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تهران- ایرنا- رهبر انقالب اسالمی در پیامی با تشکر از فعاالن دلسوز حوزه جمعیت، تالش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و چاره جوئی 
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چاره جوئی برای نجات کشور از آینده ی هولناک پیری جمعیت را سیاستی حیاتی و از ضروری ترین فرائض دانستند.
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پیام رهبر انقالب به فعاالن حوزه جمعیت:

تالش برای افزایش نسل و حمایت از خانواده از ضروری ترین 
فرائض و سیاستی حیاتی است
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کاهش آب ورودی از دجله و فرات 
به تاالب ها عامل شکل گیری توده های 

گرد و غبار
مشــاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران اظهار کرد:تا سال 
۲۰۲۱ در محدوده دجله و فرات مرتع و پوشــش گیاهی مناســبی وجود 
داشت و هورهایی که در جنوب عراق قرار داشتند هم دارای آب بودند اما با 
فراگیری خشکسالی و ایجاد سد آتاتورک در سرشاخه های رودخانه دجله و 
فرات، میزان آب ورودی از سمت دجله و فرات به تاالب های عراق، جنوب 
بصره و حتی هورالعظیم در ایران بسیار کاهش یافته است.به گزارش ایسنا، 
در ماه های اخیر گرد و غبار در سطح گسترده ای کشور را فرا گرفته و طبق 
نظرات کارشناســان و محققان این گرد و غبار نسبت به سال های گذشته 
افزایش یافته و با منشاهای داخلی و خارجی کشور را درگیر کرده است که 
به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، این گرد و غبار 
به دلیل کاهش ســطح آب های زیرزمینی، خشک شدن تاالب ها و کمبود 
پوشش گیاهی و سدسازی بی رویه ایجاد می شوند.رضا بیانی در گفت و گو 
با ایســنا با رد ورود گرد و غبار از شمال آفریقا به کشور اظهار کرد: روزانه 
در دو نوبت دنیا و ایران توسط تصاویر »ماهواره   مدیس« بررسی می شود. 
تصاویر ماهواره  مدیس ۳۳ باند اتمسفری دارد که مسائلی همچون گرمای 
هوا، دمای هوا، دمای زمین، میزان بارندگی و جهت باد و مســائل مربوط 
به اتمسفر را بررسی می کند.وی ادامه داد: یکی از موارد مورد بررسی این 
ماهواره ها، پایش گرد و غبار و تشخیص منشا و محل ایجاد توده های گرد و 
غبار است. این تصاویر به صورت دوره ای جمع آوری می شوند و قابل مشاهده 
و مقایسه هستند. آرشیو این تصاویر از سال ۲۰۰۰ در اختیار ما قرار دارد و 
با بررسی این تصاویر در سال  ۲۰۱۵ این نتیجه حاصل شد که این گرد و 

غبار به میزان آب تاالب ها و دریاچه ارومیه هم مربوط است.

هامون جازموریان منشا اصلی داخلی گرد و غبار در ایران
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان این که بیشترین 
میزان گرد و غبار در کشــور ما مربوط به تاالب هامون جازموریان اســت، 
افــزود: تاالب هامون جازموریان مرز مشــترک بین اســتان های کرمان و 
سیســتان و بلوچستان اســت. باقی کانون های گرد و غباری که در کشور 
وجود دارند به صورت مقطعی هستند و سهم زیادی از  کانون گرد و غبار را 
به خود اختصاص نمی دهند.به گفته بیانی چندین کانون های خارجی ایران 
را تحت تاثیر قرار می دهند و با خشــک شــدن تاالب ها ایران را دچار گرد 
و غبار می کنند. یکی از کانون های گرد و غبار در غرب کشــور پاکستان و 
دیگری در غرب کشــور افغانستان و در استان نیمروز قرار دارد که با وزش 

باد از جهت مخالف، زابل و قسمت های شرقی کشور را درگیر می کند.

درگیری گلستان با گرد و غبار از 2۵ روز دیگر
وی افزود: کانونی که در جنوب کشــور ترکمنســتان و مرز گلستان قرار 
دارد، این استان را متاثر می کند و با توجه به میزان خشکی که در تصاویر 
ماهواره ای مشاهده می شود تقریبا ۲۵ روز دیگر، استان گلستان هم تحت 
تاثیر این کانون گرد و غباری که از جنوب ترکمنســتان عبور می کند، قرار 
می گیرد و این اتفاق مشابه اتفاقاتی است که طی چهارساله گذشته افتاده 
است.مشــاور رئیس سازمان منابع طبیعی ادامه داد: کانون های گرد و غبار 
واقع در غرب کشــور مربوط به کشور عراق هستند. کانون های گرد و غبار 
موجود در کشــور عراق در منطقه دیرالزور در مرز عراق و سوریه، منطقه 
عزیزیه، جنوب و شــمال شهر کربال، استان الباسط و غرب بصره قرار دارند 
و با هر میزان بادی که بیشــتر از ۲۰ کیلومتر بر ساعت باشد، این کانون ها 
فعال می شــود و گرد و غبار به ســمت ایران به خصوص استان های غربی 

حرکت می کند.

 قدرت باالی جنگل های بلوطی از نوع »پرسیکا« در جذب گرد و 
غبار

وی با اشــاره به اینکه جنگل های زاگــرس دارای گونه های بلوطی از نوع 
»پرسیکا« هستند و برگ های آن ها دارای کرک است و می توانند بیشترین 
میــزان گرد و غبار را در خود ذخیره و رســوب کنند، اظهارکرد: در گرد و 
غباری که چنــدی پیش در تهران رخ داد،توده های فعال شــده در عراق 
بیشــتر از ۱۶۰۰میکرو گرم بر متر مکعب بود ولی مقداری که در تهران بر 
اســاس نرم افزارها تشخیص داده شد ۴۰۰ میکروگرم بر مترمکعب بود.به 
گفته بیانی ۶ میلیون هکتار جنگل های زاگرس که در غرب کشور قرار دارد 
این میزان گرد و غبار را در خود ذخیره و رســوب کرد. یکی از موارد مورد 
بحثی که وجود دارد زوال گونه های بلوطی از نوع پرسیکا است که به دلیل 
ذخیــره میزان باالی گرد و غبار رو به زوال مــی رود.وی افزود: کانون های 
گرد و غباری که در کشور عربستان و در نجران و جنوب ریاض قرار دارند، 
هم ایران را تحت تاثیر قرار می دهند اما هرگز گرد و غبار عربستان به طور 
مستقیم به تهران نمی رسد. این جریان گرد و غبار ابتدا وارد منطقه بصره 
در عراق می شود سپس آبادان و اهواز و خرمشهر را تحت تاثیر قرار می دهد.

کاهش میزان آب ورودی به تاالب های عراق و ایران
به گفته این کارشــناس ارشد جنگلداری طبق مشــاهدات انجام شده در 
تصاویر ماهواره ای تا ســال ۲۰۲۱ در محدوده دجله و فرات مرتع و پوشش 
گیاهی مناســبی وجود داشت و هورهایی که در جنوب عراق قرار داشتند 
هم دارای آب بودند اما با فراگیری خشکســالی و ایجاد ســد آتاتورک در 
سرشــاخه های رودخانه دجله و فرات، میزان آب ورودی از سمت دجله و 
فرات به تاالب های عراق، جنوب بصره و حتی هورالعظیم در ایران بســیار 
کاهش یافته است.وی ادامه داد: در این شرایط بسیاری از تاالب های عراق 
خشک شده اند و تاالب هایی که در غرب بوشهر وجود دارد تبدیل به کانون 
گرد و غبار شــده و ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.بیانی با بیان اینکه ۵ 
میلیون هکتار از محدوده ای مهم در موصل عراق بین دجله و فرات تبدیل 
به منطقه بیابانی شــده است و ایران را نیز تحت تاثیر گرد و غبار ناشی از 
عراق قرار می دهد،اظهار کــرد: طبق تصاویر ماهواره ای آب های زیرزمینی 
عــراق کاهش یافته اســت و ایران نیز تحت تاثیــر کانون های گرد و غبار 

قرار می گیرد.

افزایش پوشش گیاهی در عراق ضرورت دارد
وی افزود:در سال های گذشته با رایزنی های مدیرکل منابع طبیعی استان 
ایالم با اســتان الباســط اقدام جنگل کاری در ایران و در الباسط که مرز 
مشترکی با ایالم دارد انجام شد اما نکته قابل توجه این است که نهال کاری 
در ایران تنها راه حل نیست و باید پوشش گیاهی در کشور عراق نیز بیشتر 
شود تا گرد و غبار کنترل شود.به گفته مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کانون های استان الباسط یکی از کانون های گرد و غباری بود که 
ایران را تحت تاثیر قرار می داد که در محل این کانون ها نهال کاری انجام شد 
اما این فعالیت هم چندان تداوم نیافت و باید در کشور عراق نیز انجام شود.

وزیر ارتباطات: 
کم شدن پهنای باند اینترنت را تکذیب می کنم

تهران- ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: بارها تاکید کرده ام و باز هم می گویم که برای افزایش و 
تامین پهنای باند اینترنت مورد نیاز کشور مشکلی نداریم و کم شدن پهنای باند را تکذیب می کنم. به گزارش 
ایرنا، دیروز )چهارشــنبه( خبری جعلی منســوب به »عیســی زارع پور« وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
رسانه ای منتشر شد.خبر حکایت از این داشت که وزیر ارتباطات کندی سرعت اینترنت در کشور را تکذیب کرده 
است. این در حالی است که زارع پور همواره درباره ضرورت توسعه کیفیت و سرعت اینترنت و راه حل هایی که در 
این خصوص اندیشیده شده، صحبت کرده است.زارع پور در پاسخ به ایرنا درباره این خبر گفت: سوال خبرنگار 
این بود که ما برای افزایش پهنای باند مشکلی داریم؟ که من نیز در پاسخ گفتم خیر. پرسیدند که شنیده ایم 

شما پهنای باند را کم کرده اید؟ پاسخ دادم که من چنین چیزی را تکذیب می کنم.  
وی افزود: برای تامین پهنای باند بین الملل نیز هیچ مشکلی نداریم و افزایش پهنای باند بر اساس نیاز مردم و 

کشور انجام می شود.

وزارت اقتصاد اعالم کرد
فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت

مدیــرکل مدیریت اموال و دارایی های دولت در وزارت اقتصاد از فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت در 
ســال گذشته خبر داد و تغییرات در روند فروش این اموال در سالجاری براساس قانون بودجه را تشریح کرد.

فاطمه وظیفه دادگر در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: سال گذشته تقریبا ۲۲۰۰ میلیارد تومان فروش اموال مازاد 
داشتیم. البته، مزایده ۱۲ هزار میلیارد تومانی برای فروش امول مازاد دولت صورت گرفت اما خریداری نداشت. 
ضوابط اجرایی برای فروش اموال مازاد که هفته جاری ابالغ شده، در سالجاری تغییر کرده است. پیش از این 
دستگاه های دولتی می توانستند با مجوز وزرات اقتصاد هزینه های خود را با فروش ملک موردنظر جبران کنند.

مجوز فروش دیگر دست وزارت اقتصاد نیست
وی افزود: برای امســال فروش اموال مازاد دولت در قانون بودجه در تبصره ۱۸ که مرتبط به تولید است، قید 
شده است بنابراین، زمانی که ملک دولتی مازادی به فروش برسد، منابع حاصل از آن باید به بنگاه های اقتصادی، 
کارآفرینی و اشــتغال اختصاص پیدا کند. سال گذشــته فروش اموال مازاد دولت باید با مجوز وزارت اقتصاد 
انجام می شد اما امسال طبق بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه، فروش اموال مازاد دولت منوط به مجوز روسای 
دستگاه های ملی و استانی در کارگروه ملی و استانی است.مدیرکل مدیریت اموال و دارایی های دولت ادامه داد: 
همچنین، در جز دوم تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال آمده است که اگر وزارت اقتصاد ملک دولتی را به عنوان 
مازاد شناســایی کند، باید آن را بفروشد؛ بنابراین، تمرکز فعلی وزارتخانه بر این موضوع است و اگر دستگاهی 

بخواهد اموال مازاد خود را بفروشند، وزارت اقتصاد صرفا گزارش آن را دریافت خواهد کرد.

شناسایی 3200 ملک دولتی با گزارش های مردمی 
این مقام مســئول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه دســتگاه ها برای تمکیل طرح های خود و تامین هزینه ها به 
منابع فروش اموال مازاد نیاز دارند، گفت: اگر دستگاه دولتی ملک خود را در سادا ثبت نکرده باشد و از طریق 
گزارش های مردمی متوجه این موضوع شویم، پس از بازدید و بررسی های الزم نسبت به اصالح سند ملک مورد 
نظر اقدام خواهد شد.وی افزود: تاکنون تقریبا ۳۲۸۰ ملک دولتی را از سوی مردم به وزارت اقتصاد گزارش شده 
که این امالک پس از بررسی و بازیدد تعیین تکلیف خواهند شد. در صورت تایید مازاد بودن این امالک، سند 
آن ها اصالح می شود و اگر ملک موردنظر امکان فروش داشته باشد، فروخته می شود. همچنین، اگر ملک قابلیت 

احیا و استفاده داشته باشد، مجوز استفاده از آن داده خواهد شد.

احتیاط دستگاه ها برای اعالم اموال مازاد 
دادگر با اعالم اینکه هنوز به مرحله پرداخت پاداش به گزارش های مرمی اعالم امالک مازاد نرسیده ایم، گفت: 
از ۳۲۸۰ ملک دولتی که به وزارت اقتصاد گزارش شده است، درباره دولتی و مازاد بودن ۶۰ ملک به قطعیت 
رسیده ایم که به دستگاه مربوطه مهلت می دهیم تا دلیل منطقی برای مازاد شدن این ملک اعالم کند.وی بیان 
کرد: اینکه پس از شناســایی ملک مازاد سند آن اصالح و تغییر می کند، اهرمی خوبی برای اعالم اموال مازاد 
دستگاه ها شد تا نسبت به ثبت اموال خود در سادا اقدام کنند. از آنجا که برای امسال مشخص نیست که منابع 
حاصل از آزادســازی اسناد امالک به دستگاه ها برمی گردد یا خیر، فعال برای اعالم اموال مازاد خود دست نگه 

داشته اند تا تکلیف این منابع مشخص شود.

تهران-ایرنا-گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با بیان اینکه به دولت آمریکا 
توصیه می کنم وضعیت اضطراری و تحریم ها علیه ایران را پایان دهد،گفت: 
از آمریکا می خواهم تحریم ها علیــه مردم ایران را در زمینه های غذا، دارو، 
آب و بهداشــت را متوقف کند.  به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، 
النا دوهان گزارشــگر ویژه سازمان ملل متحد در نشست خبری که دیروز 
در محل کتابخانه ملی برگزار شد، گفت:  من سفری به جمهوری اسالمی 
ایران داشتم که برای جمع آوری اطالعات بی غرض و بی طرف برای شورای 
حقوق بشر بوده است. تمام اطالعات بررسی و راستی آزمایی خواهد شد.وی 
ادامــه داد: من نمایندگان دولــت و نمایندگان جامعه های مختلف، بخش 
سالمت و اعضای دانشــگاهی را مالقات کردم.گزارشگر ویژه سازمان ملل 
متحد اظهار داشت: ایران مشمول تحریم های یکجانبه بوده و آمریکا تحریم 
های بزرگ مالی و بانکی را در طول سال ها علیه ایران اعمال کرده است.این 
اقدامات در ســال۲۰۱۰ افزایش پیدا کرد و بانک های ایران را هم پوشش 
داد و در ســال ۲۰۱۲ نیز تحریم های علیه بخش نفتی و کشتیرانی ایران 
تحمیل شد.وی ادامه داد: بعد از امضای برجام شد تمام تحریم های ثانویه 
برداشته شــد و بعد از خروج آمریکا از برجام، تحریم ها علیه ایران دوباره 
بازگشت.دوهان اظهار داشت: کانادا هم تحریم های زیادی علیه بخش های 
اصلی ایران اعمال کرد.وی افزود: من نمی خواهم به آمار بخش خاص اشاره 
کنــم می خواهم به گزارش ما مراجعه کنید که گزارش هشــت صفحه ای 
است،ما در این سفر توانستیم تاثیر مخرب تحریم ها بر روی سالمت، آموزش 
و پرورش، فرهنگ اقتصاد و ورزش و صنایع دستی گذاشته است را بررسی 
کنیم. تحریم ها تاثیر بیشتری بر روی خانواده های کم درآمد و سالمندان 
داشــته است.گزارشگر ویژه ســازمان ملل متحد اظهار داشت: کمک های 
ســازمان ها به دلیل مشکالتی که در زمینه انتقال پول وجود دارد، تاثیری 
نداشــته است.زندگی مردم دچار مشکل شــده و وضعیت بدتر شده است.

وی بــا تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید کامــال در برابر این اقدامات ایمن 
باشــد چراکه به عموم مردم خدمات ارائه می دهد، گفت: بنده دغدغه دارم 
که تحریم های یکجانبه حقوق بشر را نقض می کند. بسیاری از شرکت ها 
و نهادهــا را دچار نقض قانون کرده اســت.دوهان تاکید کرد:  تحریم های 
یکجانبه وضعیت حقوق انســانی را در ایران به خطر انداخته اســت، و به 
معشــیت مردم و طبقه آسیب پذیر، آسیب زده است. این تحریم ها باعث 
مشــکالت تبادل مالی و بانکی شده است و باعث شده دریافتی های ایران 
با مشــکل مواجه شود و اتباع کشورهای دیگر هم با مشکل روبرو شده اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با اشاره به تاثیر تحریم ها بر زندگی مردم 
گفت: این موضوع در مورد مسائل مربوط به دارو مشکل ایجاد کرده است. 
تحریم قطعات یدکی و نرم افزارها و تکنولوژی و دارایی های بلوکه شده ایران 
موجب شده تا ایران نتواند به دارایی های خود دسترسی پیدا کند و موجب 
مشــکالت زیادی برای مردم ایران شده است.وی تاکید کرد: کاهش درآمد 
دولت برای صادرات کاال، ســالمت و بهداشت و اقتصادی مردم را به خطر 
انداخته است، بحث ایجاد محدودیت در واردات دارو به ایران، نقض حقوق 
بشر است.دوهان اظهار داشت: تحریم ها موجب کاهش کیفیت زندگی مردم 
ایران شده است و این مسئله باعث شده که شرکت های خصوصی به دنبال 
راه های جایگزین باشند تا در تجارت بین المللی حضور داشته باشند.حتی 
مقاالت علمی دانشمندان ایرانی برگشت میخورد و حق آموزش آکادمیک 
و فعال را پایمــال می کند.تحریم ها مانع از کمک های حقوق بشــری به 
ایران شده است.گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفت: تحریم ها از جنبه 
اقتصادی مانع از این شده که دولت کمک های مستمری را به مردم پرداخت 
کند، به دلیل تحریم ها، دولت ایران قادر به تأمین خدمات کافی به اتباع و 
پناه جویان خارجی نبوده اســت.به دلیل وضعیت اقتصادی، حق استخدام 
و شــغل و حق مردم ایران را نقض شــده، که این امر موجب پایمال شدن 
حق مردم ایران شــده است.این تحریم های یک طرفه قابل توجیه نیست.

وی با بیان اینکه  من در این قســمت چند توصیه دارم به همه طرفین و 
یادآوری می کنم تعهد خود را ســازمان ملل متحد فراموش نکنند، گفت: 
توصیــه می کنم همه تحریم های یکجانبه علیه ایران متوقف شــود. من از 
تمام کشورهایی که تحریم ها را اعمال کردند به خصوص آمریکا می خواهم 
تحریم ها علیه مردم ایران را در زمینه های غذا، دارو، اب و بهداشت را متوقف 
کنند. من به دولت آمریکا توصیه می کنم وضعیت اضطراری و تحریم ها علیه 
ایران را پایــان دهد.دوهان تاکید کرد: من از دولت آمریکا می خواهم تمام 
دارایی های بلوکه شــده بانک مرکزی ایران را آزاد کنند و از همه بانک ها 
و شــرکت های خصوصی می خواهم در راستای حقوق بشر، از این تحریم 
ها تبعیت نکنند.وی ادامه داد: من از کشــورهای تحریم کننده درخواست 
می کنم ایران بتواند حق عضویت خود را در سازمان ملل پرداخت کند.من از 
آمریکا میخواهم تا شرایط را برای هنرمندان ورزشکاران و دانشمندان ایرانی 
تسهیل کند تا از خدمات بهره شوند.گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تاکید 
کرد: من می خواهم تا تحریم ها در مورد بیماری های خاص از جمله دیابت 
و بیماری پروانه ای برداشــته شود و شرایط درمان برای این بیماران فراهم 
شود،من از همه بانک ها و شرکت ها و سازمان های بین الملی می خواهم که 

چارچوبی را در نظر بگیرند تا حقوق عادی مردم نقض نشود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا این موارد توصیه شما در گزارش 
اخیرتان به آمریکایی هایی بوده اســت؛ گفت: همانطور که گفتم به بحث 
تبعیت افراطی از تحریم ها بپردازیم.شرکت های خارجی تحریم ها را خیلی 
سفت و ســخت انجام می دهند،باید شرکت ها و بانک ها باید فعال شوند و 
تحریم ها را لغو کنند چرا که به کشورها آسیب می زند.دوهان با بیان اینکه 
تحریم ها در ســال ۲۰۱۸ بیشتر شده اســت، اظهار داشت: تحریم های 
یکجانبه امروز ســخت تر شده اســت و بعد از خارج شدن آمریکا از برجام 
تحریم ها فشــرده تر شد و تحریم هایی وضع شــد که شامل بیمه کاال و 
انتقــاالت بانکی نیز بود.وی افــزود:  به خاطر دامنه تحریم ها ، این موضوع 
تاثیر زیادی روی حقوق بشر گذاشته است و حتی دانشگاه ها، بخش ورزش 
و فناوری، آنقدر تحریم شــده اند که ایران نمی تواند به ســازمان ملل حق 
عضویت پرداخت کند.گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تاکید کرد: موضوع 
سالمت، بحثی حقوق بشری است و برخی از داروها تولید داخل هستند اما 
مواد خام آن از خارج تامین می شــود اما کیفیت آن ها متفاوت اســت. در 
بحث دارو و مواد غذایی، حتی خود ســازمان ملل هم نمی تواند این موارد 
را تحویل بدهد و درآمد کشور محدود شده است. ایران در بخش سالمت، 
ســاخت مدارس با مشکل مواجه شده است.وی تصریح کرد: همه کشورها 
نباید تعهدات بین الملی را نقض کنند، بنابراین باید توجه کنیم که اقداماتی 
که علیه ایران صورت می گیرد نقض حقوق بشــر اســت.من فکر نمی کنم 
تحریم ها به این ســرعت برداشته شود اما سعی می کنم این اقدامات انجام 
شــود.دوهان با بیان اینکه من مثال های عینی به آن ها نشان می دهم که 
حقوق بشر نقض شده است، گفت: کودکان پروانه ای حتی پانسمان و دارو 
رو هم در ایران نمی توانند تحویل بگیرند بنابراین انســان ها آسیب شدید 
دیــده ا ند چرا که دولت های دیگر نمی دانند این تحریم ها چه آســیبی 
داشته است.گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اظهار داشت: ما میخوایم در 
مورد بحث تحریم ها و نقض حقوق بشر صحبت کنیم.گام اول این است که 
پیش نویس گزارش نهایی را تهیه می کنم و اوال اطالعات نقض حقوق بشر را 
آماده می کنم تا گزارشی در مورد تاثیر تحریم ها بر مردم عادی منتشر شود.

