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سخنگوی ارشد نیروهای مسلح آمریکا و رژیم صهیونیستی را کانون برنامه ریزی برای انجام اقدامات تروریستی در جهان دانست و گفت: ابعاد ترور شهید صیادخدایی 
در دســت بررسی است و نتیجه اعالم می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در حاشیه مراسم گرامیداشت 
چهلمین سالگرد آزادسازی خرمشهر که در ستاد فرماندهی کل انتظامی کشور برگزار شد، با بیان اینکه ایران قربانی ترور است و حدود ۱۷ هزار نفر از مردم کشورمان 
توسط دشمنان ترور شدند، اظهار داشت: ترور روز گذشته در تهران نشان می دهد ادعایی که آمریکایی ها و متحدان آنها در خصوص حقوق بشر دارند، کذب است و 

ما قربانی ترور هستم.وی ادامه داد: از دید ما، آمریکا و رژیم صهیونیستی مرکز و کانون برنامه ریزی و سیاست گذاری....
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سردار شکارچی:
ابعاد ترور سردار شهید »صیادخدایی« در دست بررسی است
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احتمال گرفتاری80 تن زیر آوار 
 مرگ ۴ تن در ریزش ساختمان

۱۰ طبقه در آبادان

آخرین خبرها از ریزش ســاختمان ۱۰ طبقــه در آبادان حاکی از 
آن اســت که تاکنون چهار تن کشته شــده و احتماال ۸۰ تن نیز 
در زیرآوار محبوس شــده اند.مجتبی خالدی در گفت وگو با ایسنا، 
در این باره اظهار کرد: حوالی ســاعت ۱۲:۵۰ دیروز یک ساختمان 
۱۰ طبقه تجاری-اداری در آبادان در معرض ریزش قرار گرفته بود 
که مدتی بعد بخشــی از آن دچار ریزش شد.  وی ادامه داد: در پی 
اعالم این حادثه به اورژانس، بالفاصله پنج دستگاه آمبوالنس و یک 
دســتگاه اتوبوس آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد که در حال 
حاضر نیز در محل مســتقر هستند. همچنین تیم هایی از اورژانس 
اهواز نیز به محل اعزام شــدند.  سخنگوی سازمان اورژانس کشور 
با بیان اینکه دیگر نیروهای امدادی نیز در محل حضور دارند و در 
حال حاضر عملیات ادامه دارد، گفت: در این حادثه تاکنون یک تن 
جان خود را از دســت داده و چهار نفر نیز مصدوم شدند که افراد 

مصدوم به مراکز درمانی منتقل شده اند.  
وی اضافه کرد: علت ریزش این ساختمان در حال بررسی است.

همچنین مهدی ولیپور، رییس سازمان امدادونجات جمعیت هالل 
احمر نیز درباره این حادثه به ایســنا، گفت:  این حادثه در ســاعت 
۱۲:۳۰ دوم خرداد ماه به هالل احمر نیز اطالع داده شد و گزارش 
اولیه آن حاکی از ریزش ســاختمان تجاری ۱۰ طبقه متروپل در 
شهرســتان آبادان منطقه ته لنجی امیری بــود. وی با بیان اینکه 
چهار تیم امدادی از شهرســتان های خرمشهر، ماهشهر و شادگان 
همراه با دو تیم سگ های زنده یاب و خودروهای ست نجات به محل 
حادثه اعزام و عملیات تخلیه و ایمن سازی صحنه آغاز شد، گفت: 
تیم واکنش سریع استان و همچنین بیش از ۵۰ نیروی امدادی از 

شهرهای همجوار برای اعزام به محل حادثه آماده باش هستند.
ولیپــور اضافه کرد:  عالوه بر آن یک بالگرد، هفت خودروی نجات و 
پنج تیم تخصصی جســت وجو و نجات و سگ های زنده یاب برای 
امدادرسانی به محل اعزام شده اند.بر اساس اعالم امدادگران حاضر 

در محل، احتمال محبوس شدن افرادی در زیر آوار وجود دارد.

احتمال گرفتاری 80 نفر زیر آوار 
مهدی ولیپور، رییس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر در 
تشریح آخرین وضعیت امدادرسانی به این حادثه تا ساعت ۱۵ نیز 
به ایسنا گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته ازسوی تیم های 
جمعیت هالل احمر و گزارش های رسیده از شاهدان عینی حادثه،  
احتماال ۸۰ نفر زیر آوار گرفتار هستند. به گفته وی به دلیل اینکه 
ســاختمان دوم مجاور هم شرایط ناپایداری دارد و احتمال ریزش 

وجود دارد، عملیات امدادرسانی به سختی در حال انجام است.

آمادگی شهرداری تهران برای کمک به آبادانی ها
  این در حالیســت که سخنگوی شهرداری تهران از اعالم آمادگی 
مدیریت شهری برای اعزام نیرو به آبادان خبر داد و به ایسنا گفت: 
تیم های آماده مجموعه آتش نشــانی و ستاد بحران، آمادگی این را 
دارند که در صورت نیاز مدیریت شــهری آبادان و موافقت شورای 

شهر تهران به کمک نیروهای امدادی در آبادان بشتابند.

افزایش شمار قربانیان به 4 تن
مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور نیز حوالی ساعت 
۱۵:۱۵ به ایسنا اعالم کرد که تا کنون چهار تن جان باختند و ۲۵ 
نفر مصدوم شدند. امدادرسانی همچنان ادامه دارد.سرهنگ حسین 
زلقی، فرمانده انتظامی آبادان نیز در پی این حادثه از مردم خواست 
در محل حادثه حاضر نشوند و از ورود به محدوده خیابان امیری و 

معابر منتهی به آن خودداری کنند

وزیر بهداشت در مجمع بهداشت؛
آمادگی در مقابل تهدیدات بهداشتی

وزیر بهداشت، با بیان اینکه نگرانی از بابت بیماری آبله میمون نداریم، گفت: هنوز موردی از ابتالی قطعی 
در ایران تشخیص داده نشده است.به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در حاشیه هفتاد و پنجمین 
مجمع بهداشت جهانی، افزود: مجمع بهداشت جهانی هنوز وارد مسئله بیماری آبله میمون نشده است اما 
چیزی که مســلم است؛ به خاطر ارتباط کشــورها با هم و رفت و آمد مسافران، به همکارانمان آماده باش 
داده ایم.وی با بیان اینکه در حال مطالعه و بررسی بیماری آبله میمون در کشور هستیم، گفت: فعاًل خیلی 
در کشور نگرانی از این بابت نداریم و هنوز موردی از ابتالی قطعی در ایران تشخیص داده نشده است.وزیر 
بهداشــت تصریح کرد: زیرساخت های بومی مهیا شده برای تولید واکسن کرونا در کشور می تواند در مقابل 

دیگر تهدیدات بهداشتی نیز به کار آید که از جمله آنها بیماری آبله میمون است.

