانه را دریافت می کننــد گفت: حتی اگر چند ماه 
آینده هــم اعتراض صورت بگیرد و جزء ۹ دهک اول شناســایی 
شــوند پرداخت صورت خواهد گرفت.وزیر کار در مور معیار دهک 
بندی خانوار، گفــت: معیار دهک بندی خانواده هــای برای یارانه 
کمک معیشتی مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی و مالی همچون 
خودرو، گردش مالی و ســودهای بانکی است و ملک و خانه افراد 
جزو مالک های دهک بندی نیست.وی افزود: برای دهک بندی کل 
گردش مالی خانواده را در نظر می گیریم و درآمد فرزندان خانواده 
که شــاغل هســتند و درآمد دارند، مالک است.این مقام مسئول 
در رابطه با دالیل دهک بندی هــا گفت: در این دهک بندی ها اوالً 
ملک به ارزش آن در نظر گرفته نشــده اســت ثانیاً تراکنش های 
مالی طی چند ســال در نظر گرفته می شود.ولی افزود: با در نظر 
گرفتن این شاخص ها سامانه یک شاخص ترکیبی ارائه می دهد که 
حاوی تمام اطالعات مالی خانوار اســت و طبق آن اولویت بندی 
صورت می گیرد.عبدالملکی تصریح کرد: بســیاری از اعتراض زد 
که می شــود به دلیل ناآگاهی از مالحظات اقتصادی سامانه است. 
مثاًل از یک خانواده دو نفر جدا شدند و درآمد و خودروی جداگانه 
دارند که ســامانه این را متوجه نشــده که آن هم با اعتراض قابل 
رفع است. یا مثاًل گردش حسابی وجود دارد که متعلق به خود فرد 
نیست. از این جهت خواستار این هستیم که این افراد حساب های 
خود را شــفاف کنند.وزیر رفاه در رابطه بــا طرح کاالبرگ گفت: 
بناست مقادیری مشــخص شود و مردم با کارت خود به فروشگاه 
مراجعه کنند و با قیمتی قبل از افزایش قیمت پرداخت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه زیرساخت های برای این کار نیاز است، افزود: 
بنابراین با این اقدام با افزایش قیمتی نخواهیم داشــت و قیمت ها 
برمی گــردد به همان قیمت های قبلی و این سیســتم اثرش برای 
اقتصاد کشور بهتر اســت مردم مطمئن باشند تا هنگامی که این 

کاال برگ فراهم شود یارانه نقدی پرداخت خواهد شد.

دستور رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
 یارانه کمک معیشتی به حساب همه یارانه بگیران

 واریز شود
رئیس جمهور به ســازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی دستور داد، کمک معیشتی ماه اول به حساب 
تمامــی افرادی که تا ماه قبل مشــمول دریافت یارانه بوده اما 
در این مرحله کمک معیشــتی دریافــت نکرده اند و متقاضی 
تجدیدنظر در دهک بندی فعلی هســتند، واریز شود.به گزارش 
ایسنا،  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر دیروز یکشنبه 
در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت به سازمان برنامه و 
بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد، کمک معیشتی ماه اول به حساب تمامی افرادی 
که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده، اما در این مرحله کمک معیشتی دریافت نکرده اند و متقاضی 
تجدیدنظر در دهک بندی فعلی هستند، واریز شود.رئیس جمهور در این جلسه گفت: اصل بر اعتماد به 
خوداظهاری مردم است؛ لذا مبلغ کمک معیشتی ماه اول، به حساب این افراد نیز واریز شود تا به محض 
تأیید درخواســت متقاضیان از سوی دستگاه های مسئول، این مبلغ توسط آنها قابل برداشت گردد و 
در ماه های آتی نیز همانند ســایر مشموالن، بتوانند مبلغ کمک معیشتی را دریافت نمایند.رئیسی در 
این جلســه  تصریح کرد: وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی موظف اســت حداکثر ظرف یک ماه، این 

درخواست ها را بررسی و نتیجه نهایی را به سرپرستان خانوار اعالم نماید.

به دنبال دستور رییس جمهور؛
وزیر اقتصاد: همه مشموالن یارانه های قبلی یارانه ماه اول را دریافت خواهند کرد

وزیر اقتصاد اعالم کرد: براســاس دستور رییس جمهور، یارانه 
کمک معیشــتی ماه اول به همه مشــموالن یارانه بگیر کشور 
)یارانه نقدی( پرداخت خواهد شد.به گزارش یرنا، رییس جمهور 
به ســازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دستور داد، کمک معیشــتی ماه اول )اردیبهشت ماه ۱۴۰۱( 
به حســاب تمامی افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه 
بوده انــد، اما در این مرحله کمک معیشــتی دریافت نکرده اند 
و متقاضی تجدیدنظر در دهک بندی فعلی هســتند، واریز شود.»سید احســان خاندوزی« وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی نیز دیروز در گفت وگو با خبر ســیما، در این مورد گفــت: وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی در جلســه ستاد اقتصادی دولت گزارشــی در مورد وضعیت رسیدگی به مشموالن طرح و 
اعتراض ها و تقاضاهای جدید ارایه کرد؛ در همین راستا رییس جمهور دستور داد که تمام افراد یارانه 
بگیری که تا ماه گذشته مشمول دریافت یارانه نقدی بوده اند و درصورتی که همچنان خودشان متقاضی 
باشند، یارانه جدید به حساب آن ها واریز شود.وی افزود: از طرفی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید 
حداکثر تا یک ماه به تقاضاها در مورد دهک بندی ها رسیدگی کند و درصورتی که این تقاضاها درست 
باشــد، مبلغ یارانه آزاد و برای خانوارها قابل استفاده خواهد بود، اما درصورتی که افراد جزو دهک دهم 

باشند، مدارک به خانواده ها ارایه می شود تا در جریان نحوه ارزیابی وزارت رفاه قرار بگیرند.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: دیگر کشورهای تحت تحریم هم به  دنبال دریافت دانش خنثی سازی تحریم از ایران هستند.به گزارش 
خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه صبح روز)یک شنبه( به همراه تعدادی از مدیران کل این وزارتخانه از نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز و پتروشیمی بازدید کرد.معاون سیاسی وزارت امور خارجه در حاشیه این بازدید تصریح کرد: سیاست راهبردی خنثی سازی تحریم در کنار ابتکار 
هوشمندانه رفع تحریم، ترفند دشمن در متوقف سازی قطار توسعه همه جانبه کشور را ناکام گذاشته است.باقری در ادامه در تشریح سیر رسیدن به دانش 
خنثی ســازی تحریم، گفت: اراده راســخ و توانمندی شگرف کارگزاران و متخصصان صنعت انرژی کشور، هنر دور زدن تحریم را که زمانی تنها ابزار این 
صنعت در مقابله با تحریم هوشمند بوش بود به فناوری مقابله با تحریم فلج کننده اوباما و سپس به دانش برای خنثی سازی تحریم ناشی از کارزار فشار 
حداکثری ترامپ تبدیل کرد و اکنون دیگر کشورهای تحت تحریم نیز به  دنبال دریافت دانش خنثی سازی تحریم از ایران هستند.وی توان خنثی سازی 
تحریم را ایجادکننده قدرت بازدارندگی در برابر تحریم های ظالمانه عنوان کرد و گفت: توانمندی دانشمندان و صنعتگران در خنثی سازی تحریم، افزون بر 
آنکه ظرفیت دیپلماسی برای رفع تحریم ها را به  شدت افزایش می دهد، قدرت بازدارندگی کشور در قبال تحریم های ظالمانه را به طور قابل مالحظه ای ارتقا 
می بخشد.معاون سیاسی وزارت امور خارجه تصریح کرد: پایداری رفع تحریم ها در گرو حفظ و ارتقای ظرفیت های سخت و نرم در خنثی سازی تحریم ها 
است.باقری تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همان اندازه که در فرآیند مذاکرات و انجام تعهدات بین المللی از جمله در موضوع توافق برای رفع تحریم ها 
جدی است، در عدم اعتماد به دشمن و عدم اتکا به بیگانگان برای مصونیت از تحریم هم راسخ و مصمم است. عقالنیت انقالبی اقتضا می کند با عدم اعتماد 
به دشمن و عدم اتکا به بیگانگان، از همه ظرفیت های میدان دیپلماسی برای تامین منافع ملی استفاده کرد.وی در پایان گفت: وزارت امور خارجه افزون 
بر آن که یک تنه در میدان دیپلماسی با همه توان در پی رفع حداکثری تحریم ها است، در کنار دانشمندان و فناوران صنعتگران بخش انرژی کشور از 

همه، ظرفیت های بین المللی برای ارتقای توان کشور در خنثی سازی تحریم ها استفاده خواهد کرد.

دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا، با بیان اینکه ســویه های جدید در برخی 
کشورها نگران کننده است، گفت: مردم دچار عادی انگاری شده اند و ماسک 
های خود را برداشــته اند.به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جماعتی، در 
حاشیه برگزاری جلسه کمیته علمی کشوری کووید ۱۹، اظهار کرد: در جلسه، 
بحث اســتفاده از آنتی بیوتیک ها در دوره کووید ۱۹ مطرح شــد که یکی از 
اســاتید نتایج مطالعات خود در این زمینه را توضیح داد. براساس این مطالعه، 
مشخص شــد در ۱۰ بیمارستان دانشگاهی و ۴۳ هزار بیماری که در این ۱۰ 
بیمارســتان بستری شــدند، ۱۰۰ درصد بیماران حداقل یک آنتی بیوتیک و 
۵۰ درصــد آنها حداقل ۳ آنتی بیوتیک مصرف کردند که این میزان، بی رویه 
محسوب می شود. بیشــترین آنتی بیوتیک مصرف شده در بخش های عادی، 
آزیترومایسین و بیشــترین آنتی بیوتیک مصرف شــده در بخش های ویژه، 
ِمُروپنم بوده است. هزینه ای هم که در این مدت برای استفاده از آنتی بیوتیک 
های بی رویه صرف شــده، چیزی حدود ۲ و ۲ دهم میلیون دالر بوده اســت.

وی افزود: در این مطالعه همچنین مشخص شد در بیمارستان هایی که مصرف 
آنتی بیوتیک بیشتر بوده، میزان مرگ و میر باالتری نیز گزارش شده است که 
علل مختلفی از جمله عوارض آنتی بیوتیک ها و تداخالت دارویی در این زمینه 
دخیل است، بنابراین الزم است آگاهی پزشکان در این زمینه افزایش یابد، زیرا 
استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها نمی تواند میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را 
کاهش دهد و شاید به دلیل عوارض و تداخالت دارویی اثرات عکس نیز بگذارد. 
از سوی دیگر بار زیادی را به هزینه اقتصاد کشور تحمیل می کند. بنابراین الزم 
اســت از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در درمــان بیماران مبتال به کرونا، 
جلوگیری شود.دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ادامه داد: در این جلسه مقرر 
شــد که کمیته های اقتصاد درمان که در بیمارستان ها و دانشگاه ها و معاونت 
درمان تشکیل شده بود، دوباره احیا شود. همچنین کمیته های استوارد شیپ 
که در مورد مصرف آنتی بیوتیک ها اقدامات مناسبی انجام داده بودند و از قبل 
از شــیوع کرونا آغاز به کار کرده بودند،، دوباره احیا شود و پروتکل هایشان نیز 
در معاونت درمان ریوایز شده و به بیمارستان ها ابالغ شود تا از مصرف بی رویه 
آنتی بیوتیک ها در بیمارستان ها و هزینه هایی که به بیمار و اقتصاد کشور وارد 

می کند، تا حدود زیادی جلوگیری کند.

احتمال اوج گیری کرونا وجود دارد
وی در ادامه درخصوص استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی، بیان 
کرد: با توجه به اینکه گزارشاتی از بعضی کشورها مانند کشورهای آفریقایی و 
آمریکا برای بروز ســویه های جدید B.۱.۱.۷ از COVID-۱۹ در این کشورها و 
همچنین بروز دوباره سویه های ترکیبی دلتا و اومیکرون در برخی کشورهای 

خاورمیانه وجود دارد.

پرخطرها دوز چهارم را تزریق کنند
 جماعتی همچنین عنوان کرد: توصیه دیگر ما این است که گروه های پرخطر 
مانند سالمندان، افراد یا بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیف دارند و یا داروهای 
ســرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند، الزم است ُدز چهارم واکسن 
کرونا را تزریق کنند. کودکان ۵ تا ۱۱ ساله هم که انجام واکسیناسیون کرونا 
برایشــان به تصویب رسیده، حتماً واکسیناسیون را انجام دهند، زیرا کودکان 
می توانند عامل انتقال بیماری باشند، بنابراین، چنانچه واکسیناسیون را انجام 
ندهند، با بروز سویه های جدید بازهم می توانند باعث انتقال و چرخش بیماری 

و بروز موج های جدید و تشدید بیماری در کشور شوند.

تصور نشود که کرونا پایان یافته است!
 وی با بیان اینکه پاندمی کرونا در دنیا و ایران به پایان نرســیده و وارد مرحله 
اندمیک نشده ایم، گفت: در حال حاضر مشاهده می کنیم که مردم دچار عادی 
انگاری شده اند و با این تصور که آمار کرونا کاهش یافته و به پایان کرونا رسیده 
ایم، در اماکن عمومی، فضاهای سربســته، وســایل نقلیه عمومی، همایش ها، 
کنســرت ها، خیابان ها و … ماســک های خود را برداشته اند، با جدیت تاکید 
می کنم که شیوه نامه های بهداشتی همچنان رعایت شود و به هیچ عنوان تصور 

نشود که کرونا پایان یافته است.

سویه های جدید در برخی کشورها نگران کننده است
دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا در پایان در خصوص وضعیت کرونا در سایر 
کشــورها، یادآور شــد: در حال حاضر، در اکثر کشورهای جهان، آمار ابتالء و 
فوت ناشــی از کرونا در مقایسه با وضعیت قبلی خودشان، کاهش یافته است، 
اما سویه هایی که در کشورهای آفریقایی، آمریکا، اسرائیل و فلسطین اشغالی 
گزارش شده، می تواند نگران کننده باشد و پیش درآمد به وجود آمدن موج های 
جدید در کشورهای جهان باشد. لذا باید از قبل آمادگی الزم را کسب کنیم و 

این آمادگی نیز با تزریق واکسن و تکمیل روند واکسیناسیون میسر می شود.

احتمال اوج گیری کرونا در کشور

مردم ماسک ها را برداشته اند

دستور رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

یارانه کمک معیشتی به حساب همه یارانه بگیران واریز شود
بازنشستگان نگران نباشند

 به محض تصویب افزایش مستمری ها
 افزایش حقوق اجرایی می شود

میرهاشم موسوی گفت: چرا امروز یک عده می خواهند التهاب ایجاد کنند و با القای یأس و نومیدی به جامعه 
بازنشستگان، این گونه وانمود کنند که سازمان و دولت به فکر آن ها نیستند.به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیرعامل 
ســازمان تأمین اجتماعی، مسئله معیشت و نیز خدمات سالمت بازنشستگان را دغدغه مشترک دولت، سازمان 
تأمین اجتماعی و مســئوالن کانون های بازنشســتگان اعالم کرد و گفت: »اطمینان می دهیم به محض تصویب 
میزان و چگونگی افزایش حقوق امسال بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیأت  محترم دولت، مابه التفاوت حقوق 

اردیبهشت ماه این عزیزان را در دو روز....

معاون وزیر نفت:

ایران در حال بررسی صادرات گاز به اروپاست

جزئیات ثبت و صدور چک در خودپرداز ۱۵ بانک

باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه:

 کشورهای تحت تحریم دنبال دریافت
 »دانش خنثی سازی تحریم« از ما هستند
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۸ فوتی و شناسایی ۳۶۸ بیمار جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی ۲۴ ســاعت اخیر ۳۶۸ بیمار جدید کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند 
و متاســفانه ۸ بیمار نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دســت دادند.به گزارش ایســنا، تا دیروز ۲۵ 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۶۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی و ۵۵ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۱ 
نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۲۲۴ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۲۰ هزار و ۸۳۵ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.۷۳۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش 
های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۵۱ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۷۱۵ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۰ شهرستان در 

وضعیت نارنجی، ۲۵۹ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۸۹ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

احتمال جایگزینی نرخ حاشیه بازار تا هفته آینده

خبر تازه از ارز 4200 در گمرک؛ واردکنندگان 
آماده باشند
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عضو کمیسیون انرژی مجلس؛
 هیچگونه افزایش قیمت انرژی در سال ۱۴۰۱

 نخواهیم داشت
همزمان با افزایش قیمت کاالهای اساسی، زمزمه هایی از افزایش قیمت انرژی به خصوص بنزین مطرح شده 
که تا به امروز بارها از سوی مسئوالن مختلف و نمایندگان مجلس رد شده است. احمد مرادی، نایب رییس 
دوم کمیسیون انرژی مجلس گفت که هیچگونه برنامه ای برای افزایش قیمت انرژی در سال ۱۴۰۱ نداریم.
اقتصادآنالین ـ پرستو بهرامی  راد؛ احمد مرادی نایب رییس دوم کمیسیون انرژی تاکید کرد: در کشور دیگر 
گنجایش افزایش هیچ نرخی نداریم. همه ما در کمیسیون انرژی پیگیر هستیم که هیچگونه افزایش قیمتی 
رخ ندهد. وی افزود: در خصوص نرخ برق، بنزین و گازوییل و مشــتقات نفتی جلساتی با دولت داشته ایم که 
دولت هم در این باره تعهدات و قول هایی داده تا افزایش قیمتی روی ندهد. مرادی در ادامه با بیان اینکه ما به 
آن چیزی استناد می کنیم که در بودجه ۱۴۰۱ آمده توضیح داد: اگر قیمت برق و آب برخی مشترکان نسبت 
به ماه های قبل افزایش داشته دقیقا به میزان مصرف مشترکین وابسته است. اما باید این نکته را هم در نظر 
داشته باشیم که مشترکان کم مصرف هیچ افزایش قیمتی نداشته اند و حتی بعضاً مشوق هایی هم برای آنها در 
نظر گرفته شده است.مرادی توضیح داد: برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان بهزیستی 

تفاهم نامه ای به امضا رسیده که از برق تولیدی انرژی خورشیدی استفاده کنند.

سخنگوی وزارت امور 
خارجه دفتر یادبود »شیرین 

ابوعاقله« را امضا کرد
تهــران - ایرنا - ســخنگوی وزارت امور خارجه با 
حضور در سفارت فلسطین در تهران، دفتر یادبود 
خبرنگار شهید فلســطینی را امضا کرد.به گزارش 
ایرنا، ســعید خطیب  خبرنگار سیاســت خارجی 
زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه امروز با حضور 
در محل سفارت فلســطین در تهران دفتر یادبود 
خبرنگار شهید فلسطینی، شیرین ابوعاقله را امضا 
کرد.ســخنگوی وزارت امــور خارجه با محکومیت 
این اقدام تروریســتی صهیونیستها، شهادت خانم 
ابوعاقله را به خانواده اش، مردم فلسطین و اصحاب 

رسانه تسلیت گفت.

گزیده خبر

تحقق دولت اسالمی در گام دوم انقالب 
نیازمند بهبود حکمرانی است

نماینــده مردم تنکابن در مجلس گفت: تحقق دولت اســالمی در گام دوم 
انقالب برای رسیدن به تمدن اسالم که مورد تاکید رهبر انقالب است نیازمند 
بهبود حکمرانی اســت.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سید 
شمس الدین حســینی نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسالمی در 
نشســت علنی دیروز یکشنبه 25 اردیبهشت مجلس طی نطق میان دستور 
خود اظهار داشت: دومین سال کار مجلس رو به اتمام است؛ تصویب قوانینی 
چون، قانون راهبردی تحریم ها، تولید مســکن و قانون تسهیل صدور مجوز 
های کسب تو کار از اقدامات مهم و موثر مجلس بوده است.وی افزود: تحقق 
دولت اسالمی در گام دوم انقالب برای نیل به تمدن اسالمی که مورد تاکید 
رهبر انقالب اســت، نیازمند بهبود حکمرانی است.نماینده مردم تنکابن در 
مجلــس تصریح کرد: از ضروریات بهبود حکمرانی، تحکیم کارکرد و جایگاه 
مجلس در چارچوب قانون اساسی و فرمایش امام راحل)ره( مبنی بر مجلس 
در راس امور اســت؛امیدوارم تحکیم جایگاه مجلس در سال سوم به عنوان 
هدف راهبردی دنبال شود.حســینی ادامه داد: فشارهای اقتصادی از جمله 
دشواری معیشت برای اقشار کم درآمد به عنوان حقیقت تلخ، همچنان حل 
نشده مانده اســت.وی تاکید کرد: حل مشکالت اقتصادی در گرو اصالحات 
نهادی و ساختاری در کنار اصالحات سیاستی و اجرایی است.نماینده مردم 
تنکابن در مجلس گفت: دولت ســیزدهم در شــرایطی ناگزیر از اصالحات 
نظام بودجه ریزی، ارزی، حمایت اجتماعی و نظایر آن شــده است که خزانه 
مقروض، نقدینگی افسارگســیخته، بیکاری و مهم تر از همه بی اعتمادی به 
سیاستگذاری و سیاستگذاران را به ارث برده و باید آن را ترمیم کند.حسینی 
در ادامه خطاب به رئیس جمهور بیان داشــت: هدف از اصالحات امور باید 
برای مردم و به وســیله و حمایت مردم باشــد؛اصالحات نهادی و ساختاری 
نیازمند حمایت مردم اســت.وی در باب اصالحات اقتصادی تاکید کرد: در 
کنار مالحظات فنی و مدیریت یکپارچه اقتصادی باید همواره به همراهی و 

تعادل بودجه خانوار تاکید داشته باشید.