وی ادامه داد: درمورد تحریم های فرا سرزمینی، آمریکا کار را پیچیده کرده 
اســت و تمایل از سوی آمریکا وجود دارد که متاسفانه قانون خود را بسط 
دهد تا کشورهای ثالثی تحت تاثیر قرار بگیرند.دوهان با بیان اینکه قبل از 
اینکه به ایران سفر کنم جریانی علیه من راه افتاد و خواستند پیش شرط 

هایی بگذارند، اظهار داشت: 
ادامه در صفحه دوم

وزیر اقتصاد؛

رسیدگی به اعتراضات یارانه ای طی یک ماه آینده
وزیر نفت در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

توافق با برخی کشورهای آمریکای التین 
برای تهاتر نفت با کاالهای اساسی

وزیر صمت در حاشیه جلسه دولت خبر داد

واردات خودروی اقتصادی به جای خودروی 
گران قیمت و تجمالتی

وزیر نفت از توافق با برخی کشــورهای آمریکای التین برای تهاتر نفت با کاالهای اساسی و کشاورزی خبر 
داد.به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد اوجی وزیر نفت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران 
درباره سفر خود به کشورهای حوزه آمریکای التین گفت: ما یک سفر ده روزه به آمریکای التین داشتیم با 
توجه به پتانســیل و ظرفیت های خیلی خوبی که وزارت نفت در بخش باالدستی در تولید نفت و گاز و در 
بخش پایین دستی در احداث پاالیشگاه ها و پتروشیمی و صنایع زنجیره ای نفت دارد در این سفر ظرفیت های 
خوبی را در زمینه فروش نفت و بحث صدور خدمات فنی و مهندسی توسعه میادین نفتی و گازی برخی از 
این کشورها را متقبل شدیم.وی افزود: همچنین در بحث افزایش ظرفیت پاالیشگاه های نفت هم توافقات و 

اقدامات خوبی انجام شد....

هزینه ۲۰۰ میلیونی دریافت وام ۷۰۰ 
میلیون تومانی خرید مسکن

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد:

 تحریم ایران نقض حقوق بشر است
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گزیده خبر

پیام رهبر انقالب به فعاالن حوزه جمعیت:
تالش برای افزایش نسل و حمایت از 

خانواده از ضروری ترین فرائض و سیاستی 
حیاتی است

تهران- ایرنا- رهبر انقالب اسالمی در پیامی با تشکر از فعاالن دلسوز حوزه 
جمعیت، تالش برای افزایش نســل و جوان شــدن نیروی انسانی کشور و 
چاره جوئی برای نجات کشور از آینده ی هولناک پیری جمعیت را سیاستی 
حیاتی و از ضروری ترین فرائض دانستند.به گزارش حوزه رهبر انقالب ایرنا، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در پیامی با تشــکر 
از فعاالن دلســوز حوزه جمعیت، تالش برای افزایش نســل و جوان شدن 
نیروی انسانی کشور و چاره جوئی برای نجات کشور از آینده ی هولناک پیری 

جمعیت را سیاستی حیاتی و از ضروری ترین فرائض دانستند.
متن پیام که امروز در نشســت ستاد ملی جمعیت توسط دکتر فروتن دبیر 

ستاد قرائت شد، به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سالم به همه ی کسانی که دلسوزانه و عاقبت اندیشانه به فعالیت در حوزه ی 
جمعیت روی آورده اند، و با تشــکر از مســئوالنی که در مجلس و دولت به 
چاره جوئی برای نجات کشور از آینده ی هولناک پیری جمعیت میپردازند، بار 
دیگر تأکید میکنم که تالش برای افزایش نسل، و جوان شدن نیروی انسانی 
کشــور و حمایت از خانواده، یکی از ضروری ترین فرائض مسئوالن و آحاد 
مردم اســت. این فریضه درباره ی افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ ساز، تأکید 
بیشتر می یابد. این یک سیاست حیاتی برای آینده ی بلندمدت کشور عزیز ما 
است. کاوشهای صادقانه ی علمی نشان داده است که این سیاست را میتوان 
با پرهیز از همه ی آسیبهای محتمل یا موهوم پیش برد و آینده ی کشور را از 
آن بهره مند ساخت.به دست اندکاران این حسنه ی ماندگار توصیه میکنم که 
در کنار تدابیر قانونی و امثال آن، به فرهنگ سازی در فضای عمومی و نیز در 

نظام بهداشتی اهمیت دهند.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم.
سّیدعلی خامنه ای

رئیسی در هیئت دولت:
مشکل آالیندگی هوا حل شود

رئیس جمهور به ســازمان محیط زیســت 
مأموریت داد: با همکاری وزارت امور خارجه 
و دیگر دستگاه های ذیربط، از طریق رایزنی 
با کشورهای همسایه مشکل آالیندگی هوا 
را حــل کنند.به گزارش خبرگــزاری مهر، 
حجت االسالم ســید ابراهیم رئیسی صبح 
دیروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، با 
اشــاره به افزایش آالیندگی ها و گرد و غبار در اســتان های مختلف کشور 
بویژه اســتان خوزستان، اظهار داشت: حل ریشــه ای این موضوع نیازمند 
همکاری با کشورهای منطقه و همسایه است.بر همین اساس رئیس جمهور 
به سازمان محیط زیست مأموریت داد با همکاری وزارت امور خارجه و دیگر 
دستگاه های ذیربط، از طریق رایزنی با کشورهای همسایه مشکل آالیندگی 
هوا را حل کنند.رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به 
لزوم تأمین امنیت غذایی کشور، خودکفایی در کاالهای اساسی را راهبردی 
دانست و اظهار داشــت: در کنار کارهای روزمره نباید از اقدامات اساسی و 
زیربنایی غفلت شود.رئیسی افزود: تولید یک مسأله اساسی و زیربنایی است 
و با تقویت تولید داخلی باید ظرف چند ســال آینده و در کوتاه ترین زمان 
ممکن به خودکفایی برسیم تا نیازمند دیگر کشورها نباشیم.وی در ادامه با 
تأکید بر لزوم اتقان و همه جانبه گرایی در تصمیمات گفت: تمام ارکان دولت 
در تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری ها همه جوانب را بسنجند تا تصمیمات 
دقیق و قابل اجرا اتخاذ شــود.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش 
به لزوم تبیین دقیق و جامع برنامه دولت در خصوص توزیع عادالنه یارانه ها 
برای آحاد مردم در مقابل طرح برخی شــبهات اشــاره کــرد و گفت: تیم 
اقتصادی و تیم اطالع رســانی دولت و دستگاه های مرتبط، با تبیین موضوع 

گره های ذهنی مردم را باز کرده و به افکار عمومی و بازار آرامش ببخشند.

امیر ایرانی خبر داد؛
درگیری تیم اسکورت نیروی دریایی با 

دزدان دریایی در مسیر دریای سرخ
فرمانــده نیروی دریایی ارتــش از درگیری 
تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش با دزدان 
دریایی در مســیر دریای ســرخ خبر داد.به 
گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام 
ایرانــی فرمانده نیــروی دریایــی ارتش از 
درگیری تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش با 
دزدان دریایی در مسیر دریای سرخ خبر داد.

وی ادامه داد: تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش بامداد امروز پس از دریافت 
پیام کمک از سوی کشتی ایرانی مبنی بر حمله قایق های ناشناس در دریای 
ســرخ ســریعاً وارد منطقه و با قایق های مهاجم درگیر شد.فرمانده نیروی 
دریایی ارتش افزود: با ورود تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش و تبادل آتش 
بین قایق های مهاجم و تیم اســکورت، مهاجمان نسبت به ترک محل اقدام 
نمودند.وی گفت: پس از ائتالف جدید دریایی مشــترک آمریکا با متحدین 
خود، شاهد افزایش دزدی دریایی در این آبراه مهم و حیاتی هستیم. شایان 
ذکر اســت کلیه کارکنان شناور مذکور در سالمت کامل به سوی مقصد در 
حال حرکت می باشند.این دومین درگیری دریادالن نیروی دریایی ارتش در 

این هفته با دزدان دریایی در آب های بین الملی می باشد.

اسماعیلی در حاشیه جلسه هیئت دولت:
واردات کاغذ با ارز ترجیحی انجام می شود

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت: دیروز که 
بخاطر آلودگی هوا نمایشــگاه کتاب را تعطیل 
کردیــم، تلفن های اعتراضی زیادی داشــتیم؛ 
احتمــاال به دلیل یــک روز تعطیلی که صورت 
گزارش  کنیم.به  تمدیــد  را  گرفت،نمایشــگاه 
خبرنگار مهــر، محمدمهدی اســماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی پیش از ظهر دیروز 
)چهارشــنبه( در حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با 
نمایشــگاه کتاب امسال و شــائبه از رونق افتادن آن و فقدان برخی از ناشران 
عمومی در این نمایشــگاه، گفت: فرض شــما، فرض نادرستی است. این طور 
نیست و من خودم از نمایشــگاه و بخش های مختلف آن بازدید کردم و همه 
گرایش های مختلف در نمایشــگاه کتاب حضور دارند؛ در هر دوره ای،  عده ای 
ناشر به هر دلیلی ممکن است حضور پیدا نکنند.وی افزود: ما با سامانه  مجازی 
که تاسیس کرده ایم دنبال عدالت فرهنگی بودیم و بخش عمده ای از مردم که 
در سال های گذشته مجبور بودند این مسافت طوالنی را تا تهران برای بازدید 
از نمایشــگاه پیمایش کنند، امروز در خانه خود خرید می کنند. عالوه بر این 
ما تخفیفی برای خرید مجازی گذاشــتیم و معلوم اســت که دنبال این بودیم 
که بار صحن نمایشــگاه هم به لحاظ بهداشــتی و هم به لحاظ ترافیکی کمتر 
باشد و این قول را نیز به دوستانمان داده بودیم، اما با این حال میزان استقبال 
برخالف انتظارمان بســیار باال بوده است.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان 
کرد: دیــروز که مجبور بودیم بخاطر آلودگی هوا نمایشــگاه را تعطیل کنیم، 
وزارت ارشاد تلفن های اعتراضی زیادی داشت مبنی بر اینکه چرا نمایشگاه را 
تعطیل کردید و خیلی ها قانع نمی شــدند و احتماال مجبور شویم به دلیل یک 
روز تعطیلی که صورت گرفت، نمایشگاه را تمدید کنیم.اسماعیلی با بیان اینکه 
میزان فروش کتاب در همین روزهای اول باالی ۵۰ میلیارد تومان بوده است 
گفت: این میزان فروش در مقایســه با ســال های قبل از کل دوره بیشتر بوده 
اســت. میزان حضور افراد نیز بسیار خوب بوده است. ما امسال یک کار موازی 
و مجازی انجام دادیم و تخفیف هم در حوزه مجازی به خوانندگان کتاب اعطا 
می شــود، به همین دلیل وضعیتمان،  وضعیت بسیار خوبی است و حتی یک 
متــر از مصلی را هم خالی نگذاشــتیم و فاصله غرفه ها نیز به دلیل مالحظات 
بهداشتی رعایت شده است.وی در رابطه با آمار فروش جلدهای کتاب و تعداد 
بازدیدکنندگان روزانه تصریح کرد: تعــداد بازدیدکنندگان را با یک فاصله ای 
جمع بندی می کنیم، اما در بهمن ماه فقط در حوزه مجازی 1 میلیون و 3۵۰ 
هزار کتاب فروختیم. آن هم به این شــکل که شــما در یک روســتایی مثال 
در لب مرز، کتاب می خرید و ما با پســت رایــگان تحویل می دهیم که امکان 
فوق العاده ای است و ان شاءاهلل در ظرف یکی دو روز آینده جمع بندی در مورد 
آمار ارائه می شــود.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص حمله سایبری به 
سایت نمایشگاه کتاب ضمن رد این ادعا خاطرنشان کرد:  ما حمله ای نداشتیم. 
از این حمالت ناموفق زیاد بوده است. قبل از عید یک حمله ای صورت گرفت، 
امــا بالفاصله تیم خوب ما در حوزه فضــای مجازی آن را جمع کردند و چند 
آســیب جزئی نیز رفع شد و اکنون تمام ســامانه ها باال آمده است و برخی از 
سامانه ها را خودمان به دلیل بحث امنیتی مجددا مورد بازسازی قرار می دهیم.

اسماعیلی در پایان درباره تاثیر گرانی کاغذ روی تالیف کتاب و خرید آن،گفت: 
بحث اصلی قیمت کتاب مربوط به کاغذ اســت. کاغذ با ارز ترجیحی با دستور 
رئیس جمهور در حال تامین اســت. با جلوگیری از قاچاق نیز کاغذ به عرصه 
نشر در حال بازگشت و در حال تالش هستیم تا قیمت کتاب کاهش پیدا کند 

و با حداقل قیمت به پست متقاضیان برسد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد:

 تحریم ایران نقض حقوق بشر است
در ونزوئــال و زیمبــاوه نیــز کارزاری علیه مــردم را افتاد و 
موضوعات دیگر را مطرح کردند.اما همانطور که اشــاره کردم 
مــا بیش از چهل تا موضوع ماموریتــی داریم و ماموریت من 
فقط در مورد حقوق بشــر نیست من فقط تاکید می کنم در 
حوزه کار خودم متمرکز می شوم.گزارشگر ویژه سازمان ملل 
متحد تصریح کرد: در ونزوئال اثرات تحریم ها بسیار مخرب بود، 
زمانی که این داســتان ها و روایت های وحشتناک را ارائه دادم 
همــه تعجب کردند، این تحریم ها در نقض حقوق بین الملل 
اســت. تحریمی که علیه دولتی اعمال میشود نباید گسترش 
پیدا کند حتی درمورد افراد خارج از کشور نیز تاثیر گذار است.

وی گفت: ما در بخش دولتی و غیردولتی صحیت های زیادی 
داشتم. من کارمند ســازمان ملل نیستم اما علی رغم اینکه 
کارمند نیستم این حق را دارم در شورای حقوق بشر صحبت 
کنم و این مســایل را گزارش کنم و توجــه جهان را به این 
مشکالت و مسائل تحریم شده جلب خواهم کرد؛ تحریم های 
هدفمند شــورای امنیت برای ما هم بســیار تعجب آور است 
و متاســفانه ســازو کارهای قانونی برای افرادی که در لیست 
تحریم ها قرار می گیرند وجود ندارد.دوهان با بیان اینکه من 
رییس دنیا نیســتم اما آنچه میتوانم انجام بدهم این است که 
گفتمان پیرامــون این موضوع ایجاد کنم، عنــوان کرد: این 
مشــکالت یک شبه حل نخواهد شــد و این آگاهی را ایجاد 

می کند که تحریم ها چه آثار مخربی را بر جای می گذارد. در 
مورد تحریم های بانکی هم گفتم ما باید بحث های چندجانبه 
داشته باشیم، بانک ها و شرکت ها گفتند که میخواهند با ایران 
کار کنند اما در امان نیستیم و دولت ها از ما حمایت نمی کنند.

گزارشــگر ویژه سازمان ملل متحد با بیان اینکه جلسه ای که 
با کودکانی که از بیماری رنج می بردند داشتم از دردناک ترین 
جلسات بود، گفت: درمورد میزان خسارت نمیتوام آمار بدهم 
اما دولت ها بهترین منبع هســتند تــا بتوانند بهترین آمار را 

بدهنــد. باید تاثیر این تحریم ها را بررســی و تحلیل کنم تا 
این موارد رفع شــود.وی در پاسخ به ســوال ایرنا درباره تاثیر 
منفی اقدامات قهر آمیز یکجانبه بر حق ســالمت به خصوص 
بیماران خاص و اینکــه آیا در گزارش خود خواهید گفت که 
این اقدامات جنایتی علیه حقوق بشــر است، گفت: در مورد 
بحث جنایت علیه بشریت، من دادگاه عالی قضایی نیستم، اما 
معتقد هســتم که این مورد نقض حقوق بشر است و کشورها 
باید به این اقدامات رسیدگی کنند.دوهان همچنین در مورد 
اینکه چرا همکاران شــما در گزارش های خود صادق نیست 
و علیــه ملت ایران گزارش می دهند، گفت: هر گزارشــگری 
گزارش مســتقل خود را دارد. اما در مورد گزارش تحریم های 
یکجانبه، دیدگاه های افراد سیاسی است و چشم پوشی می شود 
و دیدگاه بی بی ســی و برخی رســانه ها را مطرح می کنند.

گزارشــگر ویژه ســازمان ملل متحد ادامه داد: من در مورد 
پانســمان های کودکان پروانه ای و کمبود آن، گزارش هایی را 
تهیه کردم و برخی از همــکاران همراهی کردند اما در مورد 
تحریم ها دیدگاه افراد سیاسی است تا انسانی.وی با بیان اینکه 
تحریم وجود داشته و موجب تورم شده است و حتی بر کرونا 
هم تاثیر گذاشته است، گفت: عوامل زیادی تاثیر داشته است. 
من در کار خودم این را دیدم، زمانیکه که تحت تحریم هست 

باید راهی پیدا کند تا کاال و پول ها را تحویل مردم بدهد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح مبارزه با تروریسم منطقه ای و بین المللی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تقویت مرزها و تولید تجهیزات نظامی را جمله اهداف سفر سرلشکر باقری به تاجیکستان اعالم کرد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح روند همکاری های دو جانبه و چند جانبه را محور سفرهای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور به کشورهای دیگر عنوان کرد و گفت: کشور 
تاجیکستان با توجه به شرایط جغرافیایی که دارد از جمله هم مرزی با افغانستان و حضور در آسیای مرکزی، اهمیت استراتژیک زیادی دارد.وی تاکید کرد: ایران با تاجیکستان با کشور افغانستان هم مرز هستند و با 
توجه به تغییر و تحوالت در افغانستان، نیاز است هماهنگی های دو جانبه ای به وجود بیاید تا این سه کشور با همکاری های بیشتر در راستای اهداف خود عمل کنند.سخنگوی ارشد نیروهای مسلح نتایج سفر سردار 

باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح به تاجیکستان را بسیار خوب توصیف و اظهار کرد: مبارزه با تروریسم منطقه ای و بین المللی از مباحثی بود که در این سفر درباره آن گفتگو شد. آمریکا، اسرائیل و عیادی آنها در منطقه به دنبال نا امن کردن کشورها 
هستند و در این راستا از گروهک های تروریستی از جمله داعش حمایت می کنند. برای مبارزه با این تروریست، باید هماهنگی بین کشورهای منطقه ایجاد شود.سردار شکارچی افزود: موضوع بعدی گفتگوها امنیت مرزهای دو کشور است که برای تقویت 
آن و عمق بخشی به امنیت ایران و تاجیکستان بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. در این راستا رزمایش های مشترکی پیش بینی شده است که در آینده بین دو کشور برگزار خواهد شد تا ضمن تقویت مرزها، برای مبارزه با تروریست و همچنین مواد 
مخدر آمادگی داشته باشند.وی با بیان اینکه گسترش همکاری در حوزه تجهیزات نظامی یکی دیگر از اهداف سفر سردار باقری به تاجیکستان بود، عنوان کرد: راه اندازی تولید پهپاد در مرکز کشور تاجیکستان انجام شد. تبادل آموزش، انتقاد تجارب در 
این زمینه، همکاری در بخش های آموزشی در سطح راهبردی از جمله مواردی بود که در این سفر مورد توافق قرار گرفت.سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تصریح کرد: ایران و تاجیکستان تاثیراتی که در تحوالت منطقه می توانند ایجاد کنند قابل توجه است. 

این موضوع با توجه به فشار آمریکا و غرب برای گسترش ناتو اهمیت زیادی دارد.

سردار شکارچی مطرح کرد؛

مبارزه با تروریسم محور رایزنی سرلشکر باقری در تاجیکستان
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گزیده خبر

چه کسانی و تا چه زمانی می توانند برای یارانه 
ثبت نام کنند؟

ثبت نام برای ورود به لیست یارانه ها محدود به گروه خاصی نیست و متقاضیان 
در کنار دو روزی که برای آنها به تناسب شماره آخر کد ملی تعیین شده، دو روز 
دیگر هم بدون محدودیت، امکان ثبت نام دارند، حتی قرار است فرصت دیگری 
هم برای کسانی که در این مهلت موفق نشدند تعیین شود، بنابراین در صورت 
نبود مشــکلی در ســامانه ثبت نام، فعال فرصت برای آنها فراهم است.به گزارش 
ایســنا، ثبت نام از جاماندگان یارانه از روز گذشته )۲۷ اردیبهشت( شروع شده 
اســت، اما باید توجه داشت که این محدود به کسانی نیست که از یارانه جدید 
۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی اخیر حذف یا جامانده و برای آن اعتراض کرده بودند، 
بلکه این فرصت به استناد تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ برای تمامی کسانی است 
که متقاضی دریافت یارانه هستند حتی خانوارهایی که از ابتدای شروع پرداخت 
یارانه یعنی از ســال ۱۳۸۹ هم در لیست یارانه بگیران نبوده و هیچ گاه یارانه ای 
دریافت نکرده اند و یا کســانی که به هر دلیلی حذف شــده و یا در ســال های 
قبل انصراف داده بودند، می توانند  ثبت نام را انجام دهند تا درخواستشان مورد 

بررسی قرار گیرد.