راه های انتقال آبله میمون
شروع بیماری با عالئم سرماخوردگی

یک فوق تخصص مراقبت های ویژه، با عنوان این مطلب که آبله میمون یک بیماری جدید نیست و در سال 
های دور شناسایی شده بود، به تشریح راه های انتقال این ویروس پرداخت.نوید شفیق، در گفتگو با خبرنگار 
مهر، گفت: انتقال آبله میمون از انسان به انسان، از طریق ترشحات تنفسی بزرگ منتقل می شود. بنابراین بر 
عکس کرونا، قابل انتقال از هوا نمی باشد، و فقط از روابط و تماس های نزدیک منتقل می شود.وی افزود: البته 
این احتمال وجود دارد که این ویروس از طریق ارتباط جنسی نیز منتقل شود.وی ادامه داد: از همین رو الزم 
است نسبت به روابط نزدیک مراقب باشیم.فوق متخصص مراقبت های ویژه، به عالئم آبله میمون اشاره کرد 
و افزود: در ابتدا به شکل سرماخوردگی و آنفلوانزا نمایان می شود، و بعد از ۶ تا ۱۲ روز، با بزرگ شدن غدد 
لنفاوی، بثورات پوستی به شکل آبله بروز می کند.وی گفت: به نظر می رسد آبله میمون نتواند مثل پاندمی 
کرونا شیوع پیدا کند، اما چون خاطره خوبی از کووید ۱۹ نداریم، نگران آبله میمون می شویم.دکتر شفیق در 
ارتباط با میزان مرگ و میر ناشی از آبله میمون، افزود: میزان مرگ و میر آبله میمون خیلی زیاد نیست، اما 
اگر موارد ابتالء افزایش یابد، قطعاً تعداد مرگ و میرها نیز بیشتر خواهد شد.وی با اشاره به وضعیت بیماری 
آبله میمون در اروپا، گفت: شرایط کشور ما مثل اروپا نیست و بعید می دانم موارد ابتالء در ایران، زیاد شود.

۷ فوتی و شناسایی ۲۶۸ بیمار جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی ۲۴ ســاعت گذشته ۲۶۸ بیمار جدید کووید ۱۹ در کشور شناسایی 
شدند و متاسفانه هفت نفر نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز 
۲ خردادماه ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۶۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی و ۶۸ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۰ 
هزار و ۳۲۱ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۲۸۱ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون 

۳۵ هزار و ۷۹۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

تهران- ایرنا- مراسم استقبال رسمی »هیثم بن طارق آل سعید« سلطان 
عمان از رئیس جمهور کشورمان در کاخ العلم برگزار شد.به گزارش حوزه 
دولت ایرنا، آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« که به منظور دیداری رسمی به 
عمان سفر کرده است، در کاخ العلم مورد استقبال رسمی »هیثم بن طارق 
آل سعید« سلطان این کشور قرار گرفت.در مراسم استقبال رسمی، پس از 
قرار گرفتن رئیس جمهور و سلطان عمان در جایگاه مخصوص، سرود ملی 
دو کشور نواخته شد و ســپس رؤسای دو کشور از یگان تشریفات حاضر 
در مراســم سان دیدند و مقامات همراه را به یکدیگر معرفی کردند.در این 
مراسم به افتخار رئیس جمهور کشورمان و هیأت عالی رتبه همراه وی ۲۱ 
گلوله توپ شــلیک شد.پس از استقبال رسمی ســلطان عمان از آیت اهلل 
رئیســی، ابتدا مذاکرات مشــترک هیأت های عالی رتبه دو کشور برگزار 
می شود و سپس رؤسای دو کشور با یکدیگر دیدار و گفت وگو خواهند کرد.

رئیس جمهور در ضیافت رسمی سلطان عمان حضور یافت
تهران- ایرنا- رئیس جمهوری اســالمی ایران در ضیافت ناهار رسمی به 
میزبانی »هیثم بن طارق آل ســعید« سلطان عمان در کاخ العلم حضور 
یافت.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« 
دیروز دوشــنبه دوم خرداد به دعوت رسمی پادشاه عمان در صدر هیأتی 
بلندپایه و برای ســفری یک روزه به این کشور سفر کرد  و  در کاخ العلم 

مورد استقبال رسمی »هیثم بن طارق آل سعید« سلطان این کشور قرار 
گرفت.مالقات رسمی در کاخ العلم و دیدار دوجانبه با »هیثم بن طارق آل 
سعید« ســلطان عمان، مالقات با معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه، 
دیدار اعضای هیأت های دو کشــور و امضای چند سند همکاری، دیدار با 
ایرانیان مقیم و دیدار با تجار و فعاالن اقتصادی عمانی از جمله برنامه های 
ســفر آیت اهلل رئیسی به این کشور است. پیش از دیدار آیت اهلل رئیسی با 
سلطان عمان؛ وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و این کشور در 
کاخ العم با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.اهداف این سفر ارتقای روابط 
در حوزه های تجارت، حمل و نقل، انرژی، گردشگری و به ویژه گردشگری 
ســالمت تصمیم و اراده مشترک تهران - مسقط است.این پنجمین سفر 
خارجی آیت اهلل رئیســی در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم و نخستین 
سفر رئیس جمهوری اســالمی ایران به عمان در دوره سلطان جدید این 
کشور اســت.رئیس جمهور پیش از این در راستای تقویت روابط ایران با 
کشــورهای منطقه، به تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و قطر سفر کرده 
بود.پیشتر در راستای ایجاد زمینه های گسترش روابط اقتصادی و تجاری 
ایران و عمان، هیأتی ۵۰ نفره از تجار و فعاالن اقتصادی ایران هفته گذشته 
به این کشور سفر کردند. آیت اهلل رئیسی دقایقی قبل در ادامه برنامه های 
سفر امروز خود به مســقط، در ضیافت ناهار رسمی »هیثم بن طارق آل 

سعید« سلطان عمان در کاخ العلم حضور یافت.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به طرح اقتصادی دولت در خصوص نحوه توزیع یارانه 
و ارز ترجیحی، به تمامی مسئوالن قضائی از جمله دادستان کل و دادستان های 
گفت که یاری گر دولت باشند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه 
قوه قضائیه، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، روز دوشنبه ۲ خرداد در 
جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت ایام شهادت امام جعفر 
صادق )ع( و گرامیداشــت سالروز آزادسازی خرمشهر، شهادت پاسدار سرافراز 
مدافع حرم شهید صیادخدایی را تبریک و تسلیت گفت و اظهار کرد: همانطور 
که دادســتان تهران و رئیس کل دادگستری استان تهران ورود کرده و دستور 
داده اند باید هر چه ســریع تر دســتگاه های امنیتی و اطالعاتی، عوامل و افراد 
جانی چه در این قضیه و چه در قضیه های مشابه را شناسایی کنند تا محاکمه 

و مجازات آنها انجام گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به طرح اقتصادی دولت در خصوص نحوه 
توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به تمامی مســئوالن قضائی از جمله دادستان کل 
و دادستان های سراسر کشــور بار دیگر دستور داد که دولت را در اجرای این 
قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند.رئیس قوه قضائیه گفت: مسئولین و 
غیر مســئولین در مورد گرانی ها و ناهنجاری های بازار کلی گویی نکنند.وی 
در همین راســتا افزود: همگان این مهم را در نظر داشته باشند که باید طرح 
مزبور به نحوی اجرا شود که مردم بخصوص دهک های پایین جامعه کمترین 
آســیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگی شان بیش از پیش تحت تأثیر 
قرار نگیرد.»امنیت و آرامش مردم باید به طور کامل تأمین شود«؛ این دستور 
مهم قاضی القضات در جریان نشست امروز بود؛ رئیس عدلیه در همین راستا به 
دادستان های سراسر کشور دستور داد که شناسایی جریان های سازمان یافته و 
عوامل گروهک های ضد مردم و ضدنظام را از دستگاه های اطالعاتی و امنیتی 

با جدیت مطالبه کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست دیروز به رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
دســتور داد که نحوه اجرای »قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت« از 

سوی دستگاه های مسئول را با توجه به اهمیت و حساسیت مقوله »جمعیت« 
با جدیت پیگیری و دنبال کند.رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به تکالیف 
وزارتخانه هایی نظیر »بهداشــت« و »راه و شهرســازی« و سایر دستگاه ها در 
خصوص تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های ناظر بر »قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت« در بازه های زمانی ۳ تا ۶ ماهه اشاره کرد و گفت: 
حســب گزارش واصله از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت باید یک آئین نامه و 
۴ دســتورالعمل در خصوص قانون مزبور تهیه می کرد که این امر انجام نشده 
اســت؛ همچنین وزارت راه و شهرســازی نیز مکلف به تدوین یک آئین نامه و 
دســتورالعمل هایی در این خصوص بود که این مهم نیز صورت نگرفته است؛ 
عالوه بر اینها بیمه و برخی دستگاه های دیگر نیز در این زمینه تکالیف داشتند.