در دیدار معاون نخست وزیر و فرستاده ویژه رئیس جمهور کوبا؛
امیرعبداللهیان: تهران - هاوانا باید از 
تجربیات یکدیگر در حوزه بی اثر کردن 

تحریم ها بهره گیرند
تهران - ایرنــا - وزیر امور خارجه ضمن محکوم کــردن اعمال تحریم های 
ایاالت متحده علیه کوبا و با اشاره به گستردگی تحریم های یکجانبه آمریکا 
علیــه تهران - هاوانا بر ضرورت بهره گیری از تجربیات یکدیگر در حوزه بی 
اثر کردن تحریم ها تاکید کرد.به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، ریکاردو 
کابریســاس معاون نخست وزیر و فرستاده ویژه رئیس جمهور کوبا که برای 
برگزاری هجدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی میان 
جمهوری اســالمی ایران و جمهوری کوبا به تهران ســفر کرده است بعد از 
ظهر امروز با حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و در خصوص 
موضوعات مورد عالقه به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت.امیر عبداللهیان در 
این دیدار با نام بردن از کوبا به عنوان شــریک راهبردی، خواستار گسترش 
همکاری ها در زمینه های مختلف شــد و برگزاری کمیســیون مشــترک 
همکاری های اقتصادی را فرصت مناســبی برای دو طرف به منظور بررسی 
راه های توسعه روابط فیمابین در حوزه های اقتصادی و تجاری و همچنین 
تعمیق همکاری های سیاسی دانســت.امیرعبداللهیان با قابل اتکا دانستن 
سطح روابط دوکشور در حوزه روابط سیاسی و همچنین همکاری های قابل 
توجه در بخش بهداشت و درمان، بخصوص در زمینه تولید واکسن مشترک، 
اراده دولت سیزدهم بر اجرای اسناد همکاری و تفاهمات گذشته و توافق های 
جدیــد را مورد  تاکید قرار داد و ارتقای همکاری ها در عرصه های اقتصادی 
و تجاری را  با توجه به ظرفیت های موجود در دوطرف حائز اهمیت دانست 
و خواستار تالش هرچه بیشتر دو کشور برای به فعلیت رساندن ظرفیت های 
اقتصادی همکاری ها شد.امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن محکوم کردن 
اعمال تحریم های ایاالت متحده علیه جمهوری کوبا و با اشاره به گستردگی 
تحریم های یکجانبه ایاالت متحده آمریکا علیه دو کشــور، بر ضرورت بهره 
گیری از تجربیات یکدیگر در حوزه بی اثر کردن تحریم ها تاکید کرد.ریکاردو 
کابریساس معاون نخست وزیر و فرستاده ویژه رییس جمهور کوبا نیز در این 
دیدار با قدردانی از مواضع پایدار جمهوری اسالمی ایران در حمایت از روابط 
دو کشور و درقبال تحریم های یکجانبه ایاالت متحده آمریکا علیه کوبا، انجام 
این سفر و برگزاری هجدهمین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
دو کشور را در مسیر روابط راهبردی دو کشور دانست و بر اهمیت استفاده از 

ظرفیت های اقتصادی دو کشور به نفع مصالح طرفین تاکید کرد.

در گفت وگوی تلفنی با امیرعبداللهیان؛
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به 

ایران سفر می کند
تهران - ایرنا - وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در گفت وگوی تلفنی با وزیر 
امور خارجه از ســفر خود به ایران خبر داد.به گزارش حوزه سیاست خارجی 
ایرنا، حسین امیرعبداللهیان و جیحون بایراموف وزیران امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران و جمهوری آذربایجان بعــد از ظهر امروز در یک گفت وگوی 
تلفنی رایزنی و تبادل نظر کردند.آخرین تحوالت روابط دو جانبه به ویژه در 
حوزه های سیاســی، اقتصادی، تجاری، کنسولی، پارلمانی و اجرای توافقات 
کمیسیون مشــترک اقتصادی دو کشور از محورهای این گفت وگو بود.وزیر 
امــور خارجه جمهوری آذربایجان در این گفت وگــو اعالم کرد به زودی به 

ایران سفر می کند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس:
طرح اشیای باستانی هنوز به هیچ کمیسیونی 

ارجاع نشده است
تهران - ایرنا - ســخنگوی هیات رئیسه مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه طرح اشیای باستانی 
هنوز به هیچ کمیسیونی ارجاع نشده است، گفت: 
بر اســاس ماده 2 این طــرح، حفاری و کاوش به 
قصد به دست آوردن اشیای باستانی و عتیقه و آثار 
تاریخی بدون مجوز قانونی ممنوع و جرم است و 

به طور قطع با مرتکب باید برخورد شود.به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، سیدنظام 
الدین موسوی با بیان این که  اخیرا تعدادی از رسانه ها درباره طرحی با عنوان 
»اســتفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج ها« مطالبی منتشر کرده اند، گفت: این 
درحالی اســت که طرح مذکور تاکنون فقط به امضــای تعدادی از نمایندگان 
رســیده و حتی کمیسیون بررسی کننده آن نیز مشــخص نشده و بررسی آن 
نیز آغاز نشــده اما بازنمایی رســانه ای به نحوی انجام شده که گویی این طرح 
در کمیســیون های تخصصی مجلس در حال بررسی است یا حتی برخی آن را 
مصوبه نهایی دانسته اند، این اتفاق در گذشته نیز برای برخی دیگر از طرح هایی 

که هنوز بررسی نشده بودند افتاده بود و جای تامل دارد.

منتظری:
امنیت مردم خط قرمز قوه قضاییه، نیروهای 

انتظامی و امنیتی است
دادستان کل کشور گفت: قوه قضاییه از نیروهای 
انتظامــی و امنیتی در بحــث برخورد با مرتکبان 
جرایم خشــن در جامعه قاطعانه حمایت خواهد 
کردبه گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت 
االسالم و المســلمین محمد جعفر منتظری در 
واکنش به برخورد با کسانی که در جامعه مرتکب 

جرایم خشــن می شــوند، بیان کرد: بحث امنیت مردم خط قرمز قوه قضاییه، 
نیروهای انتظامی و امنیتی است، قوه قضاییه وظیفه و تکلیف دارد تا با مرتکبان 
جرایم خشن در جامعه، قاطعانه برخورد کنند.دادستان کل کشور تصریح کرد: از 
نیروهای انتظامی و مسئوالن برقراری امنیت در جامعه انتظار داریم تا به صورت 
کلی با کســانی که موجب خدشه دار شدن امنیت مردم در هر منسب و جایگاه 
و مکانی می شوند، برخورد قاطع داشته باشند و قطعا قوه قضاییه از آن ها در این 

رابطه حمایت خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
حل مشکالت اقتصادی در گرو اصالحات نهادی 

و ساختاری است
تهران - ایرنا - عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس شــورای 
اســالمی، حل مشکالت اقتصادی برای اقشار کم و متوســط جامعه را در گرو 
اصالحات نهادی و ساختاری در کنار اصالحات سیاستی و اجرایی عنوان کرد تا 
سبب جلب اعتماد و همراهی مردم شود.به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سید 
شمس الدین حسینی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی  در 
نطق میان دستور خود گفت: تصویب قوانینی چون قانون راهبردی لغو تحریم ها، 
تولید مســکن، تولید دانش بنیان، اصالح مواد یــک و ۷ قانون اصل ۴۴ قانون 
اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات مهم 
و موثر بوده اســت. اما حل مشکالت کشور نیازمند تالشی باالتر برای ارتقا نظام 
حکمرانی اســت.نماینده مردم تنکابن در مجلس افزود: تحقق دولت اسالمی در 
گام دوم انقالب برای نیل به تمدن اســالمی که مورد تاکید رهبری معظم است 
نیازمند بهبود حکمرانی است. از ضرورت های بهبود حکمرانی تحکیم کارکرد و 
جایگاه مجلس در چارچوب قانون اساسی و کالم امام و رهبری مبنی بر مجلس 

در رأس امور است.

در جلسه ستاد تنظیم بازار تاکید شد؛

مخبر: با متخلفان و اخالل گران در بازار با شدت برخورد شود
معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار بر برخورد 
شدید با متخلفان و اخالل گران در بازار تاکید کرد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، جلســه ســتاد تنظیم بازار پیش از ظهر روز 
)یکشنبه( به ریاست »محمد مخبر« معاون اول رئیس جمهور 
برگزار شد.در این جلســه که وزرای کشور، صنعت، معدن و 
تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، 
نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
ارتباطات و فناوری اطالعات، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، 
سخنگوی دولت، دادستان عمومی و انقالب تهران و استاندار 
تهران نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت بازار در 
اســتان های مختلف کشــور ارائه و برخی مسائل پیش روی 
اجرای طرح توزیع عادالنه یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت.در 
این نشست وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی 
در زمینه تأمین و تولید کاالهای اساســی از جمله مرغ، تخم 
مرغ و روغن وجود ندارد، از اهتمام جدی این دستگاه اجرایی 
برای ادامه توزیع گســترده این اقالم و تسریع در رفع برخی 
مشکالت در این حوزه در سراسر کشور خبر داد.در این جلسه 

همچنین بر لزوم پاسخ به شبهات و سواالت مردم درباره ابعاد 
طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها تاکید شد و مقرر 
گردید تمهیدات الزم برای اقناع و آگاه سازی جامعه با جدیت 
بیشــتر در دستور کار دستگاه های اجرایی مربوطه قرار گیرد.

ارائه گزارش هایی در خصوص برخورد با گران فروشی و احتکار 
در بازار از جمله دیگر موضوعات این جلســه بود که بر اساس 
آن و با تاکید معاون اول رئیس جمهور مقرر شد تا برخوردهای 
قضائــی و انتظامی با متخلفان و اخالل گران در بازار کاالهای 
اساسی و ســایر کاالها و خدمات به بهانه اجرای این طرح با 
شدت و ســرعت ادامه یابد.در همین رابطه وزیر دادگستری 
گزارشــی از رســیدگی به پرونده تخلف یکی از شرکت های 
تاکسی اینترنتی ارائه کرد و گفت: مدیران این مجموعه متعهد 
شدند مبالغ دریافت شده اضافی را به مسافران عودت دهند.

گفتنی اســت، در راســتای افزایش هماهنگی ها و تسریع در 
حل مسائل جاری طرح توزیع عادالنه یارانه ها، جلسات ستاد 
تنظیم بازار روزانه با حضور تمامی اعضا و به ریاست معاون اول 

رئیس جمهور برگزار می شود.

محمد مرندی در مصاحبه ای اعالم کرد 
کــه اروپایی هــا و آمریکایی ها با بحران 
اقتصادی و بحران انرژی مواجه هستند 
و به توافق هسته ای با ایران نیاز دارند.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد 
مرندی، مشــاور هیئت مذاکره کننده 
ایران در وین در مصاحبه با خبرگزاری 
به توضیح دالیــل توقف  اســپوتنیک 
مذاکرات پرداخت و اعالم کرد که دالیل 
زیــادی تاکنون منجر بــه عدم امضای 
توافق هسته ای شــده است و فهرست 
تحریم هــای آمریکا موضــوع اصلی ما 
نیست.مرندی همچنین با اشاره به سفر 
انریکه مورا، هماهنــگ کننده اروپایی 
مذاکرات وین گفت: »پس از ســفر مورا 
به تهران، منتظریم ببینیم آمریکایی ها 
آمادگــی و انعطاف الزم بــرای امضای 
توافق هسته ای را دارند یا خیر. اروپایی ها 
و آمریکایی ها با بحران اقتصادی و بحران 

انرژی مواجه هستند و به توافق هسته ای 
با ایران نیــاز مبرم دارند.«او در ادامه به 
بحران اوکراین پرداخت و خاطر نشــان 
کرد که کشــور های غــرب می خواهد 

در منطقه غرب آســیا به آرامش دست 
یابد و خیالشــان راحت شوند تا بتواند 
بر اوکراین و روســیه تمرکز کند. ایران 
در بازار جهانی نفــت و گاز اصال رقیب 

روســیه نیســت و اکنون نفــت خود 
را که بــا تمام ظرفیت تولیــد و صادر 
می کند.خبرگــزاری المیادین به نقل از 
یک منبع ایرانی در ویــن و نزدیک به 
هیئت مذاکــره کننده ایرانی اعالم کرد 
اروپایی هــا به دلیل جنــگ در اوکراین 
و نیازشــان به نفت و گاز ایــران، برای 
توافــق در مذاکرات وین به تکاپو افتاده 
و عجلــه پیدا کردند.بحث هــا در مورد 
ســکون یا ادامه مذاکرات وین همچنان 
ادامــه دارند. برخی معتقدند عدم توجه 
آمریکا به درخواست ها برای خارج کردن 
نام سپاه پاسداران از فهرست گروه های 
تروریســتی یکی از موانع جدی بر سر 
راه مذاکرات اســت. چنــدی پیش نیز 
بیش از ۴۰ تن از مقامــات اروپایی در 
نامه سرگشــاده ای خواستار نشان دادن 
انعطاف برای حصول توافق هســته ای 

شدند

مشاور هیات مذاکره کننده ایران:
غربی ها به توافق با ایران نیاز 

مبرم دارند

رئیس جمهور گفت: شیعه انگلیســی و سنی آمریکایی دو روی یک 
ســکه و هر دو ضد وحدت جهان اسالم هســتند حال آنکه وحدت 
برای جمهوری اســالمی ایران یک راهبرد است نه یک امر تاکتیکی.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت 

جمهوری، حجت االســالم سید ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از 
علما و روحانیون اهل ســنت با اشاره به تالش های جدی دولت برای 
رفع مشکالت معیشتی مردم تصریح کرد: دولت به دغدغه های مردم 
که به روحانیون منتقل می شــود، توجه و برای رفع این مشــکالت 
تالش می کند.وی با تشریح وضعیت کشور در زمان آغاز به کار دولت 
سیزدهم، گفت: کسری بودجه نزدیک به 5۰۰ هزار میلیاردی، باقی 
ماندن بدهی ماهانــه ۱۰ هزار میلیاردی، فوت قریب به ۷۰۰ نفر در 
روز با ویروس منحوس کرونا، وجود تورم بی سابقه، تزریق رانتی ارز 
۴2۰۰ تومانی به بازار و وضعیت نامطلوب ذخایر کاالی اساســی در 

کشور از موضوعاتی بود که دولت در روزهای آغاز به کار خود با آن ها 
درگیر بود.رئیس جمهور یکی از مشکالت کشور را نحوه پرداخت ارز 
۴2۰۰ تومانی دانســت و اظهار داشت: عماًل بخش عمده ای از آنچه 
تحت عنوان ارز ترجیحی پرداخت می شد، در خدمت جریان فساد و 
رانت بود. در واقع هم هدر رفت منابع کشــور را داشتیم هم یارانه ها 
به مردم نمی رسید لذا منظور جلوگیری از ادامه این وضعیت تصمیم 
گرفته شــد این مبلغ به جای پرداخت به حلقه اول تأمین کاال یعنی 
واردکننده هــا به حلقه آخر و ذینفع اصلی یعنی خود مردم و مصرف 
کنندگان داده شود.رئیسی با تاکید بر اینکه پرداخت ۴۰۰ هزار تومان 

به صورت ماهیانه به هر فرد کار ســختی اســت اما کارشناسان این 
روش را گامی برای نزدیک شدن به عدالت و رفع فقر مطلق می دانند 
گفت: این اقدام همه عدالت نیست بلکه یک گام برای عادالنه تر شدن 
وضعیت اقتصادی است.وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
جایگاه مهم هموطنان و علمای اهل ســنت در تاریخ کشــور، گفت: 
شما علما و اندیشمندان در بالد خود منشأ خدمات بسیاری هستید 
و ســال ها است که شیعه و سنی در ایران اسالمی با یکدیگر زندگی 
می کنند.رئیس جمهور به درخواست برخی از علمای اهل تسنن برای 
اســتفاده بیشتر از آنها در ســمت های مدیریتی اشاره کرد و گفت: 

استفاده از شایستگان امری مهم و ضروری است و مالک برای دولت، 
کارآمدی اســت و در هر استان که می روم بر استفاده از نیروی بومی 
در آن استان تاکید دارم.رئیسی همچنین بر ضرورت سامان دهی به 
وضعیت کوله بران و ســوخت بران تاکید کرد و اظهار داشت: اگر در 
گذشــته درآمدهای مرزی به مرزنشینان داده می شد و بازارچه های 
مرزی فعال می شــدند شاهد مشکالت فعلی مرزنشینان نبودیم و به 
وزیر کشور دســتور داده ام نسبت به فعال شدن بازارچه های مرزی 
تعطیل شــده اقدام نماید.وی در بخش دیگری از ســخنان خود به 
موضوع رشد جریان های تکفیری در منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: 
باید مراقب نفوذ تفکرات تکفیری و ســلفی در کشــور باشیم؛ شیعه 
انگلیسی و ســنی آمریکایی دو روی یک سکه هستند و هر دو ضد 
وحدت جهان اسالم هستند حال آنکه وحدت برای جمهوری اسالمی 

ایران یک راهبرد است نه یک امر تاکتیکی.

رئیسی در دیدار جمعی از علمای اهل تسنن:

شیعه انگلیسی وسنی آمریکایی دوروی یک سکه هستند

تهران - ایرنا - معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور 
خارجه با بیان اینکه در نیمه دوم ســال گذشته بیش 
از ۶ کمیسیون مشــترک اقتصادی برگزار شد، گفت: 
قرار اســت در نیمه اول سال جاری نیز ۱5 کمیسیون 
مشــترک اقتصادی برگزار شــود.به گزارش خبرنگار 
سیاست خارجی ایرنا،  مهدی صفری معاون دیپلماسی 
اقتصــادی وزیر امور خارجه گفت: در نیمه اول ســال 
جاری برای برگزاری ۱5 نشســت کمیسیون مشترک 

اقتصادی با دیگر کشورها برنامه ریزی شده است.  
وی با تاکید بر اینکه خوشــبختانه در سایه تحرکات 
و اقدامات خوب انجام شــده، برگزاری کمیسیون های 
مشــترک اقتصادی با دیگر کشــورها از رونق خوبی 
برخوردار است، اضافه کرد: این امر الزم، اما کافی نبوده 
و ضرورت دارد همه وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط با 
کمک بخش خصوصی تالش کنند توافقات و تفاهمات 

این کمیسیون ها را به اجرا درآورند.  صفری با اشاره به 
اینکه در نیمه دوم ســال گذشته بیش از ۶ کمیسیون 
مشترک اقتصادی برگزار شد و قرار است در نیمه اول 
سال جاری نیز ۱5 کمیسیون مشترک اقتصادی برگزار 
شــود، افزود: کمیسیون مشــترک با ارمنستان هفته 

گذشــته و کمیسیون با کوبا و اسلواکی نیز هم اکنون 
در تهران  در حال برگزاری است.وی افزود: در راستای 
توسعه روابط اقتصادی موجود بین جمهوری اسالمی 
ایران و غنا  نیز هفتمین اجالس کمیســیون مشترک 
اقتصادی قرار اســت در روزهای 2۷ و 2۸ اردیبهشت 
ماه در تهران برگزار شود.در این کمیسیون مقرر است 
تــا در حوزه های مختلفی همچون تجارت، ســرمایه 
گذاری، ترانزیت و حمــل و نقل، برق و انرژی، نفت و 
گاز، گمرک، بانکی و مالی، استاندارد، و بهداشت رایزنی 
و تفاهماتی صورت بگیرد.شــایان ذکر اســت از طرف 
کشورمان وزارت جهاد کشاورزی  و از طرف غنا وزارت 
امور خارجه مسئولیت برگزاری کمیسیون مشترک را 
بر عهده خواهند داشت.    ششمین اجالس کمیسیون 
مشــترک دو کشور در آبان ماه ۱۳۹۶ در آکرا برگزار و 

سند نهایی به امضای طرفین رسیده بود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه خبر داد:

۱۵ کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای دنیا برگزار می شود



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 26 اردیبهشت 1401  14 شوال 1443  16 می 2022اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4905  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر
در گفت وگو با ایسنا مطرح شد

دستمزد منطقی، تقاضای کار را افزایش 
می دهد

یک کارشــناس حــوزه کار، فاصله بین خط فقر و دســتمزد کارگران طی 
ســالهای گذشته را ناشی از وجود نگاهی دانست که مخالف افزایش حقوق 
طبقه کارگر اســت و تاکید کرد: امسال با حمایت دولت و همراهی شرکای 
اجتماعی در شورای عالی کار، دستمزد کارگران افزایش یافت و آمارهایی که 
در خصوص کاهش تعدیل نیروی کار و کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری 
ارائه شــده، ناشی از این اقدام بوده است.ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره کاهش آمار تعدیل نیروهای کار و شــکایات کارگری در فروردین ماه 
امسال ابراز عقیده کرد و گفت: بارها اعالم کردیم یکی از مسایلی که باعث 
شده درصد بیکاری به شدت افزایش پیدا کند، پایین بودن دستمزدها است 
و برخی کارفرمایان ادعا می کردند که دستمزد باعث تعدیل نیروی کار می 
شود در حالی که دستمزد منطقی و متناسب با ۸ ساعت کار روزانه موجب 
می شــود که تقاضا به کار بیشــتر شــود.وی افزود: چند سال قبل هم که 
دستمزدها باالتر از نرخ تورم افزایش یافت،   دیدیم که نه تنها درصد تعدیل 
نیروی کار کاهش پیدا کرد بلکه آمار اشــتغال و بیمه شدگان اجباری باال 
رفت و تعداد کارگرانی که از بیمه بیکاری اســتفاده می کردند، کم شد.این 
کارشناس حوزه کار تصریح کرد: کسانی که سالهای سال افزایش دستمزد 
را به بهانه ای برای تعدیل نیروهای کار تبدیل کرده بودند و اجازه نمی دادند 

دستمزد کارگران افزایش یابد.