ثبت نام، تضمین برقراری یارانه نیست
اینکه چند نفر در ثبت نام جدید شــرکت می کنند، مشــخص نیست ولی اگر 
جمعیت کشــور را حدود ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم با توجه به اینکه یارانه 
جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی برای حدود ۷۲ میلیون نفر واریز شــده اســت، 
حدود ۱۳ میلیون نفر دیگر و به عبارتی همه کسانی که یارانه نمی گیرند، امکان 
ثبت درخواســت دارند ولی این ثبت نام به معنی تضمین تائید آنها و وارد شدن 
به لیست یارانه بگیران نیســت بلکه اطالعات ثبت نام هایی که از سوی سازمان 
هدفمندی یارانه ها انجام می شود، جهت تعیین دهک به وزارت رفاه ارسال خواهد 
شد و بعد انجام بررسی های الزم، در صورت واجد شرایط بودن متقاضی، خانوار 
به جمع یارانه بگیران اضافه و یارانه معوق، از اردیبهشت امسال به تناسب دهکی 

که در آن قرار دارند، برقرار و واریز می شود.

سازمان هدفمندی قول داده باز هم زمان بدهد
اما درباره زمان ثبت نام، این حائز اهمیت است که باید در مرحله اول، متقاضیان 
بر اساس کد ملی اقدام کنند؛ افرادی که عدد آخر کد ملی آنها زوج است برای 
روز گذشته یعنی ۲۷ اردیبهشت و امروز )۲۸ اردیبهشت( فرصت ثبت نام دارند 
ولی اگر در این دو روز نتوانند ثبت نام کنند در هفته آیند در روزهای شنبه ۳۱ 
اردیبهشــت  و یکشنبه اول خردادماه می توانند بدون محدودیتی برای  کد ملی، 
جهت ثبت نام اقدام کنند.همچنین برای کســانی که آخرین عدد کد ملی آنها 
فرد اســت، دو روز دوم یعنی پنج شنبه و جمعه همزمان با ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت 
ماه، مهلت تعیین شــده تا ثبت نام کنند، این گروه نیز اگر در این دو روز موفق 
نشــدند، در ۳۱ اردیبهشــت و اول خرداد، می توانند ثبت نام  کنند. اگر کسانی 
بودند که باز هم نتوانســتند در ایــن فرصت ها فرایند ثبت نام را طی کنند، باید 
منتظر تعیین مهلت جدید باشند، چراکه قرار نیست ثبت نام بعد از این مهلت ها 
متوقف شــود بلکه تاریخ جدید اعالم خواهد شد؛ ســازمان هدفمندی یارانه ها 
نســبت به این موضوع قول داده است.ثبت نام برای دریافت یارانه به این ترتیب 
اســت که سرپرست خانوار، ابتدا برای کســب اطالع از آخرین وضعیت ثبت نام 
خود، کد دستوری #کد ملی*۴۳۸۵۷*۴* را شماره گیری  و سپس  با مراجعه 
به آدرس اینترنتی my.gov.ir نســبت به ثبت درخواســت برقراری یارانه خانوار 

خود اقدام می کند.

حضور زنان در کارهای سخت ممنوع است
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه زنان در کارهای سخت نباید به خدمت 
گرفته شوند: گفت: داشتن قرارداد کار مهم است چون اگر نباشد روابط کار دچار 
مشــکل می شود و بی نظمی در رابطه بین کارگر و کارفرما و حقوق طرفین به 
وجود می آید.هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت حفظ امنیت 
شــغلی نیروهای کار، اظهار کرد: از تولیدکننده و کارفرمایی که سرمایه اش را 
برای تولید به کار می گیرد انتظار نمی رود که نیروی کارش به شــکل قرارداد 
موقت مشغول کار باشد و دغدغه معیشت داشته باشد.وی با اشاره به فرمایشات 
مقام معظم رهبری در خصوص امنیت شغلی کارگران گفت: تاکید مقام معظم 
رهبری این بود که قراردادهای کار به گونه ای اصالح شــود که کارگران بدون 
دغدغه و با آسودگی خاطر به کار بپردازند و مسایل و مشکالت در حوزه واگذاری 
ها یا قراردادهای ســفید امضا و سرمایه گذاری کارآفرینان را ایشان به درستی 
بیــان فرمودند.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد: در 
خصوص مطالبات و خواسته های کارگران نیز معظم له به درخواست های جامعه 
کارگری صحه گذاشــتند و اعالم فرمودند که اگــر کارگران در جایی اعتراضی 
داشتند ضمن اینکه خطشان را با دشمنان جدا کردند خواسته هایشان به حق 
بوده است.ابوی درعین حال به قانون کار اشاره کرد و گفت: یکی از مشکالتی که 
در بحث قانون کار داریم این است که گاها هجمه سنگینی نسبت به قانون کار 
وارد می کنند در حالی که قانون کار را اجرا نکرده ایم. مثال در کارهای سخت و 
زیان آور، حضور خانم ها ممنوع است ولی زنان در مشاغل سخت به کار گرفته 
می شوند و می بینیم که قانون و بندهای آن اجرا نمی شود.وی خاطرنشان کرد: 
بحث قرارداد کار مهم اســت چون اگر نباشــد بی نظمی در روابط کار و رابطه 
بین کارگر و کارفرما و حقوق طرفین ایجاد می شــود. کارگری که تحصیلکرده 
و متخصص اســت باید با او قرارداد نوشــته شود تا مشخص شود که چه کاری 
انجام می دهد، چند ســاعت کار می کند و نیروی متخصص است یا ماهر؟ لذا 
مسایلی که در خصوص عدم پرداخت دستمزد قانونی و مطالبات معوق نیروهای 
کار شاهد هستیم و می بینیم کارگری به دلیل فرار کارفرما از پرداخت حق بیمه 
به جای ۳۰ سال باید بیشتر کار کند چون در ماه برایش ۱۵ روز بیمه رد شده، 

همگی ناشی از بی نظمی در روابط کار و نبود قراردادهای کار است.

رشد اقتصادی غیرمنتظره و افزایش اشتغال 
در اروپا

رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماهه اول قوی تر از حد انتظار قبلی بود و آمار 
اشتغال نیز افزایش یافت.به گزارش ایسنا، این آمار نشان می دهد رشد اقتصادی 
منطقه یورو با وجود جنگ در اوکراین، با سرعت ثابت پایان سال ۲۰۲۱ گسترش 
یافته است.اداره آمار اتحادیه اروپا یورواستات اعالم کرد که تولید ناخالص داخلی 
)GDP( ۱۹ کشــور مشترک یورو ۰.۳ درصد نسبت به سه ماهه، در دوره ژانویه 
تا مارس افزایش یافته که نسبت به سال قبل ۵.۱ درصد رشد ثبت کرده است.

یورواستات پیش از این نرخ رشد را ۰.۲ درصد در سه ماهه و ۵.۰ درصد نسبت 
به ســال قبل برآورد کرده بود.چاینا نیوز گزارش کرد: داده ها نشان می دهد که 
منطقه یورو در ســه ماهه اول ســال ۲۰۲۲ با همان سرعت سه ماهه آخر سال 
۲۰۲۱ گســترش یافته است، علیرغم تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه که 

زنجیره تامین را مختل کرد، اعتماد را تحت تاثیر قرار داد.

آغاز ساخت ۲میلیون مسکن تا پایان امسال
 ۳.۵میلیون نفر واجد شرایط طرح نهضت ملی 

مسکن شدند
معاون مســکن وزیر راه و شهرســازی با اعــالم »پنج میلیون 
و ۴۱۸هزار نفر متقاضی طرح نهضت ملی مســکن نام نویسی 
کرده انــد که تا امروز حــدود ۶۵درصد آن ها شــرایط اولیه را 
دارند«، گفت: واحد های درحال ساخت تا پایان تابستان امسال 
به دومیلیون واحد خواهد رسید.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 

محمــودزاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیــان اینکه »عملیات اجرایی ۴۴۰ هزار 
واحد طرح نهضت ملی مســکن در شش ماه گذشته آغاز شده است«، افزود: در مجموع 
حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در دســت اجرا داریم که از جمله آنها ساخت ۵۳۶ 
هزار واحد شــهری و ۱۵۸ هزار واحد روســتایی اســت و ۱۴۷ هزار واحد را نیز مردم با 
دریافت تســهیالت می سازند.وی با اعالم اینکه »تعداد واحد های درحال ساخت تا پایان 
تابســتان امســال به دو میلیون واحد خواهد رسید«، اضافه کرد: دست کم پنجاه درصد 
هزینه تمام شــده مسکن های نهضت ملی از تسهیالت بانکی ای تأمین خواهد شد که در 
چهار مرحله فونداسیون، اسکلت، سفت کاری و نازک کاری واریز می شود.معاون مسکن و 
ســاختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: متقاضیان هم جدا از ۴۰ میلیون آورده اولیه 
زمان نام نویســی، الباقی سهم خود را طی ۴ مرحله، بعد آغاز، فونداسیون، سفت کاری و 
نازک کاری پرداخت می کنند.وی ابراز کرد: در بیشتر شهر های کشور یعنی شهر های زیر 
یکصدهزار نفر جمعیت، پالک های یک طبقه یا دوطبقه درحال ساخت است، لذا قیمت 
تمام شــده و سرعت ساخت با بلندمرتبه ســازی در شهر های بزرگ کاماًل متفاوت است.

محمودزاده میانگین متراژ واحد های درحال ساخت شهر های بزرگ و کوچک را به ترتیب 
تا ۷۵ و ۱۰۰ متر اعالم کرد و گفت: آخرین عددی که آذر سال گذشته برای ساخت یک 
مترمربع مســکن در طرح نهضت ملی اعالم کردیم چهار میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود 
و همه واحد هایی که در ماه های آینده تحویل متقاضیان داده می شــود در همین حدود 
است.معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه در شهر ها ۴۰ درصد و در کالن شهر ها 
۶۰ درصد قیمت مسکن، بهای زمین است، خاطرنشان کرد: جدا از اینکه براساس قانون 
قیمت زمین حذف شــده، در حوزه خدمات، مصالح ساختمانی و تسهیالت نیز با هدف 
کاهش هزینه های تمام شده قیمت مسکن اقداماتی انجام شده است.محمودزاده در ادامه 
گفت: ۳۰ درصد تخفیف برای صدور پروانه در نظر گرفته ایم، یعنی اگر شــهرداری پولی 
برای صدور پروانه واحد های مسکونی حمایتی می گیرد ۳۰ درصد را دولت به شهرداری 
پرداخت می کند، و همچنین مالیات هر واحد مســکونی که به طور میانگین بیش از ۴۰ 
میلیون تومان است به یک میلیون تومان کاهش یافته است.وی همچنین با اعالم اینکه 
۵۰ درصد تخفیف هم ســازمان نظام مهندسی در بحث خدمات فنی و مهندسی برای 
پروژه های طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته است، افزود: وزارت نیرو برای انشعابات 
فقط حق انشعاب می گیرد.معاون وزیر راه و شهرسازی ۸۰ درصد هزینه ساخت مسکن 
دهک های اول تا سوم جامعه را از محل تسهیالت بانکی خواند و گفت: طرح نهضت ملی 
مسکن سیال است، یعنی مبلغ و سود تسهیالت متفاوت و براساس دهک درآمدی افراد 
تنظیم شــده است.وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ هزار واحد پروژه در کشور به صورت 
مشــارکتی درحال انجام است، گفت: اساســنامه صندوق ملی مسکن در هیئت دولت 
تصویب شده است و منتظر اعالم نظر شــورای نگهبان هستیم.محمودزاده اضافه کرد: 
رئیس جمهور بر استفاده ویژه از شرکت های دانش بنیان و کیفیت ساختمان تأکید کرد.

معاون وزیر راه با اعالم اینکه این پروژه ها بین سه تا ۱۰ سال بیمه کیفیت هستند، گفت: 
اشخاصی که زمین دارند و نیاز به تسهیالت برای ساخت واحد مسکونی دارند می توانند 
به سامانه طرح های حمایتی مسکن به نشــانی saman.mrud.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۴۷ هزار واحد ثبت نامی تســهیالت می گیرند، اما براساس قانون 
چنانچه اشخاصی به تعهدات خود عمل نکنند باید برای اجرای طرح های جدید تسهیالت 
دریافتی را بازگردانند.محمودزاده با ابراز اینکه از طریق فرم جیم متقاضیان ســه شرط 
استفاده از امکانات دولتی، سابقه مالکیت و تأهل حدود ۱۸ میلیون نفر بررسی شده است.

وزیر اقتصاد؛

رسیدگی به اعتراضات یارانه ای طی یک ماه آینده
وزیــر اقتصاد با بیان این کــه در مترقی ترین نظام های اقتصادی 
نیز ممکن اســت خطا وجود داشته باشــد، گفت: وزارت رفاه تا 
یک ماه آینده به اعتراضات مربوط به یارانه رســیدگی می کند.به 
گزارش ایسنا،  احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت و 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره »اعتراض مردم به 
دهک بندی ها« و این که آیا پایگاه داده ای وجود نداشته تا خطاهای 
دهک بندی ها کمتر شود؟ گفت: مسئله استحقاق سنجی، سال ها 
است از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، به همین 
جهت تالش هایی انجام شده و اطالعات بسیار خوب اقتصادی از 
خانوارها در وزارت رفاه وجود دارد، اما این به این معنا نیست که 
هیچ خطایی وجود ندارد و در مترقی ترین نظام های اقتصادی هم 
ممکن اســت چون اطالعات برخط نیست و ماه گذشته یا هفته 
گذشــته خرید و فروش دارایی انجام شده، اما هنوز در سیستم 
ثبت نشده باشد خطایی وجود داشــته باشد.وی ادامه داد: پس 
امکان این که در ســامانه رفاه ایرانیان خطایی وجود داشته باشد 
حتما هست و مهلت یک ماهه ای که آقای رئیس جمهور به وزیر 
کار داد تا ایشان به تمام اعتراضات ظرف یک ماه رسیدگی کند و 
اگر جزو دهک دهم نیستند، حتما مشمول قرار گیرند، به همین 
دلیل است.وزر اقتصاد خاطرنشان کرد: دقیقا به همین خاطر است 
که اگر اطالعاتی وجود دارد که ثبت نشده یا مراوداتی بین مردم 
هست مثال از حساب من به عنوان کارپرداز یک شرکت، سازمان 
یا وزارت خانه خرید و فروشــی انجام شده و به حساب من پولی 
رفت وآمد داشــته در صورتی که من هیچ منفعتی از آن نمی برم، 
اما این ها به عنوان گردش مالی باالی آن حساب لحاظ شده پس 
ایــن افراد می آیند و توضیح می دهند که این مبلغ به کارپردازی 
شــرکت و مواردی از این دست برمی گردد و این موضوعی است 
که وزارت رفاه تا یک ماه آینده به آن رســیدگی می کند.وی در 
پاسخ به سوالی درباره اقدامات مقامات ایرانی برای رفع تحریم ها 
با توجه به دیــدار با مقامات کوبایــی و تصویب قطعنامه ای که 
خواستار پایان تحریمات امریکایی علیه کوبا بود در مجمع سازمان 
بین المللی گفت: جمهوری اســالمی ایران تمام اقدامات الزم را 
که در شــورای امنیت ملی کشــور نیز مدنظر بوده از طریق تیم 
مذاکراتی خود انجام داده و منتظر پاســخ طرف آمریکایی است، 
اما باتوجه به این که جزئیاتش نیازمند این است که از طرف خود 
آقــای باقری و وزیر امور خارجه اطالع داده شــود، اجازه بدهید 
من در حوزه بحث های اقتصای اظهارنظر کنم.خاندوزی در پاسخ 
به ســوالی در ارتباط با فرزندانی کــه درآمد دارند و این موضوع 

باعث شده تا به خانواده یارانه ای تعلق نگیرد نیز گفت: این سوال 
جزو موارد اعتراضی چند روز اخیر بوده اســت، علی رغم این که 
اطالعات اقتصادی خانوارها در ســامانه رفاه ایرانیان در سال های 
اخیر حتی تا سال گذشــته نیز ثبت می شده است، اما به جهت 
تفکیک خانوارها و اضافه شــدن خانواده های جدیدی که شکل 
می گرفته است تقریبا در طول ۷-۸ سال گذشته و دولت قبل این 
سامانه اجازه نمی داد که خانواده های جدید به سازمان هدفمندی 
یارانه ها ورود کنند، برای رفع این ایراد مقرر شده است که مراجعه 
به سازمان هدفمندی یارانه ها آزاد باشد و از دیروز مردم به سایت 
مراجعه می کنند و برای اولین بار بعد از چند ســال خانواده هایی 
که مشــمول نبودند یا مشــمول بودند اما در دولت قبل انصراف 
دادند و خود را اکنون مســتحق دریافت یارانه می بینند مراجعه 
کنند و امروز وزیر ارتباطات گزارشــی اعالم کردند که از دیروز تا 
امروز که سایت باز شــده ۵۰۰ هزار نفر مراجعه کردند و آن هم 
در مهلت یک روزه پاســخ داده شده است.وی در پاسخ به سوالی 
دربــاره تکلیف کاالبرگ الکترونیکی نیــز تصریح کرد: کاالبرگ 
الکترونیکی که تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ است مقدماتش فراهم 
شــده اما برای این که این طرح به شکل ملی اجرا شود می دانید 
که یکی از شیوه های سیاســت گذاری ما در دولت این است که 

حتما به شــکل آزمایشــی اجرا کنیم و بعد از رفع ایرادات آن به 
لحاظ فنی، نسخه آزمایشــی آن به کل کشور تعمیم داده  شود.

وی اضافه کرد: اکنون در اســتان اول بحث فنی آن بسیار خوب 
بوده و امروز صبح به رکورد خوبی در میزان تراکنشــات رسیدیم 
و امیدوار هستیم تا اول خرداد و پایان مرحله آزمایشی برای ۳۰ 
استان دیگر نیز تصمیم گرفته می شود. ترجیح دولت و خود آقای 
رئیس جمهور نیز این اســت که تاجایی که ممکن است کاالی 
اساســی را به شکل ویژه به مردم برسانیم و بعد از دوره آزمایشی 
در استان آزمایشی به کل کشور تعمیم داده می شود.وزیر اقتصاد 
در پاســخ به این ســوال که آیا درست است که شما به بهانه باال 
رفتــن نرخ تورم با افزایش حقوق بازنشســتگان در هیات دولت 
مخالفت کرده اید؟ بیان کرد: افزایش حقوق بازنشستگان هنوز در 
جلســه هیات دولت مطرح نشده است و به دوستان اطالع دهید 
که خبر صحیح به مردم منتقل کنند. در کمیســیون اجتماعی 
دولت که رئیس اســتخدامی کشور مسئولیت آن را دارد، مطرح 
شده و اختالف نظری روی آن وجود دارد و قرار شده بعد از نهایی 
شدن در کمیسیون اجتماعی به صحن دولت بیاید.وی در پاسخ 
به این سوال که گفته شده شما موافق افزایش ۱۰ درصد هستید 
تصریح کرد: من این موضوع را تکذیب می کنم و اساسا حتی یک 

بار هم افزایش حقوق بازنشستگان در دولت مطرح نشده است و 
اصل بر این است که تمام اختالفات در کمیسیون اجتماعی حل و 
فصل شود و چیزی به صحن دولت بیاید که حداقل اختالفات را 
دارد.خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره سامانه »شفافیت حقوق 
کارگزاران« که تا ۱۰ خرداد مهلت ثبت در آن را دارند گفت: این 
جزو اتفاقات خوبی است که ظرف یکی دو هفته آینده رخ خواهد 
داد و االن کــه با آقای دکتر لطیفی صحبت می کردم، ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشور با همکاری با سازمان برنامه و بودجه 
و خزانه داری  و در وزارت اقتصاد با سامانه »پاکنا« کمک کردند، 
که در ماه های گذشــته برای اولین بار  احصای بسیار دقیقی از  
حقوق حقوق بگیران دستگاه های اجرایی دولتی و بخش عمومی 
غیردولتــی صورت بگیرد.وی ادامه داد :  بســیاری از پرداخت ها 
هم چنان تا سال گذشته بیرون از نظامات رسمی پرداخت بوده که 
در چند ماه اخیر اصالح شد و غیر از تجمیع اولیه اطالعات بسیار 
دقیقی به دســت آمده در حالی که پیــش از این حتی در مورد 
تعداد کارکنان بین دســتگاه ها اختالف نظر وجود داشت، امروز 
خاتمه پیدا کرده، در مورد شــفافیت که حکم برنامه ششم است 
اهمیت بسیار زیادی وجود دارد، اما متاسفانه در دوره گذشته به 
آن توجهی نشد و امیدواریم در سال آخر برنامه ششم بتوانیم این 
حکم مربوط به شــفافیت حقوق و دستمزدها را نیز اجرا کنیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که چرا موضوع افزایش حقوق 
بازنشستگان تا این حد به تاخیر افتاده است؟ و آن ها به این مسئله 
معترض هســتند تصریح کرد: فرمایش شما و توقع بازنشستگان 
صددرصد درســت اســت و همه ما با اقشاری از بازنشستگان در 
ارتباط هستیم که پیش از این منتظر نتیجه بودند، اما به جهت 
دیر ابالغ شــدن قانون بودجه، مطلع هســتید در هفته های اول 
فروردین تــازه قانون بودجه ۱۴۰۱ ابالغ شــد و اختالف نظری  
وجود داشت اول باید در کمسیسیون تخصصی مطرح می شد تا 
به جلســه هیات دولت برسد امیدواریم به زودی در صحن دولت 
نیز درباره آن تصمیم گیری شود.وی در پاسخ به سوالی در ارتباط 
با شفاف نشدن تعدادی از مجوزهای وزارت اقتصاد و متصل نشدن 
آن ها به ســامانه گفت:  هرکدام از مجوزهای وزارت اقتصاد که به 
سامانه متصل نشده باشند به محض این که من گزارش تخلفی از 
هرکدام از دســتگاه های زیرمجموعه دریافت کنم توبیخ باالترین 
مقام دستگاه را شفاف اعالم خواهیم کرد چون جزو اصول و خط 
قرمزهــا و اهداف کلیدی ما اســت و بدون تعارف از زیرمجموعه 

خودمان شروع می کنیم .
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گزیده خبر

دیدار و گفتگوی فرماندهان پلیس راه گیالن 
با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی

محمدپور-گیالن؛ به گزارش مدیریت روابط عمومی و 
امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی سرهنگ امیر 
طالبی فرمانده پلیس راهور و ســرهنگ جاور صفاری 
فرمانده پلیس راه گیالن با مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی دیدار و پیرامون ارتقا شــاخص های ایمنی 
و همکاری های دو ســویه گفتگو کردند.بنابراین گزارش مهندس اکبری مقدم 
ضمن تقدیر از همکاری مجموعه نیروی انتظامی با سازمان منطقه آزاد انزلی بیان 
کرد: مجموعه پلیس راه و راهنمایی رانندگی در طول ســال همکاری مستمر با 
این سازمان داشته که این امر موجب بهبود شرایط ترافیکی و کاهش تصادفات و 
همچنین ارتقاء شاخص امنیت جاده در مسیر منتهی به فاز تجارت و گردشگری 
شــده است.وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه منطقه آزاد انزلی به عنوان یکی 
از مقاصد هدف گردشــگری در سطح کشور شناخته شده الزم است با همکاری 
مجموعه پلیس در تمامی ابعاد رفاه و امنیت برای گردشگران را با انجام کارهای 
کارشناسی ارتقاء داد.فرماندهان پلیس راه استان نیز با اشاره به تجربه های خوب 
همکاری با سازمان منطقه آزاد انزلی ظرف سالهای گذشته و تصریح بر ظرفیت 
ها و فرصت های متنوع این منطقه برای اقتصاد استان و کشور، آمادگی مجموعه 
تحت فرماندهی خود را برای تداوم وگسترش همکاری ها در زمینه های مختلف 

اعالم کردند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر خبر داد:
پروانه ساخت نخستین شهرک خصوصی 

کشور در استان بوشهر صادر شد
بوشــهر - مدیر کل راه و شهرســازی اســتان بوشهر 
گفت: پروانه ساخت نخستین شهرک خصوصی کشور 
با عنوان شــهرک خلیج فارس با ســرمایه گذار بخش 
خصوصی به مساحت ۴۳ هکتار در استان بوشهر صادر 
شد.سید محمود دستغیبی  با بیان اینکه این  شهرک 
در دشتســتان ساخته می شود افزود: این شهرک مسکونی با سرمایه گذار بخش 
خصوصی در 2 کیلومتری شــهر برازجان استان بوشهر به زودی ساخت آن آغاز 
می شــود.وی اضافه کرد: بر اساس صدور این پروانه ساخت مساحت فاز نخست 
این شهرک 2۳ هکتار است و کاربری های مسکونی تجاری، آموزشی، انتظامی، 
بهداشــتی و درمانی، فرهنگی، مذهبی، جهانگردی، حمــل و نقل و انبارداری، 
فضای ســبز دارد.وی بیان کرد: همچنین سرمایه گذار بخش خصوصی به عنوان 
شهرک ســازی موظف به محصور کردن شهرک طی شــش ماه از زمان صدور 

پروانه بهره برداری است.