وی با تاکید بر اینکه باید اجرای »قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« 
با جدیت پیگیری شود و چنانچه در اجرای آن مشکالت و موانعی وجود دارد 
با مساعدت و هم افزایی مرتفع شود، گفت: سازمان بازرسی به دستگاه هایی که 
در مدت مقرر اقدام به تهیه آئین نامه و دستورالعمل های ناظر بر اجرای قانون 
مزبور نکرده اند، تذکر داده اســت اما نباید به صرف تذکر اکتفا کرد و چنانچه 
الزم اســت باید موضوع را به دفتر رئیس جمهور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
هم اعالم کرد.مقوله »خودرو« از دیگر موضوعات مطرح شــده از سوی رئیس 
عدلیه در جریان نشســت امروز شــورای عالی قوه قضائیه بود؛ رئیس دستگاه 
قضا در همین زمینه با اشــاره به اجازه سال گذشته »شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا« در خصوص تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو و سلب این 
امر از »شورای رقابت« بنا بر پیشنهاد وزارت مربوطه، اظهار کرد: وزارت مربوطه 
در ســال گذشته اعالم کرد که با تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو، ظرف یک 
سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش می یابد اما در سال ۱۴۰۰ شاهد 
کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ علی ایحال ضرورت دارد 
این موضوع با اهتمام ویژه دنبال شود چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده 

گذشته است.

رئیس قوه قضائیه انتقاد کرد؛

مسئولین و غیر مسئولین درباره گرانی ها کلی گویی نکنند

سردار شریف در واکنش به جنایت تروریستی؛

گروه های تروریستی به سزای عمل خود خواهند رسید
خاموشی چقدر نزدیک است؟

وزارت اقتصاد اعالم کرد

پرداخت ۷000 میلیارد وام بدون ضامن

سخنگوی صنعت برق گفت: از هفته گذشته ۹ درصد به مصرف برق کشور اضافه شده یعنی عددی حدود ۴۵۰۰ 
مگاوات نیاز مصرف برق کشــور افزایش داشته است اما با این حال در شرایط فعلی شرایط مساعد است.مصطفی 
رجبی مشهدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه با توجه به نیروگاه هایی که در مدار تولید قرار گرفته اند و تعمیراتی 
که زودتر انجام شده، وضعیت تامین برق حرارتی نیز بهتر از قبل است، اظهار کرد: علیرغم اینکه امسال به دلیل 
خشکســالی با کاهش پنج درصدی ذخایر آبی نســبت به سال گذشته مواجهیم، تعمیرات نیروگاه های برقابی به 
صورت ۱۰۰ درصد اتمام یافته و همه واحدها آماده تولید هستند.وی افزود: با این اوصاف تمام برنامه ریزی ها به این 
شکل است که با حداقل محدودیت ها امسال را پشت سر بگذاریم و بر اساس تدابیری که پیش بینی شده عالوه بر 

ارتقاء وضعیت تولید نیروگاه های موجود....

جدیدترین اظهارنظر درباره افزایش 
حقوق بازنشستگان

سازمان جهانی بهداشت: 

در کاخ العلم مسقط؛جهان در معرض چالش های هولناکی است

»رئیسی« مورد استقبال رسمی »آل سعید« قرار گرفت

4

6

3

۷

2

2

تجارت ۱.۳ میلیارد دالری ایران و عمان
تجارت غیرنفتی ایران و عمان در سال گذشته به ۱.۳ میلیارد دالر رسیده 
که رشــد ۵۳ درصدی داشته است.به گزارش ایسنا، سید روح اله لطیفی - 
ســخنگوی گمرک ایران- در آستانه سفر رئیس جمهور به عمان، جزئیات 
تجارت غیرنفتی دو کشور را تشریح کرد.طبق این گزارش، تجارت غیر نفتی 
ایران در ســال ۱۴۰۰ با  عمان چهار میلیون و ۱۹۰هزار تن کاال به ارزش 
یک میلیارد و ۳۳۵میلیون و ۵۰۰ هزار دالر بوده که نســبت به سال قبل 
۲۷درصد در وزن و ۵۳درصد در ارزش افزایش داشــته است.سهم صادرات 
ایــران به عمان از ایــن میزان تجارت  دو میلیــون و ۲۸۳هزار تن کاالی 
ایرانــی  به ارزش ۷۱۶میلیون دالر بود که با رشــد ۱۴درصدی در وزن و 
۶۳درصدی در ارزش همراه بوده اســت.مهمترین اقالم صادراتی ایران به 
عمان در سال گذشته، شــامل قیر، اوره، محصوالت آهنی، میوه و تره بار، 
مصالح ساختمانی، خشکبار، مواد غذایی، شیرینی و شکالت و لوازم خانگی 
بوده اســت.اما واردات ایران از عمان، یک میلیــون و ۹۰۷هزار تن کاال به 
ارزش ۶۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر بوده که ۴۹ درصد در وزن و ۴۳درصد 

در ارزش افزایش داشته است.
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جزییات ترور یکی از پاسداران مدافع حرم در تهران
روابط عمومی کل ســپاه در اطالعیه ای از شــهادت مدافع سرافرازحرم » سرهنگ پاسدار صیاد خدایی« در اقدام تروریستی ضد انقالب و عوامل وابسته به 
استکبار جهانی خبر داد.به گزارش تسنیم، یک منبع آگاه از ترور یکی از مدافعان حرم در خیابان مجاهدین اسالم تهران خبر داد و گفت: این حادثه حوالی 
ســاعت 16 امروز در یکی از کوچه های فرعی خیابان مجاهدین اســالم رخ داده و دو نفر موتور سوار با شلیک 5 گلوله، یکی از مدافعان حرم را به شهادت 
رساندند.بنا بر این گزارش،  این ترور در نزدیکی منزل این شهید و در هنگامی که وی قصد ورود به منزل خود را داشته به وقوع پیوسته است.ضاربین تحت تعقیب نیروهای امنیتی 
هستند.مجاهد مدافع حرم، شهید »صیاد خدایی « پس از سال ها مجاهدت امروز در مقابل منزلش ترور شد  و به شهادت رسیدوی در حالی ترور شد که در داخل با ماشین خود 
)پراید سفید( در مقابل منزل مسکونی اش قرار داشت.همسر وی اولین فردی بود که با پیکر این شهید مدافع حرم روبرو شد. تصویری از شهید صیاد خدایی از مدافعان حرم که 

امروز توسط راکبین موتور سیکلت به شهادت رسید .