درخشش ورزشکاران ناشنوای ایرانی در 
 مسابقات المپیک برزیل با حمایت

 همراه اول 
ورزشکاران ناشنوای ایرانی توانستند با کسب ۴۰ مدال در بیست وچهارمین 
دوره بازی های المپیک ناشــنوایان که از ۱۱ تا ۲۵ اردیبهشــت ۱۴۰۱ به 
میزبانی شهر »کاشیاس دوسول« برزیل برگزار شد، به مقام سوم دست یابند. 
کاروان اعزامی کشورمان که با شعار »موفقیت در سکوت« و حمایت همراه 
اول، با ۱۴۰ ورزشــکار در رشته های فوتبال، والیبال ساحلی، جودو، کشتی 
آزاد و فرنگی، دوومیدانی، تیراندازی )مردان و زنان(، کاراته )مردان و زنان( و 
تکواندو )مردان و زنان( در این رقابت ها شرکت کرده بود، توانست در پایان، 
جایگاه کشــورمان را با چهار رتبه ارتقاء نسبت به دوره گذشته، به رده سوم 
المپیک برساند.ورزشکاران کشورمان با کسب ۱۴ مدال طال، ۱۲ مدال نقره 
و ۱۴ مدال برنز توانســتند رتبه ســوم را بعد از کشورهای اوکراین و ایاالت 
متحده، برای کشورمان به ارمغان آورند. همراه اول به عنوان حامی اول ورزش 
ایران که هم اکنون عالوه بر تیم های ملی ناشنوایان، حامی رسمی تیم های 
ملی کشتی و والیبال نیز است، این افتخارآفرینی را به ورزشکاران ناشنوای 

کشور و هموطنان تبریک گفته است.

بازنشستگان نگران نباشند

بهمحضتصویبافزایشمستمریها،افزایشحقوقاجراییمیشود
میرهاشــم موسوی گفت: چرا امروز یک عده می خواهند التهاب 
ایجاد کنند و با القای یأس و نومیدی به جامعه بازنشســتگان، 

این گونه وانمود کنند که سازمان و دولت به فکر آن ها نیستند.
به گــزارش خبرنگار ایلنا، مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی، 
مسئله معیشت و نیز خدمات ســالمت بازنشستگان را دغدغه 
مشــترک دولت، سازمان تأمین اجتماعی و مسئوالن کانون های 
بازنشســتگان اعالم کرد و گفت: »اطمینان می دهیم به محض 
تصویب میزان و چگونگی افزایش حقوق امســال بازنشستگان 
تأمین اجتماعی در هیــأت  محترم دولــت، مابه التفاوت حقوق 
اردیبهشت ماه این عزیزان را در دو روز پایانی همین ماه پرداخت 
می کنیم و مابه التفاوت مربوط به ماه فروردین را هم در ماه های 
خرداد و تیر به حساب بازنشستگان واریز می کنیم. بازنشستگان 
عزیز ما نگران نباشــند ما آمادگی کامل داریم به محض تصویب 
موضوع در هیأت وزیران، در موعد اعالم شده مطالبات بازنشستگان 
را پرداخت کنیم.« میرهاشــم موسوی در دیدار با اعضای کانون 
عالی بازنشســتگان تأمین اجتماعی که به منظور بررسی مسائل 
مختلف بازنشستگان برگزار شد، افزود: »نمایندگان بازنشستگان 
به طور دقیق و با رویکرد منطقی و حرفه ای مطالبات و مسائل این 
قشر عزیز و فهیم را از مسیرهای قانونی پیگیری می کنند. تعامل 
مطلوبی میان سازمان تأمین اجتماعی و کانون های بازنشستگی 
به عنوان نمایندگان بازنشســتگان برقرار اســت. از ابتدای سال 
چهار جلسه ویژه مسائل بازنشستگان با حضور این عزیزان برگزار 
کرده ایم؛ زیرا واقف هستیم در تعامل حداکثری، به یکدیگر کمک 
می کنیم و رشد و اعتال برای همه ارکان سازمان اتفاق می افتد و 

این همان سه جانبه گرایی و مشارکت همه ذینفعان برای رشد و 
هم افزایی است.« وی با بیان اینکه بازنشستگان از ابتدای انقالب 
در صحنه های مختلف کشور حضوری مؤثر داشته اند و همواره از 
نظــام و انقالب حمایت کرده و می کنند، گفت: »در حال حاضر، 
در گام دوم انقالب، بازنشســتگان همچنــان نقش مؤثر خود را 
برای اعتالی میهن اســالمی ایفا می کنند. بازنشســتگان عزیز 
کشور هوشیار و متحد هســتند و مطالبات خود را از راه قانونی 
مطــرح می کنند و این رویکرد حرفه ای آن ها موجب شکســت 
توطئه های دشــمنانی می شود که قصد دارند از مطالبات قانونی 
آن ها سوء اســتفاده کنند و تنش و تشــنج بیافرینند.« موسوی 
تاکیــد کرد: »از زمــان تصویب میزان افزایش ســاالنه حداقل 

حقوق کارگران در شــورای عالی کار، سازمان تأمین اجتماعی و 
نمایندگان بازنشســتگان، دغدغه افزایش حقوق بازنشستگان را 
داشته اند و تاکنون در حال پیگیری موضوع هستند. همه ما یک 
حرف می زنیم و با یکدیگر همفکر هستیم و هدف مشترک مان 
ارتقای کمی و کیفی ســطح خدمات اســت. سوالی که مطرح 
می شود این است که چرا امروز یک عده می خواهند التهاب ایجاد 
کنند و با القای یأس و نومیدی به جامعه بازنشستگان، این گونه 
وانمود کنند که ســازمان و دولت به فکر آن ها نیســتند. دولت 
در حــال حاضر درگیر کارهای بــزرگ از جمله جراحی اصالح 
نظام اقتصادی و مردمی ســازی و عادالنه کردن یارانه هاســت؛ 
برنامه ای که سالیان سال به تأخیر افتاده و دولت می خواهد مردم 

از یارانه ها به شــکلی عادالنه منتفع شوند.« مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی با بیان اینکه پیشــنهاد این ســازمان در مورد 
افزایش حقوق بازنشســتگان طبق مواد قانون ۹۶ و۱۱۱ قانون 
تأمین اجتماعی، هفتم اردیبهشــت به دولت محترم ارسال شده 
اســت، گفت: »از ابتدای سال تاکنون این چهارمین جلسه است 
که در مورد مســائل بازنشستگان و با حضور اعضای کانون عالی 
بازنشستگان تشکیل شــده است. بازنشستگان در همه جلسات 
مشارکت داشتند و با همفکری یکدیگر، پیشنهاد افزایش حقوق 
به دولت ارسال شد. این مصوبه در کمیسیون مربوطه دولت هم 
مطرح شده است و اعضای کمیسیون سئواالتی را مطرح کردند 
و با منطق حرفه ای به آن ها پاســخ دادیم و امیدواریم به زودی با 
تصویب آن در هیأت محترم دولت و ابالغ آن به سازمان، مصوبه 
افزایش حقوق بازنشســتگان را اجرا کنیــم.« وی تصریح کرد: 
»مسائل بازنشستگان، محدود به افزایش مستمری نیست بلکه 
موضوعات سفرهای زیارتی و سیاحتی، بیمه تکمیلی و رفاهی و 
سالمتی بازنشستگان و مستمری بگیران را در دستور کار داریم. 
مسائل رفاهی از ضروریات زندگی بازنشستگان است و ما نیز در 
حال طراحی برنامه های خوبی با استفاده از ظرفیت های درونی 
سازمان هستیم که به محض نهایی شدن، اطالع رسانی می شود.« 
علی اصغر بیات، رئیس هیات مدیره کانون عالی بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران ســازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه با 
تقدیر از برگزاری جلسات منظم با حضور بازنشستگان و مدیران 
سازمان، بر پیگیری مسائل و مطالبات از طریق گفتمان مستمر 

و منطقی تأکید کرد. 

تهــران - ایرنــا - مدیرکل دفتــر صنایع 
خــودرو وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
گفت: سیاســت کلی بر این است که عواید 
واردات خــودرو به همه طبقــات جامعه از 
جمله اقشــار متوسط و کم درآمد برســد و فضایی رقابتی ایجاد شود.»عبداهلل 
توکلی الهیجانی«روز )یکشــنبه( در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: 
کلیــات مباحث مربوط بــه واردات خودرو مصوب شــده و حداکثر تا یک ماه 
آینده آیین نامه آن تهیه می شــود.این مقام مســوول خاطرنشان کرد: برخالف 
صحبت هایی که به تازگی از سوی برخی عنوان شده، واردات خودرو منحصر به 

حجم موتور یا ســقف قیمتی خاصی نیست و طیف های مختلفی از خودروها با 
حجم موتور و قیمت های مختلف، اتومبیل های برقی و غیره را شــامل می شود 
که به روش های مختلفی وارد خواهند شد.توکلی الهیجانی تاکید کرد: سیاست 
کلی بر این است که عواید واردات خودرو به همه طبقات جامعه از جمله اقشار 
متوســط و کم درآمد برسد و فضایی رقابتی ایجاد شود، در غیر این صورت اگر 
واردات فقط منحصر به خودروهای لوکس و گران قیمت باشد، هیچ تاثیری در 
فضای رقابتی نخواهد داشــت و قیمت هــا را در بازار تحت تاثیر قرار نمی دهد.

مدیــرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای 
نخســتین بار اســت که از واردات به عنوان ابزار سیاست گذاری در جهت تولید 

دانش بنیان اســتفاده می شود تا در ادامه منجر به توسعه سرمایه گذاری در این 
حوزه شــده و افزایش بازارها و مقاصد صادراتی را نیز به دنبال داشته باشد.وی 
بیان داشت: شرایط برای واردات خودرو تسهیل شده است و با توجه به فروش 
خودرو در ســامانه یکپارچه فروش که طی یکی دو روز آینده اجرایی می شود، 
با افزایــش عرضه خودرو و همچنین شــفافیت معامالت کــه اتفاق می افتد، 
عرضه ای چند برابر دوره های گذشته شاهد خواهیم بود.به گزارش ایرنا، پیش تر 
»منوچهــر منطقی« معاون صنایع حمل ونقــل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفــت: اگر عرضه و تقاضای خودرو متعادل شــود، 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 مشتری نزدیک تر شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعالم کرد: در مصوبه آماده شده برای واردات 
خــودرو، تمرکز بر واردات خودروهای اقتصــادی که عموم مردم بتوانند از آنها 

استفاده کنند خواهد بود.

عواید واردات خودرو به همه اقشار جامعه خواهد رسید

 ایجاد فضای رقابتی و ریزش قیمت ها با واردات
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گزیده خبر

معاون وزیر نفت:
ایران در حال بررسی صادرات گاز به اروپاست

معاون وزیر نفت در امور گاز از افزایش صادرات گاز طبیعی به عراق و تعیین مهلت برای پرداخت بدهی های این کشور به ایران خبر داد.
به گزارش ایسنا، مجید چگنی امروز در حاشیه بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران 
درباره صادرات گاز طبیعی به کشور عراق گفت: قرارداد صادرات گاز به این کشور سال آینده پایان می یابد که در حال تنظیم قرارداد جدید 
هستیم و دو طرف تکالیفی را به  عهده خواهند داشت.وی با اشاره به امضای یک تفاهم نامه با طرف عراقی درباره افزایش صادرات گاز در 
هفته های اخیر افزود: بر این اساس با توجه به نیاز این کشور صادرات گاز از سوی ایران افزایش یافت و در این تفاهم نامه قید شد که بدهی 
یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالری عراق به ایران تا پایان ماه مه پرداخت شود و در صورت پرداخت نشدن دوباره گفت وگو و رایزنی می کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال صادرات گاز ایران به اروپا، اظهار کرد: ایران در حال بررسی 
این موضوع است و هنوز به نتیجه نرسیده ایم، اما ایران همواره به دنبال توسعه دیپلماسی انرژی و گسترش بازار است.

چراغ سبز اوپک به عراق برای افزایش تولید نفت
نماینده عراق در اوپک اعالم کرد این گروه موافقت کرده است بغداد تولید نفت را از ژوئن به ۴.۵ میلیون بشکه در روز 
افزایش دهد.به گزارش ایســنا، خبرگزاری عراق با اشــاره به بیانیه محمد سعدون، گزارش کرد تولید نفت عراق در هر 
یک از ماه های ژوئیه، اوت و ســپتامبر ۵۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد.اسناد شرکت دولتی سومو نشان 
می دهد عراق در آوریل ۴.۴۳ میلیون بشــکه در روز نفت تولید کرد که ۱۶ هزار بشکه در روز باالتر از سهمیه تصویب 
شده از سوی اوپک پالس برای این ماه بود. آخرین باری که عراق باالتر از سهمیه اوپک پالس، نفت تولید کرد، نوامبر 
ســال ۲۰۲۱ بود. تولید عراق در ماه مه تحت تاثیر اختالالت میادین نفتی جنوب، ۲۲۲ هزار بشــکه در روز پایین تر از 
سقف تولید این کشور شد.بر اساس گزارش رویترز، عراق هم مانند اعضای متعدد اوپک در تالش برای تولید بیشتر نفت 
در شرایطی است که عرضه جهانی محدود شده و قیمتها افزایش پیدا کرده است.تقریبا نیمی از کسری تولید اوپک و 

متحدانش مربوط به نیجریه و آنگوالست. 

امدادرسانی آتشنشانان گرگانی در حوادث سقوط دو خودرو
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان گفت: سهل انگاری در هنگام پارک خودرو دو حادثه آفرید.موسی الرضا صفری درخصوص جزئیات این دو حادثه اظهار داشت: 
اولین حادثه در ساعت ۱7:۴۳ عصر روز پنجشنبه اتفاق افتاد که در آن یک دستگاه خودروی سواری دنا پالس با چهار نفر سرنشین مرد جوان که خودرو را در نزدیکی آب بندان و در 
سراشیبی پارک نموده بودند ، به علت بی احتیاطی و نکشیدن ترمز دستی خودرو به همراه هر چهار سرنشین به عقب حرکت کرده و درون آب بندان سقوط می کند.صفری افزود: در این 
حادثه ۴ نفر سرنشین به کمک اهالی محل از خودرو بیرون کشیده و نجات پیدا می کنند و با همکاری اورژانس مستقر در محل دو نفر از سرنشینان خودرو به بیمارستان منتقل شدند.
وی در ادامه به جزئیات دومین حادثه اشاره کرد و گفت: حوالی ساعت ۲۳:۴۳ پنجشنبه نیز با تماس با سامانه ۱۲۵ حادثه سقوط خودرو در هزارپیچ گزارش داده شد که با هماهنگی 
ستاد فرماندهی یک تیم عملیاتی از نزدیکترین ایستگاه شماره پنج به محل حادثه اعزام شدند.صفری ادامه داد: با حضور تیم عملیاتی در محل حادثه مشاهده یک دستگاه خودرو ام وی 
ام که باالی هزارپیچ و نزدیک دکل هزارپیچ در سراشیبی پارک شده بود، بعلت سهل انگاری راننده که خودرو را همراه با سرنشینان آن مادر و دختر ۱۰ ساله خود در حالت خالص و با 

ترمز دستی پایین برای لحظاتی رها کرده، خودرو ناگهان حرکت کرده و در سراشیبی هزارپیچ واژگون شده و با درختان ابتدای سراشیبی برخورد و متوقف می شود.

نگـــاه

به بهانه » ۲7 اردیبهشت “ 
دیدنِی نادیده گرفته 

امسال سال سرنوشت سازی برای بخش آب کشور خواهد بود، خشک سالی های 
اخیر، تخلفات وسیع آبی، نبود مجازات های بازدارنده و... همه و همه باعث شده 
که مدیریت آب با چالش های جدی مواجه گردد.شاید مباحث فنی بتواند بخشی 
از گره های مدیریتی را در این حوزه باز کند اما آنچه که به مدیریت این تنش ها 
کمــک خواهد کرد مباحث اجتماعی آب خواهد بود، که آن هم ممکن نخواهد 
بود مگر با یاری جســتن از تمامی ظرفیتها بویژه دیگر دستگاه های اجرایی در 
استان .استفاده از دانش و تجربه یکدیگر ما را در تحقق اهداف موفق خواهد کرد 
و امیدوارم با برنامه ریزی صحیح و تدوین چشــم اندازهای بلندمدت و ترسیم و 
حرکت در مسیر تعالی، بتوانیم نقش و جایگاه ویژه روابط عمومی ها را اثبات کنیم 
و با طراحی صحیح و اصولی ثابت کنیم که روابط عمومی یک دفتر فانتزی و کم 
اهمیت نیســت. که الزمه این امر هم داشتن افکار و همت بلند و افراد خستگی 
ناپذیر اســت.هر چند هنوز چند روزی مانده به روز روابط عمومی اما الزم دیدم 
تا نقش و جایگاه روابط عمومی را که همیشه فقط سایه ای داشته در پس افکار 
مدیــران، فریاد زنم.امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های 
مدیریتی و استراتژیک یک سازمان نقشی قابل توجه است. نقش روابط عمومی 
بــه عنوان ابزار مدیریتی بــرای فعالیت های حرفه ای، علمــی و الکترونیکی،  از 
مشــخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات اســت. بنابراین،  از نقاط 
برجسته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، تأکید بر محیط برون سازمانی و حتی 
جهانی اســت و در واقع،  منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی، دخالت در 
روند تصمیم گیری سازمان است. اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات 
و در دورانی که اطالع رسانی در همه عرصه ها پیشتاز است، دوچندان شده است 
به گونه ای که موفقیت ســازمان ها، ادارات و شرکت ها و دوامشان در عرصه ها و 
فعالیت   های تخصصی به عملکرد روابط عمومی های آن ها وابســته است.روابط 
عمومی مدون و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است، روابط 
عمومــی به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان، مســئولیت 
خطیری در فرآیند دسترســی مدیــران و افکار جمعی کارکنان دارند به همین 
دلیــل توجه ویژه به روابــط عمومی، به عنوان نهادی که مــی تواند به صورت 
نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و 
تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است.اما در عصر سرعت 
و ارتباطات، متاســفانه جایگاه روابط عمومی ها همچنان بسان گذشته بوده و با 
وجود انواع هجمه های ســنگین داخل و خارج، ترقی و پیشــرفتی در نگرش به 
جایگاه روابط عمومی، مشهود و ملموس نمی باشد.جا دارد، مدیران و باالدستی ها 
که در روزهای تنش و اضطراب سنگ روابط عمومی ها را بر سینه می زنند، بخود 
آیند و بدانند که روابط عمومی فقط یک روز نیست، همیشه است، شبانه روز و 
پیشتاز، امروز اگر جنگی تن به تن در میان نیست اما در عرصه رسانه و ارتباطات 
هر روز جنگ های نرم و بی رحمانه ای در حال وقوع اســت و انواع جوسازی ها و 
تهاجم ها از سوی دشمنان داخلی و خارجی، کار را برای روابط عمومی ها بیش از 
پیش سخت کرده است.ما را به جنگی نابرابر می فرستند در حالی که در دست 
دشمن، قلم بران، حمایت کالن و امکانات فراوان است و مائیم و دستی خالی و 
حمایتــی ناچیز و گاه گاهی.تالش های روابط عمومی ها فقط در زمان انجام یک 
فعالیت دیده می شــود و بعدش دوباره به سایه بی توجهی مدیران می خزیم تا 
برنامه ای دیگر و دیداری بعد.مسئوالن و مدیران به خود آئید، وقت آن نشده این 

نادیدنی را برای همیشه ببینید؟!
کامران سهرابی

پیشرفت 90 درصدی تعمیرات در نیروگاه 
بندرعباس

معاون وزیرنیرو در امور برق و انرژی در بازدید از نیروگاه 
بندرعباس از پیشــرفت 9۰درصــدی روند تعمیرات 
واحدها ابــراز رضایت کرد.به گــزارش روابط عمومی 
شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان همایون حائری با 
حضور در نیروگاه بندرعباس،ضمن بازدید از تعمیرات 
واحد گازی، از اتمام تعمیرات اساســی و نیمه اساسی واحدهای چهارگانه بخار 
، ابراز خشــنودی کرد و از تالش شبانه روزی و بی وقفه کارکنان و متخصصان 
ایــن واحد نیروگاهی، به ویــژه در ایام تعطیالت عید فطــر و ورود به موقع به 
مدار، قدردانی کرد.معاون وزیرنیرو در امور برق و انرژی بر پایان یافتن تعمیرات 
واحدهــای گازی تاکید کرد و افزود: با وجود همه تحریم ها، نیروگاه بندرعباس 
در زمینه ســاخت داخل، روند روبه رشدی داشته و تاکنون توانسته 8۰ درصد 
قطعات را بازســازی کند و با توجه به قدمت ۴۰ ســاله این نیروگاه ، نوسازی و 
بومی ســازی قطعات نیز باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و در این راستا 
اعتبارات الزم از طریق شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و وزارت 

نیرو تامین خواهد شد.

توافق نامه همكاری  میان مناطق نفت خیز 
جنوب و نفت و گاز اروندان امضا شد

شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب و نفت و گاز 
اروندان موافقتنامه همکاری ۲ ســاله در بخش های 
فنی، عملیاتی و تخصصی امضــا کردند.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی نفت ایران، تعمیرات 
تجهیزات صنعتی و ماشین آالت فرآیندی، خدمات 
فنی ســرچاهی و درون چاهی، خدمات حفاری و بهره جویی از دکل های 
تعمیراتی، خدمات آزمایشگاهی، مطالعات زمین شناسی و مخزنی، خدمات 
بازرســی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات، مطالعات مهندســی و طراحی 
تاسیسات، خدمات آموزشی و خدمات مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات 
و همــکاری های تحقیقاتی، خدمات رفاهی، فرهنگی و پشــتیبانی از اهم 
موضوع های این موافقت نامه به شمار می آیند.گفتنی است، دو شرکت به 
توافق رسیدند که مبلغ خدمات انجام شده بر اساس نرخ های مصوب هیات 
مدیره دو شرکت محاســبه و توسط دریافت کننده خدمات پرداخت شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان در این مراسم از گسترش همکاری های 
فیمابین این شــرکت و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خبر داد و گفت: 
همه در تالش هســتیم که قدم های بزرگی را برای توسعه کشور برداریم و 
این موضوع تنها با اتحاد شــرکت های بزرگ مجموعه صنعت نفت ممکن 
خواهد شــد. عبداله عذاری اهوازی اضافه کرد: شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب بزرگترین شرکت نفتی ایران و یکی از شرکت های بزرگ دنیا است 
که بحث نیروی انســانی در این شرکت در سطح بسیار باالیی قرار دارد.وی 
افزود: شــرکت نفت و گاز اروندان قصد دارد همکاری های گسترده ای را با 

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به انجام برساند.