برپایی کارگاه اموزشی معاونین و مدیران 
ستادی و استانی سازمان منابع طبیعی و 

ابخیزداری کشور در مشهد
مشــهد - به گــزارش روابط عمومــی اداره کل منابع 
طبیعی و ابخیزداری خراســان رضوی کارگاه اموزشی 
معاونین و مدیران ســتادی و اســتانی سازمان منابع 
طبیعی و ابخیزداری کشــور در مشــهد آعاز شــد.در 
مراسم افتتاحیه این کارگاه حجت االسالم والمسلمین 
طباطبایی نژاد مســئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان منابع طبیعی و 
ابخیزداری کشور طی ســخنانی به تبیین اهداف این کارگاه اموزشی پرداخت 
و گفت:عملکرد استانها در سال ۱۴۰۰ مورد ارزیابی قرار می گیرد.دکتر محسن 
فنودی مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری خراسان رضوی نیز در بخشی از این 
کارگاه آموزشی گفت: این کارگاه به مدت ۳ روز و بصورت کارگروههای تخصصی 
به ارزیابی عملکرد  و فعالیت ها تعهدات استانها خواهند پرداخت و سیاست های 

سازمان در سال ۱۴۰۱  جهت استانها تبیین می شود.اضافه می نماید:

آیت اهلل سعیدی:
دولت سیزدهم با همراهی مردم مشکالت 

کشور را رفع می کند
امام جمعه قم با بیان اینکه دولت سیزدهم با همراهی 
مردم مشــکالت کشور را رفع می کند گفت: این دولت 
آمده اســت تا تهدیدهای مخاطره آمیز و اشــتباهات 
گذشــته را رفع کند و در این مسیر با روحیه خستگی 
ناپذیری و با آبروی خود به صحنه آمده استبه گزارش 
پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سالم اهلل علیها، آیت اهلل سیدمحمد 
سعیدی در دیدار علیرضا رحیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با تقدیر 
از اســکان زائران نوروزی در مدارس اســتان قم اظهار کرد: این کار مصداق کار 
جهادی بود که در اســالم و مکتب اهل بیــت)ع( مورد تاکید قرار گرفته و باید 
در هر موقعیتی نمود داشــته باشــد.وی با اشــاره به نگاه جهادی دولت برای 
خدمت رسانی در عرصه های مختلف، به تالش بیشتر برای حفظ حقوق کارکنان 
و معلمــان تأکید کــرد و گفت: باید بپذیریم و بدانیم کــه آموزش و پرورش از 
مهم ترین مجموعه هایی است که ساختار نظام را به مرور زمان شکل می دهد و 

به برکت معلمانی که دغدغه فکری و معیشتی نداشته باشند.

وزیر نفت در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

توافق با برخی کشورهای آمریکای التین برای تهاتر نفت با کاالهای اساسی
وزیــر نفت از توافق با برخی کشــورهای آمریکای التین برای 
تهاتر نفت با کاالهای اساســی و کشاورزی خبر داد.به گزارش 
خبرنگار ایلنا، جواد اوجی وزیر نفت در پایان جلسه هیات دولت 
با حضور در جمع خبرنگاران درباره ســفر خود به کشورهای 
حوزه آمریکای التین گفت: ما یک ســفر ده روزه به آمریکای 
التین داشتیم با توجه به پتانسیل و ظرفیت های خیلی خوبی 
کــه وزارت نفت در بخش باالدســتی در تولیــد نفت و گاز و 
در بخش پایین دســتی در احداث پاالیشگاه ها و پتروشیمی 
و صنایــع زنجیــره ای نفــت دارد در این ســفر ظرفیت های 
خوبــی را در زمینه فروش نفت و بحــث صدور خدمات فنی 
و مهندسی توسعه میادین نفتی و گازی برخی از این کشورها 
را متقبل شدیم.وی افزود: همچنین در بحث افزایش ظرفیت 
پاالیشــگاه های نفت هم توافقات و اقدامات خوبی انجام شــد 
که ان شــااهلل بتوانیــم از فرصتی که بــرای وزارت نفت محیا 
شده اســتفاده کنیم و بازارهای جدیدی در صادرات هم نفت 
و فرآورده های نفتی و پتروشــیمی و همچنین تهاتر با سایر 
کاالهای اساســی و کشاورزی داشته باشیم که در زمینه تهاتر 
هم اسنادی امضا شد و با ظرفیت های خوبی که در این کشورها 
در زمینه کشــاورزی وجود دارد و میانگین بارش ساالنه این 
کشــورها بیش از 2۰۰۰ میلی لیتر است خیلی از محصوالت 
کشــاورزی ما به خصوص غــالت را می توانند تامین کنند در 
این خصوص هم اســناد مهمی به امضا رسید.وزیر نفت درباره 
درخواست عربســتان برای رایزنی در مورد میدان گازی آرش 
گفت: اجازه بدهید در این خصوص وزارت امور خارجه در حال 
صحبت و حل و فصل موضوع اســت و ما برنامه مطالعات مان 
روی میدان آرش تقریباً تکمیل شده و با برنامه ریزی خوبی که 
شــرکت ملی نفت انجام می دهد، به زودی نصب سکو در آنجا 
انجام خواهد شد میدان آرش از نظر ما بین کویت عربستان و 
ایران مشترک است.وی در پاسخ به این سوال که طرح فروش 
اوراق نفت در چه مســیری قرار دارد گفت: در زمان مناســب 

اطالع رسانی خواهیم کرد.اوجی در پاسخ به فروش نفت روسیه 
به کشورهای دیگر که ایران بازار خود را در آن کشورها داشت، 
گفت: باالخره این کشورها به دنبال مشتری هستند. با توجه به 
آنکه روسیه در زمینه انرژی مورد تحریم قرار گرفته، مشتریان 
دیگری را پیدا کرده اما کشــور ما با شناسایی کردن بازارها و 
ظرفیت های جدید، به فروش و صادرات نفت کشورمان کمک 
خواهد کرد.وزیر نفت درباره آنکه وضعیت فروش نفت ما امروز 
به چه شــکلی اســت آیا با افت فروش مواجه شده ایم یا خیر، 
گفت: مشتریان خودمان را برای فروش نفت داریم، خوشبختانه 
بازارهای جدیدی را هم شناســایی کردیم و بازارهای جدیدتر 

هم به ما اضافه می شوند.وی در پاسخ به این سوال که روسیه 
تخفیف بیشــتری برای فروش نفت در مقابل ایران داده است، 
گفت: در بحث تخفیف نفت، روس ها تخفیف زیادی داده اند و 
ما این موضوع را شنیدیم. اما با توجه به آنکه کشورهای اروپایی 
و آمریکایی تحریم هایی علیه روســیه اعمال می کند، به نظرم 
زمان می برد تا روسیه بازار خود را پیدا کند.اوجی گفت: درباره 
فروش نفت خوشبختانه با ایجاد بازارها و ظرفیت های جدیدی 
که در از آغاز دولت سیزدهم اتفاق افتاده است، این موارد تقریبا 
کمک کرد تا ما نفت خود را به قیمت خوبی بفروشیم.وزیر نفت 
درباره دستاوردهای نمایشگاه نفت و پتروشیمی گفت: همانطور 

که می دانید این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه های نفت، 
گاز و پتروشیمی در جهان است. بیش از ۱2۰۰ شرکت داخلی 
و خارجی و بیش از ۱۵۰ شــرکت دانش بنیان در حوزه تولید 
و دانش نفت در این نمایشــگاه حضور داشــتند. در حاشــیه 
نمایشــگاه تفاهم نامه ها و قراردادهای خوبی امضا شد. خدمت 
مردم عزیز می گویم که ان شــااهلل در ســال آینده بالغ بر ۴۴ 
پروژه به ارزش ۱۳ میلیارد دالر افتتاح خواهد شــد. این موارد 
پروژه های نیمه کاره ای بود که در این چند ســال باقی مانده 
بود. وزارت نفت همت کرده اســت که این پروژه ها در برنامه 
تقویمی به بهره برداری می رســد. همچنین در سال ۱۴۰۱ ما 
بیــش از 22 پروژه بالغ بر ۳۰ میلیارد دالر آغاز به کار خواهیم 
کرد و این پروژه ها باالدســتی و میان دســتی بــوده که جزو 
اولویت هایی بود که دسته بندی شده است.اوجی همچنین در 
پاسخ به این سوال که افزایش تولیدات گازی در چه وضعیتی 
قرار دارد، گفت: خوشــبختانه با تدابیــر وزارت نفت اقدامات 
خوبی انجام شــده اســت. از منابع داخلی نفت و کنسرسیوم 
کــردن هولدینگ های بزرگ هم از ظرفیت توان مالی بانک ها 
در قالب فاینانس و همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران 
خارجی که بخشی از آن ها قرارداد بستند پیش بینی می کنیم 
در سال آینده افزایش تولید گاز خواهیم داشت.وزیر نفت درباره 
اسامی شرکت های خارجی هم گفت: طرف های خارجی اصرار 
داشتند تا نهایی شدن قرارداد اسمی از آن ها برده نشود.اوجی 
درباره حمایت وزارت نفت از شــرکت های دانش بنیان گفت: 
آیین نامــه ای را با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری آماده کردیم و ان شــااهلل بــه زودی در دولت هم به 
تصویب خواهد رســید. وزارت نفت سال گذشته در پنج حوزه 
که اولویت آن است، در زمینه تولید، بهینه سازی، چاه های کم 
بازده، صنایع تکمیلی و پتروشــیمی فراخوانی داد که بیش از 
۱۵۰ شرکت داخلی شــرکت کردند که به زودی قراردادهای 

جدیدی با این شرکت ها امضا خواهیم کرد.

با توجه به نزدیک شــدن به اوج مصرف، یکی از 
مهمترین چالش های کشور رفع ناترازی و گذر از 
تابستان بدون خاموشی است، موضوعی که سال 
گذشته مشــکالت زیادی برای مشترکان خانگی 
و صنعتــی بوجود آورد.به گــزارش خبرنگار مهر، 
برخالف وعده رضــا اردکانیان، وزیر وقت نیرو در 
اسفند ماه ۹۹، مبنی بر اینکه در تابستان ۱۴۰۰ با 
ورود واحدهای جدید به مدار، خاموشی نخواهیم 
داشت، اتفاقاً قطع مکرر برق، زودتر از موعد یعنی 
خردادمــاه ۱۴۰۰ آغاز شــد.در مقابــل، همایون 
حائــری، معاون وزیر نیرو در امــور برق و انرژی، 
دی ماه پارسال، آب پاکی را روی دست مشترکان 
ریخت و اعالم کرد: با توجه به تجربیات سال های 
گذشته، خطر تکرار خاموشی ها در تابستان ۱۴۰۱ 

وجود دارد.

هشداری که تجربه سال های گذشته، آن را 
به واقعیت نزدیک می کند.

الزم به ذکر اســت، بر اساس برنامه ششم توسعه، 
وزارت نیرو مکلف شــده ۵۰۰۰ مگاوات برق، وارد 
مدار کند اما این اتفاق در ســال های گذشته رخ 
نداده اســت.از طرفی مصطفی رجبی مشــهدی، 
سخنگوی صنعت برق، اواخر فروردین ماه امسال، 
با اشاره به اظهارات یکی از مسئوالن توانیر درباره 
احتمال خاموشی در تابستان ۱۴۰۱ گقت: با توجه 
به برنامه های گسترده برای احداث ظرفیت تولید 
نیروگاه هــای جدید، ارتقای تولیــد نیروگاه های 
موجــود و اجــرای طرح های مدیریــت مصرف، 
تابســتان امســال بدون خاموشــی خواهد بود و 
انتشار جدول خاموشی های ناشی از کمبود تولید 
در صنعت برق نخواهیم داشت.این در حالی است 
کــه محمد اهلل داد، معاون هماهنگی توزیع توانیر 
چند روز قبل از آن گفته بود شرایط ناترازی تأمین 
برق تا ۱۰ هزار مگاوات، امسال نیز وجود دارد و با 
تداوم آن، احتمال انتشار جدول خاموشی ها قوت 
می گیرد.این اظهارات متناقض، از اواخر اسفند ۹۹ 
تا فروردین ۱۴۰۱، نشــان می دهد احتمال اینکه 
امسال نیز کشور در آستانه سالگرد پخش سریال 
»خاموشــی مکرر و قطعی برق«، بــه کارگردانی 
وزارت نیرو و با مشارکت مشترکان پرمصرف قرار 
دارد.با توجه به اینکــه این دغدغه به نگرانی های 
معیشــتی امسال اضافه شده است الزم است قبل 

از فرا رســیدن پیک مصرف درس هایی از گذشته 
گرفته شود.

درس عبرت از خاموشی 1400
گزارش کمیســیون اصل ۹۰ مجلس در آبان ماه 
۱۴۰۰، دربــاره دالیــل خاموشــی های مکــرر 
تابستان سال گذشــته، بیانگر وضعیت نه چندان 
امیدوارکننده در حوزه تولید و مصرف برق است. 
بنا بــه این گــزارش، نبود اقدامات مناســب در 
تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی، رشد 
ســریع صنایع انرژی بر، پرداخت نکردن مطالبات 
نیروگاه های بخش خصوصی، ناهماهنگی در تأمین 
سوخت نیروگاه ها، استخراج رمزارزها، استفاده از 
دســتگاه های پرمصرف و غیراستاندارد سرمایشی 
و لــوازم خانگــی، دالیــل خاموشــی های مکرر 
تابســتان ۱۴۰۰ بوده اند.اکنون پرسش این است 
که با پیشــینه قبلی و برنامه ریزی های انجام شده 
درخصوص تأمین و تولید برق و عوامل مؤثر بر آن 
از جمله مصرف افسارگسیخته توسط پرمصرف ها، 
چگونه می توان از بحران خاموشــی در تابســتان 

امسال، پیشگیری و مصرف برق را مدیریت کرد؟

آمار برق؛ از تولید تا مصرف
ناترازی تولید و مصــرف برق به دالیل مختلف از 
مهمترین عوامل خاموشــی های مکرر به ویژه در 
ایام پیک و فصل گرماســت. هشــت سال پیش، 
در اردیبهشت ماه ۹۳، مسعود میرکاظمی، رئیس 
وقت کمیســیون انرژی مجلــس و رئیس فعلی 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور، میزان تقاضای 
مصرف برق در ایران را باالتر از رشد تولید ناخالص 
ملی اعالم و تصریح کرد در صورتی که مصرف برق 
با همین روند ادامه یابد، در سال ۱۴۰۴ باید بالغ بر 
۱۴۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی ایجاد کنیم. 
با این حال، آمار و ارقام تولید، تأمین و مصرف برق 
طی سالهای اخیر، بیانگر فاصله زیاد بین چشمانداز 

آینده و واقعیت موجود است.
طبق گزارش رسمی وزارت نیرو، در نیمه دوم سال 

گذشته، ظرفیت اسمی تولید برق، ۸۴ هزار و ۹2۰ 
مگاوات بوده است.با توجه به ظرفیت عملی تولید 
بــه میزان ۵۶.۰۰۰ مگاوات و مصرف در اوج پیک 
به میزان ۶۶ هــزار و ۴۰۰ مگاوات، اختالف بین 
تولیــد و مصرف برق در کشــور، ۱۰ هزار و ۴۰۰ 
مگاوات اســت. در این رابطه، مصرف برق در اوج 
بار در سال ۱۴۰۰، بیانگر رشد ۱۴ درصدی نسبت 
به ســال ۹۹ است. در مجموع، طی سال گذشته، 
بین ظرفیت عملی ســاخت نیروگاه و توان تولید 
برق فعلی کشور، اختالف ۹ هزار و 2۷۹ مگاواتی 
وجود داشــته است.در این رابطه، مصرف صنعتی 
بــا ۳۵ درصد و مصرف خانگــی با ۳۳ درصد، ۶۸ 
درصــد مصرف برق را به خود اختصاص داده اند و 
مصرف کشاورزی با ۱۴ درصد، مصرف عمومی با 
۹ درصد، مصرف تجاری با ۷ درصد و روشــنایی 
معابر با 2 درصــد در ردیف های بعدی قرار دارند. 
این در حالی است که با وجود تولید ۹ هزار و ۷۰۰ 
مگاوات برق در سال ۹۹، این رقم در سال ۱۴۰۰ 
حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. همچنین بر 
اســاس آمار رسمی شــرکت مدیریت شبکه برق 
ایران، میزان مصرف برق در پیک شــبانه در ۱۰ 
اردیبهشت ۱۴۰۰ از ۴۳ هزار و۵۸۱ به ۴۴ هزار و 
2۷۳ مگاوات در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ رسیده که 
البته این رقم طی هفته های آینده در آستانه فصل 

گرما افزایش خواهد یافت.

متهمان  خته،  افسارگســی  پرمصرف های 
ردیف اول

ناترازی تولید و مصرف برق در ایران، در مقایســه 
با سایر نقاط دنیا نیز قابل مشاهده است. هرچند 
به دلیل موقعیت جغرافیایی کشورهای مختلف و 
اینکه برق تنها حامل انرژی تأمین برق خانگی در 
بسیاری از کشورهاست، مقایسه سرانه مصرف برق 
در ایران با سایر کشورها دقیق نیست. با این وجود، 
بر اســاس آمار ترازنامه انرژی، سرانه مصرف برق 
خانگــی در ایران، ۱۰۵۸ کیلووات ســاعت برای 
هر نفر اســت اما این رقم در دنیا، ۱۸2 کیلووات 

ساعت است.بنابراین سرانه مصرف برق خانگی با 
احتساب تأمین سرمایش، روشنایی و تأمین برق 
لوازم خانگی در ایران، ۶ برابر متوسط جهانی و ۷ 
برابر مصرف برق هر نفر در ترکیه است.در همین 
رابطه، بر اســاس آمار، ۸۰۰ هزار مشترک خانگی 
پرمصرف صنعت برق در کشــور با مصرف حداقل 
دو برابر الگوی منطقه، ساالنه بیش از ۱۳ میلیارد 
کیلووات ســاعت برق مصــرف می کنند و معادل 
۵.2 هــزار میلیارد تومان در ســال به جیب این 
قشــر می رود.یک مثال برجسته در این زمینه که 
جنجال رسانه ای زیادی برپا کرد، قبض برق منزل 
یک فوتبالیست معروف بود که در طول یک سال، 
۴۷ میلیون تومان قبض برق، پرداخت کرده و ۳۵ 
برابــر الگوی مصرف در فصل ســرد، برق مصرف 
کرده است؛ یعنی ۷۰۰۰ کیلووات ساعت به جای 

2۰۰ کیلووات ساعت )استاندارد( در آبان ۱۴۰۰.
با این حال، ارزش واقعی برق مصرفی یک   ســاله 
وی با احتساب مبلغ برق صادراتی یعنی ۸ سنت 
برای هر کیلــووات با دالرِ 2۵ هــزار تومانی )در 
تاریخ یادشــده(، حدود ۱۷۰ میلیون تومان است 
و در یک ســال، حدود ۱2۳ میلیون تومان، یارانه 
پنهان برق دریافت کرده است.با این حال، مصرف 
افسارگســیخته برق صرفاً به مشترکان خانگی یا 
صنعتی برنمی گردد و مقصران این موضوع، فراتر 
از این هســتند. اگرچه طی یکی دو سال گذشته، 
مانور زیادی بر روی اســتخراج رمزارزها و رشد ۳ 
تــا ۴ درصدی ماینرها به عنوان عامل خاموشــی 
داده شــد اما بســیاری از کارشناســان معتقدند 
ورای مشترکان پرمصرف و اســتخراج رمزارزها، 
عواملی مانند توقف ســرمایه گذاری، کم توجهی 
به افزایش ظرفیت تولید و فرسودگی شبکه تولید 
و توزیع برق، مقصران اصلی رشــد افسارگسیخته 
برق هستند. عالوه بر آن خشکسالی و تبعات آن 
مانند کاهش تولید قابل توجه برق در نیروگاههای 
برق آبی و تلفات ۱۰ درصدی برق در شبکه نیز از 

جمله متهمان خاموشی به شمار می روند.