گزیده خبر
سردار شریف در واکنش به جنایت تروریستی؛

گروه های تروریستی به سزای عمل خود 
خواهند رسید

ســخنگوی ســپاه گفت: تفاله های گروهک های تروریستی وابسته به استکبار 
وصهیونیسم جهانی به ســزای اعمال خود خواهند رسید.به گزارش خبرگزاری 
مهر، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در واکنش 
به جنایت تروریستی عصر روز گذشته )یک شنبه( عوامل استکبار و صهیونیسم 
جهانی، ضمن تبریک و تســلیت شهادت سردار رشــید اسالم صیاد خدایی به 
محضر رهبر معظم انقالب، خانواده معظم و آحاد همرزمان این شــهید، گفت: 
این شــهید گرانقدر عمر خود را در مجاهدت بــرای حضور در صحنه های نیاز 
کشــور و نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران و صیانت از استقالل و امنیت 
ملت و میهن عزیزمان سپری کرد و سرانجام در اوج مظلومیت هدف کینه اجیر 
شدگان سرویس های اطالعاتی نظام سلطه و صهیونیسم جهانی قرار گرفت.وی 
افزود: قطعاً دشمن با ارتکاب اعمال جنایت کارانه علیه ملت ایران و امت اسالمی 
به ویژه مجاهدان و رزمندگان دالور و پیشــتاز حاضــر در میدان امنیت، راه به 
جایی نخواهد برد و شــهادت سردار سرافراز صیاد خدایی؛ عزم و اراده پاسداران 
انقالب در صیانت از امنیت و اقتدار ملی و مقابله قاطع با دشمنان این سرزمین 
به ویژه رژیم تروریســتی آمریکا و رژیم جعلی، جنایتکار و موقتی صهیونیستی 
را مســتحکم تر می سازد.سردار رمضان شریف با تاکید بر اینکه اراذل و اوباش و 
تفاله های گروه های تروریستی وابسته به استکبار و صهیونیسم جهانی به سزای 
عمل جنایت کارانه خود خواهند رســید تاکید کرد: شهادت سردار خدایی عزم 
پاسداران انقالب برای دفاع از امنیت، استقالل و منافع ملی و مقابله با دشمنان 

ملت ایران را مستحکم تر می سازد.

علی باقری:
رایزنی مستمر و تبادل تجربیات میان 

ایران و بلغارستان ضرورت دارد

معاونین سیاسی وزارت امور خارجه ایران و بلغارستان بر لزوم 
رایزنی مستمر و تبادل تجربیات متقابل در زمینه های مختلف 
از جمله مســائل و پیامدهای ناشــی از پذیــرش مهاجران و 
پناهندگان تاکید کردند.به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری 
معاون سیاســی وزارت امور خارجه ضمن دیدار »ولیســالوا 
پترووا« معاون وزیر امور خارجه بلغارســتان و هیئت همراه با 
تاکید بر اراده دولت جمهوری اسالمی ایران در زمینه توسعه 
بیشتر مناسبات با بلغارستان به ویژه در حوزه اقتصاد و تجارت 
اظهار داشت: هرگونه مشــکل یا مانع در این خصوص باید با 
تالش متقابل هر دو کشــور و به خصــوص با پیگیری وزارت 
خانه های امور خارجه بر طرف شود.معاون سیاسی وزارت امور 
خارجه با اشاره به جایگاه سنتی مناسبات و سابقه همکاری های 
دو کشور، آمادگی جمهوری اسالمی ایران متناسب با امکانات 
و ظرفیت های موجود و نیز پذیرش ســرمایه گذاری آن کشور 
در ایران برای ارتقا سطح همکاری های تخصصی را مورد تاکید 
قرار داد.طرفین در ایــن دیدار ضمن مرور تحوالت منطقه ای 
و بین المللی بر لزوم رایزنی مستمر و تبادل تجربیات متقابل 
در زمینه های مختلف از جمله مســائل و پیامدهای ناشــی از 
پذیرش مهاجران و پناهندگان تأکید کردند.ولیسالوا پترووا نیز 
در این دیدار با اشاره به پیشینه 1۲5 ساله روابط دیپلماتیک 
ایران و بلغارستان، عضویت کشورش در اتحادیه اروپا را فراهم 
آورنده زمینه های بیشــتر برای همکاری دو کشــور افزون بر 
روابط دوجانبه دانســت و بر اهمیت برقراری پرواز مســتقیم 
میــان صوفیه و تهران به عنوان تســهیل کننــده ارتباطات 
مردمی، تجاری و کالن روابط فیمابین تاکید کرد.معاون وزیر 
امور خارجه بلغارســتان با ابراز خرسندی از سفر به کشوری 
با ســابقه تمدنی و فرهنگی هم چون ایران آمادگی کشورش 
را برای برگزاری بیســتمین کمیســیون مشــترک اقتصادی 
دو کشــور در نیمه دوم ســال جاری در تهــران اعالم کرد و 
بــر حوزه های فرهنگ، ورزش و جوانان به عنوان زیرســاخت 
روابــط دیرینه دو کشــور که می توانند هم چنان به توســعه 
بیشتر مناسبات دیپلماتیک و دیگر زمینه های روابط مساعدت 

نمایند، تاکید کرد.

سردار شکارچی:

ابعاد ترور سردار شهید »صیادخدایی« در دست بررسی است
سخنگوی ارشد نیروهای مســلح آمریکا و رژیم صهیونیستی را 
کانــون برنامه ریزی بــرای انجام اقدامات تروریســتی در جهان 
دانست و گفت: ابعاد ترور شــهید صیادخدایی در دست بررسی 
است و نتیجه اعالم می شــود.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار 
ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح در حاشیه 
مراســم گرامیداشت چهلمین سالگرد آزادسازی خرمشهر که در 
ستاد فرماندهی کل انتظامی کشور برگزار شد، با بیان اینکه ایران 
قربانی ترور اســت و حدود 1۷ هزار نفر از مردم کشورمان توسط 
دشــمنان ترور شدند، اظهار داشــت: ترور روز گذشته در تهران 
نشان می دهد ادعایی که آمریکایی ها و متحدان آنها در خصوص 
حقوق بشر دارند، کذب است و ما قربانی ترور هستم.وی ادامه داد: 
از دید ما، آمریکا و رژیم صهیونیستی مرکز و کانون برنامه ریزی و 
سیاست گذاری برای انجام اقدامات تروریستی در جهان هستند.

سردار شکارچی با اشاره به ترور شهید صیادخدایی در روز گذشته 
گفت: معموالً دشمنان انقالب اسالمی از هر طیفی دچار استیصال 
می شــوند و زمانی که همه راه ها را به روی خود بسته می بینند، 
دست به اقدامات تروریســتی می زنند که این هم یکی از همان 
اقدامات است.سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: 
ترور یک موفقیت برای دشــمنان انقالب اســالمی نیست، بلکه 
یک شکست برای آن هاست.وی تأکید کرد: آن ها مطمئناً با ترور 

جوانان این کشــور راه به جایی نخواهند برد و حتماً در پس این 
ترورها با شکست های مفتضحانه ای روبه رو خواهند شد.سخنگوی 
ارشد نیروهای مسلح اظهار داشت: ابعاد این ترور در دست بررسی 
اســت و نیروهای امنیتی کشــور این موضوع را دنبال می کنند؛ 
نتیجه بررســی ها هــم متعاقباً اعالم خواهد شــد.وی همچنین 
درخصوص حمله موشکی ایران به مقر رژیم صهیونیستی در اربیل 
عراق و بیانیه سپاه مبنی بر پاسخ شدید ایران به اقدامات اسرائیل 
گفت: رژیم صهیونیســتی این را تجربه کرده که هرگاه مواجهه 
مســتقیم با ما داشته باشــد، بدون اینکه چیزی را پنهان کنیم، 
خیلی شــفاف اعالم می کنیم؛ ما رژیم صهیونیستی را یک رژیم 
شرور و ناامن کننده منطقه و ارباب او آمریکا را ناامن کننده جهان 
می دانیم.سردار شکارچی تصریح کرد: ملت و دولت ها بدانند که 
اســرائیل در هر منطقه ای حضور پیدا کند با خود ناامنی خواهد 
آورد و رژیمــی که نمی تواند امنیت خــود را تأمین کند، چگونه 
می تواند امنیت ســایرین را تأمین کند.سخنگوی ارشد نیروهای 
مســلح اضافه کرد: در اقلیم عراق نیز مقری که منهدم شــد، در 
اختیار موساد بود که برای کشورهای منطقه و ایران اسالمی ایجاد 
ناامنی می کرد؛ اما در آن عملیات، درسی به آن ها داده شد که اگر 
شــرارت های آن ها افزایش پیدا کند، قطعاً ما هم پاسخ قوی تری 