نقشهاتحادیهاروپابرایخریدگازروسیهبدوننقضتحریمها
اتحادیه اروپا قرار است به واردکنندگان گاز راهکاری برای اجتناب 
از نقض تحریم هــا در هنگام خرید از روســیه، فراهم کند و در 
عین حال، خواسته های پوتین در خصوص پرداخت پول به روبل 
برآورده شود.به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه 
نوشت: کمیسیون اروپا در دستورالعمل جدیدی درباره پرداخت 
پول گاز روســیه، قصد دارد اعالم کند شرکتها زمانی که به یورو 
یا دالر پول پرداخت کنند، باید به شــکل شفاف اعالم کنند که 
به تعهدشــان مطابق با قراردادهای فعلی عمــل کرده اند. بازوی 
اجرایی اتحادیه اروپا به دولتها اعالم کرده است که دستورالعمل 
جدید مانع از آن نمی شود که شرکتها در گازپروم بانک، حساب 
افتتــاح کنند و به آنها اجازه خواهد داد در چارچوب تحریم هایی 
که اتحادیه اروپا بر سر حمله مسکو به اوکراین، علیه روسیه وضع 
کرده اســت، گاز خریداری کنند.شرکتهای اروپایی هفته هاست 
تقال می کنند مشــخص کنند چگونه می توانند خواســته مسکو 
در خصوص سیســتم پرداخت جدید را برآورده کنند بدون این 
که تحریم ها علیه بانک مرکزی روسیه را نقض کنند. پوتین ۳۱ 
مارس اعالم کرد اگر پرداختها به روبل صورت نگیرد، صادرات گاز 
متوقف خواهد شد.بر اســاس گزارش بلومبرگ، اتحادیه اروپا در 
ابتدا اعالم کرده بود مکانیزمی که پوتین خواستار استفاده از آن 
شده است، تحریم های این بلوک را نقض می کند. اما کمیسیون 
اروپا در نشســت روز جمعه که پشت درهای بسته انجام گرفت، 
به کشورهای عضو اعالم کرد شــرکتها می توانند همان طور که 
کرملین دســتور داده اســت، به یورو یــا دالر در گازپروم بانک، 
حساب افتتاح کنند. اما کمیسیون اروپا درباره این که آیا داشتن 
حساب به روبل مطابق با مقررات اتحادیه اروپا خواهد بود، حرفی 
به میان نیاورد. پیش از این مقامات اروپایی گفته بودند گشایش 
چنین حسابهایی، نقض تحریم ها خواهد بود. اما در دستورالعمل 
جدیــدی که در اختیار اعضای اتحادیــه اروپا قرار گرفت، به این 

موضوع اشاره نشد.

ریسک جدی قطع عرضه گاز روسیه
فشار بر اروپا برای تامین گاز در روزهای اخیر با اعمال تحریم های 
مســکو علیه زیرمجموعه های اروپایی شــرکت دولتی گازپروم 
افزایش پیدا کرده است. این اقدام روسیه پس از قطع یک مسیر 
ترانزیــت مهم گاز صورت گرفت که قیمتها را باالتر برد. اوکراین 
با اشاره به مداخله نیروهای روسی، سه شنبه گذشته یک مسیر 

ترانزیت گاز روســیه به اروپا را متوقف کرد که نخستین اختالل 
عرضه گاز روسیه از طریق اوکراین از زمان آغاز جنگ بود. اما اروپا 
برای تامین گاز از منابع دیگر چه گزینه هایی دارد.روســیه حدود 
۴۰ درصد از گاز طبیعی اروپا را عمدتا از طریق خطوط لوله تامین 
می کند. تحویل گاز روسیه به این منطقه سال میالدی گذشته به 
حدود ۱۵۵ میلیارد متر مکعب رســید.کریدور ترانزیت اوکراین، 
بیشتر گاز را به اتریش، ایتالیا، اسلواکی و سایر کشورهای اروپای 
شرقی می رساند.اوکراین سه شنبه گذشته خط لوله سوخرانیوکا 
را بســت که از منطقه تحت تصرف روســیه در شرق این کشور 
می گذرد. کی یف پیشنهاد کرد جریان گاز به اروپا از طریق مسیر 
سودژا منتقل شود اما گازپروم روسیه اعالم کرد تغییر این حجم 
گاز به مسیر مذکور از نظر فنی ممکن نیست.طبق گزارش شرکت 
مشــاوره ریســتاد انرژی، جریان روزانه گاز از طریق سوخرانیوکا 
از ابتــدای ماه مه تاکنون به ۲۳ میلیون متر مکعب رســید که 
۲۰ درصد کمتر از آوریل بود. جریان روزانه گاز از طریق ســودژا 
در ماه حــدود 7۰ میلیون متر مکعب بود که نزدیک به ظرفیت 
ترانزیت 77 میلیون متر مکعب در روز این مسیر بود اما می تواند 
به 8۳ میلیون متر مکعب در روز افزایش پیدا کند.بر مبنای این 
ارزیابی، همچنان حدود ۱۰ میلیون متر مکعب در روز گاز است 
که باید به مســیرهای دیگری هدایت شــود که به نظر می رسد 

ظرفیت تکمیل است.روســیه و اوکراین در خصوص میزان گازی 
ترانزیتی که معموال اوکراین می تواند از مسیر سودژا منتقل کند، 
اختالف دارند.کشــورهای اروپایی به دنبال قطع وابستگی به گاز 
روسیه هستند. بلغارستان و لهستان پس از این که حاضر نشدند 
درخواست روسیه برای یک سیستم پرداخت جدید را قبول کنند، 
با قطع عرضه گاز این کشور مواجه شدند. اما سایرین شامل آلمان 
همچنان به گاز روسیه نیاز دارند و تالش می کنند مخازن خالی 
شده را دوباره پر کنند.مسیرهای جایگزین به اروپا که از اوکراین 
عبور نمی کنند شــامل خط لوله یامال-یــوروپ که از بالس و 
لهســتان عبور کرده و به آلمان می رسد و نورد استریم ۱ که از 
بستر دریای بالتیک تا آلمان امتداد پیدا می کند، هستند. مسکو 
مالک بخش لهســتانی خط لوله یامال-یوروپ  که گاز روسیه به 
اروپا را حمل می کند، تحریم کرده اســت. با این حال آنا مسکوا، 
وزیر اقلیم لهستان گفت: کشورش می تواند بدون جریان گاز در 

خط لوله یامال دوام بیاورد.

اروپا از کجا دیگر می تواند گاز دریافت کند؟
بعضی از کشــورها گزینه های دیگری برای تامیــن گاز دارند و 
شبکه گاز اروپا متصل است از این رو کشورهای منطقه می توانند 
در اســتفاده از گاز موجود سهیم شوند؛ هر چند که بازار جهانی 

گاز حتــی پیش از بحران اوکراین هم دچار محدودیت بود.آلمان 
بزرگترین مصرف کننده گاز روســیه که فرآیند تایید خط لوله 
گازی جدید نورد اســتریم ۲ را از روسیه در واکنش به جنگ در 
اوکراین متوقف کرد، می تواند از انگلیس، دانمارک، نروژ و هلند 
از طریق خطوط لوله وارد کند.وزیر انرژی نروژ هفته گذشته اعالم 
کرد صادرات گاز نروژ، امســال هشت درصد رشد کرده و به ۱۲۲ 
میلیارد متر مکعب می رســد و احتماال رکورد پنج سال پیش که 
این کشــور صادرات گاز را افزایش داده بود را خواهد شکســت.

جنوب اروپا می تواند گاز جمهوری آذربایجان را از طریق خط لوله 
ترانس آدریاتیک به ایتالیا و خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی 
از طریق ترکیه، گاز دریافت کند.آمریکا هم قرار است امسال ۱۵ 
میلیارد متر مکعب گاز طبیعــی مایع )LNG( برای اتحادیه اروپا 
تامین کند. کارخانه های LNG آمریکا با ظرفیت کامل تولید می 
کنند. تحلیلگران می گویند عرضه بیشــتر گاز آمریکا به اروپا به 

بهای کاهش صادرات به مشتریان مناطق دیگر صورت می گیرد.
پایانه های LNG اروپا هم ظرفیت محدودی برای واردات بیشــتر 
دارند با این حال بعضی از کشــورهای اروپایی می گویند در حال 
بررسی راههایی برای توسعه واردات و ذخیره سازی هستند.آلمان 
 LNG یکی از کشورهایی اســت که می خواهد پایانه های جدید
بسازد و همچنین قصد دارد ساخت دو پایانه را در مدت دو سال 
 LNG تکمیل کند.از نظر تئوری، این زیرســاخت اجازه می دهد
کافی برای تبدیل شــدن به گاز و جایگزینی یک ســوم از گازی 
که آلمان از طریق خط لوله از روســیه دریافت می کند، دریافت 
شــود اما برلین باید ابتدا در بازاری که دچار کمبود شدید عرضه 
است، LNG پیدا کند.لهســتان که حدود ۵۰ درصد گاز مصرفی 
این کشــور معادل حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب با اســتفاده از 
گاز روســیه تامین می شود، اعالم کرده است می تواند از طریق 
دو لینک با آلمان گاز دریافت کند.بلغارســتان که مصرف ساالنه 
گازش به حدود سه میلیارد متر مکعب می رسد و 9۰ درصد آن 
از روســیه وارد می شود، قراردادی برای دریافت یک میلیارد متر 
مکعب گاز آذربایجان بسته است اما تنها می تواند پس از عملیاتی 
شــدن خط لوله گازی با یونان، این گاز را دریافت کند.یک منبع 
آگاه اظهار کــرد: آتن می تواند با معکوس کردن جریان گاز خط 
لوله ترک استریم، به سوفیه کمک کند. این مکانیزم در گذشته 
هم مورد استفاده قرار گرفته است. این خط لوله جریان گاز روسیه 

را از طریق دریای سیاه، ترکیه و بلغارستان به یونان می رساند.

با وجــود نوســان اخیر که ناشــی از 
قرنطینه های کرونا در چین بوده است، 
نفت ممکن است کف قیمت پیدا کرده 
باشد.به گزارش ایسنا، با وجود نوسانهای 
اخیر که تحت تاثیر قرنطینه های کرونا 
در چیــن بوده و ابهاماتی را نســبت به 
چشــم انداز تقاضا برای سوخت ایجاد 
کرده اســت، به نظر می رسد قیمتهای 
نفت باالی ۱۰۰ دالر تحکیم شــده اند. 
این ریســک نزولی با دورنمای تحریم 
اتحادیــه اروپــا علیه نفت روســیه تا 
حدودی جبران شده است. این تحریم 
باعث خواهد شــد بیش از سه میلیون 
بشــکه در روز نفت خام و فرآورده های 
نفتی روسیه امسال از بازار حذف شوند 
در حالی که منابع معدودی برای جبران 
این حجم از عرضه وجــود دارند.عامل 
دیگری که از قیمتها پشــتیبانی کرده 
اســت، امتناع اوپک پــالس از جبران 
بشــکه های نفت حذف شــده روسیه 
از بازار اســت. البته اگــر منصفانه نگاه 
کنیــم، این تصمیم همــه اعضای این 
گروه نیســت و اکثر تولیدکنندگان این 
گروه با مشــکالت دیگری نظیر ناآرامی 
سیاســی )در لیبی( و مسائل فنی )در 
نیجریه( درگیر هستند که مانع می شود 
تولیدشــان را افزایش دهند.در نتیجه، 
بازار در وضعیت جدید جا افتاده اســت. 
صندوقهای پوشــش ریســک، فعالیت 
خرید و فروش نفت و سوختها را آهسته 
کرده اند و در نخســتین هفته مه، تنها 

هفت میلیون بشــکه در شش قرارداد 
پرمبادله خریــداری کردند.در این بین، 
مقامات شانگهای تدابیر قرنطینه را که 
یک ماه پیش در راستای سیاست کرونا 
صفر در این شــهر پیاده کــرده بودند، 
تشــدید کردند و قیمتهــا تحت تاثیر 
قرنطینه های کرونایی در چین، ســیر 
کاهشی یافتند. محدودیتهای مربوط به 
کرونا در بیش از ده ها شهر بزرگ چین 
شامل پکن اجرا شده اند. عالوه بر این که 
نگرانی نسبت به تقاضا برای نفت ایجاد 
کردند، قرنطینه هــا در وخامت زنجیره 
تامین جهانی که از نخســتین ســال 
پاندمی شــروع شد، نقش داشتند.اندرو 
لیپو از لیپو اویل آسوشــیتس به رویترز 
گفــت: قرنطینه های کرونــا در چین، 
تاثیر منفی روی بازار نفت گذاشــته اند 
که همسو با بازرهای سهام ریزش کرده 

اســت.بیورنار تونهاگن، مدیر تحقیقات 
بازار نفت شرکت ریستاد انرژی در این 
باره گفت: از سوی دیگر تحریم اتحادیه 
اروپا علیــه نفت روســیه، باعث تغییر 
لــرزه ای در بازارهای نفت اروپا و جهان 
خواهد شد که شــرکت ریستاد انرژی 
پیش بینی می کنــد اجرای کامل این 
سیاســت، ممکن است باعث حذف سه 
میلیــون بشــکه در روز واردات نفت از 
روســیه به اتحادیه اروپا تا دسامبر سال 
۲۰۲۲ شود.در این حال، الکساندر نواک، 
معاون نخست وزیر روسیه و نماینده این 
کشور در اوپک پالس اعالم کرد: تولید 
نفت روســیه رو به رشــد است. وی به 
خبرگزاری تاس اعالم کــرد آمار اوایل 
مه بهتر از آوریل هستند. وضعیت ثابت 
است و تولید در مقایسه با آوریل افزایش 
پیدا کرده اســت. ما روی احیای نسبی 

آمار در مه حساب می کنیم و آمار بهتر 
خواهند بود.تولید نفت روسیه در مارس 
نیم میلیون بشــکه در روز و در آوریل 
یک میلیون بشکه در روز از تحریمهای 
غربی متاثر شد. تحلیلگران ابراز نگرانی 
کرده اند که ممکن اســت بخش یا کل 
تولید از دست رفته هرگز احیا نشود.بر 
اساس رفتار صندوقهای سرمایه گذاری 
و حرکــت قیمت نفــت در برابر عوامل 
دیگری مانند وضعیــت کرونا در چین، 
به نظر می رسد شوک اولیه که بازارهای 
نفت را پس از حمله روسیه به اوکراین و 
واکنش غرب بهم ریخت، فروکش کرده 
امر نشان می دهد قیمت های  است.این 
پایــه بــدون در نظر گرفتن نوســانات 
موقتی مانند افت موقتی وست تگزاس 
اینترمدیت بــه پایین ۱۰۰ دالر پس از 
اعالم بزرگترین برداشت نفت از ذخایر 
اســتراتژی آمریکا، احتمــاال برای یک 
آینده قابــل پیش بینی، بــاالی ۱۰۰ 
دالر می مانند.بر اســاس گزارش اویل 
پرایــس، اتحادیه اروپا بــرای تصویب 
تحریم نفتی علیه روسیه هنوز به توافق 
نرسیده است زیرا مجارستان و اسلواکی 
خواستار امتیازهای بیشتر و تمدید مدت 
معافیت از تحریمهــا برای توقف خرید 
نفت روسیه هســتند. بلغارستان هم به 
فشار بر بروکســل افزوده و اعالم کرده 
اســت اگر به لیست کشورهای معاف از 
تحریمها اضافه نشود، هرگونه تحریم را 

وتو خواهد کرد.

آیا نفت در 100 دالر کف قیمت 
پیدا کرده است؟
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گزیده خبر

مدیر مجتمع طالی موته خبر داد: 
استخراج بیش از ۲۴۸ هزار تن ماده معدنی 

در سال ۱۴۰۰
سرپرست مجتمع طالی موته از برنامه اکتشاف تکمیلی ۵ هزار متری در معادن 
مجتمع طالی موته طی ســال ۱۴۰۱ خبر داد. این مجتمع همچنین رشد دو 
برابــری تولید شــمش زرین را در برنامه های خود قرار داده اســت.به  گزارش 
روابط عمومی شرکت تهیه وتولیدموادمعدنی ایران، شهاب الدین محمد راستانی، 
سرپرست مجتمع طالی موته طی بازدید جمعی از کارکنان ایمیدرو از کارخانه 
و معدن طالی موته عنوان کرد: حداکثر تا دوســال آینده با انجام فعالیت های 
اکتشافی و به موازات آنها، طراحی و راه اندازی خط جدید تولید به رشد ۱٫۵ تا 
۲ برابری تولید در کارخانه طالی موته دست خواهیم یافت.به گفته وی، کمبود 
خــاک طالی مورد نیاز در کارخانه مجتمع طالی موته نیاز به افزایش محدوده 
های اکتشافی و در نهایت افزایش ذخایر باید بهینه سازی در خط تولید را مورد 
توجــه مدیران این مجتمع قرار داده اســت زیرا عیار ذخایر موجود در حال کم 

شدن است.

حضور قدرتمند گروه بهمن در چهارمین 
نمایشگاه خودرو تهران

مدیــر ارتباطات گروه بهمــن از حضور این گروه خودروســازی و معرفی چهار 
محصول در چهارمین نمایشگاه خودرو تهران خبر داد. مجتبی نظری ضمن اعالم 
حضور قدرتمند گروه بهمن در یکی از بزرگترین غرفه های چهارمین نمایشگاه 
خودرو تهران گفت: گروه بهمن با محصوالت جدید در حوزه خودروهای سواری 
و حمل و نقل و خدمات شهری در این نمایشگاه حضور می یابد،مدیر ارتباطات 
گروه بهمن با اشــاره به معرفی چهار محصول در غرفه این شــرکت اظهار کرد: 
دیگنیتی پرســتیژ و ریسپکت جدیدترین خودروهای سواری با مشخصات فنی 
و امکانات رقابتی اســت. FAW۵۵۰ دیگر محصول باری و City۱۲ جدیدترین 
اتوبوس شــهری است که در نمایشگاه برای اولین بار به معرض دید عالقمندان 
قرار می گیرند.نظری با اشــاره به اینکه در راستای مشتری مداری برنامه های 
تولیدی خود را به مشــتریان اعالم می کنیم، گفــت: انتخاب های گروه بهمن 
گواهی می دهد، ما به دنبال عرضه خودروهایی زیبا و با کیفیت هستیم. از نظر ما 

شان مردم ایران استفاده از خودروهایی با طراحی در تراز روز دنیا است.

رئیس شورای اطالع رسانی آذربایجان شرقی:
هم افزایی رسانه ای فرصت تبیین واقعیت ها 

را به دنبال دارد
آذربایجان شرقی – شــیعه نواز: رئیس شورای اطالع 
رســانی استان و معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار آذربایجان شــرقی گفت: همدلی و هم افزایی 
رســانه ای فرصت تبیین واقعیت هــا را به دنبال دارد.

تراب محمدی در دومین نشست شورای اطالع رسانی 
آذربایجان شــرقی در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: مردمی ســازی یارانه ها به نفع 
مردم بوده و قدرت خرید آنان را در مجموع افزایش می دهد، البته این موضوع 
نیاز به تبیین داشته و رسانه ها می توانند با پرداخت اصولی به آن تعیین کننده 
باشند.وی افزود: روابط عمومی های سازمان ها، دستگاه ها و نهادهای دولتی و 
غیردولتی نیز به عنوان سخنگوی دستگاه متبوع شان برای موضوع مردمی سازی 
یارانه ها می توانند هم افزایی و سواالت و ابهامات مردم را با اطالع رسانی برطرف 
کنند.محمدی همچنین ادامه داد: وفور کاالهای مورد نیاز مردم در بازار مصرف 

از موضوعاتی است که توانسته آرامش بازار را حفظ کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر داد:
    افتتاح چهار پروژه بهداشتی در هفته 

سالمت 
همدان- محبوبه یادگاری: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: 
چهار مرکز جامع ســالمت در روستاهای سواالن، امزاجرد، محمدیه و زنگنه در 
هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی شــدند.دکتر فاطمه ترکمان اسدی در نشست 
خبری هفته ســالمت با اصحاب رسانه همدان با بیان اینکه بیماری کرونا مانند 
آنفلوانزا همواره با ما خواهد بود و هنوز تزریق یک دز واکســن نیاز است که به 
ایمنی برسیم اظهار کرد: سنین ۵ تا ۱۵ سال هرچه زودتر اقدام به تزریق واکسن 
کرونا کنند تا ایمنی در جامعه بیشتر شود.وی با تاکید به اینکه پیشگیری مهمتر 
از درمان بوده و در این راستا سیستم ارجاع حائز اهمیت است بیان کرد: باید به 
سالمت خود اهمیت داد و مردم با مراکز سالمت آشتی کنند چراکه مراجعات به 
این مراکز در شهرها آمار خوبی برخالف روستاها ندارد.معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی همدان با بیان اینکه تنها بعد حاکمتی در سالمت نقش ندارد و 
همه آحاد جامعه در تامین آن نقش آفرین هستند گفت: سالمت به معنای فقدان 
بیماری نیســت، بلکه مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی، شامل رفاه کامل 
جســمی، روانی و اجتماعی اســت و باید تمام ابعاد سالمت را دید؛ شعار هفته 
سالمت در سال جاری سالمت ما سالمت سیاره ما عنوان شده و این را در کرونا 
بــه عینه دیدیم که اثر هر یک از ما در دورترین نقاط هم موثر بود.وی با تاکید 
به اینکه ایام پساکرونا در حوزه بیماری های غیرواگیر با چالش های زیادی داریم 
گفت: با وجود اینکه توصیه اکید به کاهش مصرف نمک و کنترل فشــار خون 
داریم اما با سنجشی که نسبت به فشار خون صورت گرفته از ۱۷ درصد به ۳۵ 

درصد در افراد ۱۸ سال به باالی جامعه رسیده ایم.

مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود و 
تقدیر از اساتید برتر دانشگاه صنعتی قم 

برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه : معارفه دانشــجویان جدید الورود و تقدیر 
از اســاتید برتر دانشگاه صنعتی قم با حضور هیئت رئیســه دانشگاه در سالن 
همایش های شــهید آخوندی به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی و معاونت 
آموزشی و پژوهشی برگزار شــد.در این مراسم دکتر رضائی نور رئیس دانشگاه 
صنعتی قم ضمن ابراز خرسندی از دیدار دانشجویان و حضوری شدن دانشگاه ها 
به نام ســال که توسط مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به عنوان سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال نامگذاری شده است، اشاره کرد و افزود: دانشگاه صنعتی 
قم در بدنه فنی و مهندســی استان و کشور وظایفی را برعهده دارد که با توجه 
به شــعار سال باید در این زمینه همتی مضاعف داشــته باشیم.وی با اشاره به 
پیشرفت های اخیر دانشگاه گفت: به لطف خدا و همت اساتید ارجمند، کارکنان 
محترم و دانشــجویان عزیز هم اینک دانشگاه صنعتی قم در زمره ۱۵ دانشگاه 
صنعتی برتر کشــور قرار دارد که با توجه به ظرفیت های موجود در دانشــگاه 

امیدواریم شاهد رشد هرچه بیشتر این دانشگاه باشیم.

وزارت صمت:
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 

راه اندازی شد
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه 
راه اندازی شده است و نخستین مرحله ثبت نام در این سامانه سه 
شــنبه آغاز خواهد شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت 
صمت، بر اساس اجرای بند ۵ از دستورات ابالغی رئیس جمهوری 
در خصوص چگونگی عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش 
رضایتمندی مردم، ســامانه یکپارچه تخصیص خــودرو از امروز 
کار خود را آغاز کرد.ســامانه یکپارچه تخصیــص خودرو از امروز 
 sale.iranecar.com یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ساعت ۱۲ در نشانی
در دسترس اســت.در روزهای یکشنبه و دوشنبه، متقاضیان قادر 
خواهند بود از بخشــنامه های مختلف فروش خودرو که از سوی 
تمامی شــرکت های خودروسازی ارائه شده است، مطلع شوند و از 
روز سه شــنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، امکان ثبت نام در سامانه فراهم 
خواهد شــد.در نخســتین دوره فروش خودرو در این سامانه، بازه 
زمانــی یک هفته ای برای ثبت نام متقاضیان در نظر گرفته شــده 
است و تقدم یا تأخر زمان ثبت نام، هیچ تأثیری بر روند تخصیص 
و شانس برنده شــدن نخواهد داشت و مراسم تخصیص خودرو با 
نظارت ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام 
می شود.عرضه خودرو بر اســاس این سامانه بسیار متنوع و چند 
برابر ظرفیت دوره های پیشــین خواهد بود و تمامی خودروسازان 
موظفند تمامی محصوالت خودروهای ســواری خــود را در این 
سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچ گونه استثنایی برای تخصیص 
خودرو به مشتریان خارج از این سامانه وجود نخواهد داشت.روند 
فروش خودرو در این ســامانه شفاف است و به این شکل از تالطم 
بازار، بازار سازی و سو اســتفاده سوداگران و تضییع حقوق مردم 

جلوگیری خواهد شد.

احتمال جایگزینی نرخ حاشیه بازار تا هفته آینده

خبر تازه از ارز ۴۲۰۰ در گمرک؛ واردکنندگان آماده باشند
با وجود گذشــت حدود یک هفته از ابالغ مصوبه کاهش ســود 
بازرگانــی، مصوبــه مربوطه به تازگی از ســوی وزارت صمت به 
گمرک ایران ابالغ شده و حداقل یک هفته دیگر تا تعیین تکلیف 
نــرخ ارز و افزایش آن به نرخ حاشــیه بازار زمان الزم اســت که 
تکلیف واردکنندگان نیز روشن خواهد شد. بر این اساس همچنان 
محاســبات بر مبنای ارز ۴۲۰۰ انجام می شود.به گزارش ایسنا، 
نامه ای که اخیرا از سوی عباسپور- مدیرکل دفتر مقررات صادرات 
و واردات وزارت صمت- به وکیلی- مدیرکل دفتر واردات گمرک 
ایران- اعالم شده بیانگر ابالغیه مصوبه هیات وزیران در خصوص 
اصالح  ۴۴۰ ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، 
تفکیک، ایجاد، حذف و اصالح شرح ردیف تعرفه ها، طبقات سود 
بازرگانی ســال جاری، موارد استثناء و اعمال اصالحات سیستم 

هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کاال، است.

مصوبه، دیروز به گمرک رسید
با وجود اهمیت تســریع در تعیین تکلیف نرخ ارز محاسباتی در 
حقوق ورودی که طبق قانون بودجه امســال باید انجام شود، گر 
چه کاهش سود بازرگانی در ۱۷ اردیبهشت ماه در دولت مصوب 
و جهت اجرا به دســتگاه های ذیربط ابالغ شــد ولی نامه وزارت 
صمت  در ۲۱ اردیبهشــت ماه صــادر  و آن طور که گمرک به 
ایسنا اعالم کرده روز گذشته یعنی ۲۴ اردیبهشت به گمرک ایران 

ابالغ شده است.

احتماال تا یک هفته دیگر ارز 4200 از گمرک خارج می شود

لطیفی - سخنگوی گمرک - در این رابطه گفت که با توجه به 
ابالغ اخیر وزارت صمت، باید ابتدا تغییرات الزم در سامانه ها 
پیاده سازی شود؛ به طوری که سود بازرگانی و نحوه محاسبه 
آن در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گمرکی اعمال شده 
و در ادامه واردکنندگان بتوانند با تغییرات جدید اقدام کنند.
وی گفت: به نظر می رســد تا اواخر هفته جاری برای اعمال 
تغییرات سود بازرگانی در محاسبات گمرکی در سیستم زمان 
الزم باشــد و بعد از آن تغییر نــرخ ۴۲۰۰ به نرخ ETS اعمال 

خواهد شد.

کاهش حقوق گمرکی آماده ورود به دولت
اما در رابطه با کاهش حقوق گمرکی سایر کاالها که پیش از آن 
قرار بود اتفاق بیفتد، سخنگوی گمرک گفت: ظاهرا بررسی ها در 
وزارت صمت انجام شــده و برای ارائه به دولت آماده است که در 
صورت موافقت دولت، در مجلس و یا سران قوا مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.

واردکنندگان مابه التفاوت را بپردازند
جریــان تغییرات اخیر به تبصره ۷ قانون بودجه ســال جاری بر 

می گردد که طبق آن، نرخ ارز محاســبه ارزش گمرکی کاالهای 
وارداتی اعم از اساسی و غیراساسی )عمده آن اقالم مرتبط با تولید 
 )ETS(از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معامالت الکترونیک )اســت
که نرخ حاشــیه بازار و حدود پنج برابر است، افزایش یافت. برای 
کاالهای اساســی، حقوق گمرکی از چهار درصد تعیین شده در 
قانون امورگمرکی به یک درصد کاهش یافت ولی برای سایر کاالها 
بدون تغییر باقی ماند.بر این اســاس با توجه به آثار تورمی حذف 
ارز ۴۲۰۰ از محاسبات حقوق ورودی، مقرر شد سود بازرگانی به 
همراه حقوق گمرکی سایر کاالها کاهش پیدا کند. چندی پیش 
با پیشــنهاد وزارت صمت، ســود بارزگانی در ۴۴۰ ردیف تعرفه 
کاهش پیدا کرد و به دســتگاه های مربوطه ابالغ شد که باید در 
گمرک و وزارت صمت پیاده سازی شود. با این حال تکلیف حقوق 
گمرکی سایر کاالها هنوز مشخص نشده است.طبق قانون، حذف 
ارز ۴۲۰۰ و جایگزینــی نرخ جدید در حقــوق ورودی از ابتدای 
امسال اعمال خواهد شد و کاالهایی که تاکنون ترخیص شده اند 
نیــز در برخواهد گرفت، گمرک از ابتدای ســال از صاحبان کاال 
تعهد دریافت کرده و به محض اعمال نرخ های جدید مابه التفاوت 
را دریافت می کند. این درحالی اســت که گذشت دوماه از سال 
و عــدم تعیین تکلیف نرخ ارز، موجب بالتکلیفی واردکنندگان و 
گالیه های آنها شده است.این در حالی است که در نیمه فروردین 
ماه امســال و با ابالغ قانون بودجه، گمرک ایران از حوزه  فناوری 
اطالعات و امنیت فضای مجازی خود خواسته بود که با توجه به 
الزام قانون بودجه، برای اعمال نرخ ETS در سامانه جامع گمرکی 

جهت محاسبه ارزش گمرکی کاالی وارداتی اقدام کند.

دبیــر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشــت: رنج قیمت 
خودروهای وارداتی بیــن ۷۰۰ تا یک میلیارد و ۵۰۰ خواهد 
بود. یعنی عمال این خودروها رقیب خودروهای چینی در بازار 
می شوند. ولی آن طور که گفته شده خودروهای شاسی هیچ 
کدام وارد نخواهند شــد.مهدی دادفر دربــاره مصوبه واردات 
خودرو به خبرنگار ایلنا گفت: این طور که ما از زبان نمایندگان 
مجلس شنیده ایم، سقف محدویت قیمتی برای واردات خودرو 
۲۰ هزار دالر است و محدودیت تعدادی وجود ندارد. عالوه بر 
اینکه باید به ازای صادرات خودرو، قطعات و خدمات یا دیگر 
کاالهای صادراتی به تشخیص وزارت صمت باشد. به هر حال 

با واردات خودرو پاسخ به تقاضای بازار از نظر تعداد خودرو داده 
می شــود ولی از نظر قیمتی اتفاقی نخواهد افتاد.دبیر انجمن 
واردکننــدگان خودرو درباره نحوه واردات خودرو که از طریق 
نمایندگی ها خواهد بود یا اشخاص توضیح داد: قانون می گوید 
برای واردات خودرو باید شرکت نمایندگی، نوع و مدل را ابراز 
کند و اقداماتی جهت استانداردســازی و اخذ گواهینامه های 
استاندارد و محیط زیست را شرکت نمایندگی انجام دهد، لذا 
اول شرکت نمایندگی باید استاندارهای یک ماشین را انطباق 
دهد، بعد خودش هم اقدام کند. بعید می دانم اشخاص به طور 

شخصی بتوانند این کار را انجام دهند.
 دادفر درباره نحــوه اجرای واردات خودرو گفت: متاســفانه 
هیــچ اطالعاتی در این خصوص تاکنون به مــا نداده اند و ما 
در این بازی نیستیم. من معتقدم هر کاری که دولت می کند 
باید با مردم روراســت باشــد و پنهان کاری نکنند. این اقدام 
برخالف قانون دایمی ساماندهی فضای کسب و کار و مواد ۲، 
۳ و ۴ اســت، چون دستگاه های اجرایی الزام دارند در تغییر و 

تدوین قوانین، مقررات و بخشنامه ها از نمایندگان تشکل های 
تخصصی جهت حضور در جلسات تشخیص خودشان دعوت 
کننــد. در غیر این صورت مکتوب اخــذ نظر کنند که هنوز 
این اتفاق نیفتاده اســت.وی افزود: یکی از دالیلی که قانونی 
در ایــران تصویب و در اجرا به مشــکل می خورد هم همین 
است که افرادی تصمیم گیری می کنند که خودشان این کار 
را نکرده  و دراتاق خودشــان قانون می نویســند و به تصویب 
می رســانند.دادفر درباره باالرفتن کیفیت خودروهای داخلی 
به دنبال واردات خودرو خاطرنشــان کرد: بــا واردات خودرو 
برای خودروسازان داخلی انگیزه ای برای افزایش قیمت بوجود 
می آید اما براســاس رشته تحصیلی خودم این را می گویم که 
رابطه ای بین واردات خودرو و افزایش کیفیت تولیدات داخلی 
وجود ندارد. چون کیفیت تولید داخلی شــاید انگیزه ای باشد 
که خودروسازان برای فروش خودروی خود به دنبال کیفیت 
بروند ولی افزایش کیفیت خودرو مقوله  ســلیقه ای است که 
در بــازار رقابتی معنا می یابد.وی افــزود: فعال که بازار خودرو 

انحصاری شده  است و با واردات خودرو هم نباید فکر کنید که 
بازار رقابتی می شود چون متاسفانه فاصله بسیارشدیدی بین 
قیمت خودروی داخلی و خودروهای وارداتی باقی می ماند.دبیر 
انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه تصریح کرد: ما متقاضی 
خودروی وارداتی را در کشــور داریم. به هر حال بین کیفیت 
خودروی خارجی با خودروی چینی فاصله وجود دارد که مردم 
هم به آن توجه دارند. رنج قیمت خودروهای وارداتی بین ۷۰۰ 
تا یک میلیارد و ۵۰۰ خواهــد بود. یعنی عمال این خودروها 
رقیب خودروهای چینی در بازار می شــوند. ولی آن طور که 
گفته شده خودروهای شاســی هیچ کدام وارد نخواهند شد. 
دادفر با بیان اینکه به شــدت مخالف سامانه فروش یکپارچه 
خودرو هستم، خاطرنشان کرد: مگر تولیدکننده کارگر دولت 
است، من به عنوان تولیدکننده باید تولید کنم، دولت برای آن 
قیمت گذاری کند و خودش هم خودرو را بفروشد؟ پس رقابت 
اینجا چه معنایی دارد؟ اگر تولیدکننده گران می فروشد، دولت 

می تواند از اهرم واردات استفاده کند.

بازه قیمتی خودروهای وارداتی اعالم شد

 محدودیت تعدادی 
وجود ندارد

قائم مقــام وزیر صمت در امور بازرگانی اعالم کرد که ارائه ســبد کاال در جبران افزایش 
قیمت ها مستلزم مقدماتی بود و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این کار با عجله 
انجام نشود و در ابتدا یارانه نقدی پرداخت و پس  از آن سبد کاالیی ارائه شود.به گزارش 
ایسنا،  محمدصادق مفتح در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه ارائه کاالبرگ به مقدماتی 
نیاز دارد، اظهار کرد: این تصور که برای کاالبرگ یک کار سخت افزاری جدید مانند آنچه که در دهه ۶۰ داشتیم، انجام می شود؛ 
اشتباه است و به این شکل نخواهد بود. در این زمینه حتما از زیرساخت های موجود مانند کارت بانکی استفاده خواهد شد.به 
گفته وی این که در قبال افزایش قیمت، سبد کاال ارائه شودتا هزینه خانوار کنترل  و اطمینان حاصل شود که مقدار مواد غذایی 
الزم به خانواده ها می رسد، از اول در دستور کار دولت قرار گرفته، اما نیاز به مقدماتی مثل زیرساخت الکترونیک، تامین، راحتی 
تهیه کاال و وضعیت شــبکه توزیع داشــت. بنابراین نیازمند برنامه ریزی و دقت بیشتری دارد که به همین دلیل مقرر شد با 
عجله اجرا نشود و ابتدا افزایش قیمت ها به صورت نقدی و بعد به سبد کاالیی اجرا شود.مفتح با بیان اینکه قرار نیست کاالها 
با قیمت مصوب در مراکز خاص عرضه شود، بلکه عرضه در کل شبکه توزیع انجام می شود،  گفت: فقط بر اساس پیش بینی 

روبه رو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمان ها و فروشگاه هایی که قابل برنامه ریزی است، مثل سازمان 
میدان ها و فروشگاه های زنجیره ای مکلف شوند ساعت فروش خود را افزایش دهند.

فروش سبد کاالیی را به رسمیت نمی شناسیم، اما ممکن است
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص امکان فروش و یا واگذاری بخشــی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل 
مبلغ یارانه به خرید یک کاالی اساسی مانند روغن، اظهارکرد: به طور طبیعی، مانند گذشته این شرایط شکل خواهد گرفت. 
ممکن است فرد به واحد صنفی مراجعه کند و بخشی از سهمیه تعیین شده خود را دریافت کند، اما این موضوع به توافق فرد 
صاحب کاال و مغازه دار بر می گردد و کالن نیست که در آن ها دخالت کنیم. ما موافق این وضعیت نیستیم، آن را به رسمیت 
نمی شناسیم و توصیه نمی کنیم، چون مقادیر سهمیه کاالهای اساسی که قرار است در قالب کاالبرگ توزیع شود، بر اساس 
استانداردهای بهداشت و تغذیه است.  وی افزود: این ماجرا اجتناب ناپذیر است، اما توصیه جدی ما این است که این مقادیر 

بر اساس استانداردهای تغذیه مصرف شود.

قائم مقام وزیر صمت اعالم کرد

در آینده سبد کاالیی جایگزین یارانه نقدی می شود
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جزئیات توثیق سهام بورسی برای 
اخذ وام بانکی

معاون فناوری و توســعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی 
جزئیات توثیق سهام بورســی برای اخذ وام بانکی را اعالم کرد.
محمود حسنلو در گفت وگو با ایسنا، از فراهم کردن زیرساخت هایی 
جهت توثیق سهام برای اخذ وام از بانک ها خبر داد و افزود: همه 
تالش شرکت سپرده گذاری مرکزی این است که این فرایند نیاز 
به مراجعه حضوری شخص نداشته باشد. تنها شرط این است که 
فرد در سجام ثبت نام و احراز هویت کرده باشد. در واقع فرایندی 
که شرکت در نظر گرفته این است که سهامدار به اپلیکیشن های 
بانکی یا شعب بانکی مراجعه کرده و درخواست توثیق سهام خود 
را ارائه می دهد. پس از این فرد از طریق ســامانه ســجام احراز 
هویت می شــود.وی ادامه داد: پس از طی کردن فرایند مذکور، 
شرکت ســپرده گذاری مرکزی دارایی قابل وثیقه متقاضی را به 
بانک اعالم می کند و بانک هم در اپلیکیشــن به سهامدار نشان 
می دهد. پس از آن ســهامدار می تواند نمادهایی که قصد توثیق 
آن هــا را دارد انتخاب و تایید کند. پس از اینکه دکمه تایید زده 
شد، همانند خرید اینترنتی که فرد به صفحه شاپرک ارجاع داده 
می شود، در اینجا هم فرد به یک صفحه توثیق ارجاع داده خواهد 
شد. در واقع شرکت سپرده گذاری درخواستی که از سمت بانک 
آمده اســت را به سهامدار نمایش می دهد و پس از احراز هویت 
دوباره درخواست متقاضی ثبت شده و فرایند توثیق بعد از اعمال 
معامالت صورت می گیــرد. پس از آن بانک می تواند نتیجه را از 
شــرکت سپرده گذاری اســتعالم بگیرد و اگر موفقیت آمیز بود، 

فرایند تسهیالت می تواند ادامه یابد.

با رشد ۰.۰۱ درصدی؛
بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را اعالم کرد 

طبق اعالم بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه با 
رشد ۰.۰۱ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۰.۴۵ درصد رسید.به گزارش تسنیم، تازه ترین 
گزارش بانک مرکزی درباره تغییرات نرخ ســود بین بانکی نشان میدهد که این نرخ در هفته 
منتهی به ۲۲ اردیبهشــت ماه رشد ۰.۰۱ درصدی داشته و ۲۰.۴۵ درصد رسیده است.این در 
حالی اســت که این نرخ از چهارم آذر ماه سال قبل به سطح ۲۱ درصدی ورود کرد و از نیمه 
دی ماه کاهش یافت و به سطح ۲۰ درصدی بازگشت که  به نظر می رسد با حداقل تغییرات 
ممکن در محدوده ۲۰ درصدی در حال تثبیت اســت.نرخ ســود بین بانکی براساس عرضه و 
تقاضاســت و ثابت نیست این نرخ نوسان دارد به گونه ای که با افزایش تقاضا برای دریافت وام 
بین بانکی و از ســوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود باالتر می رود و به عکس.برخی 

از کارشناســان اقتصادی معتقدند: کاهش نرخ ســود بانکی می تواند نقش مهمی در حرکت 
نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه گردد.این در حالی است 
که گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره بین بانکی نباید کاهش یابد زیرا 
اثرات تورمی شــدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش 

سود سپرده های بانکی می شود.
نرخ سود بین بانکی چیست؟

بانک ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت )روزانه یا هفتگی( با مازاد یا کســری نقدینگی مواجه 
می شــوند که باید آن را به تعادل برســانند.اگر بانکی با کســری نقدینگی مواجه شود باید با 
اســتقراض یا وام گرفتن در صدد جبران آن برآید، از سوی دیگر برای به تعادل رساندِن مازاد 
نقدینگــی خود نیز باید اقدام به عرضه آن کنند.بانک ها برای اینکه به بانک مرکزی متوســل 
نشوند بازاری را به نام بازار بین  بانکی تشکیل داده که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی 

آن هم به صورت وام می کنند.