از نظام تعرفهگذاری تا ساعات اوج  اصالح: 
بار

در ایــن رابطه، اصــالح نظام تعرفه گــذاری و به 
تعبیــری، جراحی اقتصاد بــرق از طریق افزایش 
هزینه اقلیت ۶ درصدی مشترکان مازاد بر الگوی 

مصرف و تشــویق کممصرفها، در دی ماه ۱۴۰۰ 
در قالــب مصوبه هیأت دولت، بــه عنوان یکی از 
راههای کاهش مصرف افسارگسیخته برق درنظر 
گرفته شــد.با این مصوبه، تعرفه بر ق مشترکان 
خانگی با مصرف باالتــر از الگوی مصوب، از ۱.۵ 
تا ۳.۵ برابر محاســبه می شود و در صورت مصرف 
طبق روال گذشــته، صورت حساب های نجومی 
در انتظار مشترکان خواهد بود. اینکه این مصوبه 
تا چه میزان، در بهینه ســازی الگوی مصرف برق 
تأثیرگذار خواهد بود، نیازمند گزارش های دوره ای 
آینده اســت. فعاًل که اظهارات برخی مســئوالن، 
بیانگر افزایش 2 درصدی مصرف برق نســبت به 
ســال گذشته است.مدیریت ساعات اوج بار، میان 
بــار و کم بار مصرف برق، شــاخص تعیین کننده 
دیگر برای عبور از بحران خاموشی است.بر اساس 
اظهارات سخنگوی صنعت برق، در حال حاضر که 
هنوز فصل گرما فرا نرسیده، ساعت اوج بار مصرف 
برق از ۱۹ تا 2۳، ساعت میان بار مصرف ۷ صبح 
تا ۱۹ و ساعت کم بار مصرف 2۳ تا ۷ صبح است. 
در این رابطه هرچند برای مشترکان در ساعت کم 
بار مصرف، تشویق لحاظ شده اما هم اطالع رسانی 
و تبلیغات در این زمینه بــه اندازه کافی نبوده و 
هــم اینکه صرف اعالم این موضــوع، لزوماً منجر 
به فرهنگسازی و صرفهجویی نمی شود و نیازمند 
اقدامات جدیتری اســت.عالوه بر آن، انباشــتگی 
ناترازی در تولید و مصرف برق، موجب کاهش یا به 
صفر رسیدن قطع صادرات برق می شود و به گفته 
معاون هماهنگی توزیع توانیر، حتی برای واردات، 
قراردادهایی با برخی کشــورها از جمله ترکیه در 

حال تنظیم است.

افزایش ظرفیت نیروگاه ها، وداع با خاموشی؟
نتایج بررسی ها نشــان می دهد افزایش ظرفیت 
و اســتفاده از تمام پتانســیل صنعت برق، یکی 
از مســیرهایی اســت که می تواند به عبور بدون 
خاموشی در تابســتان امسال بی انجامد و برنامه 
دولت در اواخر سال گذشته مبنی بر عدم قطعی 
مکرر بــرق را محقــق ســازد.برنامه های دولت 
سیزدهم در توسعه انرژی های تجدیدپذیر برای 
احداث ۵۰۰ مگاوات تا پیک تابســتان ۱۴۰۱ و 
احداث ۱۰ هزار مــگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا 

سال ۱۴۰۴ است. 

سرنوشت مبهم شبکه برق در تابستان 

تکرار خاموشی ها یا پایداری شبکه؟

آمریــکا در نظــر دارد به کشــورهای اروپایی 
پیشــنهاد کند تعرفه ای را روی نفت روســیه 
اعمال کنند تا نگرانی ها نسبت به امنیت تامین 
انرژی و افزایش قیمتهای نفت، برطرف شوند.

به گزارش ایســنا، انتظار می رود این پیشنهاد 
در نشســت مقامات دارایی گروه هفت که هفته جاری در بروکســل برگزار می شود، 
مطرح شود. اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته است به موضع واحدی برای اعمال تدریجی 
تحریم علیه نفت روسیه تا پایان سال 2۰22، دست پیدا کند.اعضای گروه هفت اوایل 
ماه جاری متعهد شــدند خرید نفت روسیه را متوقف کنند اما به زمان و نحوه اجرای 
این تصمیم اشــاره ای نکردند. آمریکا واردات محصوالت انرژی روســیه شامل نفت، 
LNG و زغــال ســنگ را ابتدای مارس ممنوع کرد. با این حــال اروپا نمی تواند فورا 
خرید نفت روسیه را متوقف کند و از کمبود عرضه و افزایش شدید قیمتهای نفت و 

سایر محصوالت انرژی که اقتصادهای این منطقه را می تواند به رکود بکشاند، واهمه 
دارد.کمیسیون اروپا اوایل مه رسما پیشنهاد کرد ممنوعیت کامل علیه واردات نفت و 
فرآورده های نفتی روســیه تا پایان سال میالدی جاری اجرایی شود. اما اتحادیه اروپا 
همچنان در تالش برای دستیابی به یک موضع واحد بوده و تالش می کند مجارستان 
و ســایر کشورهای اروپای مرکزی و شــرقی را متقاعد کند از مخالفت با این تحریم، 
دست بردارند.در نشست روز دوشــنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا، این بلوک موفق 
نشد مجارستان را برای لغو وتوی تحریم نفت روسیه راضی کند. دیپلماتهای اروپایی 
امیدوارند در نشســتی که آخر ماه میالدی جاری برگزار می شود، بتوانند به تصمیم 
واحدی برای ممنوعیت نفت روسیه دست پیدا کنند و تحریمها در مدت شش ماه به 
اجرا گذاشــته شود و معافیتهایی برای کشورهای اروپای مرکزی از جمله مجارستان، 
اسلواکی و جمهوری چک صادر شود.مقامات وزارت خزانه داری آمریکا به خبرنگاران 
گفتند: اکنون آمریکا قرار اســت تعرفه ای را پیشنهاد کند که نفت روسیه را در بازار 

حفظ می کند اما درآمد نفتی را برای پوتین محدود خواهد کرد.

پوتین: اروپا با تحریمهای انرژی مرتکب خودکشی اقتصادی می شود
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه روز سه شــنبه اظهار کرد: اگر اروپا واردات 
نفت خام و گاز طبیعی از روســیه را ممنوع کند، مرتکب خودکشی اقتصادی خواهد 
شــد.پوتین افزود: تالش برای کاهش عرضه انرژی روســیه، به اروپا آسیب خواهد زد 
نه روســیه و تورم را افزایش داده  قیمتهای باالی انرژی را باالتر خواهد برد. نه تنها 
چنین اقدامی به اروپا آسیب می زند و نه روسیه بلکه در واقع با افزایش قیمت نفتی 
که روســیه صادر می کند، درآمدش را تقویت خواهد کرد.بــا این حال آلمان اعالم 
کرده اســت واردات نفت روسیه را تا پایان امسال متوقف خواهد کرد. اروپا تاکنون با 
معافیت دو کشور از تحریمها موافقت کرده است اما مجارستان حاضر به قبول تحریم 
نفتی نیست.آژانس بین المللی انرژی برآورد کرده است تحریم نفت روسیه می تواند 

تولید نفت این کشور را به ۹.۶ میلیون بشکه در روز کاهش دهد. اما با ادامه مذاکرت 
کشورهای اروپایی، احتمال تصویب تحریم علیه نفت روسیه در اروپا ضعیف می شود.

مجارســتان به اعضای اتحادیه اروپا اعالم کرده است حداقل ۸۱۱ میلیون دالر )۷۷۰ 
میلیون یورو( برای آماده ســازی پاالیشگاهها و خطوط لوله برای حذف نفت روسیه 
نیاز دارد.این کشــور که پیش از حمله روســیه به اوکراین، روابط نزدیکی با کرملین 
داشــت، بزرگترین مخالف تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه است و اعالم 
کرده اســت به صدها میلیون دالر برای آماده سازی پاالیشگاهها و خطوط لوله برای 
توقف واردات نفت روسیه نیاز دارد.ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، اعالم کرد: 
تحریم نفتی مثل انداختن بمب هسته ای روی اقتصاد مجارستان است. وزیر خارجه 
مجارســتان هم هفته گذشته اعالم کرد از مخالفت با تحریم روسیه دست نمی کشد 
مگر این که کشــورش صدها میلیون دالر ضروری برای کنار گذاشتن نفت روسیه را 
دریافت کند.مجارستان همچنین خواهان آن است که واردات نفت از طریق خط لوله 
از این تحریم معاف شود.بر اساس گزارش اویل پرایس، لیتوانی در واکنش به شکست 
مذاکرات وزیران خارجه اتحادیه اروپا، گفت: اتحادیه اروپا توســط یک کشــور عضو، 

گروگان گرفته شده است.

پیشنهاد آمریکا برای اعمال تعرفه به جای تحریم نفت روسیه
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رییس اتاق بازرگانی ایران:
ارزترجیحیبایدمهر۱۳۹۷حذفمیشد

رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید دولت قبل هیچ اعتنایی به پیشنهادات بخش خصوصی در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نکرد و همین موضوع هزینه اصالحات امروز را باال برد.
به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی در جلسه ای مشترک با وزیر اقتصاد، اظهار کرد: اتاق بازرگانی در مهر ماه سال ۱۳۹۷ یعنی تنها چند ماه پس از اجرایی شدن طرح ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در نامه ای به دولت، نتایج بررسی های خود را به شکل دقیق ارائه و راهکارهایی را برای تغییر سیاست ها مطرح کرد.به گفته وی، در همین نامه بخش خصوصی پیشنهاد 
کرده بود که ارز ترجیحی حذف شود اما با نادیده گرفتن این پیشنهادات، عمال اصالحات ارزی به سال جاری موکول شد و به همین دلیل هزینه تغییرات برای دولت افزایش پیدا 
کرده است.رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مجموعه های دولتی صدای بخش خصوصی را نمی شوند، بیان کرد: در دولت گذشته بخش خصوصی بارها در رابطه با موضوعات 
مختلف نظرات و پیشنهادات خود را ارائه داد اما متاسفانه اغلب نسبت به این پیشنهادات واکنشی سازنده دیده نشد و همین موضوع برخی تغییرات در اقتصاد ایران را دشوار کرد.

شافعی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در دولت جدید نیز بعضا ما می بینیم که با وجود ارائه پیشنهادات به وزارتخانه های مختلف، توجه چندانی به بخش خصوصی نمی شود و از این 
رو از وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی انتظار می رود که مقدمات انتقال نظرات اتاق بازرگانی و توجه به آنها را دولت فراهم کند.به گزارش 
ایسنا، ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز تحریم های تازه آمریکا علیه ایران اجرایی شد. دولت وقت این ارز را به واردات کاالهای اساسی اختصاص 
داد تا قیمت آنها افزایش جدی پیدا نکند، هرچند در سال های گذشته قیمت این محصوالت نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. از چند روز قبل، دولت سیزدهم برنامه 
جدید خود برای اصالح نظام یارانه ای کشور را کلید زده و در همین راستا ارز ترجیحی برخی کاالها حذف شده و در مقابل یارانه نقدی پرداختی به مردم به ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان 

افزایش یافته است.دولت اعالم کرده که پس از دو ماه، کاالبرگ الکترونیکی برای حمایت از مردم فعال خواهد شد.

گزیده خبر

در مراسم پایانی نخستین گردهمایی مدیران روابط عمومی شرکت های معدن 
و صنایع معدنی مطرح شد:

جعفری:انتقالتجربهبینروابطعمومیهابا
تقویتروحیههمگرایی

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: به منظور اثربخشــی حوزه روابط عمومی 
شــرکت ها در تحقق اهداف بخش معدن و صنایع معدنی، اســتراتژی انتقال 
تجربــه و دانش با تقویــت روحیه همگرایی بین فعاالن ایــن حوزه، در اولویت 
قرار بگیرد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اهلل جفری در مراســم پایانی 
نخســتین گردهمایی مدیران روابط عمومی شرکت های بخش معدن و صنایع 
معدنی افزود: برگزاری گردهمایی مدیران روابط عمومی زمینه ساز ایجاد ارتباط 
قوی بین فعاالن این حوزه اســت.وی عنوان کرد: روابــط عمومی دارای نقش 
های برون و درون ســازمانی است. در حوزه رســانه؛ مسئولیت روابط عمومی 
ها نسبت به گذشته دشــوارتر شده است چراکه ابزارهای ارتباط جمعی و ارایه 
مطالب غیرواقعی روبه گسترش است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه 
داد: در این راســتا روابط عمومی ها باید برای هر پروژه کاری دارای اســتراتژی 
باشند و با دقت و همت بیشتر، برنامه ها را به نتیجه رسانند.جعفری با تاکید بر 
اطالع رسانی دستاوردها و برنامه های شرکت ها توسط روابط عمومی ها، گفت: 
ایمیدرو به همراه شرکت های تابعه و وابسته سهم قابل توجهی در بازار سرمایه 
دارد. بنابراین ظرفیت برای اعالم دســتاوردهای اقتصاد معدن و صنایع معدنی 

بسیار باال است.

فوالدهرمزگانعنوانبرترینعرضهکننده
بورسراکسبکرد

شــرکت فوالد هرمزگان در همایش تجلیل از برترین 
های بورس کاال  تندیس شرکت برتر در بورس کاال را 
دریافت کرد. در همایش تجلیل از برترین های بورس 
کاال که با حضور ســید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، 
محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی 

مجلس شــورای اسالمی، مجید عشقی رئیس کمیسیون سازمان بورس و اوراق 
بهادار و مقامات و مسئوالن دولتی و بخش خصوصی برگزار شد ، فوالد هرمزگان 
با کسب رتبه اول در عرضه محصول تختال در بورس کاال در سال ۱۴۰۰ مورد 
تقدیر قرار گرفت. تندیس این مراســم را عطااهلل معروفخانی مدیر عامل شرکت 

فوالد هرمزگان از سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی دریافت نمود.

معاون بهره برداری و اکتشاف ایمپاسکو مطرح کرد:
تولیددرمجتمعنفلینسینیتکلیبرباهدف

رقابتدربازارجهانیاست
بــه گزارش روابط عمومی ایمیدرو به نقل از شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایــران،  خدایــار کریم نژاد با بیان این مطلب گفت: اجــرای طرح ۴۰ هزارتنی 
تولید کنســانتره نفلین ســینیت کلیبر که با هد ایت شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران توســط بخش خصوصی به مورد اجــرا درامده، با هدف رقابت در 
بازارهای جهانی دنبال می شود.وی در ادامه تصریح کرد: این طرح در چارچوب 
توسعه منطقه کلیبر ) آذربایجان شرقی ( به منظور اشتغال زایی بیشتر و تولید 
با کیفیت باالســت و به روش ” تر” عملیاتی شده و اکنون در حال انجام تست 
های راه اندازی اســت. کریم نژاد اظهار داشت: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران ) ایمپاســکو( در چارچوب سیاست دولت ، مبنی بر توسعه مناطق کمتر 
توسعه یافته و افزایش اشتغال زایی نسبت به جذب سرمایه گذار بخش خصوصی 
به منظور اســتخراج و فروش معادن و راهبری مجتمع هــای تابعه خود اقدام 

کرده است

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم انعقاد تفاهم نامه ۳ جانبه مطرح 
کرد:

بیاناتمقاممعظمرهبرینشانداددرچه
شرایطیسایپاراتحویلگرفتیم

تفاهم نامه ۳ جانبه گروه خودروســازی ســایپا، ســازمان پژوهش های علمی و 
صنعتی ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منعقد و بر اســتفاده از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیای در راســتای توسعه صنعت خودرو کشور تاکید شد.به 
گزارش سایپانیوز، در راســتای منویات مقام معظم رهبری در خصوص تقویت 
تولید دانش بنیان و ارتقای کیفیت خودرو، تحقق شــعار سال ۱۴۰۱ مبنی بر 
تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین و همچنین تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، 
مدیرعامل ، اعضای هییت مدیره و معاونان گروه خودروســازی سایپا از سازمان 
پژوهــش های علمی و صنعتی ایران بازدیــد و در این برنامه که با حضور علی 
خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، حســن زمانیان رییس ســازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی ایران و رئوســای دانشــگاههای صنعتی برگزار 
شــد، توافق نامه ای در خصوص همکاری با گروه خودروســازی ســایپا منعقد 
شد.محمدعلی تیموری؛ مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم انعقاد این 
تفاهم نامه سه جانبه با اشاره به اینکه کشور ما در حوزه دانش رشد بسیار خوبی 
داشته است، اظهار داشت: به این رشد می بالیم و افتخار می کنیم اما در بخش 
به کارگیری از این دانش، دارای نقاط ضعفی هستیم که باید آن را مرتفع کنیم.

اکتشافموتورمحرکطرحهایتوسعه
چادرملو

مهندس تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو در جلســه کمیته اکتشــاف که در مجتمع 
معدنــی چادرملو برگزار شــد ضمن تاکیــد دوباره بر 
لزوم تامین مواد اولیه فوالد به منظور تحقق تولید 55 
میلیون تن فوالد کشــور گفت : ما امروزه در مملکت 

نیازمند اکتشــافات هستیم  این موضوع در دستور کار همه شرکت ها  از جمله 
چادرملو اســت وی افزود: با خرید ۸ دســتگاه حفاری  چادرملو تا عمق ۲5۰۰ 
متر تواتســتیم از سایر شرکت ها جلوتر باشــیم و در بحث اکتشاف خیز های 
رو بــه جلوی خوبی برداریم .  مهندس تقی زاده در پایان نشســت این کمیته 
از معــدن آریز D۱۹  بازدید و در جریان روند باطلــه برداری از این معدن قرار 
گرفت .گفتنی اســت معدن آریز که طی ۷ ماه  شروع به عملیات باطله برداری 
کرده است توانسته با حفاری در دو فاز عمومی و تفصیلی  ۲۲ هزار و 5۰۰ متر 
و  میزان باطله برداری ۳۹ میلیون تن و تهیه نمونه و ارسال به آزمایشگاه ۲6۴۲ 
نمونه که در نوع خود یک رکورد محســوب می شود  65 درصد از برنامه زمان 

بندی جلوتر باشد . 

افزایش ۸۷ درصدی نرخ شیرخام
احتمالکاهش۳۰درصدیمصرفدر

خردادماه
عضــو هیئت مدیره انجمن صنایــع فرآورده های لبنی گفت: عمده 
صادرات محصوالت لبنی ما به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان 
اســت و از آنجایی که این محصوالت حــدود ۲ برابر افزایش نرخ را 
تجربه کردند تردید نداشته باشید که این کشورها برای خرید لبنیات 
با نرخ جدید مقاومت خواهند کرد.محمد فربد در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، از افزایش ۸۷.5 درصدی قیمت شــیرخام خبر داد و 
افزود: قیمت شــیر خام درب دامداری هــا از کیلویی 6 هزار و ۴۰۰ 
تومان بــه کیلویی ۱۲ هزار تومان افزایش یافــت.وی با بیان اینکه 
نمی تــوان یک هفته بعد از اجرای طرح اصــالح نظام یارانه ای بازار 
مصرف را تحلیل کرد، خاطر نشــان کرد: شواهد بازار حاکی از این 
مهم است که مصرف کنندگان بخشــی از کاالهای مصرفی خود را 
با نرخ های گذشــته خریداری کرده اند از این رو میزان خرید کاهش 
پیدا کرده است باید در انتظار بمانیم و ببینیم که بازار به کدام سمت 
هدایت می شــود اما به صورت ضمنی می تــوان گفت که در خرداد 
مصرف لبنیات ۳۰ درصد کاهش فــروش را تجربه خواهد کرد.این 
فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه ها می تواند توان 
مصرف کنندگان را برای خرید محصوالت لبنی پوشش بدهد؟ گفت: 
جهت مصرف این یارانه  شفاف نیست عددی که به حساب خانوارها 
واریز می شود می تواند برای خرید هر محصول و کاالیی هزینه شود 
بنابراین این شــیوه پرداخت یارانه خالی از اشکال نیست.فربد تاکید 
کــرد: اگر کاال برگ الکترونیکی مشــروط به خرید کاالهایی که ارز 
۴۲۰۰ تومانی از آنها حذف شــده بشــود می تواند سرانه مصرف را 
تاحدودی حفظ کند.عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان 
اینکه تا زمانی که تورم در کشور تک رقمی نشود روند افزایش نرخ ها 
ادامه دارد، خاطر نشــان کرد: اگر بنا باشد تورم دو رقمی همچنان 
ادامه داشته باشــد قیمت ها متناسب با نرخ تورم همچنان افزایشی 
می شــوند از این رو امیدواریم که دولت تورم را کنترل کند.به گفته 
وی؛ دولت برای مهار تورم باید روابط سیاسی و اقتصادی خود را در 
دنیا بهبود بخشد.این فعال اقتصادی با اشاره به کاهشی شدن روند 
صادرات محصوالت لبنی، تصریح کــرد:  حدود ۱۰ درصد از تولید 
داخلی صادر می شــود. عمده صــادرات محصوالت لبنی ما محدود 
به کشــورهای عراق، افغانستان و پاکستان است و از آنجایی که این 
محصــوالت افزایش حدود دو برابری نــرخ را تجربه کرده اند تردید 
نداشــته باشــید که این کشــورها برای خرید لبنیات با نرخ جدید 
مقاومت خواهند کرد؛ به عنوان مثال شــیر خشک کیلویی ۷۰-6۰ 
هزار تومان در حال حاضر به کیلویی باالی ۱۰۰ هزار تومان رسیده 
اســت از این رو تا مدتی صادرات با مشکالت جدی مواجه می شود 
مگر اینکه دولت در این زمینه ورود کند و مشوق های صادراتی برای 
کاهش آسیب های این صنعت در نظر بگیرد. فربد با بیان اینکه صنعت 
لبنیات در ایران مزیت نســبی ندارد، افزود: ایران یکی از کشورهای 
واردکننده علوفه محسوب می شود پس وقتی علوفه وارد و در اختیار 
دامداران قرار می دهیم به این معناســت که هزینه  تولید در کشور 
باالســت و وقتی قیمت باال برود توان رقابت ما در بازارهای جهانی 
کاهش پیدا می کند.وی با اشاره به نرخ انواع محصوالت لبنی، خاطر 
نشــان کرد: شــیر نایلونی هزینه زیادی برای بسته بندی آن صرف 
نمی شــود از این رو نرخ آن ۱5 هزار تومان است. یکنوع از پنیرهای 
Uf با وزن ۴۰۰ گرم ۳۷ هزار تومان است و قیمت انواع این پنیرها از 
۴۲ هزار تومان تجاوز نخواهد کرد.وی رتبه بندی از نرخ انواع شیرهای 
موجود در بازار ارائه داد وافزود: شــیر پاستوریزه کمترین نرخ، شیر 
استریلیزه بیشــترین نرخ را دارد و نرخ شیر ESL مابین این دو نرخ 
است؛ بنابراین مصرف کنندگان بنا به توانایی مالی حق انتخاب دارند 

و می توانند شیر مورد نظر را خریداری کنند.