خواهیم داد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه ســامانه موشــکی باور ۳۷۳ به طور کامل به چرخه عملیاتی یگان های پدافندی 
پیوســته اســت، گفت: امروز افزایش توان رزم و مولفه های آمادگی دفاعی نیروی پدافندبه گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا 
صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش صبح امروز در صبحگاه عمومی ستاد این نیرو ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و نیز تبریک و تسلیت به 
مناسبت شهادت سرهنگ پاسدار صیاد خدایی، اظهار داشت: امروز اشراف اطالعاتی نیروی پدافند هوایی ارتش به صدها کیلومتر فراتر از مرزها ارتقاء یافته و همین 
موضوع امنیت و آسودگی خاطر هموطنان را بیش از پیش تضمین کرده است.امیر صباحی فرد با بیان اینکه سامانه موشکی باور ۳۷۳ به طور کامل به چرخه عملیاتی 
یگان های پدافندی پیوســته است، گفت: امروز افزایش توان رزم و مولفه های آمادگی دفاعی نیروی پدافند جهشی چند برابری را طی می کند.فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش، اظهار داشت: سامانه های راداری مانند مراقب، معراج ۴، کاوش، فتح 1۴، شهاب و نیز سامانه های درگیری و موشکی برد کوتاه مانند جوشن، برد متوسط 
مانند تالش، مرصاد و 15 خرداد، و همچنین سامانه های توپخانه ای، جنگالی و الکترونیکی به طور کامل با توانمندی متخصصان داخلی و کارکنان فنی و متخصص 

این نیرو در چرخه عملیاتی قرار گرفته اند.

 

رئیس شــورای امنیت کشــور درباره ترور شهید حســن صیاد خدایی، گفت: با همکاری و هماهنگی نهادهای نظامی و امنیتی 
کمیته ای تشکیل شده و موضوع در دست بررسی است.به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی امروز در جلسه کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد و ابعاد امنیتی و پیامدهای اجتماعی طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها را شرح داد.وزیر کشور با بیان اقدامات دولت 
به ویژه رئیس جمهور برای اجرای این طرح، گفت: در زمان اجرای این طرح شاهد افزایش قیمت مواد غذایی در جهان بودیم. امنیت مواد غذایی به یک مسئله مهم 
جهانی تبدیل شده است و برخی از کشورها به شدت در حال ذخیره کاالهای اساسی هستند. با توجه به تمهیدات انجام شده و تأمین کاالهای اساسی، امروز مشکل 
خاصی در این زمینه وجود ندارد.در این نشست، تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی سواالتی را درباره ابعاد اقتصادی طرح و اجرای هر چه بهتر آن مطرح کردند.

رئیس شــورای امنیت کشــور در ادامه این نشســت درباره ترور روز گذشته در تهران که به شهادت حسن صیاد خدایی منجر شد، بیان کرد: با همکاری و هماهنگی 
نهادهای نظامی و امنیتی کمیته ای تشکیل شده و موضوع در دست بررسی است.وحیدی شهید صیاد خدایی را نیروی انقالبی و متدین توصیف کرد و با تسلیت به 

خانواده ایشان و همرزمانش، گفت: با اتمام تحقیقات، نتایج آن اطالع رسانی خواهد شد.

امیر صباحی فرد:

سامانه موشکی باور ۳۷۳ به چرخه عملیاتی 
یگان های پدافندی پیوست

وحیدی:

کمیته ای برای بررسی ترور شهید صیاد خدایی 
تشکیل شده است
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هشدار وزارت راه نسبت به پیامک های جعلی 
واریز وجه نهضت مسکن

معاونت مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی اطالعیه ای از متقاضیان 
نهضت ملی مسکن در خواست کرد تا از باز کردن پیامک های واریز وجه خودداری 
کنند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و 
ساختمان این وزارت خانه طی اطالعیه ای از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، 
در خواســت کرد تا از باز کردن هرگونه پیامک دریافتی از شــماره های شخصی 
با موضوعاتی همچــون واریز وجه خودداری کننــد.در این اطالعیه همچنین از 
شهروندان خواسته است با توجه به اینکه در برخی استان ها پیامک واریز وجه از 
شماره های ناشناس به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن ارسال شده که محتمل 
بــر کالهبرداری از متقاضیان و بروز نارضایتی و عدم اطمینان مردم به دســتگاه 
اجرایی است، مراقب این پیامک ها باشند.همچنین در بخش دیگری از این اطالعیه 
تاکید شده است متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن الزم است آگاه باشند هرگونه 
پیامک دریافتی از شماره های شخصی با موضوعاتی همچون واریز وجه، جعلی و 
به قصد کالهبرداری و سرقت اطالعات حساب آنها بوده و الزم است متقاضیان از 
باز کردن لینک های ارسالی در این پیامک ها و یا واریز وجه به شماره های اعالمی 

در آنها اکیداً خودداری کنند.

گزیده خبر

حبس در انتظار مدیران شرکت های دولتی 
که صورت های مالی را منتشر نمی کنند

رییس سازمان ملی بهره وری عالم کرد: کل بودجه دولت هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد 
تومان، اما بودجه شــرکت های دولتی دو هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش اقتصاد آنالین، سامان پیشوایی گفت: تخصیص پاداش اعضای هیات 
مدیره این شــرکت ها وابسته به عملکرد بهره وری آن ها شده و باید صورت های 
مالی خود را به سازمان ملی بهره وری اعالم کنند.پیشوایی  اظهار کرد: میزان بهره 
وری شــرکت و بانک های دولتی را به سازمان برنامه و بودجه گزارش می دهیم 
و این ســازمان میزان پاداش هیات مدیره را معلوم می کند. اگر امســال درباره 
تخصیص پاداش اعضای هیئت مدیره مشخص شود که تخلفی صورت گرفته، از 

۶ ماه تا دو سال حبس برای مدیران متخلف در نظر گرفته می شود.

دزفول شهر خداست
  چهارم خــرداد روزی اســت که به 
پاس پایــداری و مقاومــت مؤمنانه 
مردم دزفول در مقابل تهاجم دشمن 
بیدادگر بعثی از طرف دولت  جمهوری 
اسالمی »روز مقاومت و پایداری- روز 
دزفول« نامیده شد و سپس در تقویم 
رسمی ثبت گردید. )در چهارم خرداد 