گزیده خبر

  افتتاح کتابخانه پاسارگاد توسط بانک 
پاسارگاد در شهرستان پاسارگاد

 بانک پاســارگاد در ادامه فعالیت های داوطلبانه خود در راستای تداوم ایفای 
نقش در رسالت های ارزشی اجتماعی و در ادامۀ احداث مدارس و کتابخانه ها 
در نقاط مختلف کشــور، کتابخانه »پاسارگاد« را در استان فارس، شهرستان 
پاسارگاد افتتاح کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، طی مراسمی که 
در روز پنجشنبه مورخ ۲۲اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با حضور دکتر مجید قاسمی 
مدیرعامل بانک پاسارگاد و برخی اعضای هیأت مدیره بانک، دکتر اسماعیل 
محبی پور معاون سیاسی استان فارس، جالل رشیدی نماینده مجلس شورای 
اســالمی، امامان جمعه شهرهای پاسارگاد، فرماندار و رئیس شورای اسالمی 
شهر پاســارگاد، روح اهلل منوچهری مدیرکل نهاد کتابخانه های استان فارس 
و اهالی شهرســتان پاسارگاد برگزار شد، کتابخانه پاسارگاد در این شهرستان 
افتتاح گردید.در این مراسم اسماعیل محبی پور، معاون سیاسی امنیتی استان 
فارس، از تمام کســانی  که در جهت ارتقا و تثبیــت فرهنگ اصیل ایرانی و 
اســالمی به ویژه در زمینه کتاب و ترویج فرهنگ کتاب خوانی تالش می کنند 
تشــکر کرد و از اقدام های صورت گرفته توسط بانک پاسارگاد و درک صحیح 

این سازمان از واژه مسئولیت های اجتماعی تقدیر کرد .

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد:
تامین اعتبار یکهزار میلیاردریالی بانک 
مسکن برای تکمیل آزادراه آزادشهر-

شاهرود
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ،دکترمحمود شایان مدیرعامل 
بانک مسکن در حاشیه سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
به استان گلستان برای رفع مشکالت موجود استان گفت:مقرر شد تا از محل 
ماده ۵۶ تامین اعتبار تکمیل آزادراه آزادشهر-شــاهرود توسط بانک مسکن 
انجام شــود که اینکار مصوب و در دســتور کار بانک قرار گرفته اســت که 
روزهای شنبه و یکشــنبه مراحل پایانی اینکار انجام خواهد شد.دکترشایان 
افزود: تکمیل آزادراه آزادشهر-شــاهرود سبب می شــود تا حوادث جاده ای 
کاهش یابد و مســافت نیز کوتاهتر شود که با اینکار مصرف سوخت کاهش 
قابل مالحظه ای خواهد یافت.وی تعامل وزارت راه و شهرســازی و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی به ویژه کمیسیون عمران مجلس را نقطه عطفی برای 
کاهش مشــکالت جاده ای و همچنین مسکن و ســرپناه مردم عنوان کرد و 
توضیح داد: درخصوص مســکن مهر تفاوت تســهیالت مسکن مهر از محل 
نهضت ملی مصوب شد و در جلسه ای که داشتیم تصویب شد که اینکار انجام 

شود و مشکالت مسکن مهر با این دستور حل خواهد شد.

بانک کارآفرین در مسیر تکامل زنجیره 
خدمات

دومین جلسه شورای راهبری کســب و کار بانک کارآفرین با حضور اعضای 
هیات مدیره و مدیران گروه مالی بانک برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی 
بانک کارآفرین؛ در دومین جلســه شورای راهبری خطوط کسب و کار سال 
۱۴۰۱ بانک که با هدف ایجاد هم افزایی بین بخش های مختلف بانک برگزار 
شــد، مدیران گروه مالی بانک نقش هر کدام از شرکت های زیر مجموعه را 
در راستای پیشــبرد اهداف تعیین شده در سال جاری تبیین کردند.شورای 
راهبردیحقیقــی مدیر عامل گروه مالی کار آفریــن ضمن تاکید بر همراهی 
تمامی شــرکت های زیر مجموعه بانک با اهداف تعیین شده در سال جاری 
اعالم کرد: مطابق با خطوط کسب و کاری جدید بانک، برنامه های شرکتهای 
گروه مالی با تمرکز ویژه بر ارائه خدمات در بخش سالمت، دارو، غذا و حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان در حال تدوین است و به زودی گام های موثری 
در این بخش ها برداشته خواهد شد.پس از بحث و گفتگو پیرامون موضوعات 
و بررسی توسط هیات مدیره، دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک با تاکید 
بر ایجاد نگرشی متفاوت به خدمات مالی تصریح کرد: بانک کارآفرین باید تا 
پایان سال جاری، زنجیره خدمات سالمت محور خود را تکمیل کند و بتواند 
در بخش دارو، غذا و ســالمت زنجیره کاملی از خدمات بانکی اعم از صرافی، 
لیزینگ، کارگزاری، تجهیزات و زیر ســاخت های مختلف مبتنی بر فناوری 

اطالعات و دیگر موارد را ارائه کند.

سرپرست بانک توسعه تعاون؛
استراتژی اصلی بانک توسعه تعاون تقویت 

ظرفیت های شعب است 
سرپرســت بانک توسعه تعاون استراتژی اصلی بانک را تقویت ظرفیت شعب 
عنوان نمود.محمد شــیخ حسینی سرپرست بانک توســعه تعاون در دیدار 
واحدهای اجرایی و ستادی بانک اظهار داشت: در فعالیت بانکداری، واحدهای 
اجرایی و شــعب از جایگاه واالیی برخوردار هســتند و استفاده از ظرفیت و 
توانمندی شعب حائز اهمیت است.وی نقش روسا و معاونین شعب را در فراهم 
سازی فضای مناســب ارائه خدمات حائز اهمیت برشمرد و گفت: اگر فضای 
مناسب و مطلوبی در شعب و واحدهای بانکی فراهم باشد، شرایط برای ارائه 
خدمات بهینه به مشــتریان و در نتیجه ترقی و تعالی سازمان مهیا می گردد.

سرپرســت بانک توسعه تعاون گفت: فرهنگ سازمانی از باال به پایین تسری 
و انتقال می یابد، از این رو از روســا و معاونین شعب انتظار می رود صادقانه و 

دلسوزانه برای زیر مجموعه خود، الگوی مثبت اخالقی و شغلی باشند.

دستاوردهای بانک تجارت در 
نمایشگاه کیتکس ۲۰۲۲

فرجــود: به دنبال ارتقای جایگاه بانک تجارت در اکوسیســتم 
اقتصادی کشــور هســتیم،مدیران بانک تجارت به تشــریح 
دســتاوردهای حضور این بانک در دومین نمایشــگاه فناوری 
اطالعــات و ارتباطات کیــش )کیتکــس ۲۰۲۲( پرداختند.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک تجــارت، در دومین دوره از 
نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات کیش )کیتکس ۲۰۲۲( 
نمایندگان بانک تجارت از ادارات مختلف در غرفه بانک حضور 
فعال داشــتند.محمد فرجود، مدیر عامــل هلدینگ فناوری 
اطالعات بانک تجارت، با اشــاره به ماموریت این مجموعه در 
راســتای حرکت به ســمت حوزه دیجیتال و پوشش نیازهای 
حوزه فناوری اطالعات بانک، گفت: مجموعه شــرکت های این 
هلدینگ، خدمات متنوعی در حوزه های زیرساختی، پلتفرمی، 
نرم افزاری و امنیت به بانک ارائه داده و فعالیت گسترده ای نیز 
در زمینه پرداخت و ارائه خدمات به مردم داشته و سعی داریم 
در ارتقای جایگاه بانک تجارت در اکوسیستم اقتصادی کشور 

نقش آفرینی کنیم.

پرداخت ما به التفاوت سود قطعی و 
علی الحساب بانک سامان

بانک سامان اعالم کرد که سود ما به التفاوت سپرده گذاران خود 
را پس از کســر وجوه قانونی پرداخــت خواهد کرد.به گزارش 
سامان رسانه، بانک سامان با انتشار اطالعیه ای عنوان کرد که 
»چنانچه ســود قطعی ســال مالی بیش از سود علی الحساب 
پس از کســر حق الوکاله حاصل شود، مابه التفاوت مبلغ مذکور 
متناســب با مانده و مدت هریک از سپرده ها، پرداخت خواهد 

شد.«

»وتعاون« طی یک سال به رشد ۳۴ 
درصدی رسید

درآمد ماهانه شرکت »وتعاون« از فروش حق بیمه در مقایسه 
با فروردیــن ۱۴۰۰ با افزایش ۳۴ درصدی روبه¬رو شــد که 
بیشترین درآمد آن به مربوط به رشته بیمه »ثالث – اجباری« با 
حدود ۲۳۵ میلیارد ریال تعلق گرفت.به گزارش روابط عمومی 
بیمــه تعاون به نقل از گروه تحقیق بــورس نیوز، درآمدی که 
شــرکت بیمه تعاون در گزارش فعالیت فروردین ماه ۱۴۰۱ از 
فروش حق بیمه برای بیمه شدگان تحت پوشش خود شناسایی 
کــرد، حدود ۷۰۲ میلیارد ریال بود. همچنین درآمد تجمیعی 
این شرکت به دلیل شــروع سال مالی، با درآمد ماهانه برابری 
می کند.از سوی دیگر، میزان خسارت پرداخت شده به مشتریان 
مبلغی بالغ بر ۳۰۵ میلیارد ریال اعالم شــد. همچنین الزم به 
ذکر بوده که طبق گزارش ارائه شده، »وتعاون« تراز مثبت ۱۳۰ 
درصدی را از خود بر جای گذاشــته است.بر پایه این گزارش، 
درآمد ماهانه شرکت »وتعاون« از فروش حق بیمه در مقایسه 
با فروردیــن ۱۴۰۰ با افزایش ۳۴ درصدی روبه¬رو شــد که 
بیشترین درآمد آن به مربوط به رشته بیمه »ثالث – اجباری« 

با حدود ۲۳۵ میلیارد ریال تعلق گرفت.

جزئیات ثبت و صدور چک در خودپرداز ۱۵ بانک
در راســتای اجرای قانون جدید چک، بانک ها 
باید امکان ثبت و صدور چک های بنفش رنگ 
را از طریق خودپردازهــای خود فراهم کنند 
که تاکنون ۱۵ بانک نســبت به این امر اقدام 
کرده اند.به گزارش ایســنا،  قانون جدید چک 
که از ابتدای سال جاری الزم االجرا شد، ثبت 
و صدور چک را به ثبت در سامانه صیاد ملزم 
و نقل  و انتقال چک را از طریق پشت نویســی 
ممنوع کــرد. بانک مرکزی باید در راســتای 
پیاده ســازی این قانون، روش های متنوعی را 
برای ثبت، تأیید و استعالم چک های صادرشده 
فراهم کنــد که این روش ها بایــد به منظور 
گسترش و ســهولت دسترســی به خدمات 
سامانه صیاد ترکیبی از روش های حضوری و 
غیرحضوری باشد.روش های کاماًل غیرحضوری 
که همزمان با شروع توزیع چک های صیادی 
جدید عملیاتی شده اند شــامل ارائه خدمات 
ثبت، تأیید و استعالم چک بوسیله برنامک های 
تلفن همــراه اعم از برنامک هــای پرداختی، 
همراه بانک ها و فضای اینترنت بانک ها اســت 
که کاربــران می توانند مراحل مــورد نیاز را 
از این ســه روش بــدون مراجعه حضوری به 
شــعب بانک یا خودپردازها انجام دهند.اما از 
آنجا که امکان ثبت و صدور چک در ســامانه 
صیــاد به صورت اینترنتی بــرای همه مقدور 
نیست، الزم است تا یکســری برنامه ریزی ها 
چون فعال سازی خودپردازها و ارسال پیامک 
بــرای ثبت و انتقال باید در نظر گرفته شــود 
کــه از ۲۵ فروردین ماه امســال، امکان ثبت 

و صــدور چک هــای بنفش رنگ بــا پیامک 
فراهم شــد و از این به بعد، صادرکنندگان و 
دریافت کنندگان چک های جدید می توانند با 
ارســال پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، 
نسبت به »ثبت«، »تایید دریافت«، »انتقال«، 
»استعالم« و همچنین »معرفی شماره تلفن 
همــراه برای اطالع از ثبــت یا انتقال چک به 
نــام فرد« اقــدام کنند.امکان ثبــت و صدور 
چک های جدیــد از طریــق خودپردازها نیز 
براســاس اعالم معاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی تاکنون ۱۵ بانک به سامانه صیاد برای 
ثبت چک توسط خودپردازها متصل شده اند و 
سایر بانک ها نیز بتدریج متصل خواهند شد.در 
این زمینه، بررسی ها نشان می دهد که اسامی 
۱۵ بانک موردنظر  شــامل بانک های ســینا، 
دی، ســامان، پاســارگاد، ملت، صادرات، رفاه 
کارگران، پارسیان، صنعت و معدن، خاورمیانه، 

قرض الحسنه رسالت، مسکن، شهر، ایران زمین 
و موسسه اعتباری نور است.

چگونگی ثبت و صدور چک با خودپرداز 
در این بین، بــرای ثبت، صدور و انتقال چک 
در خودپرداز بانک های ذکر شده در باال باید به 

شرح زیر عمل کنید: 
الف – نحوه استفاده صادرکنندگان چک 

از خدمات خودپرداز: 
صادرکننده چک می تواند با در اختیار داشتن 
یکی از کارت های بانکی صادر شــده ازسوی 
بانکی که دســته چــک وی را صادر کرده، به 
خودپرداز بانک مذکور مراجعه کرده و پس از 
طی فرایند احراز هویــت )ورود اطالعات رمز 
اول کارت( و مراجعــه به منوی ثبت چک، با 
وارد کردن اطالعات شناسه صیادی ۱۶ رقمی 
مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد 

و مشاهده اطالعات اولیه ثابت چک، نسبت به 
ثبت صدور چک با وارد کردن اطالعات تاریخ، 

مبلغ و مشخصات ذی نفع چک اقدام کند.  
به عنوان مثال چنانچه دســته چک از سوی 
بانک x صادر شده باشد، متقاضی صدور چک 
)صادرکننده چک( می تواند با استفاده از کارت 
بانکی صادره از بانک x و مراجعه به خودپرداز 
بانک یادشده نسبت به ثبت صدور چک اقدام 

کند.
ب – نحوه اســتفاده گیرندگان چک از 

خدمات خودپرداز: 
گیرنده چک می تواند با در اختیار داشتن یکی 
از کارت هــای بانکی و مراجعــه به خودپرداز 
)شرط یکســان بودن بانک صادرکننده کارت 
و ارائه دهنده خودپرداز الزامی اســت(   و پس 
از طی فرایند احراز هویت )ورود اطالعات رمز 
اول کارت( و مراجعه به منوی تایید دریافت/
انتقال چک، با وارد کردن اطالعات شناســه 
صیــادی ۱۶ رقمــی منــدرج در برگه چک 
دریافتی و مشاهده اطالعات چک ثبت شده به 
نفع خود، عملیات تائید دریافت دریافت چک/

انتقال چک به شخص ثالث را انجام دهد.  
به عنوان مثال چنانچه متقاضی تائید چک به 
خودپرداز بانک x بــرای انجام عملیات تائید/
انتقــال مراجعه می کند، الزاما با اســتفاده از 
کارت بانکی صادر شده توسط بانک x می تواند 
نسبت به تائید و یا انتقال چک اقدام کند. این 
عملیات می تواند درخصــوص هر چک صادر 

شده از شبکه بانکی انجام پذیرد.

براســاس   دســتورالعمل   بانک   مرکزی،   از   این   بــه   بعد   پرداخت  
 وام های   خرد   تا   ســقف   ۲۰۰   میلیون   تومان   با   اخذ   وثیقه   مبتنی  

 بر   اعتبارسنجی   خواهد   بود . به گزارش اقتصادآنالین، بانک   مرکزی 
ضمن ابالغ دســتورالعمل اجرایی پرداخت تسهیالت خرد   اعالم  
 کرده   که   از   تاریخ   ابالغ   این   دســتورالعمل،   بانک ها   باید   تسهیالت  

 خرد   اعطایی   را   بر   اســاس   شرایط،   امتیاز   اعتباری،   رتبه   اعتباری  

 داخلی   و   ســقف   اعتبار   مشــتری   در   قالــب   قراردادهای   فروش  

 اقســاطی،   اجاره   به   شرط   تملیک،   مرابحه،   جعاله   و   قرض الحسنه  
 به   مشــتری   پرداخت   کنند . بانک مرکزی همچنین تأکید کرده 
که حداکثر مجموع اصل تســهیالت ریالی خرد قابل پرداخت به 
هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد 
ریال می باشد.عالوه   بر   این،   بانک ها   باید   قبل   از   اعطای   تسهیالت،  
 نسبت   به   استعالم   سابقه   چک   برگشتی   و   بدهی   غیرجاری   مشتری  
 اقدام   کنند   زیرا،   اعطای   تســهیالت   خرد   به   مشتری   دارای   چک  
 برگشتی   رفع   سوءاثر   نشده   یا   بدهی   غیرجاری   تا   زمان   رفع   سوءاثر  
 از   چک   برگشتی   و   تعیین   تکلیف   بدهی   غیرجاری   مطابق   ضوابط  
 ابالغی   مربوط   ممنوع   اســت . طبق ماده ۶ دســتورالعمل اجرایی 
پرداخت تســهیالت خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، بانک ها 

باید در   پرداخت   تسهیالت   خرد   به   مشتری   دارای   سابقه   و   امتیاز  
 اعتباری،   بانک   می تواند   با   رعایت   تکالیف   قانونی   و   مقررات   مرتبط،  
 متناسب   با   امتیاز   اعتباری   مشتری،   میزان   تسهیالت   خرد   اعطایی  

 و   درجه ی   نقدشــوندگی   وثایق   و   تضامین   ارائه   شده،   حداکثر   دو  

 مورد   از   تضامین   و   وثایق   به   شرح   موارد   درج   شده   در   فهرست   زیر  

 از   تسهیالت گیرنده   یا   ضامن   دریافت   کنند . 
بنابراین،   وثایق   قابل   اخذ   برای   دریافت   یک   وام   خرد   تا   سقف ۲۰۰    

 میلیون   تومان   به   شرح   زیر است:

  اوراق   تجاری   از   قبیل   چک   یا   سفته   مشتری؛
  اوراق   بدهی   اعم   از   اوراق   پذیرفته   شده   در   بازار   سرمایه   و   غیر   آن؛
  سهام   شرکت های   پذیرفته   شده   در   بورس   از   جمله   سهام   عدالت؛

  واحدهای   سرمایه گذاری   صندوق های   سرمایه گذاری   قابل   معامله  
 در   بورس؛

  چک   یا   سفته   توسط   ضامن؛
  امــوال   عینی   با   ارزش   عرفــی   از   قبیل   خودرو،   مســکوکات   یا  

 مصنوعات   طال؛

    حساب یارانه   اشخاص؛
  گواهی   کسر   از   حقوق   توسط   مشتری   یا   ضامن؛

  ضمانت   یک   نفر   کاســب   دارای   پروانه   کسب   که   در   زمان   اعطای  
 تسهیالت   دارای   فعالیت   اقتصادی   دایر   باشد؛

 در   مناطق   روســتایی   ضمانت   یک   نفر   ساکن   روستا   که   اهلیت   و  

 صالحیت   وی   توسط   شورای   اسالمی   روستا   مورد   تایید   واقع   گردد  

 ممهور   به   مهر   شورای   اسالمی   روستا؛

  سیم   کارت   دایمی   ثبت   شده   تحت   مالکیت   مشتری؛
  برای   روســتائیان،   کشاورزان،   دامداران   ســنتی   و   عشایر،   پروانه  
 چرای   دام،   پروانه   چاه   کشاورزی،   سند   مالکیت   اراضی   کشاورزی،  

 ضمانت   زنجیره ای؛

  ضمانت   صادره   توســط   بنگاه   محل   اشــتغال   مشتری،   متضمن  
 تضمین   دیون   تسهیالت گیرنده؛

 قرارداد   الزم االجرا؛
ســایر   تضامین   متناســب   با   امتیاز   اعتباری   مشتری   و   تشخیص  

 موسسه   اعتباری .      

البته،   در   اعطای   تســهیالت   خرد   به   مشتری   فاقد   سابقه   و   امتیاز  
 اعتباری،   بانک   می تواند   متناسب   با   سطح   درآمد   مشتری   و   توان  
 بازپرداخت   اقســاط   توسط   وی،   با   اخذ   حداکثر   دو   مورد   از   وثایق  
 برای   بار   نخست   تا   ســقف   ۱۰۰   میلیون   تومان   در   سطح   تمامی  

 موسسات   اعتباری   تسهیالت   خرد   اعطا   کند  . 

الزم   به   ذکر   است   که   براساس   دستورالعمل   بانک   مرکزی،   دریافت  
 هر   گونه   وثیقه   نقدی   از   مشــتری   در   اعطای   تسهیالت   خرد،   در  

 قالب   انواع   سپرده ها   ممنوع   است . 