وزیر صمت در حاشیه جلسه دولت خبر داد

واردات خودروی اقتصادی به جای خودروی گران قیمت و تجمالتی
وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت: دنبال این هســتیم  که 
خودروی اقتصادی به جای خودروی گران قیمت و تجمالتی 
وارد شود. به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین در حاشیه 
جلســه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران درباره اوضاع بازار 
گفت: ما در هفته گذشــته قیمتی در مورد چند قلم از کاالها 
مثل روغن و لبنیات داشــتیم و در هفته اول تمرکز ما روی 
توزیع بود که خوشبختانه انجام شده و نگرانی های مردم برای 
مواجه شدن با کمبود کاال مرتفع شد.وی افزود: در مرحله بعد 
قیمت ها را مدیریت می کنیم و از هفته آینده سامانه نظارت 
مردمی شــروع به کار می کند و  در کل کشور اجرایی خواهد 
شــد. متاسفانه  ۳۰ درصد از اصناف پروانه کسب و کار ندارند 
که کار نظارت را با مشــکل مواجه می کند و ما  قیمت ها  را 
کنترل می کنیم که در حد مجاز باشــد و شرکت های پخش 
را کنترل می کنیم.وزیر صمت ادامــه داد:  کانال ارتباطی ما 
۱۲۴ است و کار کامال الکترونیکی است و سریع پاسخگوست. 

فاطمــی امین افزود: از هفته آینده،  برگه های نظارت مردمی 
روی کاالها درج  می شــود و شــهروندان اگر تخلفی دیدند و 
رضایتی دارند  با اعالم سامانه و یک اپلیکیشن به اسم »صمت 
من« می تواننــد آن را اعالم کنند و  به صورت خودکار قابل 
کنترل خواهد بود. اگر شکایتی دارند آن را گزارش می دهند 
و عالوه بر گزارشگری، این سامانه وضعیت آن واحد صنفی را 
مشخص می کند و خود کنترلی برای اصناف هم ایجاد می کند 
و نظارت را گسترده می سازد؛ الزم نیست بازرسان ما سرکشی 
داشته باشــند.وزیر صمت  درباره  انحصار واردات خودرو نیز 
تصریح کرد: انحصاری نیست. کلیات آن در دولت مصوب شد 
و در مورد یکی از بندهای آن ســواالتی مطرح شــد و  قرار 
شــد کمیسیون اقتصادی آن را  بیشــتر بررسی کند. در این 
آیین نامه انحصاری نداریم و دنبال این هستیم  که خودروی 
اقتصادی به جای خودروی گران قیمت و تجمالتی وارد شود 

و  تمرکز بیشتر بر واردات خودروی اقتصادی است.

رییس ســازمان توســعه تجــارت می گوید 
با حــذف ارز ترجیحی فرصتی تــازه برای 
افزایش فعالیــت صادرکننــدگان به وجود 
آمده کــه آنها باید از آن اســتفاده کنند.به 
گزارش ایســنا، علی رضا پیمان پاک که به عمان ســفر کرده، در جریان دیداری 
با اعضای ســفارتخانه و فعاالن اقتصادی ایران در عمان  با اشــاره به شناســایی 
راهکارهای توســعه همکاری های تجاری و برنامه و اراده جدی دولت برای تقویت 
زیرســاخت های تجاری ایران و عمان به ویژه در حوزه حمل و نقل و بانگی گفت: 
با اصالح آیین نامه مشــوق های صادراتی، حمایت از صــادرات و  صادرکنندگان 
هوشمندتر خواهد شــد.پیمان پاک ضمن اشاره به دیدار خود با رییس کل بانک 
مرکزی عمان و همچنین بازدید از نمایشــگاه بین المللی لوازم خانه و آشپرخانه، 

روشنایی، شیرآالت، منسوجات خانگی، صنایع دستی و سنگ و سرامیک عمان، 
بر حضور در نمایشــگاه های عمان و تبادل هیات های تجــاری به عنوان یکی از 
مهمترین راهکارهای شناخت بازار این کشور و نقش اتاق های مشترک بازرگانی 
در این زمینه تاکید کرد.معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران 
همچنین از پیگیری و تالش این ســازمان جهت ایجاد سامانه های مجازی برای 
برقراری ارتباط میان فعاالن تجاری کشور با طرف های خارجی خبر داد.پیمان پاک 
با اشــاره به اینکــه حذف ارز ترجیحی حامل فرصت های جدیدی برای توســعه 
صادرات اســت، استفاده از این فرصت را برای صادرکنندگان مهم برشمرد.معاون 
وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با توجه به اظهارات برخی 
تجار در خصوص از دســت رفتن بازارهای صادراتی از جمله عمان به دلیل تغییر 
نرخ ها و مقــررات صادراتی، با تاکید بر اینکه دولت جدید هیچ نوع ممنوعیتی را 

فرا روی صادرات نمی پذیرد، به آغاز بررســی امکان ایجاد پیش اظهار صادراتی با 
هدف جلوگیری از تاثیرپذیری صادرات از بخشنامه ها و مقررات جدید اشاره کرد.

در این نشســت دبیر اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عمان و چند نفر از اعضای 
 هیات تجاری مذکور به ارائه دیدگاه های خود در خصوص بازار عمان و مشکالت و 
موانع توسعه صادرات به این کشور پرداختند.در آستانه سفر رئیس جمهور ایران به 
عمان، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در 
راس هیاتی بلندپایه تجاری، بازاریابی متشکل از ۳۰ شرکت خصوصی، نمایندگان 
ســازمان بنادر و صندوق ضمانت صادرات روز دوشنبه وارد این کشور شد و مورد 
استقبال مقامات عمانی از جمله مدیرکل تجارت وزارت صنایع، بازرگانی و توسعه 
سرمایه گذاری سلطنت عمان و همچنین علی نجفی خوشرودی، سفیر ج. ا. ایران 

در مسقط قرار گرفت.

رییس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد

فرصت اصالح نظام یارانه ای برای صادرکنندگان
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گزیده خبر

مهندس مجید بهزاد پور در آیین معارفه مدیرعامل صندوق تأمین 
خسارت های بدنی: 

مأموریت حرفه ای و مسئولیت اجتماعی از 
وظایف قانونی صندوق به شمار می رود

به گزارش روابط عمومی صندوق تأمین خســارت های بدنی به نقل از اداره 
کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، مهندس مجید بهزادپور 
که در آیین معارفه مدیرعامل صندوق تامین خســارت های بدنی ســخن 
می گفت با اعالم این مطلب افزود: خدمت بی منت به اقشــار آسیب پذیر 
و معســر، مهمترین وظیفه ای اســت که بر دوش این مجموعه حاکمیتی 
نهاده شده اســت.رئیس کل بیمه مرکزی با آرزوی موفقیت برای »مهدی 
قمصریان« در دوران تصدی صندوق تامین خسارت های بدنی بر ضرورت 
تعامل هر چه بیشتر با نهاد ناظر و دستگاه های ذیربط تاکید کرد و گفت: در 
سال گذشته با اجرای طرح مهم رسیدگی در مرحله دادسرا، زمان رسیدگی 
به پرونده های ارجاعی و فرایند پرداخت خسارات به یک دهم کاهش یافته 
و امید است که این روند همچنان ادامه پیدا کند.وی با تشریح فعالیت های 
صندوق در سال های گذشــته، خاطرنشان کرد: تنها از محل فعال سازی 
سامانه 13 و سرعت بخشی به ماموریت های محوله، بیش از ۹۵۰ میلیارد 

ریال به منابع صندوق افزوده شده است.

معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین:
تمامی مسوولیت »نئوبانک فردا« با بانک 

ایران زمین است
در پــی راه اندازی نئوبانک هوشــمند فردا و اســتقبال تولیدکنندگان و 
صنعتگران کشور از این اپلیکیشن فرهاد اینالویی معاون فناوری اطالعات 
بانک ایران زمین از ایجاد ســرویس های ویژه برای کاربران این اپلیکیشن 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی؛ اینالویی با اشــاره به تفاوت های نئوبانک 
فردا با ســایر نئوبانک های کشــور گفت: نمی خواهیم فقط یک اینترنت یا 
موبایل بانک باشــیم و می خواهیم ســرویس  های ترکیبی به کاربران ارائه 
دهیم. هدف ما خدمات سفارشی و شخصی سازی شده برای کاربران صنایع 
مختلف است و همین موضوع که شرکت های وب به عنوان یکی از شرکت 
های فعال در صنعت ارتباطات به ســمت ایجاد نئوبانک  آمده است، خود 
مزیت رقابتی »فردا« را نشــان می دهد.مزیت های رقابتی و ســرویس های 
ویــژه نئوبانک فردا بــه زودی و به مرور در اختیار کاربــران قرار می گیرد.

معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین افزود: در کشور ما قواعد و قوانین 
نئوبانک ها کاماًل مشخص نشده است  و بر همین اساس ما نیز با در اختیار 
داشــتن سهام مدیریتی این نئوبانک تمامی مســوولیت آن را پذیرفته ایم.

اینالویی بیان کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده به زودی شاهد خواهیم 
بود که نئوبانک فردا با شــخصی سازی ســرویس ها برای مشترکان حوزه 
ارتباطات پیشــنهاداتی را از جنس مدیریت مالــی ارایه خواهد داد و عمال 
هوشمندی که باید در یک نئوبانک شاهد آن باشیم را در آینده ای نه چندان 

دور لمس خواهیم کرد.

از ابتدای اجرای طرح اشتغال پایدار 
روستایی؛تسهیالت بانک توسعه تعاون 54 

هزار شغل پایدار ایجاد کرد 
بانک توسعه تعاون تا نیمه دوم اردیبهشت سال جاری با پرداخت تسهیالت 
اشــتغال پایدار روستایی و عشایری ۵3 هزار و 777 شغل پایدار در سراسر 
کشــور ایجاد کرد.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون،اطالعات 
سامانه کارا نشان می دهد که از ابتدای اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی 
و عشــایری، بانک توسعه تعاون 2۹ هزار و 8۹۹ میلیارد ریال در قالب این 
سرفصل تســهیالت پرداخت کرده است.استان کرمانشاه با ۵۹36 اشتغال 
ایجاد شــده در رتبه اول، استان های خراسان رضوی با 4272، سیستان و 
بلوچســتان با 28۰6، فارس با 2۵4۹ و هرمزگان با 228۵ در رتبه دوم تا 
پنجم اشتغال زایی قرار دارند.استان های کرمانشاه با 47۹7 طرح، سیستان 
و بلوچستان با 1۹63، گلستان با 1461، گیالن با 13۵3 و فارس با 1188 
طرح در رتبه های اول تا پنجم تعداد طرح های پرداختی در این طرح ملی 

قرار دارند

تجلیل وزیر اقتصاد از بانک ملت در 
همایش تجلیل از برترین های بورس کاال

بانک ملت به عنوان تنها بانک در شبکه بانکی کشور، در نخستین همایش 
تجلیل از برترین های بورس کاال از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد 
تجلیل قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در این مراســم که 
با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی از نمایندگان مجلس و خبرگان 
بورســی برگزار شــد،  از بانک ملت به عنوان پیشــرو در ارایه خدمات به 
مشتریان و عرضه کنندگان بورس کاال و دارای باالترین ارزش تراکنش های 
تسویه شــده با اهدای لوح و تندیس تجلیل شــد.بر اساس این گزارش، در 
نخســتین همایش تجلیل از برترین های بورس کاال، ۵ چهره تاثیرگذار و 
پیشکسوت حوزه کاالیی و  شرکت های برتر، لوح سپاس و تندیس خود را 

از وزیر امور اقتصادی و دارایی دریافت کردند.

کسب رتبه برتر توسط روابط عمومی 
بانک مسکن در مجموعه وزارت راه و 

شهرسازی
روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن در مراسم گردهمایی سراسری 
روابط عمومی های وزارت راه و شهرسازی موفق به کسب رتبه برتر شد. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک مسکن - هیبنا ، روابط عمومی و حوزه 
مدیریت بانک مسکن در مراسم گردهمایی سراسری روابط عمومی های 
وزارت راه و شهرسازی موفق به کسب رتبه برتر در بخش تولید محتوای 
چند رسانه ای و متنی، تعامل با رسانه ها و حضور در شبکه های اجتماعی 
شد.در این مراسم از مهدی ســندگل نظامی مدیر امور روابط عمومی و 
حوزه مدیریت بانک مسکن به واسطه عملکرد این مجموعه با اهدای لوح، 
تقدیر شــد.در متن تقدیر وزیر راه و شهرسازی از مدیر روابط عمومی و 
حوزه مدیریت بانک مســکن آمده است:هنر مردم داری، آگاهی بخشی و 
امید به جامعه زمینه ساز همدلی و همزبانی میان مردم و مسوولین و اعتال 
و سربلندی ایران اسالمی است. که این مهم با یاری و همت روابط عمومی 
مســیر می شود.با توجه به جمع بندی عملکرد آن روابط عمومی در سال 
14۰۰ و به ویژه شــش ماهه دولت مردمی سیزدهم به پاس رتبه برتر در 
بخش تولید محتوای چند رسانه ای و متنی و تعامل با رسانه ها و حضور در 
شبکه های اجتماعی این لوح سپاس تقدیم و از شما مدیر وظیفه شناس که 
با تخصص، تعهد و مهارت الزم کاری، تالش در بهبود مستمر فعالیت های 
روابط عمومی دارید، تقدیر و قدردانی می نماید.در پناه مهر الهی همواره در 

خدمت به مردم شریف ایران اسالمی موفق و موید باشید.

آغاز ارائه تسهیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری در بانک کارآفرین

بر اساس بخشــنامه ابالغی بانک مرکزی به بانکها، ارائه تسهیالت قرض 
الحســنه فرزندآوری در دستور کار بانک کارآفرین قرار گرفت.به گزارش 
روابط عمومی بانک کارآفرین، بر اســاس این بخشنامه،بانک ها مکلفند 
مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان،با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن 
معتبر، اقدام به پرداخت تسهیالت موصوف به شرح توضیحات ذیل کنند.

بر اســاس قانون، برای فرزندانی که از سال 14۰۰ به بعد در خاک کشور 
ایران به دنیا آمده اند و پدرانشان نیزدارای تابعیت کشور جمهوری اسالمی 
ایران دارند، تسهیالت قرض الحســنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول  2۰ 
میلیون تومان، به ازای فرزند دوم 4۰ میلیون تومان، به ازای فرزند ســوم 
6۰ میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم 8۰ میلیون تومان و به ازای فرزند 
پنجم به بعد 1۰۰ میلیون تومان پرداخت می شــود. همچنین تسهیالت 
فرزنــدآوری به افرادی تعلق می گیرد که نرخ باروری شهرســتان محل 
زادگاه پدر یا فرزند باالی 2.۵ نباشد.تســهیالت فرزندآوری بدون الزام به 
ســپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت می 
شــود. ولیکن در صورت توثیق سپرده سرمایه گذاری مدت دار، متقاضی 
از معرفی ضامن و یا ارائه سفته معاف خواهد بود.تسهیالت فرزندآوری با 
کارمزد 4 درصد به صورت ســاالنه پرداخت می شود و همچنین در مورد 
تولد فرزندان دوقلو و بیشــتر به ازای هر فرزنــد یک وام تعلق می گیرد 
و ترتیب تولد لحاظ می  شــود.وام فرزندآوری صرفا برای اشــخاصی که 
در سامانه تسهیالت قرض الحســنه فرزندآوری بانک مرکزی که همان 
سامانه مربوط به تسهیالت قرض الحسنه ازدواج است، ثبت نام می کنند، 
تخصیص می یابــد و روال آن همانند وام ازدواج، بعد از ثبت نام و تأیید 
بانک مرکزی به طور مســتقیم به یکی از شعب بانک کارآفرین ابالغ می 

شود و قابل پرداخت توسط شعبه مذکور خواهد بود.

هزینه ۲۰۰ میلیونی دریافت وام ۷۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن
در حالی که وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد افزایش سقف 
تسهیالت خرید مسکن به 6۰۰ تا 7۰۰ میلیون تومان در تهران به 
شورای عالی مسکن خبر داده، اوراق این تسهیالت امروز به 14۰ 
هزار تومان رسید.به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی وزیر راه 
و شهرسازی روز دوشنبه 26 اردیبهشت از ارائه پیشنهاد افزایش 
سقف تسهیالت خرید مســکن به شورای عالی مسکن خبر داد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، پیشنهاد این وزارت خانه، افزایش 
ســقف این تســهیالت در تهران برای زوجین بــه 6۰۰ تا 7۰۰ 
میلیون تومان است؛ در حال حاضر رقم وام مذکور برای زوجین 
تهرانی، 4۰۰ میلیون تومان به همراه 8۰ میلیون تومان وام جعاله 
مسکن اســت که مجموعاً به 48۰ میلیون تومان می رسد.جلسه 
شورای عالی مسکن نیز دیروز سه شنبه 27 اردیبهشت به ریاست 
آیت اهلل رئیســی رئیس جمهور برگزار و بر اســاس آنچه پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری اعالم کرده، پیشنهاد وزارت راه و 
شهرسازی در خصوص افزایش سقف وام مسکن بررسی و تصویب 
شــده اســت.اما خبری از رقم مصوب در این جلسه، اعالم نشده 
است.با این حال صرف انتشار خبر افزایش سقف وام مسکن سبب 
شده تا قیمت اوراق تسهیالت مسکن در معامالت امروز به دامنه 
134 تا 14۰ هــزار تومان در هر برگه برســد.نرخ این اوراق در 
حــال حاضر از 134 هزار تومان آغاز شــده و تا حدود 141 هزار 
تومان در نوسان اســت. در یکی دو معامله نیز قیمت 1۵۰ هزار 
تومان برای برگه های صادره در بهمن 13۹۹ )تســه ۹۹11( به 

ثبت رسیده است.

قیمت وام 700 میلیونی مسکن چند؟
با فرض اینکه سقف وام خرید مسکن ویژه زوجین تهرانی به 7۰۰ 
میلیون تومان برســد، خانوار تهرانی باید 14۰۰ برگه اوراق حق 
تقدم تســهیالت مسکن خریداری کند.با احتساب هر برگه 14۰ 
هزار تومان، 1۹6 میلیون تومان باید از سوی خانوار تهرانی هزینه 
شــود تا بتواند این تسهیالت را دریافت کند.در صورتی که نصف 
این رقم )3۵۰ میلیون تومان وام خرید مســکن( برای خریداران 
فردی تصویب شده باشــد، متقاضی می بایست 7۰۰ برگه 14۰ 
هزار تومانی اوراق تسهیالت مسکن معادل ۹8 میلیون تومان برای 

دریافت این تسهیالت هزینه کند.

رقم اقساط وام های 3۵0 و 700 میلیونی مسکن
اگرچه هنوز از جزئیات نرخ ســود و مدت بازپرداخت وام 7۰۰ 
میلیون تومانی خرید مسکن برای زوجین تهران، خبری منتشر 
نشده، اما با فرض ادامه شــرایط موجود شامل بازپرداخت 12 
ساله و نرخ ســود 17.۵ درصدی، رقم اقســاط این تسهیالت 
چیــزی حدود 11 میلیون و 6۵7 هزار تومان در هر ماه خواهد 
بود به تبع مبلغ اقســاط ماهانه وام 3۵۰ میلیون تومانی خرید 
مسکن ویژه متقاضیان فردی نیز ۵ میلیون و 828 هزار تومان 

برآورد می شود.

نماگر بورس تهران درنفس گیری مجدد 
برای عبور قدرتمندتر از محدوده مقاومتی 
کنونــی، ترجیــح داد تا با اســتراحت 
مقطعی،فرصتی به خریداران میان مدت 
نگر بازار بدهد.بــه گزارش خبرنگار مهر، 
دیروز چهارشــنبه 28 اردیبهشــت ماه 
14۰1 شاخص کل قیمت و بازده نقدی 
بــورس تهران با کاهــش 11 هزار و 47 
واحدی به یک میلیون و ۵۹4 هزار واحد 
رسید. شاخص کل هم وزن اما با کاهش 
۵.186 واحدی عــدد 442 هزار و 623 
واحد را به نمایش گذاشت.شــاخص بازار 
اول اما در حالی با ۹.۰۹۹ واحد کاهش به 
رقم یک میلیون و 23۰ هزار واحد دست 
یافت که شــاخص بازار دوم با 1۹.126 
واحــد کاهش، روی عدد 3 میلیون و 18 
هزار واحد درجا زد.در بورس تهران امروز 
۹ میلیارد و 4۵۵ میلیون ســهم و اوراق 
مالی قابل معاملــه در ۹۹۵ هزار و ۵23 
نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۵ 
هزار و 43۵ میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با 4۵ 
واحد کاهش به رقم 21 هزار و 643و احد 
دست یافت. در این بازار، طی روز جاری 
3 میلیارد و 6۰۵ میلیون ســهم و اوراق 
مالی قابل معامله به ارزش بیش از 2 هزار 
و 4۵4 میلیارد تومان معامله شــد.اصلی 

تریــن نمادهای تأثیــر گذار بر رشــد 
شاخص کل بورس تهران امروز »کچاد« 
بــا 1.227 واحد، »کگل« با 7۵7 واحد و 
»فارس« بــا 4۹2 واحد افزایش بودند در 
مقابــل اما نمادهای معامالتی »شــپنا« 
با 1.۵2۹و احد، »شــنبدر« بــا 1.216 
واحد و »شــتران« با 8۵۵ واحد کاهش، 
باالترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل 
بــورس تهران را به خود اختصاص دادند.