1۳۶۶  لوح مقاومت از طرف دولت جمهوری اسالمی به دزفول اهدا شد.(.   آماری 
مجمل از زخم هایی که بر پیکره این شــهر نشست و تاب آورد:   1- دزفول 17۶ 
بار مورد اصابت موشــک های دوربرد و 9 متری دشمن قرار گرفت هر موشک تا 
شعاع 5۰۰ متر تخریب در پی داشت.  در یکی از حمالت موشکی 2۳ تن از یک 
خانواده به شــهادت رسیدند.  2- در طول هشت ســال 25۰۰ گلوله توپ، ۳۳1 
راکت هواپیما، زخم و ویرانی بر ویرانی به بار آورد با این همه مردم در اطاعات از 
 امام، در شهر ماندند و استقامت ورزیدند و چهره طبیعی شهر و جریان مستمر 
زندگی مخدوش نشــد.  ۳- در طول 27۰۰ روز مقاومت 2۶۰۰ شــهید، 4۰۰۰ 
جانباز، 5۰۰ تن آزاده تقدیم انقالب مقدس اســالمی شــد.  4- به سبب اصابت 
موشــک ها، شهر دزفول به »بلدالصواریخ« مشهور شــد و در رسانه های جهانی 
بارها به این موضوع اشاره داشتند.  رادیو عراق در هنگام تهدید شهرها به حمالت 
موشکی، نخستین شهری را که نام می برد »دزفول« بود ودر جدول تهدید خود 
می گفت:   »الف- دزفول«، این عنوان هم اکنون عنوانی شناخته شده برای مردم 
دزفول اســت. »الف- دزفول« یعنی هماره نخستین هدف خشم و  آتش دشمن 
بود و این جز به سبب تأثیر ژرف و همه جانبه دزفول در ناکام گذاشتن ارتش و 
عناصر وابسته بعثی نبود.  5- در طول جنگ تحمیلی 19۰۰۰ باب خانه، مدرسه، 
مرکز درمانی، آموزشــی واداری ویران شد. شگفت آن بود که مردم با فاصله ای 
 اندک دســت به بازســازی می زدند برخی اماکن تا چهار و پنج بار بازسازی شد 
و مردم برای حفظ چهره طبیعی و عادی شــهر و نشان  دادن جریان زندگی به 
سرعت اقدام به بازسازی می کردند.  ۶- هم زمانی تشییع شهدا و اعزام به جبهه از 
رویدادهای مستمر شهر دزفول بود. گاه وقتی از زیرآوار حمالت موشکی شهدای 
کودک  و زن بیرون کشیده می شد. صفوف رزمندگان با شور و شکوه فراوان عازم 
جبهه می شدند.   7- در هیچ شهری از کشور- شهرهای کوچک- در طول جنگ 
تحمیلی اتفاق نیفتاده که دارای یک لشــکر باشد. هسته اصلی لشکر 7  ولیعصر 
را رزمندگان دزفول تشــکیل دادند.   8- در هنگام حمالت موشــکی- گاه شش 
موشک در یک روز- که برای انهدام نیمی از یک شهر کافی است، به شهر اصابت 
می کرد؛  رزمندگانی که از دزفول می گذشتند چنان تپش و سرزندگی و شکیب 
و حضوری می دیدند که تعبیرشــان این بود، هرکس می خواهد  روحیه بگیرد از 
دزفول بگذرد. و حقیقت آن اســت که دزفول- »دژ« استقامت بود و پل پیروزی 
جبهه ها و دزفول همان »دژپل« است.  9- فرهنگ ریشه دار دزفول که قله فقاهت 
آن شــیخ مرتضی انصاری )ره(- شیخ اعظم- بوده و قلب آن حضرت محمد بن 
موســی بن  جعفر- سبز قباًل- و بسیار نام ها و یادهای سترگ شاعر وعارف فقیه 
و فرزانه، به این شــهر هویت و شخصیت وتراز معنوی واال  بخشیده بود و همین 
رمز پایدار و مقاومت آن می تواند باشــد.   دزفول را رزمندگان شــهر ویزای عالم 
معرفت و گذرنامه ی مرز محبت و پاکبازی و شــهر شــهود و شهادت وشکیب 
می نامیدند.  1۰- پیر و پارسای شــهر- مرحوم آیت اهلل سید مجدالدین قاضی- 
اسوه مقاومت و ایستادگی مردم دزفول بود. او هرگز در طول  سال های سخت و 
روزها و شب های حمالت موشکی و گلوله و راکت، شهر را ترک نکرد و نقطه اتکا 
و اعتماد ملجأ مردم شهرشد.  11- مساجد دزفول هنگام حمالت موشکی فعال و 
جلسات قرآن دایر بودند. یکی از مساجد که به سبب اصابت موشک ویران شده 
بود  شبانگاه در پرتو فانوس، شاهد نوجوانان و جوانانی بود که زمزمه قرآنشان روح 
امید و استقامت به مردم می بخشید.   بیش از این دزفول را باید شناخت. این شهر 
در آسمان شناخته تر از زمین است. دزفول شهر عرفان است، شهر ایمان و شهر 
قرآن  است.   دزفول، سرود صالبت و مقاومت و شوکت و شهادت در عصر قحطی 

عاطفه هاست. دزفول شهر خداست. 

واحدهای نمونه استاندارد همدان معرفی 
می شوند

همدان- مجید ملکیان : مدیرکل استاندارد استان همدان از آغاز فرآیند انتخاب 
واحدهای نمونه خبر داد و گفت: واحدهای تولیدی تا پایان خرداد مستندات خود 
را برای ارزیابی و معرف واحدها برتر استاندارد ارائه دهند. »محمد مددی« اظهار 
داشت: ۳2۰ واحد تولیدی در استان همدان دارای پروانه استاندارد فعال هستند 
و می توانند از یکم خرداد در این طرح سراســری شــرکت کنند.وی افزود: این 
فراخوان کشــوری است و واحدها و مراکز خدماتی می توانند برای سال 14۰1 
در 2 ســطح ملی و استانی کاندیدای این طرح شوند. مدیرکل استاندارد استان 
همدان، ارزیابی استمرار پروانه استاندارد، گواهینامه های ایزو، شرکت در فعالیت 
های آموزشــی، بهره مندی از مدیر کنترل کیفی و رعایت معیار مصرف انرژی 
را از عوامل ارزیابی واحدهای تولیدی برشــمرد.مددی خاطرنشان کرد: نداشتن 
عــدم انطباق و امتیاز منفی، برخورداری از r@d فعال و مجهز، مشــارکت در 
تدوین و تجدید نظر اســتانداردهای ملی، آموزش مدیران کنترل کیفی، تعداد 
 ISI پروانه، فعالیت مدیر کنترل کیفی در طرحهای پژوهشی ، ارائه مقاالت های
از دیگر شــاخص های امتیازآور در فرایند انتخاب واحدهای برتر است.به گفته 
او متقاضیان می توانند برای شــرکت در این طرح به ســامانه یکپارچه نظارت 
بر اجرای اســتاندارد سازمان ملی اســتاندارد ایران مراجعه و فرمها را تکمیل و 
مستندات خود را بارگزاری کنند تا مورد ارزیابی قرار گیرد.وی با اشاره به شعار 
تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین گفت: طرح انتخاب برترین های استاندارد 
بی تردید در ترغیب تولید کنندگان به اســتاندارد ســازی فرآورده ها، کیفیت 
بخشی تولیدات و تثبیت اشــتغال بسیار موثر است.58۰ واحد زیرپوشش اداره 
کل استاندارد استان همدان هستند و کارشناسان بر روند تولید وخدمات رسانی 
این واحدها نظارت دارد. ســال گذشــته در همدان 2 واحد نمونه استانی و یک 

واحد نمونه کشوری شدند. 