شرایط دریافت وام 200 میلیونی اعالم شد 

 بانک ها اجازه دریافت وثیقه نقدی را ندارند
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گزیده خبر

ضمن بعید دانستن هرگونه حمله رژیم صهیونیستی
عون: لبنان مخالف عادی سازی روابط با 

اسرائیل است
رئیس جمهور لبنان با اشــاره به وجود برخی داده ها و 
تحوالت در منطقه و جهان کــه امکان نادیده  گرفتن 
آنها در مساله استراتژی دفاعی لبنان وجود ندارد، تاکید 
کــرد، لبنان حتی پس از تقســیم میادین نفت و گاز 
مساله عادی سازی با رژیم صهیونیستی را رد می کند.به 

گزارش ایسنا، میشل عون، رئیس جمهور لبنان در گفتگویی با خبرگزاری رسمی 
قطر )قنا( ضمن هشدار نسبت به چشمداشت رژیم صهیونیستی به منابع نفتی، 
گازی و آبی این کشور، احتمال اینکه این رژیم حمله ای را علیه لبنان آغاز کند، 
بعید دانســت و گفت: اسرائیل در حال حاضر هرگز به چنین ماجراجویی اقدام 
نخواهد کرد زیرا هزینه آن بســیار سنگین خواهد بود.عون در ادامه تاکید کرد: 
لبنان با تمام امکانات و مقاومت خود در برابر متجاوز یکپارچه خواهد ایســتاد.
رئیس جمهور لبنان با اشاره به اینکه  لبنان به قطعنامه های بین المللی به ویژه 
قطعنامه شــماره ۱۷۰۱ پایبند اســت اما رژیم صهیونیستی در هر فرصتی این 
قطعنامه ها را عامدانه نقض می کند، اظهار کرد: طرف اسرائیلی می داند که از نظر 
سود و زیان، در صورت حمله به لبنان، زیانش بسیار سنگین خواهد بود.او تاکید 
کرد: چند ســال  اخیر ثابت کرد که ثبات در مرزها خواســته همه است و لبنان 
هیچ روزی در موضع حمله کننده نبوده بلکه همیشــه در موقعیت دفاع کننده 
بوده است.رئیس جمهور لبنان درباره احتمال دستیابی به یک چارچوب توافقی 
با رژیم صهیونیستی درباره تعیین مرزهای دریایی پس از پیشروی میانجیگری 
آمریکا در این پرونده گفت: در مفهوم مذاکره باید به راه حلی رسید که دو طرف 
را راضی کند و در غیر این صورت مســایل محکوم به شکست هستند.همچنین 
عون تصریح کرد: لبنان حرکت خود را بر اســاس عدم انصراف از حقوق نفتی و 
گازی خود و عدم عادی ســازی با اســرائیل حتی پس از تقسیم میادین نفتی و 
گازی آغاز کرده و هنوز ادامه می دهد و از پیشنهادهایی که به دستش می رسد، 
استقبال کرده و تمامی طرح ها و پیشنهادها را بررسی می کند، همچنین لبنان 
پیشنهادهایی که فکر می کند می توانند بستری را برای آغاز حرکت ایجاد کنند، 
ارائه می دهد.او افزود: به لطف میانجیگری آمریکا، مذاکرات به شکل غیرمستقیم 
ادامه دارد و گرچه به دلیل زمان موردنیاز برای بررســی گزینه ها و پیشنهادها، 
عمال متوقف شده اند اما این به معنی پایان یافتن مذاکرات و بسته شدن پرونده 

نیست.

وزیر خارجه اوکراین: 
هدف من تامین سالح و تحریم روسیه است

وزیر امور خارجه اوکراین معتقد اســت وظیفه اش این 
است که باید تا حد ممکن ســالح به اوکراین رسانده 
و ســخت ترین تحریم ها را علیه روســیه ایجاد کند.به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، دمیترو کولبا، 
وزیر امور خارجه اوکراین گفت: هدف من این است که 

به هر تعداد که ممکن است سالح برای اوکراین تامین کرده، تا حد ممکن علیه 
روسیه تحریم وضع کنم و به اوکراینی هایی که مجبور به فرار از کشور شده اند، 
کمک کنم.او درباره امکان دستیابی به آتش بس با روسیه بیان کرد که اگر ترک 
جنگ به آزادسازی خاک اوکراین کمک کند، نامطلوب نیست. او گفت: با انتقال 
مالکیت بخشــی از اوکراین مخالفیم. آماده دیپلماســی هستیم اما نمی گذاریم 
رنجمان را بیشتر کرده و تنها فاز بعدی جنگ را به تعویق بیاندازد.این دیپلمات 
ارشــد اوکراینی همچنین گفت، اوالف شولتس، صدراعظم آلمان در دیدار این 
دو در برلین، زمان زیادی را به کولبا اختصاص نداده اســت: از اقدامات نمایشی 
ممنونم. اما باید بگویم که ولودیمیر زلنسکی )رئیس جمهوری اوکراین( یک دیدار 

رسمی با آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان ترتیب داده بود.

رئیس جمهور جدید مجارستان حمله به 
اوکراین را محکوم کرد

رئیس جمهور جدید مجارســتان در جریان مراســم 
تحلیفش حمله روســیه به اوکرایــن را محکوم کرد و 
گفت، نخستین ســفرش به عنوان رهبر مجارستان به 
لهســتان و با هدف بهبود روابط با ورشــو خواهد بود.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، امتناع 
مجارستان از ارســال محموله های تسلیحاتی به اوکراین و مخالفتش با تحریم 
برنامه ریزی شــده اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه، روابط میان بوداپست 
و ورشــو را خدشه دار کرده است؛ دو کشــوری که دولت های ناسیونالیست شان 
متحدان دیرینه در اتحادیه اروپا بوده اند.کاتالین نواک، قانون گذار ســابق حزب 
»فیدس« و متحد ویکتور اوربان در مارس سال جاری میالدی برای پست ریاست 
جمهوری مجارستان که بیشتر یک پست تشریفاتی است انتخاب شد. رسیدن 
نواک به ریاســت جمهوری کمی پیش از پیروزی قاطعانــه اوربان در انتخابات 
سوم آوریل صورت گرفت.نواک، نخستین رئیس جمهور زن مجارستان به عنوان 
معاون رهبر حزب فیدس خدمت کرده و در دولت قبلی اوربان وزیر امور خانواده 
بود.نواک در سخنرانی اش در مراسم تحلیف گفت: من روز سه شنبه به ورشو سفر 
خواهم کرد تا با آندژی دودا، رئیس جمهور لهستان دیدار کنم. آقای دودا از این 
فرصتی که برای مذاکره اختصاص دادید متشــکرم. این فرصت برای دوســتان 
مناســب و شایسته است.  وی افزود: ما حمله مسلحانه والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه به یک کشور مستقل را محکوم می کنیم. ما همیشه می گوییم که 

با هر تالشی برای احیای جماهیر شوروی مخالف هستیم.

مشاور اردوغان:
 حمایت فنالند و سوئد از 

گروه های تروریستی قطع شود
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه 
اعــالم کرد، آنــکارا در را به روی 
الحاق سوئد و فنالند به ناتو نبسته 
است اما خواســتار مذاکره با این 
اروپا و سرکوب  کشورهای شمال 
فعالیت های »تروریستی« در استکهلم است.به گزارش ایسنا، 
ابراهیم کالین، سخنگو و مشاور سیاست خارجی رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه ای با خبرگزاری 
رویترز در اســتانبول گفت: ما در را به روی الحاق ســوئد و 
فنالند به ناتو نمی بندیم. اما اساســا این موضوع را به عنوان 

یک موضوع امنیت ملی برای ترکیه مطرح می کنیم.
اردوغان روز جمعه با گفتن اینکه برای ترکیه ممکن نیست 
تا از بسط پیدا کردن ائتالف ناتو حمایت کند چرا که فنالند 
و ســوئد خانه سازمان های »تروریســتی« متعددی است، 
اعضای ناتو و این دو کشور شمال اروپا را بسیار حیرت زده و 
متعجب کرد.هر کشوری که خواستار پیوستن به ناتو باشد 
باید حمایت همه اعضای این ائتالف را به دست آورد. آمریکا 
و دیگر کشورها در تالشند تا موضع آنکارا را مشخص کنند.    
ابراهیم کالین گفت، حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم 
به پ.ک.ک که از ســوی ترکیه، آمریــکا و اتحادیه اروپا به 
عنوان یک ســازمان »تروریستی« تلقی شــده است، »در 
اروپا نیرو و ســرمایه جذب می کند و به ویژه حضورش در 
سوئد بســیار پررنگ، قوی، آزاد و مشهود است.«وی افزود: 
آنچه که باید انجام شود کامال واضح است؛ آنها باید فعالیت، 
ســازمان ها، افراد و هر نوع حضور پ.ک.ک در این کشورها 
را ممنوع کنند. عضویت در ناتو همیشــه یک روند اســت. 
باید منتظر بمانیم و ببینیم اوضاع چطور می شــود. اما این 
نخستین نکته ای اســت که می خواهیم تمامی متحدان و 
مقامات ســوئد به آن توجه کنند. بدون شــک ما خواستار 
گفت وگو و مذاکره با همتایان سوئدی هستیم.مشاور اردوغان 
تصریح کرد: ترکیه از حمله روسیه به اوکراین انتقاد کرده، 
به مســلح کردن اوکراین که عضو ناتو نیست کمک کرده و 
تالش کرده تا مذاکرات میان طرفین درگیر را تسهیل کند 
اما با اعمال تحریم علیه روسیه مخالفت کرده است. ترکیه 
می خواهــد ناتو به نگرانی های تمامی اعضا و نه فقط بعضی 
اعضای خاص توجه کند.کالین در پاســخ به این سوال که 
آیا ترکیه در زمان جنگ و هنگامی که افکار عمومی فنالند 
و ســوئد موافق عضویت در ناتو هستند، خطر بده  بستان را 
می پذیرد یا خیر، گفت: صد در صد جامعه ترکیه از حضور 
پ.ک.ک و اعضای سازمان تروریستی فتح اهلل گولن در اروپا 
بســیار ناراحت است. اگر فنالند و سوئد جامعه ای دارند که 
نگران امنیت ملی خودشان هستند، ما نیز جامعه ای داریم 
که متقابال نگران امنیت خودشــان هستند. ما باید از یک 

دیدگاه متقابل به این موضوع نگاه کنیم.

پیوستن فنالند و سوئد به ناتو

 تبعاتی فراتر از بحران فعلی
»پیشــرفت احتمالی فنالند و سوئد در مسیرشان برای پیوستن 
به ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( ناشی از ترس در این 
کشــورها در قبال جنگ روســیه و اوکراین است اما تحلیلگران 
می گویند که این تحول می توانــد عواقبی فراتر از بحران فعلی 
داشــته باشد.«به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، 
فنالند و ســوئد از سال ۱۹۹۳ عضو اتحادیه اروپا بوده اند، اما در 
عین حال تاکنون جزو اقلیت کوچکی از کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا که در ائتالف نظامی ناتو عضو نیســتند، بوده اند. در صورت 
پیوستن آنها به ناتو، تنها چهار کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه 
اروپا شــامل اتریــش، قبرس، ایرلند و مالت خــارج از ناتو باقی 
خواهند ماند.همچنین این اتفاق موجب خواهد شد که ۲۴ عضو 
از ۳۲ عضو مفروض ناتو از اعضای اتحادیه اروپا باشند.تحلیلگران 
می گوینــد که عضویت این دو کشــور در ناتو باعث تقویت این 
ائتالف خواهد شــد: طبق داده های بانک جهانی، هر دو کشــور 
جزو ثروتمندترین کشورهای جهان هستند و بودجه نظامی هر 
دو کشــور به طور کلی در راســتای میانگین های اعالم شده از 
سوی ناتو به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی اعضا است.

النا سیسو، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه لوییس شهر رم به 
خبرگزاری شینهوا گفت: »این به این معنی است که روابط بین 
ناتو و اتحادیه اروپا حتی نزدیک تر خواهد شــد. در نظر بگیرید 
که معاهده لیســبون اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۹ شامل یک بند 
در مــورد دفاع متقابل و جمعی اســت همانطور که ناتو چنین 
کاری را انجام می دهد.«نیکوالی فون اوندارزا، یک کارشــناس 

علوم سیاســی و رئیس بخش اتحادیه اروپا در مؤسســه آلمانی 
امور بین الملل و امنیت، گفت فنالند و ســوئد در مورد مســائل 
امنیتی هرگز »کاماًل بی طرف« نبوده اند. او متذکر شد، نیروهای 

مسلح آن ها سابقه هماهنگ کردن فعالیت های خود با نیروهای 
مسلح کشورهای عضو در ناتو را داشته و تبادل اطالعاتی کرده اند.

در عوض، آن ها چیزی را که او »بی طرفی مســلحانه« می نامید، 

تمرین کردند - به این معنی که در صورت نیاز حاضرند از نیروی 
نظامی خود برای حفظ بی طرفی خود استفاده کنند.فون اوندارزا 
در ادامه مصاحبه خود گفت: »یکی از نتایج این اتفاق این است 
که دریای بالتیک عمدتاً به یک دریای تحت تســلط ناتو تبدیل 
خواهد شــد.او ادامه داد: من همچنین فکر می کنم در سیاست 
خارجی و نظامی شــاهد تغییری خواهیم بود که تمرکزش را از 
مدیریت بحران به دفاع ارضی تغییر خواهد داد.به گفته سیسو از 
دانشــگاه لوییس، این اقدام می تواند تأثیراتی بسیار فراتر از اروپا 
داشته باشــد. وی خاطرنشان کرد که حوزه دریای قطب شمال 
- یک منطقــه تقریباً خالی از جمعیت بدون توده زمینی عمده 
که تصور می شود حاوی ۱۶۰ میلیارد بشکه نفت و ۳۰ درصد از 
ذخایر گاز طبیعی کره زمین باشد، در حال حاضر توسط هشت 
کشــور دارای مرز با آن که پنج تایشان عضو ناتو هستند شامل 
کانادا، دانمارک، ایســلند، نروژ، و آمریکا اداره می شود. هنگامی 
که فنالند و ســوئد به ناتو بپیوندند، این تعداد از پنج تا به هفت 
تا خواهد رســید و سبب خواهد شد که از میان آنها تنها روسیه 
خارج از ائتالف ناتو باقی مانده باشد.سیسو بیان داشت: این مهم 
است زیرا کشــورهای حاکم بر منطقه تحت سلطه ناتو خواهند 
بود. کشورهای دخیل موظف به رعایت قوانین توافق شده برای 
ایــن منطقه در قبال مواردی همچون حقــوق مربوط به ماهی 
گیری گرفته تا آزمایش هسته ای هستند، اما آنها همچنان دارای 
حاکمیت خودشان هستند و دو مورد از آنها بزرگترین قدرت های 

هسته ای جهان به حساب می آیند.

شــبکه تلویزیونی المیادین به نقل از منابع 
نزدیــک به هیات ایرانــی در مذاکرات وین 
تاکید کرد : پرونده مذاکرات در وین بار دیگر 
فعال شده اســت.به گزارش اقتصاد آنالین 
به نقــل از  ایرنا، به گفتــه المیادین منابع 
مزبور درعین حال گفتند: هنوز زود اســت 
از دستیابی به توافق در آینده نزدیک سخن 
به میان آوریــم و این موضوع نیازمند بحث 
و بررسی بیشــتری است .آنان ابراز داشتند: 
اروپایــی ها بخاطر بحران فراروی شــان به 
دلیــل جنگ در اوکراین و نیاز شدیدشــان 

بــه نفت و گاز ایران عجلــه دارند تا هر چه 
زودتر در مذاکرات وین بــا تهران به توافق 
برسند .بر اساس این گزارش، »جوزف بورل« 
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیروز 
» ازسرگیری مذاکرات« در خصوص احیای 
توافق هســته ای را اعالم کرد.بورل گفت : 
مذاکــرات متوقف شــده بود امــا دوباره از 
سرگرفته شده است . من تصور می کنم سفر 
انریکه مورا هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات 
وین به تهران باعث حل و فصل موضوع شده 
است.هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات وین 

چهارشنبه گذشــته در تهران با علی باقری 
کنی مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات 
وین دیدار و گفت وگو کرد.از سوی دیگر بر 
پایه همین گزارش ، حسین امیر عبداللهیان 
وزیر خارجه ایران دیــروز )جمعه( از امکان 
دستیابی به توافق خوب سخن به میان آورد 
البته به شرط آنکه واشنگتن تصمیم سیاسی 
خود را اتخاذ کرده و به تعهداتش عمل نماید. 
عبداللهیان خاطرنشان کرد که سفر انریکه 
مــورا به تهران و گفــت وگوهایش فرصتی 
دیگــری برای تمرکــز یافتن بــر ابتکارات 

جهت حــل و فصل مســائل الینحل مانده 
در مذاکرات فراهــم آورد.به گفته المیادین 
، روزنامه انگلیســی » فایننشــال تایمز » 
در هفتم ماه می ) شــنبه ۱۷ اردیبهشت ( 
خاطرنشان کرد : اتحادیه اروپا در حال بکار 
بردن آخرین تالش خود جهت نجات توافق 
هسته ای ایران و پایان دادن به حالت رکود 

موجود در آن بسر می برد.

ادعای المیادین؛
پرونده مذاکرات وین بار دیگر فعال شد

بــا حذف تدریجی محدودیت های کرونایی وزارت گردشــگری 
مالزی از برنامه های خود برای از ســرگیری مراودات گردشگری 
میان ایران و مالزی رونمایی کرد.هیاتی متشــکل از نمایندگان 
هتلهای اقامتی و فعاالن گردشــگری مالزی بــا دفاتر خدمات 
مسافرتی ایران در هتل اسپیناس تهران دیدار کردند.در این دیدار 
که با استقبال کم نظیر دفاتر خدمات مسافرتی ایران روبرو شد 
توافقاتی برای از سرگیری فروش خدمات متنوع بسته های سفر 
میان کارگزاران گردشگری دو کشور انجام شد.هیات همراه مالزی 
به سرپرستی زین الدین عبدالوهاب مدیرکل وزارت گردشگری 
مالزی در این مراسم حضور داشتند.آقای عبدالواهاب به همراه و 
رحمت اهلل رفیعی رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و 
گردشگری ایران در نشست مطبوعاتی به پرسش های خبرنگاران 
پاسخ گفتند:آقای عبدالوهاب به فرصت بازسازی زیرساخت های 
گردشــگری کشــور در دوســال همه گیری کرونا اشاره کردو 
افزود:انتظار می رود در سال ۲۰۲۲، با از سرگیری فعالیت های 
گردشگری در سراســر مالزی، نرخ فزاینده ی واکسیناسیون و 
بازگشایی مرزهای کشور، گردشــگری به تدریج رونق  خود را 
از ســر بگیرد. بر اســاس گزارش ســازمان جهانی گردشگری 
)UNWTO( انتظار می رود که ورودی های گردشگر بین المللی در 
سال ۲۰۲۴ یا بعد از آن به سطح سال ۲۰۱۹ بازگردند.پارک های 
موضوعی )تم پارک ها(، پارک ها و بوســتان ها، مراکز بهداشتی 
و مراکز تفریحی خانوادگی، از جمله زیرســاخت هایی بودند که 
همگی تحت پوشش حمایت دولت قرار گرفتند تا با برنامه ها و 
فعالیت های تبلیغی، پایداری صنعت گردشگری تضمین شود.او 
در تشریح برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت توسعه گردشگری 
مالزی خاطرنشــان کرد: با گذر از مرحله ی همه گیری و ورود 

به حالت آندمی، مالزی از دوازدهم فروردین امســال )اول آوریل 
۲۰۲۲(، پذیرای همه گردشگران بین المللی است. از تاریخ ۱۱ 
اردیبهشت امسال )اول می ۲۰۲۲(، روشهای عملیاتی استاندارد 
)SOP( با شدت کمتر در خصوص کووید-۱۹ اجرا می شود. برای 
مسافرانی که کاماًل واکسینه شده اند، دیگر نیازی به آزمایش قبل 
از مسافرت و هنگام ورود نیست که این شامل کودکان ۱۲ ساله 
و کوچکتر و همچنین کسانی است که به مدت شش تا ۶۰ روز 
قبــل از عزیمت به مالزی به بیماری کووید مبتال بوده اند. بیمه 
مسافرتی نیز پیش نیاز ورود اتباع خارجی به مالزی نخواهد بود. 
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دیگر مورد نیاز نیست.

نگاه ویژه مالزی به بازار سفر در ایران
عبدالوهــاب بازار ایران را همواره یکی از با انگیزش ترین بازارها 
به خصوص برای ســفرهای خانوادگی برشمرد. توریسم مالزی 
فعالیت هــای تبلیغاتی مانند فم تریپ ها، تبلیغات مشــترک 
با برگزارکنندگان تور، شــرکت هــای هواپیمایی و تبلیغاتی و 
همچنیــن تبلیغات دیجیتال را تدارک دیده اســت. این برنامه 
های تبلیغاتی با تمرکز بر گردشگران از تهران و شیراز است. او 
تاکیــد کرد که هزینه ا قامت در مالزی به مراتب از نظر قیمتی 
به نســبت سایر کشورهای همجوار از جمله سنگاپور و اندونزی 
مقرون به صرفه و جذاب است.رحمت اهلل رفیعی در این نشست 
برنامه ریزی ســفر به مالزی را یک جاده دو طرفه دانســت که 
در صورت وجود گردشگری مالزیایی به بازار ایران هواپیماها در 
برگشت صندلی پر خواهند داشت و همین عاملی برای کاهش 
هزینه های ایرالین و طراحی ســفرهای جذاب برای ایرانی ها 
و مالزیایی ها خواهد بود.مانهاران پریســامی مدیر بخش اســیا 
و آفریقا نیز در این نشســت تاکید کرد: از قبل از شــیوع همه 

گیری کرونا، خاورمیانه همیشــه اولویت و بازار مورد تمرکز ما 
بوده اســت. این بازار از نظر هزینه های ســرانه در مالزی، عالوه 
بر ثبت میانگین مدت اقامت طوالنی تر در مقایسه با گردشگران 
سایر بازارها، همواره در رتبه اول ما از نظر هزینه های گردشگران 
در مالزی بوده است. عالوه بر این، تعداد پکیج های فروخته شده 
و همچنین تعداد ظرفیت صندلی پر نیز از طریق فعالیت های 

بازاریابی ما ارزیابی می شود.