به گزارش مهر، بــورس تهران همانطور 
که از نتایج نیم ســاعت پایانی معامالت 

دیروز انتظار می رفت، امروز با غلبه نسبی 
عرضه بر تقاضای ســهام کار خود را آغاز 
کرد هرچند که از فشار فروش پرحجمی 
در کلیــت معامالت امروز خبری نبود.در 
معامالت امروز گروه پاالیشی ها همچنان 
در کانون توجه معامله گران بازار ســهام 
بودنــد. در این گروه انتظار برای انتشــار 
گزارش های عملکردی و اعالم نرخ خرید 
و یارانه فرآورده ها و خوراک پاالیشــی ها 
از سوی وزارت نفت ســود برآوردی آنها 
همزمان با تداوم رشــد نرخ جهانی نفت 

خام باعث شده تا همچنان معامله گران 
کوتاه مدت نگر برای شــش ماهه آینده، 
همچنــان این گروه را جــذاب بدانند.در 
گروه خودرویی ها نیز آگهی عرضه بلوک 
مدیریتی ســایپا از ســوی شرکت نیوان 
ابتکار و قیمت و زمان عرضه آن در حالی 
مورد توجه معامله گران این ســهم است 
که روند معامالت امروز این سهم در حول 
و حوش صفر تابلــو و در روندی متعادل 
دنبال شــد.در این گروه نماد معامالتی 
»خگســتر« اگر چه با معامالتی پر حجم 
نســبت به حجم مبنا دنبال می شود اما 
رفتارهای نوسانی در این سهم هشداری 
است برای معامله گران کم تجربه و غیر 
حرفه ای بازار.دوقلوهای سنگ آهنی نیز 
اگر چه با حجم باالیی معامله نمی شوند 
اما در دامنه نوسان مثبت قیمتی همچنان 
در کانون توجه حقیقی ها هستند.در گروه 
فلزات اساســی نیز »فملی« برای معامله 
گران حقوقی با توجــه به اوضاع جهانی 
و همینطــور انبوه تقاضــای خرید مس 
کاتد در بــورس کاال، از جذابیت خاصی 
برخوردار اســت.به گزارش مهر عبور نرخ 
جهانی هر بشــکه نفت خام برنت دریای 
شمال از 113 دالر نیز امروز مورد توجه 
بازار سهام بود. بازاری که معامله گران آن 

اغلب ترجیح می دادند.

گزارش نبش خیابان سیزدهم؛

فرصت اصالح قیمت ها برای 
خریداران میان مدت نگر

براســاس اعالم سازمان امور مالیاتی، ســوداگران ارزی که اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه 
بانکی یا صرافی ها کرده باشند، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب بردرآمد می شوند.به گزارش ایسنا، سازمان 
امور مالیاتی کشور در اطالعیه ای تأکید کرد: سوداگران ارزی که حسب اعالم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی 
اقدام به خرید و فروش غیر مجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی ها کرده باشند، در اجرای ماده 163 قانون 
مالیات های مســتقیم، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب بر درآمد می شــوند.  در ادامه این اطالعیه آمده است: اقدامات الزم برای شناسایی و 
وصول مالیات از 1۰۰۵ سوداگر ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که در طی دو سال گذشته از طریق بیش از ۵۰۰۰ حساب بانکی به صورت 
غیرقانونی و خارج از شبکه بانکی و صرافی ها اقدام به خرید و فروش ارز کرده اند، در دست رسیدگی مالیاتی است.  طبق این گزارش، گردش مالی 
این دالالن ارزی بالغ بر 1۰۰ هزار میلیارد تومان بوده اســت که 731 نفر از این دالالن ارزی فاقد ســابقه مالیاتی بوده و برای اولین بار برای آن ها 
پرونده مالیاتی تشکیل شده است.پیش از این، در سال گذشته سازمان امور مالیاتی، معامالت ارزی اشخاصی که با اعالم بانک مرکزی و نهادهای 
نظارتی از روش های غیرقانونی با اهدافی همچون سفته بازی و قاچاق ارز صورت می پذیرد را مشمول مالیات علی الحساب به میزان 1۰ درصد از 

فروش ارز کرد و اکنون نیز بر این موضوع در اطالعیه ای دیگر تاکید کرده است.

در حال حاضر، قیمت بیت کوین در نزدیکی منطقه 2۹هزار دالری حمایت شده و افزایش تازه را آغاز کرده است؛ حرکت واضحی باالتر از منطقه 
مقاومت 2۹هزار و ۵۰۰ دالری و میانگین متحرک ســاده 1۰۰ ســاعته را شاهد هستیم.به گزارش ایسنا و به نقل از کوین، قیمت به باالی منطقه 
مقاومت 3۰هزار دالری صعود کرد که حرکتی باالتر از سطح اصالحی فیب ۵۰ درصد آخرین کاهش اصلی از نوسان 31هزار و 3۹۰ دالر به پایین 
2۹هزار و 6۰ دالر بود.این بازار با مقاومت در نزدیکی سطح 3۰هزار و 6۰۰ دالر و سطح 61.8 درصد فیب اصالحی آخرین کاهش اصلی از نوسان 
31هزار و 3۹۰ دالر به پایین 2۹هزار و 6۰ دالر مواجه شــد.بیت کوین اکنون نزدیک به ســطح 3۰هزار دالر و میانگین متحرک ساده 1۰۰ ساعته 

معامله می شود. همچنین یک خط روند صعودی کلیدی با پشتیبانی نزدیک به 2۹هزار و 6۵۰ دالر در نمودار ساعتی جفت BTC/USD شکل می گیرد. مقاومت فوری نزدیک به سطح 
3۰هزار و 6۰۰ دالر است.مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح 31هزار و 3۵۰ دالر است. حرکت واضح به باالی سطوح مقاومت 31هزار و 3۰۰ دالر و 31هزار و 3۵۰ دالر ممکن است 
در کوتاه مدت باعث افزایش تازه ای شود. مقاومت کلیدی بعدی می تواند نزدیک به سطح 32هزار دالر باشد که ممکن است باالتر از آن تا 33هزار و 2۰۰ دالر افزایش یابد.اگر بیت کوین 
نتواند سرعت باالتری از ناحیه مقاومت 3۰هزار و 6۰۰ دالری به دست آورد کاهش دوباره آغاز می شود. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به سطح 2۹هزار و 6۵۰ دالر  و حمایت 
اصلی بعدی نزدیک به سطح 2۹هزار و 1۵۰ دالر است. شکست نزولی و بسته شدن به زیر سطح حمایت 2۹هزار و 1۵۰ دالری ممکن است بر گاوها فشار وارد کند و قیمت می تواند تا 
سطح 28هزار دالر کاهش یابد.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1.2۹ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۹1 درصد کمتر شده است.

در حال حاضر 44.21 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.16 درصد کاهش داشته است.

سازمان امور مالیاتی:

نوسانات قیمت بیت کوین صعود یا نزول را رقم می زند؟معامله غیرمجاز ارز مشمول مالیات شد

بازدید اعضای هیات مدیره از اداره کل تطبیق، 
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشــویی 
و تامیــن مالی تروریســم بازدید و با همکاران این اداره دیــدار و گفت و گو کردند.به 
گــزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران، در این دیدار که با حضور عباس شــفیعی 
رئیس هیات مدیره ، ناصر شــاهباز و حسن مونسان اعضای هیات مدیره بانک صورت 
گرفت به نقش و اهمیت جایگاه واحد تطبیق اشاره کرد.عباس شفیعی  ضمن تاکید بر 
اهمیت جایگاه واحد تطبیق و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رهنمودهای 
الزم را در خصــوص الزامات و روش های نظارتــی در بانک و انجام اقدامات موثر  در 
این زمینه مطرح و حسن مونسان را به عنوان عضو ناظر و رئیس کمیته عالی رعایت 
قوانین و مقررات معرفی کرد.در ادامه ناصر شاهباز و حسن مونسان درباره گسترده تر 
شدن حوزه تطبیق و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها و ضرورت 
شفافیت مقررات و قوانین بانک ها و موسسات مالی و همچنین حساسیت نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران را مطرح کردند.در پایان این جلسه  سید رضا انواری رئیس 
اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ارائه گزارشی از فعالیت 
های آن اداره پرداخت و به ضرورت و چگونگی استقالل واحد تطبیق با تغییر نگرش به 
موضوعات نظام کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی در بخش عملیاتی بانک ملی ایران و 
تحوالت پیش آمده در صنعت بانکداری اشاره کرد. انواری در پایان سخنان خود ضمن 
بر شمردن مزایای پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانک ، لزوم شفافیت و بومی سازی 
استانداردهای روز جهانی و بین المللی را از اولویت های برنامه های اداره کل تطبیق و 

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ملی ایران برشمرد.

مبلغ 5۰۰ میلیارد ریال وام فرزند آوری در بانک 
قرض الحسنه مهر ایران پرداخت شد

بانک قرض الحســنه مهر ایران در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیت ابالغی 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و مــاده )1۰( "قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیــت« تا کنون تعداد 13۰۰ فقره وام قرض الحســنه فرزند آوری به مبلغ ۵۰۰ 
میلیارد ریال پرداخت کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، این بانک در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی و حمایت از خانواده های 
ایرانــی و همچنین اجرای جزءدو بند الف تبصره 16 قانون بودجه ســال 14۰1 کل 
کشور، نسبت به پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری اقدام کرد.بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در کمتر از یکماه همگام با سیاست های دولت، بالغ بر 13۰۰ فقره وام قرض 
الحسنه به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.بر اساس قانون، برای فرزندانی 
که از ســال 14۰۰ به بعد به دنیا آمده اند تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری، به ازای 
فرزند اول  2۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم 4۰ میلیون تومان، به ازای فرزند سوم 
6۰ میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم 8۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنج به بعد 
1۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود.تسهیالت فرزندآوری بدون الزام به سپرده گذاری 
و با شــش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط و با کارمزد حداکثر 4 درصد به صورت 
ســاالنه پرداخت می شود و همچنین در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر 
فرزند یک وام تعلق می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می گردد.متقاضیان واجد شرایط برای 
متولدین بعد از یکم فروردین 14۰۰ به بعد و حداکثر تا 2 ســال پس از تولد فرزند، 
https://ve.cbi. می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه )به آدرس

ir/VC/DefaultVC.aspx ( اقدام کنند.
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گزیده خبر

کرملین:
 مذاکرات روسیه و اوکراین هیچ پیشرفتی 

نداشته است
ســخنگوی کاخ کرملیــن با اشــاره به عــدم تمایل 
کی یف بــرای ادامــه دادن مذاکرات صلح با مســکو، 
گفت متهم کردن ارتش روســیه به جنایت جنگی در 
اوکراین غیرقابل قبول است.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری فارس، »دیمیتری پســکوف« ســخنگوی 

ریاست جمهوری روسیه دیروز )چهارشنبه( به ارزیابی تحوالت اخیر در اوکراین 
و مذاکرات میان هیأت های مسکو و کی یف پرداخت.پسکوف طی نشست خبری 
در کرملین گفت: »مذاکرات بین هیأت های روســیه و اوکراین هیچ پیشرفتی 
نداشــته و تمایلی در طرف اوکراینی برای ادامه این مذاکرات را نمی بینیم«.به 
نوشــته خبرگزاری »اســپوتنیک«، وی درباره ادعاهای کشورهای غربی درباره 
حمالت روســیه در اوکراین تاکید کرد: »متهم کردن ارتش روســیه به ارتکاب 
جنایات جنگــی در جریان عملیات ویــژه در اوکراین غیرقابل قبول اســت«.

ســخنگوی کرملین با بیان اینکه رژیم کی یف در جایگاهی نیست که نظامیان 
روس را به جنایت جنگی متهم کند، گفت بسیاری از مواردی که اوکراین درباره 
آنها صحبت می کند جعلی و صحنه ســازی است.بر اساس این گزارش، پسکوف 
در این باره توضیح داد: »ما بیان چنین صحبت هایی را غیرممکن و غیرقابل قبول 
می دانیم. بســیاری از مواردی که اوکرایــن در مورد آنها صحبت می کند جعل 
آشکار اســت. فاجعه آمیزترین آنها صحنه سازی هایی است که به طور منطقی 
توسط کارشناسان ما اثبات شده است. ما مطابق با آن نظرها رفتار می کنیم«.به 
نوشــته وبگاه »ریانووستی«، وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد اینکه آیا 
مذاکرات بین مسکو و کی یف می تواند پس از تسلیم کامل تمام پرسنل نظامی 
اوکراینی مستقر در کارخانه آزوفستال در ماریوپل از سر گرفته شود، پاسخ داد 
که بعید است این فرآیندها به هم مرتبط باشند.این مقام روس در مورد پیشنهاد 
آمریکا برای وضع تعرفه گمرکی بر واردات نفت از روسیه نیز تصریح کرد: »با این 
کار، خریداران نفت روسیه باید مبلغ بیشتری بپردازند یا به دنبال تامین کنندگان 
جایگزین باشند«.پسکوف پیش از این نیز با ابراز نگرانی از تصمیم فنالند و سوئد 
برای عضویت در ناتو، گفت گســترش این ائتالف نظامی، کمکی به امنیت قاره 

اروپا نمی کند. )جزئیات بیشتر(

رهبر کره شمالی مقامات کشورش را در برابر 
کووید-۱۹ به »بی کفایتی« متهم کرد

رســانه های دولتی کره شــمالی دیروز )چهارشــنبه( 
گزارش دادند که رهبر کره شــمالی واکنش کشورش 
را در برابر مقابله با شــیوع کووید-۱۹ »خام و ناپخته« 
خوانــد و از آن جایی که موارد مبتالیان به تب در حال 
افزایش اســت، مقامــات دولتی را بــه »بی کفایتی و 

نارســایی« متهم کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در هفته 
گذشــته هم زمان با شروع شیوع این بیماری، کره شمالی گزارش داد که بیش 
از ۲۳۲ هــزار و ۸۸۰ فرد عالئمی همچون تب را دارند اما اعالم نکرد که نتیجه 
تست کرونا چند تن از افراد مثبت شده است.کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 
در جلسه ای در همین راستا اظهار کرد که کشورش در برابر مقابله با این بیماری 
»خام و ناپخته« اســت و همین امر موجب می شــود که مبــارزه با این بحران 
»پیچیده تر« شود.از ابتدای اعالم رسمی این بیماری در کره شمالی، این کشور 
گــزارش داد که ۱.۷۲ میلیون بیمار با عالئمی همچون تب دســت و پنجه نرم 
می کنند و از بعد از ظهر روز سه شــنبه ۶۲ فوتی گزارش شــده است.رسانه ها 
گزارش دادند، کره شــمالی چند روز پس از تایید اولین شیوع کووید-۱۹ خود، 
هواپیماهایی را برای دریافت تجهیزات پزشکی به چین فرستاده است.کیم جونگ 
اون که پیش تر دستور قرنطینه سراسری در این کشور را صادر کرده بود تا بلکه از 
سرعت گسترش این بیماری در بین جمعیت واکسینه نشده کره شمالی کاسته 
شود، با »ناموفق خواندن« نحوه برخورد مقامات بهداشتی این کشور با شیوع این 

بیماری، روز دوشنبه ارتش را به میدان مبارزه با آن وارد کرد.

اتحادیه اروپا خواستار عدم استرداد آسانژ به 
آمریکا شد

لندن – ایرنا – کمیســر حقوق بشــر اتحادیه اروپا در 
نامه ای به وزیر کشــور انگلیس خواستار عدم استرداد 
جولیان آســانژ بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس به 
آمریکا شد.به گزارش ایرنا از تارنمای شورای اروپا، »دنیا 
میاتوویچ« در این نامه خاطرنشــان کرد که پیامدهای 

گســترده حقوق بشری ناشی از استرداد آســانژ به اندازه کافی مورد توجه قرار 
نگرفته اســت. او همچنین تاکید کرد که کیفرخواست ارائه شده توسط ایاالت 
متحده علیه آســانژ ســؤاالت مهمی را در مورد حمایت از کسانی که اطالعات 
طبقه بندی شده را در جهت منافع عمومی منتشر می کنند، از جمله اطالعاتی 
که نقض حقوق بشــر را افشــا می کند، ایجاد کرده است.کمیســر حقوق بشر 
اتحادیه اروپا هشدار داد که استرداد بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس، تأثیر 
وحشتناکی بر آزادی رســانه ها خواهد داشت و در نهایت می تواند مطبوعات را 
در انجام وظیفه خود به عنــوان تامین کننده اطالعات و ناظر عمومی در جوامع 
دموکراتیــک مختل کند.دادگاه عالی انگلیس پس از ماه ها کش وقوس فروردین 
ماه گذشــته حکم استرداد جولیان آسانژ به آمریکا را صادر کرد.بنیانگذار ویکی 
لیکس به دلیل انتشــار صدها هزار سند فاش شده مربوط به جنگ افغانستان و 

عراق، در آمریکا تحت تعقیب است.

آمریکا متحدانش را به وحدت در مقابله با چین دعوت کرد
وزیر خزانه داری آمریکا انتقاد از اقدامات اقتصادی و تجاری چین را افزایش داده و خواستار آن شد که آمریکا و متحدان اروپایی اش در به چالش کشیدن پکن و تنوع بخشیدن به 
زنجیره تامین، هم گام شوند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا در مجمع اقتصادی بروکسل گفت: منفعت مشترک ما در تشویق چین 
به ترک اقداماتی اقتصادی اســت که به همه ما ضرر زده اســت.او به سیاست های چین در تجارت، سرمایه گذاری، توسعه و اقلیم و همچنین وام هایی اشاره کرد که بار بدهی های 
ناپایدار را بر دوش برخی کشورها بر جای گذاشته است.جنت یلن گفت: همگی باید چین را به ترک اقدامات ناشایسته اش تشویق کنیم. اگر موفق شویم، در یک رقابت برابر با چین 
شانس بیشتری خواهیم داشت که به سود مشاغل و مصرف کنندگان ماست.یلن هشدار داد که کشورهای غربی در زمینه »عنصرهای خاکی کمیاب« بیش از حد به چین وابسته 
هســتند و پکن دارد در برخی محصوالت فناوری ســهم بازار قدرتمندی می سازد و به دنبال سلطه بر حوزه تولید نیمه هادی ها است.وزیر خزانه داری آمریکا گفت که این تحوالت 
ممکن است اقتصادهای بازار-محور و دموکرات را در برابر اهرم قدرت ژئوپلتیک چین آسیب پذیر کند، اما این کشورها می توانند با درونی سازی زنجیره تامین میان کشورهای هم سو 

و متحد، از جمله در حوزه مواد معدنی حیاتی، این خطر را کاهش داده و از بروز اختالل در زنجیره تامین جلوگیری کنند.

مسکو:
 آمریکا، اوکراین را بهانه ای برای 

»جنگی اعالم نشده« علیه روسیه کرد
رئیس شــورای امنیت روســیه گفت، غرب از اوکرایــن به عنوان 
بهانه ای برای ایجاد یک »جنگ اعالم نشــده« علیه مسکو استفاده 
کرده و روســیه را در وضعیتی قرار داد که باید از »استقالل« خود 
دفاع می کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری راشــا تودی، 
نیکوالی پاتروشــف، رئیس شورای امنیت روســیه در جلسه ای با 
هیئت مشاوره علمی این شورا گفت، »بحران ژئوپلتیک بی سابقه« 
کنونــی به دلیل تخریب »معماری امنیــت جهانی و نظام حقوقی 
بین المللی« توســط ائتالف تحت رهبری غرب ایجاد شــده است.

وی افــزود، آمریکا و متحدانش به جای شــرکت در گفت وگوهای 
سازنده با مسکو، به یک »توسعه نظامی-سیاسی به سوی روسیه« 
دست زده، از دولت اوکراین حمایت کرده و کی یف را به »انجام یک 
اقدام خشونت بار در شــرق اوکراین« وا داشتند.به گفته پاتروشف، 
هدف اصلی غرب فراهم کردن شرایطی برای ایجاد یک رژیم تحت 
کنترل غرب در روســیه اســت، »همانطور که پیش از این نیز در 
اوکراین و برخی دیگر کشــورها به آزمایش گذاشته بود«.پاتروشف 
استدالل کرد که تحریم های فعلی و »کارزار جهانی علیه روسیه که 
توسط آمریکایی ها و دست نشانده هایشان اجرا شده ثابت می کند که 
اوکراین به بهانه ای برای ایجاد یک جنگ اعالم نشــده علیه روسیه 
بدل شده است«. او همچنین مدعی شد که »تهاجم« علیه روسیه 

یک بعد ایدئولوژیک دارد.

فاکس نیوز:
کره شمالی احتماال همزمان با تور 

آسیایی بایدن موشک بالستیک شلیک 
می کند

فاکس نیوز گزارش داد، مقامات اطالعاتی ارشد آمریکا نشانه ها دال 
بر اینکه کره شــمالی احتماال در روزهای پیش رو دست به پرتاب 
آزمایشی یک موشک بالستیک قاره پیما می زند، دنبال می کنند.به 
گزارش ایســنا، به نقل از فاکس نیوز، یک منبــع آگاه اعالم کرد، 
برآوردهای فعلی نشــان می دهند که این پرتاب بین دو تا هشــت 
روز آینده انجام می شــود.کاخ ســفید اعالم کرد: جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا آماده است تا روز شنبه به کره جنوبی و روز یکشنبه 
به ژاپن ســفر کند؛ توری که وی در جریــان آن درباره فرصت ها 
بــرای تعمیق روابط امنیتی مهم و حیاتی مان صحبت خواهد کرد.

این منبع به خبرگزاری فاکس نیوز گفت، زمان احتمالی این پرتاب 
برمبنای »حرکت سوخت« شناسایی شده بر روی زمین در داخل 
کره شمالی است.کره شمالی پنجشنبه گذشته به طور آزمایشی سه 
موشک بالستیک به طرف آب های شرقی خود پرتاب کرد.فرماندهی 
هند-اقیانوس آرام آمریکا در بیانیــه ای اعالم کرد: ما از این پرتاب 
موشک بالستیک آگاه هستیم و به همراه متحدان و شرکایمان این 
تحوالت را با دقت دنبال می کنیم. در حالی که ارزیابی کرده ایم که 
این رویداد هیچ تهدید فوری برای پرسنل یا خاک آمریکا و یا حتی 
متحدانمان نیست، اما این پرتاب موشکی بر تاثیرات بی ثبات کننده 
برنامه تســلیحاتی غیرقانونی کره شمالی تاکید دارد.این پرتاب در 
حالی صورت می گیرد که کره شــمالی گرفتار شیوع پاندمی کرونا 

نیز شده است.