جدیدترین اظهارنظر درباره افزایش 
حقوق بازنشستگان

میرهاشم موسوی اظهار کرد: ما هیچ مذاکره ای را در قالب کانون های 
غیررســمی و افراد درباره افزایش حقوق بازنشســتگان نداشتیم.به 
گزارش ایلنا، میرهاشم موسوی )مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی( 
پیرامون آخرین تحوالت درباره افزایش حقوق بازنشستگان و شایعات 
مطرح شده درخصوص مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش 
حقوق مســتمری گفت: ما هیچ مذاکره ای را در قالب کانون های غیر 
رســمی و افراد درباره افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم و تنها در 
این رابطه با کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مذاکره رسمی 
شــده است و در این رابطه کســانی که اظهارنظر می کنند خود باید 
پاسخگوی شایعات باشند.وی اضافه کرد: ما به عنوان مسئوالن سازمان 
تامین اجتماعی و براســاس مــاده 9۶ و 111 قانون تامین اجتماعی 
باید جمع بندی خود را اعالم و مصوبه خود را براساس جمع بندی در 
هیئت امنای ســازمان تامین اجتماعی انجام می دادیم که این اقدام 
صورت گرفت و مصوبه خود را به دولت ارســال کردیم. همچنین در 
جلسات کارشناسی کمیسیون های دولت نیز حضور یافته و از مصوبات 
سازمان با اســتدالل های خود دفاع کردیم.موسوی با تاکید بر اینکه 
»دولت نیازمند بحث کارشناسی فرابخشی برای اجرای مصوبه اعالمی 
افزایش حقوق بازنشستگان اســت« ادامه داد: ما بنابر قانون مصوبه 
خود را به هیئت دولت فرستادیم و طبق قانون موظف به اجرای نظر 
نهایی هیئت دولت هســتیم، اما موضع مــورد دفاع در هیئت دولت 
همان است که خود در مجموعه سازمان تامین اجتماعی مصوب شده 
اســت. فعال هم به جز این اتفاق هیچ رویداد دیگری وجود نداشته و 
مذاکره ای صورت نپذیرفته است.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
با اشــاره به ماده 9۶ و 111 قانــون تامین اجتماعی که در آن گفته 
شده »مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع 
مســتمری بازماندگان در هر حالتی نباید از حداقل مزد کارگر عادی 
کمتر باشد«، اظهار کرد: اهل فن می دانند معنای ماده 9۶ و ماده 111 
قانون تامین اجتماعی چیست و ما براساس این دو ماده مصوبات خود 
را اعالم کردیم. البته ســنواتی وجود داشــته است که عدد پرداختی 
کمتر از این عدد مطابق با این مواد قانون بوده است، اما نتیجه اعالمی 
کار کارشناسی ما این بوده است که همان عدد مطابق با مواد قانونی 
باید پرداخت شــود. اجرای این جمع بندی کارشناسی ما البته منوط 
به تصمیم هیئت دولت است و هرچه این هیئت تصویب کند، ما در 
نهایت موظف به اجرای همان مصوبه نهایی هســتیم.وی در پاسخ به 
سوالی درباره تعیین تکلیف احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیان 
کرد: پس از ابالغ سیاست های کلی تامین اجتماعی در فروردین ماه از 
سوی مقام معظم رهبری، نظرات کارشناسی مختلفی برای ایجاد یک 
سازوکار هماهنگی و تصمیم گیری در یک سطح باالتر از مجموعه های 
کوچک تر مطرح شد. البته بنده در زمینه اینکه آیا مجلسی ها پیشنهاد 
رسمی داده اند یا دولت برنامه ای در این زمینه برای ارسال به مجلس 
دارد، اطالعی ندارم. برخی معتقدند همان ســاختار نظام جامع رفاه 
می تواند به تنهایی این هماهنگی را انجام دهد و برخی کارشناســان 
عقیــده دارند که نیاز به یک نهاد هماهنگ کننده باالدســتی کامال 
مستقر را پیشــنهاد می دهند و برخی نیز بحث احیای شورای عالی 
تامین اجتماعی را مطرح کردند. البته این پیشــنهاد نیز مطرح است 
که یک نهاد فراتر از سه قوه در زمینه هماهنگی سیاست های تامین 

اجتماعی الزم است که آن نیز بحث کارشناسی دیگری است،

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

دولت به دنبال عادالنه کردن یارانه هاست
روند اجرای برنامه مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها و الزامات 
تحقق اهداف آن در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت.به گزارش اقتصاد آنالین، در این جلسه 
که به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از 
وضعیت بازار پس از اجرای برنامه مردمی ســازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها ارائه شــد و با توجه به اهمیت نظارت بر بازار در اجرای 
صحیــح این طرح، رئیس جمهور تاکید کرد: مبنای اصلی دولت 
اجــرای قانون توأم با عادالنه کــردن یارانه ها و جلوگیری از وارد 
آمدن فشار به سفره خانوارها است.رئیسی افزود: الزمه تحقق این 
هدف، تثبیت قیمت هاســت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان 
و مصــرف کنندگان و اتحادیه های صنفــی باید بر روند و فرایند 
قیمت گذاری ها نظــارت نموده و از افزایش بی رویه و غیرمنطقی 
قیمت ها جلوگیری کنند تا بر اســاس مولفه های موثر در قیمت 
تمام شده و سود منصفانه فروشندگان، قیمت عادالنه را تعیین و 
اطالع رسانی کنند. سازمان تعزیرات نیز باید بر اساس قانونی که 

اخیرا تصویب شد با متخلفان به صورت قاطع برخورد کند.
در این جلســه همچنین پس از ارائه گزارشی از میزان ذخایر و 

روند تامین کاالهای اساســی و نهاده هــای دامی از طریق تولید 
داخلی و واردات، با توجه به فراوانی و کفایت اقالم مذکور رئیس 
جمهور بر تسریع و تسهیل روند توزیع مناسب آنها در استان ها و 
شهرستان ها تاکید کرد.رئیسی همچنین تصریح کرد: شفاف سازی 
عملکرد و گفتگوی مستمر با مردم از مبانی اصلی دولت سیزدهم 
است و دستگاه های اطالع رسانی و تبلیغاتی باید با همکاری همه 
مســئوالن گره های ذهنی و ابهامات در زمینه مسائل اقتصادی 
از جملــه اجرای قانون مردمی ســازی و عادالنه کردن یارانه ها 
را برطرف کنند.در جلســه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
همچنین موضوع بازار ارز و تدابیر بانک مرکزی برای ساماندهی و 
انســجام بخشی این بازار مطرح و با توجه به وجود و در دسترس 
بودن منابع ارزی کافی و بی سابقه در بانک مرکزی، مقرر شد برابر 
قوانین جدید در مــورد برخورد با فعاالن غیرمجاز در بازار ارز، با 
افراد سودجو و فرصت طلب بویژه دالالن و پایگاه های نامعتبر در 
این زمینه برخورد و از توانمندی های موجود کشور برای مدیریت 

منابع و تثبیت نرخ ارز استفاده شود.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تأکید 
بر اینکه منافع مردم با خصوصی سازی محقق می شود، گفت: 
یکی از محورهای اقتصاد ایران حضور واقعی بخش خصوصی 
در اقتصاد است که ما باید ظرفیت های الزم را در اختیار بخش 
خصوصی قرار دهیم.به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی 
در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران 
با اشاره به ابالغ سیاســت های کلی اصل 44 و قانون مصوب 
مجلس در این بــاره گفت:  برای تحقق خصوصی ســازی در 

کشور اهدافی پیش بینی شده است.رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس افزود: از زمان شروع واگذاری تاکنون حدود ۶81 بنگاه 
اقتصادی مشــمول واگذاری شدند که به قیمت روز واگذاری، 
ارزش واگــذاری حدود ۳4۰ هزار میلیارد تومان بوده که مثال 
2۶ همت مربوط به ســهام عدالت اســت. رد دیون نهادهای 
عمومــی حدود 5۳ درصد و واگذاری رقابتی حدود ۳9 درصد 
اســت. برآورد ما این بود که حدود 5۰ درصد از واگذاری ها به 
بخش خصوصی واقعی نرسیده است که این مسیر طی شده و 
پیش رو را برای ما روشن می کند.پورابراهیمی ادامه داد: حدود 
۶5 درصد از کل واگذاری ها در ســاختاری متفاوت از ساختار 
بخش خصوصی واقعی انجام شده است و حدود نزدیک به ۶5 
درصد از واگذاری ها به ساختار نزدیک به دولت می باشد. این 
یعنی در ســاختار جدید بخش عمده ای از واگذاری ها انجام 
شده اســت اما در اختیار نهاد عمومی غیردولتی قرار گرفته 