ظرفیت ها و زیرساخت های چشم گیر گردشگری سالمت 
و توریسم درمانی در مالزی 

مدیرکل گردشگری مالزی سپس تاکید کرد که ما انتظار داریم 
که گردشــگری پزشکی و ســالمت دوباره شتاب بگیرد. مالزی 
همواره مقصدی جــذاب برای درمان و آرامش گردشــگران و 
متقاضیــان درمان از خاورمیانه بوده اســت. او به گزارش مجله 
بین المللی سفر پزشکی  )IMTJ( انتشار سال ۲۰۲۰ استناد کرد 
که مالزی را به عنوان »مقصد سال« برای گردشگری سالمت و 
پزشکی انتخاب کرد. این جایگاه مالزی نشان دهنده تعهد قاطع 
ســازمان های مربوطه در تضمین تداوم مراقبت های خصوصی 
و ســالمت به ویژه در زمان همه گیری اســت.در سال ۲۰۱۹، 
در مجموع ۱.۳ میلیون گردشگر، خدمات مراقبت های سالمت 
دریافت کردند که در مقایسه با ۶۴۳.۰۰۰ مسافر در سال ۲۰۱۱، 
مالزی را به عنوان یک مقصــد قابل اعتماد در نظرمردم جهان 
بیشتر جا انداخت. چندین ارائه دهنده خدمات سالمت غیردولتی 
نیز جوایز معتبری را برنده شده اند، از جمله بیمارستان تامسون 
کوتا دامانســرا )ابتکار بهترین کیفیت(،  مرکز باروری سان وی  
)کلینیک بین المللی باروری سال ۲۰۲۰(،  مرکز پزشکی پرینس 
کورت )بیمارســتان بین المللی ســال( و مرکز چشم سان وی 

)کلینیک بین المللی چشم سال(.

وزیر خارجه انگلیس با حمایت قوی از پیوستن فنالند و سوئد به ناتو خواستار ایجاد یک ناتوی جهانی برای تأمین امنیت منطقه هند و 
اقیانوســیه شد.به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، »لیز تراس« وزیر امور خارجه انگلیس روز )یکشنبه( قبل از نشست ناتو 
خواســتار ایجاد یک ناتوی جهانی شــد که توجه بیشتری به منطقه هند و اقیانوسیه نشان دهد.بنا بر گزارش شبکه »سی جی تی ان«، 
وی در این خصوص تصریح کرد: »مسئله مهم امروز، تمرکز بر یک ناتوی جهانی است زیرا در عین حال که امنیت منطقه اروپا را تأمین 
می کنیم باید مراقب امنیت منطقه ایندوپاسیفیک )اقیانوس هند و آرام( نیز باشیم«.تراس در حالی خواستار گسترش ناتو درجهان شده 
است که پکن و مسکو پیش از این به شدت با گسترش این ائتالف مخالفت کرده بودند و آن را موجب تضعیف امنیت جهانی دانسته بودند.چندی پیش رؤسای جمهور چین و 
روسیه با اعالم مخالفت خود با گسترش ناتو در جهان تصریح کردند دولت ها، ائتالف های نظامی-سیاسی یا ائتالف هایی که به دنبال مزایای نظامی یکجانبه به ضرر امنیت دیگران 
از جمله رقابت ناعادالنه هســتند، در خدمت تشــدید رقابت ژئوپلیتیکی، افزایش تضاد و تقابل هستند و به طور جدی نظم در زمینه های امنیت بین المللی و ثبات استراتژیک 
جهانی را تضعیف می کنند.در بیانه مشــترک رؤســای جمهور چین و روسیه آمده بود که پکن و مسکو با گسترش بیشتر ناتو مخالفت می کنند، از این ائتالف می خواهند که 
رویکردهای ایدئولوژیک دوران جنگ سرد را کنار بگذارد؛ به حاکمیت، امنیت و منافع سایر کشورها، تنوع روش های تمدنی، فرهنگی و تاریخی آنها احترام بگذارد و با توسعه 
مسالمت آمیز سایر کشورها به شیوه ای عینی و عادالنه رفتار کند.لیز تراس همچنین در بخش بعدی سخنان خود با حمایت از پیوستن فنالند و سوئد به ناتو گفت: »ما منتظر 

پیوستن دوستانمان فنالند و سوئد به ناتو هستیم. اگر آنها درخواست پیوستن به ناتو را ارائه دهند، انگلیس به شدت از آن حمایت خواهد کرد«.

سفیر طالبان در مسکو گفت که طالبان از اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان برای شرکت در نشست »مجمع افغان ها« 
دعوت کرده اســت.به گزارش خبرنگار سایت افغانســتان خبرگزاری فارس، »جمال ناصر غروال«، سفیر طالبان در مسکو تأیید 

کرد که طالبان از »اشرف غنی«، رئیس جمهور پیشین افغانستان برای شرکت در  نشست »مجمع افغان ها« دعوت کرده است.
جمال ناصر غروال گفت: »این  که مجمع افغانستانی ها یک لویه جرگه خواهد بود یا خیر هنوز مشخص نیست؛ اما مقدمات این 

نشست در حال انجام است.«این در حالی است که برخی منابع خبری مدعی شدند که گروه طالبان با برگزاری یک نشست اضطراری یا »مجمع افغان ها«، توافق کرده 
و کمیسیونی به ریاست مالبرادر، معاون اول نخست وزیر دولت موقت نیز برای فراهم کردن مقدمات این نشست تشکیل شده است.یک منبع موثق به روزنامه  صبح کابل، 
گفت که مال خیراهلل  خیرخواه، وزیر مهاجران دولت موقت و شمار دیگری از مقام های ارشد طالبان نیز در این کمیسیون حضور خواهند داشت.پیش از این کشورهای 
مختلف از طالبان درخواست کرده بودند که برای پایان بحران در افغانستان زمینه تشکیل دولت فراگیر با حضور اقوام مختلف را فراهم کند. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
طالبان نیز پیش تر از احتمال برگزاری یک »مجمع افغان ها« برای بحث روی مسایل افغانستان خبر داده بود.مجاهد درباره جزئیات این نشست گفت: »ما هنوز نامی 
بر آن نمی گذاریم؛ که نامش چه خواهد بود ولی یک مجمع افغان ها تشکیل و درباره مسائل مختلف تبادل نظر خواهد شد.«در همین راستا »انس حقانی«، یک عضو 

کمیسیون »تماس با شخصیت های افغان« گفته بود که نزدیک به پنجاه تن از مقام های حکومت پیشین از جمله چند وزیر به افغانستان بازگشته اند.

 برای حضور در مجمع افغان هاانگلیس خواستار تشکیل »ناتوی جهانی« شد

دعوت طالبان از »اشرف غنی« 

مقامات بلندپایه گردشگری مالزی برای از سرگیری و توسعه گردشگری به تهران آمدند

خیز گردشگری مالزی برای بازگشت به دوران اوج
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پژوهشگران »مؤسســه علوم هند« در بررسی جدیدی، از نانوربات ها برای 
درمان کانال ریشه دندان استفاده کرده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از ادونسد 
ساینس نیوز، افرادی که کانال ریشه دندان را پر کرده اند، می دانند که این 
روش در میان راحت ترین و آرامش بخش ترین روش های مورد استفاده در 
دندانپزشکی، رتبه باالیی ندارد اما برای میلیون ها بیمار در سرتاسر جهان، 
یکی از بزرگترین مشــکالت درمان های ریشه، خارج از جراحی دندان رخ 
می دهد زیرا میزان شکســت آنها پس از درمان، نسبتا باال است.از آنجا که 
دندان پس از درمان ریشــه تا حدودی ضعیف تر از پیش اســت، عالوه بر 
شکســتگی احتمالی تاج، یک مشــکل اصلی که پس از درمان ریشه رخ 
می دهد، عفونت باکتریایی است که به پوسیدگی دندان و بروز شکست در 
پر شــدن کانال ریشه منجر می شــود. تصور کنید آن دندانی که به غم و 
اندوه شدید منجر شده است، اکنون و درست زمانی که تصور می شد همه 
مشکالت پایان یافته اند، باید بیرون بیاید.  چنین عفونت هایی می توانند از 
باکتری های باقیمانده در اعماق لوله های ریز در عاج دندان ایجاد شوند که به 
دلیل پیچیده بودن و هندسه باریک این لوله ها، ضدعفونی کردن آنها حتی با 
روش های مرسوم، سخت است اما به لطف تالش های گروهی از پژوهشگران 
»مؤسسه علوم هند«)IISc(، این شکســت های پس از درمان را می توان با 
ربات هایی در اندازه نانو که با نیروی مغناطیسی کنترل  می شوند، کاهش داد. 
میکروربات ها و نانوربات ها، یک فناوری در حال پیشرفت هستند که برای 
مدیریت زباله و همچنین، برای کاربردهای حوزه مراقبت های بهداشتی مورد 
بررسی قرار گرفته اند. استفاده از آنها به عنوان عوامل ضد باکتری نیز شناخته  

شده است و می توانند از دفاع ایمنی بدن ما فرار کنند..

بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد که پیش دیابت 
می تواند عامــل افزایش خطر حمله قلبی در میان جوانان باشــد.

بــه گزارش ایســنا و به نقل از وب ســایت رســمی »انجمن قلب 
آمریکا«)AHA(، بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد 
که افراد جوان با سطح قند خون باالتر از حد معمول که نشان دهنده 
پیش دیابت اســت، در مقایسه با همساالن خود که سطح قند خون 
طبیعی دارند، بیشــتر به دلیل حمله قلبی در بیمارســتان بستری 
می شــوند.ابتال به پیش دیابت بدین معناســت که سطح قند خون 
شــخص باالتر از اندازه طبیعی است اما آن قدر باال نیست که بتوان 
آن را به عنوان دیابت نوع دو تشــخیص داد. پیش دیابت، مشــکلی 
شــایع اســت و خطر ابتال به دیابت نــوع دو را افزایش می دهد. به 
گفته »مؤسسه ملی بهداشت«)NIH(، حدود ۸۸ میلیون بزرگسال 
آمریکایی در ســنین ۱۸ سال یا باالتر به پیش دیابت مبتال هستند. 
این تعداد بیش از یک ســوم بزرگســاالن آمریکا را در بر می گیرد. 
حدود ۲۹ میلیون بزرگســال مبتال به پیش دیابت، در سنین ۱۸ تا 
۴۴ قرار دارند.»آخیل جین«)Akhil Jain(، پژوهشگر »مرکز پزشکی 
کاتولیــک مرســی«)MCMC( آمریکا و از پژوهشــگران این پروژه 
گفت: اگر پیش دیابت درمان نشــود، می تواند به طور قابل توجهی 
بر سالمتی تأثیر بگذارد و به دیابت نوع دو تبدیل شود که به عنوان 
عامل افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبی-عروقی شناخته شده 
است. با توجه به اینکه حمالت قلبی به طور فزاینده ای در بزرگساالن 
جوان اتفاق می افتند، پژوهش ما بر تعریف کردن عوامل خطر مربوط 

به این جمعیت جوان متمرکز بود. 

نانو ربات هایی که ریشه دندان 
را درمان می کنند

پیش دیابت می تواند خطر حمله 
قلبی را در جوانان افزایش دهد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نجات پناهجویان عازم انگلیس در سواحل فرانسه/ خبرگزاری فرانسه

رنگ های تولید شده از زباله های زیستی 
بی ام و در حال تالش برای کاهش تأثیرات زیست محیطی بخش رنگ آمیزی محصوالت خود است و از رنگ های تولیدی از مواد تجدید 
پذیر همچون زباله های زیستی یا زباله های به دست آمده از تصفیه خانه های فاضالب استفاده خواهد کرد. این خودروساز آلمانی می گوید 
چنین اقداماتی به دور ماندن نفت از فرایند تولید رنگ ها کمک می کند. بی ام و انتظار دارد با اتخاذ چنین تصمیماتی و همچنین اقدامات 
دیگر از انتشــار بیش از ۱۵ هزار تن دی اکســید کربن بین سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۰ جلوگیری کند.یواخیم پست مدیر شبکه خرید و 
تأمین کننده بی ام و می گوید:با کاهش استفاده از مواد خام فسیلی ما می توانیم منابع طبیعی خود را حفظ کنیم و آالیندگی دی اکسید 
کربن را کاهش دهیم. رنگ های نوآورانه تولیدی از مواد خام تجدید پذیر یک قدم مهم رو به جلو در این راستا هستنداین رنگ های پاک تر 
توسط شرکت BASF تأمین می شوند و بی ام و اولین خودروسازی است که در کارخانه های اروپایی خود از این رنگ ها استفاده می کند. این 
رنگ ها نه تنها پاک تر هستند بلکه کربن مورد استفاده در زنجیره های تولید، انتقال و پردازش نفت خام را نیز کاهش می دهند.کارخانه های 
بی ام و در الیپزیک و روسلین عالوه بر این رنگ ها در حال استفاده از محافظ خوردگی و رنگ های مات تولیدی از مواد پاک تر هستند. 

تمامی این مواد از نظر شیمیایی مشابه نمونه هایی هستند که قباًل مورد استفاده قرار می گرفتند.

پس از شکست دادن چلسی

کلوپ: ناخن هایم از بین رفت!
سرمربی لیورپول بعد از قهرمانی در جام حذفی عنوان کرد ناخن هایش از بین رفته است.به گزارش ایسنا و به نقل از بی ساکر، لیورپول 
توانست با برتری برابر چلسی در ضربات پنالتی عنوان قهرمانی را در جام حذفی به دست بیاورد. یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول پس از 
این که تیمش برای دومین بار در این فصل چلسی را در فینال در ضربات پنالتی شکست داد و جام حذفی را برد گفت:  ناخن های او از 
بین رفته است.در حالی که لیورپول یک ضربه تا قهرمانی فاصله داشت، سادیو مانه برابر هموطن خود ادواردو مندی ناکام ماند؛ اما آلیسون 
پنالتی میسون مونت را مهار کرد تا این که کوستاس تسیمیکاس مدافع یونانی گل قهرمانی تیمش را به ثمر برساند. کلوپ در گفت وگو 
با بی بی سی گفت: فوق العاده بود. بازی فوق العاده و سختی مقابل چلسی داشتیم. همانند جام اتحادیه باز هم چلسی همان استحکام قبل 
را داشت و به خوبی مقاومت کرد. باز هم بازی به پنالتی کشیده شد و خوشحالم بار دیگر توانستیم برنده شویم و این عنوان قهرمانی را 
به دســت بیاوریم. نمی توانم بیش تر از این به پسرانم افتخار کنم. کار سختی مقابل چلسی داشتیم و حاال یک نفس راحتی می کشم.او 
در ادامه گفت: ضربات پنالتی واقعا اعصاب خردکن بود، ناخن هایم از بین رفت، اما من واقعاً برای چلسی احساس ناراحتی می کنم. آن ها 
برای بار دوم ۱۲۰ دقیقه تالش کردند و از رسیدن به جام بازماندند. این خیلی سخت است. با این حال برای خودمان بسیار خوشحالم.

عشِق تو نهاِل حیرت آدم
وصِل تو امکِل حیرت آدم

بس رغهٔق حاِل وصل کآرخ
هم رب رِس حاِل حیرت آدم

یک دل بنما هک رد َرِه او
رب چهره هن خاِل حیرت آدم

د و هن واصل
َ
مان

ِ
هن وصل ب

آن جا هک خیاِل حیرت آدم
از ره رطفی هک گوش رکدم

آواِز سؤاِل حیرت آدم

پیشنهاد

چهره روز

همین حوالی
کتاب همین حوالی اولین رمانی است که جومپا الهیری 
به ایتالیایی نوشته و خودش نیز آن را به انگلیسی ترجمه 
کرده است، روایتی از ارتباط یک زن با محیط پیرامونش، 
از آدم ها گرفته تا اشــیا و مکان ها، حکایت وابســتگی و 

گسستگی ها، حسرت ها و امیدها.
جومپــا الهیری نویســنده ای هندی تبار و بزرگ شــده 
آمریکا اســت که داســتان هایش در حرکت مدام میان 
هویت، مهاجرت، وطن، کشور محل زندگی، زبان مادری، 
خانواده، عشق و مفاهیمی از این دست هستند. در کتاب 
حاضر نیز برخی از این موارد مشــاهده می شــود که در 
ادامه به بررســی آن خواهیــم پرداخت. جومپا الهیری 
که از انتشــار داســتان هایش در مجله های ادبی مانند 
»نیویورکر« شــروع کرد، با انتشار مجموعه داستان »مترجم دردها« )این کتاب را امیرمهدی حقیقت 
ترجمه و نشر ماهی منتشر کرده است( موفق به دریافت جایزه ی پولیتزر شد و از آن پس دو رمان و چند 
مجموعه داستان و جستار منتشر کرد تا سال ۲۰۲۰ که رمان »همین حوالی« را به زبان ایتالیایی نوشت. 
کتاب همین حوالی بســیار ساده و خوش خوان است که در آن زنی ۴۵ ساله و بی نام و نشان روزمرگی 
و برخی از خاطرت خودش را مرور می کند. او بســیار نکته ســنج و دقیق است و هیچ جزئیات ریزی از 
نظرش پنهان نمی ماند. با دقت خیابان و کوچه ها، رستوران و کافه ها، خانه ها و دوستانش را زیر نظر دارد 
اما هنگامی که به خودش برمی گردد و درونش را می شکافد احساس رضایت و سرزندگی نمی کند.راوی 
داســتان در فصل های کوتاه کوتاه که کتاب را شبیه به دفترچه خاطرات می کند، یک سال از عمرش 
را برای خواننده روایت می کند. اگرچه به ظاهر هر کدام از این فصل ها وقایع پیش پاافتاده و روزمره اش 

هستند اما در هرکدام بخش مهم و تأثیرگذاری از زندگی اش را بازگویی می کند.

جرج کلونی
 George Timothy :جرج تیموتــی کلونی )به انگلیســی
Clooney( )زادهٔ ۶ مــه ۱۹۶۱ در ایالت کنتاکی( بازیگر، 

فیلم نامه نویس، تهیه کننده و کارگردان آمریکایی برندهٔ 
جایزه اســکار و گلدن گلوب است.جرج کلونی در سال 
۲۰۰۵ برای فیلم ســیریانا جایزه اسکار بهترین بازیگر 
نقش مکمل مرد را دریافت کرد. در ســال ۲۰۱۳ موفق 
شد جایزه اسکار بهترین فیلم را برای تهیه کنندگی فیلم 
آرگو دریافت نماید. جرج تیموتی کلونی، در سال ۱۹۶۱ 
در شهر لکزینگتون، کنتاکی ایاالت متحده آمریکا و در 
خانواده ای مشــهور، در زمینه تجارت و هنر، متولد شد. 
پدرش نیک کلونی، مجری رادیو و تلویزیون بود. اگرچه 
وی عالقه زیادی به تحصیل نداشــت، دوران دبستان و 
دبیرســتان خود را، در لکزینگتون گذراند و برای تحصیالت دانشگاهی به شمال کنتاکی رفت. کلونی، 
در ســال ۱۹۷۹ وارد دانشگاه شمال کنتاکی شد و شروع به تحصیل در رشته روزنامه نگاری نمود. وی 
در ســال ۱۹۸۱ به یک باره دانشگاه را رها کرد و ســال بعد به منظور تکمیل تحصیالت، وارد دانشگاه 
سینســینتی شــد؛ که در آن جا نیز در دریافت مدرک ناموفق ماند.پس از رها کردن دانشــگاه، توسط 
پدرش به کار گویندگی در شبکه تلویزیونی ای ام سی مشغول شد، که اولین شغل او محسوب می شد. در 
همان سال هم چنین پسرخاله اش، میکل فریر نیز، به منظور تهیه کنندگی فیلم کوتاهی، دربارهٔ اسب های 
مسابقه ای به شهر لکسینگتون رفته بود، که در این فیلم جرج به ایفای نقش پرداخت. به این ترتیب جرج 
کلونی، وارد عرصه بازیگری شد و با این نقش، استعداد خود را در این زمینه نشان داد. از سویی دیگر با 
کار در تلویزیون، توانست راه خود را در رشته بازیگری باز کند و اولین نقش خود را در سریال تلویزیونی 
اتاق اورژانس، که از برنامه های پربیننده تلویزیون آمریکا بود، اجرا کرد و مورد توجه همگان قرار گرفت.

فرهنگ

پس از چند ســال دوری »کوین اسپیســی« از سینما، 
فیلم جدید این بازیگر مطرح آمریکایی در بازار جشنواره 
کن رونمایی می شود.به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود 
ریپورتر، این بازیگر ۶۲ ســاله که فعالیت حرفه ای او به 
عنوان بازیگر از ســال ۲۰۱۷ و با مطرح شدن اتهاماتی 
اخالقی علیه او متوقف شده بود پس از چند سال دوری با 
فیلم اکشن »پیتر پنج هشت« به سینما بازخواهد گشت، 
فیلمی که مراحل ســاخت آن به پایان رسیده و در بازار 
جشنواره فیلم کن ۲۰۲۲ به خریداران بین المللی عرضه 
خواهد شد. در این فیلم »کوین اسپیسی« در نقش اصلی 
شخصیت پیتر بازی کرده که مردی کاریزماتیک است که 
در یک شــهر کوچک کوهستانی ظاهر می شود و »جن 
جاندرو« و »ربکا دموناری« دیگر بازیگران این فیلم به کارگردانی »مایکل زایکو« هســتند. »اسپیسی« 
همچنین قرار است در  فیلمی تحت عنوان »دروازده ۱۲۴۲ به غرب« نیز بازی کند و این پروژه که در 
اکتبر ســال ۲۰۲۲ مقابل دوربین می رود نیز در بازار جشنواره کن معرفی خواهد شد. پیش از این نیز 
اعالم شــد »اسپیسی« قرار است در فیلم ایتالیایی »مردی که خدا کشید« به کارگردانی »فرانکو نرو« 
بازیگر سرشناس سینمای ایتالیا کارگردانی نقش آفرینی کند. در سال ۲۰۱۷، »آنتونی رپ« بازیگر فیلم  
»پیشتازان فضا« مدعی شد »کوین اسپیسی« در سن ۱۴ سالگی او را مورد تعرض قرار داده، و »کوین 
اسپیســی« بازیگر توانمندی که دو جایزه »اســکار« برای فیلم های »مظنونین همیشگی« و »زیبای 
آمریکایــی« به همراه یک جایزه تونی و ۱۲ نامزدی جایزه امی را در کارنامه دارد، به بی کارترین بازیگر 
هالیوود تبدیل شد و کمپانی »MRC« سازنده سریال معروف »خانه پوشای« نیز همکاری خو را با این 

بازیگر برنده اسکار قطع کرد و از ساخت فصل جدید این سریال هم منصرف شد.

آشتی سینما با »کوین اسپیسی« 
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