اردوغان:

 با پیوستن سوئد و فنالند به ناتو مخالفیم
رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه آنکارا نمی تواند از پیوستن 
کشــورهای حامی تروریســت به ناتو حمایــت کند، گفت 
هیأت های سوئدی و فنالندی زحمت سفر به ترکیه را به خود 
ندهند.به گزارش گروه بین الملــل خبرگزاری فارس، »رجب 
طیــب اردوغــان« رئیس جمهور ترکیه دیروز )چهارشــنبه( 
برای موافقت آنکارا با پیوســتن کشورهای سوئد و فنالند به 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( شرط گذاشت.اردوغان 
طی ســخنرانی در جمع نمایندگان پارلمانی حزب عدالت و 
توسعه گفت: »حمایت ما از گســترش ناتو، به میزان احترام 
گذاشتن اعضای آن به حساسیت های امنیتی ما بستگی دارد. 
ما نمی توانیم بپذیریم که کشــورهای حامی تروریسم به ناتو 
بپیوندند«.به نوشــته خبرگزاری »آناتولی«، وی با اشــاره به 
حمایت های فنالند و ســوئد از شبه نظامیان ُکرد در سوریه و 
ترکیه و همچنین اعضای جنبش گولن، توضیح داد: » نیازی 
به ســفر رسمی مقام های سوئد و فنالند به ترکیه نیست زیرا 

موضع ما روشن است و پیوستن آنها به ناتو را رد می کنیم«.
رئیس جمهور ترکیه دلیل این مخالفت را بدین شکل توضیح 
داد: »ما از سوئد درخواست تحویل دادن تروریست ها را کردیم 
و آنها این درخواســت ما را رد کردند. اکنون ما نیز از پذیرش 

آن درناتو خــودداری می کنیم«.اردوغــان ادامه داد: » اینکه 
ترکیه با عضویت یونان در ناتو موافقت کرد، اشــتباه بود و ما 
نمی خواهیم همان اشتباه را تکرار کنیم«.به نوشته آناتولی، وی 
با درخواست از کشورهای عضو ناتو جهت حمایت از تالش های 
ترکیه برای ایجاد منطقه امن در مرزهای سوریه، تاکید کرد: 
»ما انتظار داریم که متحدانمان افکار و حساســیت های ما را 
در مورد برخی از سازمان های تروریستی درک کنند«.رئیس 
جمهور ترکیه همچنین افزود: »متحدان ما باید درک کنند که 
ما روابط انســانی و مسئولیت هایی در قبال پناهندگان داریم. 
من انتظار دارم که متحدان ناتو حساسیت های امنیتی ترکیه 
را درک کنند«.اردوغــان اضافه کرد: »شــما از ما می خواهید 
که عضویت تان در ناتــو را بپذیریم و در عین حال از تحویل 
تروریست ها به ما خودداری می کنید. ما در حال حاضر در خط 
مقدم کشورهایی هستیم که از فعالیت های ناتو بسیار حمایت 
می کنند، اما این بدان معنا نیســت که ما به هر پیشــنهادی 
بدون تردید بله بگوییم«.پیش از این نیز »دیمیتری پسکوف« 
سخنگوی ریاست جمهوری روســیه با ابراز نگرانی از تصمیم 
فنالند و سوئد برای عضویت در ناتو، گفت گسترش این ائتالف 

نظامی، کمکی به امنیت قاره اروپا نمی کند. 

تهران-ایرنا- جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه آماده است در صورت حمله روسیه به فنالند و سوئد، 
حتی در شــرایطی که آنها منتظر عضویت در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( هستند، از این دو کشور دفاع کند.به گزارش ایرنا، 
تارنمای یورونیوز نوشت: بورل روز سه شنبه در نشست با وزیران دفاع اروپا در بروکسل از تصمیم نهایی این دو کشور منطقه نوردیک برای 
تقاضای عضویت در ناتو استقبال کرد.بورل در پاسخ به سوالی درباره این که در صورت حمله به فنالند و سوئد آیا ماده ۴۲.۷ معاهدات 
اتحادیه اروپا اجرایی می شــود به روشــنی گفت: اگر به خاک کشــوری حمله شود و اگر حمله مسلحانه ای به یکی از اعضای اتحادیه اروپا انجام شود این کشور می تواند از 
دیگران تقاضای کمک کند. بقیه کشورها هم وظیفه دارند در حد توان خود به آن کمک کنند، نه کمتر و نه بیشتر.ماده ۴۲.۷ معاهده لیسبون اتحادیه اروپا که به اصطالح بند 
همبستگی خوانده می شود، تصریح می کند که اگر یک کشور عضو اتحادیه اروپا قربانی تجاوز مسلحانه به قلمرو خود شود، سایر اعضای اتحادیه موظف هستند با تمام قوا به 
آن کمک کنند.انگلیس پیشنهاد ضمانت های امنیتی را به دو کشوری که می توانند عضو جدید ناتو باشند ارائه داده است.فابریس پوتیه، تحلیلگر سیاسی در راسموسن گلوبال 
در این زمینه گفت: پوتین فعال نگرانی در این زمینه ندارد. روشن است که مسکو رویکرد مالیمی را دراین زمینه اتخاذ کرده است. روسیه به وضوح اعالم کرده که از این موضوع 
خوشحال نیست.وی افزود: روسیه تهدید کرده در صورت عضویت این دو کشور برخی اقدامات تکنیکی- نظامی را بکار خواهد بست اما در نهایت آنها این تصمیم سیاسی را 
پذیرفته اند. اما چیزی که روسیه نپذیرفته است و به نظرم پوتین در این زمینه خط قرمز کشیده است، هر نوع قابلیت نیروهای ناتو برای اعزام نیرو به خاک این کشورها است.

   تهران – ایرنا - »لیز تراس« وزیر امورخارجه انگلیس وضعیت اقتصادی این کشــور را با توجه به نرخ تورم 
۹ درصدی در ماه آوریل گذشته بسیار وخیم توصیف کرد.به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز 
با انتشــار این خبر افزود: وزیر خارجه انگلیس  گفت؛ »انگلیس در وضعیت بسیار بسیار دشوار اقتصادی قرار 
دارد«.بنابراین گزارش تورم در انگلیس طی چهار دهه گذشــته به باالترین ســطح خود، ۹ درصد رسید که 

باعث افزایش بی ســابقه بهای مواد غذایی و ســوخت در  این کشور شده است.این گزارش می افزاید: شاخص مصرف در انگلیس طی ۱۲ ماه 
گذشــته منتهی به ماه مارس و بنابر گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، به ۹ درصد رســید این  درحالی بود که در ماه پیش از آن تورم هفت 
درصد اعالم شد، بانک انگلیس هم اکنون تورم برای سال جاری میالدی در این کشور را ۱۰ درصد پیش بینی کرد؛ افزایش تورم  درانگلیس 
از ســال ۱۹۸۹ میالدی بدین سو بی ســابقه بوده است.وزیر خارجه انگلیس دیروز )چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱(در مصاحبه با »اسکای 
نیوز«   با اشاره به این مطلب گفت: ما در وضعیت بسیار بسیار دشوار اقتصادی قرار داریم.وزیر خارجه انگلیس با اشاره به همه گیری ویروس 
کرونا  و جنگ اوکراین به  اســکای نیوز گفت: تردیدی نیســت که وضعیت بسیار دشــوار نه تنها برای تمامی مردم انگلیس بلکه در واقع در 

تمام جهان است.

بورل:

 اتحادیه اروپا آماده دفاع از سوئد و فنالند است
وزیرخارجه انگلیس :

وضعیت اقتصادی این کشور را بسیار وخیم است
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 Cell Reports« بر اســاس مطالعه ای کــه در روز ۱۶ مه در مجلــه
Methods« منتشــر شده اســت، محققان، یک رویکرد ویرایش ژن 

»کریســپر َکــس-CRISPR-Cas۹( »۹( را بــرای ویرایــش ژن در 
سوســک ها توسعه داده اند. این روش ساده و کارآمد با نام »کریسپر 
DIPA-« یا به اختصار )direct parental CRISPR( »مســتقیم والدین

CRISPR« شــامل تزریق مواد به سوســک های بالغ ماده  است که 
در بدن آن ها تخمک رشــد می کند.به گزارش ایســنا و به نقل از 
ســاینس دیلی، »تاکاکی دایمون« )Takaaki Daimon(، نویســنده 
ارشــد این مطالعه از دانشــگاه کیوتو )Kyoto(، می گوید: محققان 
حشره شناس از زحمت های تزریق مواد به تخمک ها خالص شده اند. 
مــا اکنون می توانیم آزادانه تر و به دلخواه ژنوم حشــرات را ویرایش 
کنیــم. در اصل، این روش باید برای بیش از ۹۰ درصد از گونه های 
حشرات کارساز باشــد.رویکردهای فعلی برای ویرایش ژن حشرات 
معموالً نیازمند تزریق ریزمواد به جنین ها در مراحل اولیه است این 
موضوع کاربرد این روش ها را در بسیاری از گونه ها محدود می کند. 
برای مثال، در مطالعات قبلی به دلیل منحصر به فرد بودن سیستم 
تولید مثل سوسک ها، امکان دســتکاری ژنتیکی فراهم نشده بود. 
عالوه بر این، ویرایش ژن حشــرات اغلب به تجهیزات گران قیمت، 
یک مجموعه آزمایشــی خاص برای هر گونه و کادر آزمایشــگاهی 
بســیار ماهر نیــاز دارد. »دایمون« می گوید: مشــکالت روش های 
مرســوم، محققانی را که می خواهنــد ویرایش ژنومی را روی طیف 
گسترده ای از گونه های حشرات انجام دهند، به دردسر انداخته است.

پژوهشگران چینی، نوعی لنز ابداع کرده اند که با دارورسانی خودکار 
می تواند به درمان آب ســیاه کمک کند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
نیو ساینتیست، بررسی جدید پژوهشگران چینی نشان می دهد که 
یک لنز بی ســیم می تواند با نظارت بر افزایش فشار داخل چشم و 
ارســال خودکار دارو در صورت افزایش بیش از حد فشار، به درمان 
آب ســیاه کمک کند.برخی از گزارش ها نشان می دهند که آب سیاه 
حدود ۸۰ میلیون نفر را در سراســر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. 
ایــن بیماری به خاطــر تخلیه ناکافی مایع از چشــم پیش می آید 
که فشــار چشــم را افزایش می دهد و می تواند به عصب بینایی که 
ســیگنال های بینایی را به مغز منتقل می کند، آســیب برساند.این 
عارضه معموال با اســتفاده از داروهایی درمان می شود که به تخلیه 
مایع اضافی چشــم کمک می کنند و به شکل قطره چشمی تجویز 
می شوند، اما به گفته »شی سی« )Xi Xie(، پژوهشگر »دانشگاه سان 
یات سن« )SYSU( چین و همکارانش، ممکن است که افراد به برنامه 
درمانی خود پایبند نباشــند.این گروه پژوهشی، نخستین نمونه از 
یک لنز را طراحی کردند که می تواند فشار چشم را حس کند و در 
صورت نیاز، داروهای آب سیاه را پخش کند. الیه بیرونی لنز دارای ۶ 
صفحه مسی ریز است که به صورت حلقه ای در اطراف مردمک قرار 
گرفته اند و تغییر شــکل چشم ناشی از افزایش فشار چشم را حس 
می کنند. آنتنی که در نزدیکی چشم قرار می گیرد، داده ها را به رایانه 
مجاور منتقل می کند. الیه داخلی لنز که در تماس با قرنیه چشــم 
قرار دارد، با یک داروی کاهش دهنده فشــار به نام »بریمونیدین« 

)Brimonidine( بارگیری می شود.

ویرایش ژن در سوسک ها 
امکان پذیر شد!

لنز هوشمندی که می تواند 
آب سیاه را درمان کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نیروهای اوکراینی در حال هدف قرار دادن مواضع ارتش روسیه در 
اطراف شهر "خارکیف" اوکراین/ رویترز

خودروی چهارنفره، الکتریکی و شهری e-wave X معرفی شد
خریداران بالقوه خودروهای الکتریکی در جریان باشــند که یک محصول شهری، جمع وجور بدون آالیندگی در راه است. خودرویی که 
مشاهده می کنید e-wave X نام دارد و پانل های بدنه آن از پلیمر بازیافتی تولید می شود. سازنده مدعی است این خودروی چهارنفره شعاع 
حرکتی ۲۴۰ کیلومتری خواهد داشت.کار طراحی و تولید این خودرو را استارت آپ آلمانی e.GO Mobile انجام می دهد و شاهد رونمایی 
رسمی آن در برلین بوده ایم. البته باید دانست e-wave X هنوز با خط تولید فاصله دارد و به همین خاطر مشخصات زیادی از آن فعاًل در 
دست نیست. با این وجود کمپانی سازنده می گوید خودروی موردبحث از فریم فضایی آلومینیومی برای ایمنی و هندلینگ بهتر استفاده 
می کند. پوسته بیرونی خودرو که از پلیمر است از مقاومت باالیی سود می برد و بنابراین خط و خش روی بدنه خیلی به چشم نخواهند 
آمد. چراغ های جلوی LED، دوربین دنده عقب، حســگرهای پارک هوشمند و شارژر سریع جزو تجهیزات e-wave X محسوب می شوند.

فعاًل خبری از مدت زمان شــارژ و ظرفیت باتری این خودروی جمع وجور منتشــر نشده است اما همان گونه که گفتیم یک بار شارژ برای 
طی مسافت ۲۴۰ کیلومتری کافی خواهد بود. احتماالً این رقم با انتخاب حالت سواری اکو به دست می آید، حالتی که در کنار دو حالت 

کامفورت و اسپرت وجود دارد. حداکثر قدرت پیشرانه این خودروی کوچک به ۱۰۷ اسب بخار می رسد. 

کلوپ: قهرمانی لیورپول ممکن است
یورگن کلوپ گفته است که اگر جای پپ گواردیوال بود، رقابت برای قهرمانی در لیگ برتر را تمام شده نمی دانست.به گزارش ایسنا  و به 
نقل از ساکرنت، در چارچوب هفته سی و هفتم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال ساوتهمپتون در ورزشگاه سنت مری میزبان لیورپول بود که 
این دیدار با برتری ۲ بر یک تیم کلوپ به پایان رسید. حاال در صورتی که لیورپول بتواند ولورهمپتون را در هفته پایانی رقابت ها شکست 
دهد و منچسترسیتی برابر استون ویال امتیاز از دست دهد، تیم کلوپ به قهرمانی در لیگ می رسد. قهرمانی که به صورت دراماتیک رقم 
خواهد خورد.کلوپ گفت: اگر جای پپ گواردیوال بودم، احساس نمی کردم که رقابت برای قهرمانی در لیگ تمام شده است. ابتدا باید بازی 
خود را ببریم. اینطور نیست که فکر کنیم ولورهمپتون به راحتی برابر ما شکست می خورد. آن ها نیز به دنبال ارائه فوتبال خود هستند و 
ما باید تمام تمرکز خودمان را روی این دیدار بگذاریم. کلوپ ۹ تغییر در تیمش ایجاد کرد و این تاکومی مینامینو بود که توانست گل اول 
تیمش را به ثمر برساند و ماتیپ زننده گل دوم آن ها بود. او در ادامه صحبت های خود گفت: در واقع، من از عملکرد تیمم در این دیدار 
بسیار خوشحالم و باید صادقانه بگویم شگفت زده شدم. حضور بازیکنان ذخیره در این دیدار مانند این است که فراری ها را در پارکینگ 

خانه خود دست نخورده داشته باشید و سپس آن ها را مورد استفاده قرار دهید. 

باغ بهشت بیند بی داغ ااظتنری
آن کش ز رد ردآید ره لحظه چون تو یاری کاریرب صید گاه دولت نگرفته اند رهگز چون بلبل ار بنالم واجب کند کزین سانشااهن هب باز و شاهین زین خوب رتش
رد دامن دل من نگرفته بود خاری وقتی هک بود ما را روزی و روزگاریرب دل گذر نمی کرد این روز انمرادی چون ما ایپدگان را وانگه چنین سواریایمن نمی نشینم، کاسان دهد بکشتن

همچون علف ربآیند از گورم استخوانها
ری بعد از من ار کنی تو رب خاک من گذا

پیشنهاد

چهره روز

 زمان بازیافته
ســرانجام به آخرین جلد – کتاب زمان بازیافته – از 
شاهکار طوالنی مارسل پروســت رسیدیم. این جلد 
شگفتی می آفریند و جالب است بدانید آخرین فصل 
آخرین جلد کتاب در جستجوی زمان از دست رفته 
بعد از اولین فصل اولین جلد کتاب نوشته شده است. 
پروست مابقی رمان را پس از این نوشته است. تردید 
نداشته باشــید هر خواننده ای بعد از اتمام این جلد 
که به معنای اتمام کتاب نیز می باشــد، برای همیشه 
با احترام از مارســل پروست یاد خواهد کرد. آلبرتین 
اســیر شــد، گریخت و در نهایت فوت کرد. اما راوی 
همچنان در ســفر و در جســتجوی زمان از دســت 
رفته اش است. مرگ آلبرتین در جلد قبل باعث خلق 
توصیفات دردناکی شــد که روی هر خواننده ای تاثیر خواهد گذاشت. چه بسا راوی را هم به مرز 
جنون کشاند اما او تقریبا توانسته »فراموش« کند و از این درد هم بگذرد. در این جلد می بینیم 
راوی دوباره سری به محفل دوستان اشرافی خود می زند و در تالش است مرگ آلبرتین را یاد ببرد.

شــبی که زود از ژیلبرت جدا شده بودم در اتاقم در تانسونویل نیمه های شب از خواب بیدار شدم 
و در همان حالت نیمه خواب آلود صدا زدم: »آلبرتین!« )کتاب زمان بازیافته – جلد هفتم رمان در 
جستجوی زمان از دست رفته – صفحه ۳(در ابتدای کتاب زمان بازیافته با ژیلبرت – دختر سوان – 
روبه رو می شویم که همراه با راوی در ویالیی در طرف سوان است. ژیلبرت که در ابتدای این رمان 
حاضر بود و رابطه نزدیکی با راوی داشــت اکنون همسر دوست دوست راوی یعنی روبر دوسن لو 
است. به یاد دارید که طرف سوان هم عنوان جلد اول رمان است و هم به یک منطقه جغرافیایی 

اشاره می کند. به این ترتیب ما در اینجا به نحوی به ابتدای رمان بازمی گردیم. 

اورسن ولز
جرج اورسن وِلْز )انگلیسی: Orson Welles؛   ۶ مه ۱۹۱۵ 
– ۱۰ اکتبر ۱۹۸۵( کارگردان، فیلم نامه نویس، هنرپیشه 
و تهیه کنندهٔ فیلم، تئاتر، رادیو و تلویزیون آمریکایی بود. 
او نخستین بار با اجرای رادیویی جنگ دنیاها اثر هربرت 
جرج ولز در ۳۰ اکتبر ۱۹۳۸ بود که به شهرت رسید. آن 
هم به این دلیل که عده ای از شــنوندگان به تصور اینکه 
با یک خبر واقعی )از حملــهٔ بیگانگان فضایی از مریخ( 
مواجه شده اند، وحشت کرده بودند.در اواسط دههٔ ۱۹۳۰ 
دو اقتبــاس تئاتری او به نام هــای وودو مکبث و روایت 
نمادگرایانهٔ جولیوس ســزار در نیویورک شهرت یافتند. 
وی در سال ۱۹۴۱ کارگردانی، تهیه کنندگی و بازیگری 
در فیلم همشــهری کین را به عهــده گرفت و ضمناً به 
عنوان نویســنده نیز در آن همکاری داشت. همشهری کین در بیشتر لیست های سایت های نقد فیلم، 
جزو ۱۰۰ فیلم برتر تاریخ سینما محسوب می شود.بقیهٔ دوران کاری او به دالیل گوناگونی مانند کمبود 
بودجه، دخالت بی جای استودیوها، چه در اروپا و چه در بازگشت کوتاه مدت او به هالیوود زیاد با موفقیت 
روبرو نبود. با همهٔ این مشــکالت اتلو برندهٔ نخل طالیی جشنوارهٔ کن ۱۹۵۷ گردید و نشانی از شر نیز 
به جایزهٔ برتر جشــنوارهٔ جهانی بروکسل نائل آمد. از دید خود ولز دو فیلم محاکمه و ناقوس های نیمه 
شــب بهترین فیلم هایش بودند. اگرچه ولز توسط استودیوهای بزرگ به حاشیه رانده می شد، اما او در 
واقع یک بازیگر پول ساز بود.در سال های واپسین زندگی، ولز در حالیکه فقط به وسیلهٔ بازیگری، تبلیغات 
و صداگذاری امرار معاش می کرد، با یک اســتودیوی هالیوودی به علت ســرمایه گذاری نکردن بر روی 
پروژه های فیلم مســتقلش وارد منازعه شد. در سال ۱۹۷۵ او سومین نفری بود که پس از جان فورد و 

جیمز کاگنی، جایزهٔ یک عمر فعالیت را از بنیاد فیلم آمریکا )اِی اِف آی( دریافت می کرد. 

فرهنگ

ابوالفضل پورعرب که سالهاست در سینما کم کار شده، 
پس از مدت ها با فیلمی جدید روی پرده ســینماها 
دیده خواهد شد.به گزارش ایسنا، از دیروز چهارشنبه 
۲۸ اردیبهشــت ماه یــک فیلم جدید بــه نام »چند 
میگیری گریه کنی۲« راهی اکران شــده است. البته 
قرار بود »علف زار« هم همراه با این فیلم نمایش داده 
شــود که چند روزی به تعویق افتاد.»چند می گیری 
گریه کنی۲« به کارگردانی علی توکل نیا ساخته شده 
در حالی که نسخه اول آن سال ۱۳۸۴ به کارگردانی 
شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی و حسن توکل نیا 
تولید شــده بود.در نســخه قبلــی بازیگرانی حضور 
داشتند که برخی از آن ها دیگر در سال های گذشته از 
دنیا رفته اند مثل منوچهر نوذری، نیکو خردمند، محمود بهرامی و کریم اکبری مبارکه، اما در هر دو 
قسمت ابوالفضل پورعرب بازی کرده است.این ستاره سال های دور سینما آخرین بار فیلم »به وقت 
خماری« محمدحسین لطیفی را در سال ۱۳۹۷ روی پرده داشت، در حالی که دو فیلم »کاناپه« 
و »غیبت موجه« او هنوز اکران نشده و البته »کاناپه« مهر و موم محکمی با عنوان توقیف خورده 
اســت.پورعرب در طول سه دهه فعالیت، در بیش از ۴۰ فیلم سینمایی بازی کرده که بسیاری از 
آن ها از جمله آثار درخشــان و به یادماندنی ســینمای ایران هستند مثل عروس، نرگس، چهره، 
غریبانه و دســت های آلوده.در فیلم »چند می گیری گریه کنی ۲«  از بازیگران معروف و جوان تر 
سینما خبری نیست و به جز پورعرب، به حامد آهنگی، حمید لوالیی، عباس جمشیدی فر، اسداهلل 

یکتا، مهران رجبی و گیتی معینی می توان اشاره کرد.

بازگشت ابوالفضل پورعرب با یک 
فوتبالیست بر پرده سینما


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