است. مثال پتروشیمی واگذار شده اما نهاد عمومی غیردولتی 
آن را در دســت گرفته و همین وضعیت درباره خودروسازی 
وجــود دارد. نمونه بارز دیگر را می توان در مورد وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی دید که چندین صندوق دارد و ســازمان 
تأمین اجتماعی یکی از آن هاست. واگذاری صورت گرفته در 
ظاهر مشــکلی ندارد اما به نهاد عمومی غیردولتی داده شده 
است. به عبارت ساده تر شرکت ها با رویکرد تخصصی به جایی 
واگذار شــده که رویکرد تخصصی نداشته است.وی افزود: در 
چنین شــرایطی کارآمدی و اثربخشی مبنای تصمیم گیری 
نبوده و حتی شرایط بدتر شده است. یعنی اگر قبال با ساختار 
تخصصی کار می شــده اکنون با ساختار غیرتخصصی شرایط 
پیش می رود و در این وضعیت پاسخگویی مطلوبی هم وجود 
ندارد. گویی اینکه اگر واگذاری صورت نمی گرفت شرایط بهتر 
بود و پاســخگویی وجود داشــت.رئیس کمیسیون اقتصادی 

مجلس شورای اســالمی تأکید کرد که برای واگذاری واقعی 
بخش عمــده ای از اصالحات در برنامه هفتم توســعه انجام 
می شــود تا بتوان تصمیمات براساس اصل 44 قانون اساسی 
اتخاذ شود. بعضا واگذاری ها به شکل محتوایی نبوده به طوری 
که تنها 2۰ درصد شــرکت های واگذار شــده فعال و سودده 
هســتند. اهداف ما در خصوصی ســازی با رویکرد همخوانی 
ندارد و خصوصی ســازی صورت گرفتــه در چارچوب اهداف 
نبوده است.پورابراهیمی در پایان اظهار کرد:  ما در کمیسیون 
اقتصادی آمادگی داریم کــه مجموعه جمع بندی های علمی 
صورت گرفته را بررســی کرده و آن هــا را در قالب اصالحات 
برنامه هفتم توسعه لحاظ کنیم. این نکته بسیار مهمی است 
که باید منافع مردم با حضور بخش خصوصی تحقق پیدا کند. 
یکی از محورهای اقتصاد ایران حضور واقعی بخش خصوصی 

است که باید از ظرفیت آن استفاده کرد.

نخستین رویداد خصوصی سازی در اقتصاد

پورابراهیمی: باید ظرفیت هایی در اختیار بخش خصوصی قرار داد
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گزیده خبر

خاموشی چقدر نزدیک است؟
ســخنگوی صنعت برق گفت: از هفته گذشــته 
۹ درصد به مصرف برق کشــور اضافه شده یعنی 
عددی حدود ۴۵۰۰ مگاوات نیاز مصرف برق کشور 
افزایش داشته است اما با این حال در شرایط فعلی 
شرایط مساعد است.مصطفی رجبی مشهدی در 
گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه با توجه بــه نیروگاه هایی که در مدار تولید قرار 
گرفته اند و تعمیراتی که زودتر انجام شــده، وضعیت تامین برق حرارتی نیز بهتر 
از قبل است، اظهار کرد: علیرغم اینکه امسال به دلیل خشکسالی با کاهش پنج 
درصدی ذخایر آبی نسبت به سال گذشته مواجهیم، تعمیرات نیروگاه های برقابی 
به صورت ۱۰۰ درصد اتمام یافته و همه واحدها آماده تولید هســتند.وی افزود: 
با این اوصاف تمام برنامه ریزی ها به این شــکل است که با حداقل محدودیت ها 
امسال را پشت سر بگذاریم و بر اساس تدابیری که پیش بینی شده عالوه بر ارتقاء 
وضعیت تولید نیروگاه های موجود، نیروگاه های جدیداالحداث هم در مدار تولید 
قرار خواهند گرفت که ظرفیت آن ها بسیار خوب است.سخنگوی صنعت برق با 
بیان اینکه با اضافه شــدن نیروگاه های جدید حدود ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه وارد 
مدار خواهد شــد، گفت: همچنین برق مــازاد نیروگاه هایی که در اختیار صنایع 

هستند را هم به نرخ خوبی از آنها خریداری می کنیم.

کمبودی برای تامین بنزین وجود ندارد
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: در حال حاضر 
هیچ کمبودی برای تامین بنزین در کشــور وجود ندارد اما باید مدیریت مصرف 
انجام شود.جلیل ساالری در گفت وگو با ایسنا، درباره اینکه چه عواملی در تامین 
بنزین در داخل کشور موثراند، اظهار کرد: این مساله بستگی به عرضه و کیفیت 
خودروهــا دارد، عالوه بر این  شــرایط حمل و نقل نیــز در این مهم تاثیرگذار 
اســت.وی با بیان اینکه کالن شــهرها تبدیل به پارکینگ شده اند و این مساله 
یک چالش عمده اســت، گفت: همانطور که واردات خودرو طرح موضوع شــده 
باید کیفی ســازی خودروها نیز مورد توجه قرار بگیــرد، خودروهای با کیفیت 
کــه مصرف پایینی دارند را وارد کنیم ضمــن اینکه باید به موضوع خودروهای 
فرسوده و بحث جایگزینی آن ها نیز توجه شود.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی به تازگی نیز درباره تغییر قیمت بنزین به ایسنا گفت:  
قیمت بنزین با تغییر در راستای اصالح نظام یارانه ها تغییر نمی کند و این مساله 
ارتباطی با بنزین نخواهد داشت. در شرایط فعلی صحبت و برنامه ای برای تغییر 
نرخ بنزین مطرح نشــده اســت،   قیمت بنزین با تغییر در نظام یارانه ها تغییر 

نمی کند و این مساله ارتباطی با بنزین نخواهد داشت.

با افتتاح سد هراز:
۹۷هزار هکتار از اراضی شالیزاری مازندران 

سیراب خواهند شد
ســاری – به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای مازندران حیدر داودیان معاون طرح و توسعه این شرکت گفت: با افتتاح سد 
هراز عالوه بر افزایش ۱۴ درصدی مهار آب های سطحی استان، ۹۷هزار هکتار 
از اراضی شــالیزاری استان نیز سیراب خواهند شد. وی اظهار نمود: مدت زمان 
برنامه پیش بینی شده برای اجرای این طرح پنج سال بود که به دلیل محدودیت 
منابع مالی به این مهم دست نیافتیم ولی در پی سفر اخیر ریاست محترم جمهور 
به اســتان مازندران بودجه ۱۲۰ میلیارد تومانی به این طرح اختصاص داده شد 
و در نتیجه کار ســرعت بیشتری گرفت و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ شاهد بهره 
برداری از بزرگترین سد هسته رسی شمال کشور باشیم. داودیان افزود: باتوجه 
به حجم ترافیک در محدوده سد، جاده جایگزین نیز به طول ۱۱ کیلومتر درحال 

ساخت می باشد. 

تحریم گاز روسیه، صنعت خودروسازی 
را متوقف می کند؟

مدیر تولید گروه خودروسازی بی ام و به رویترز گفت: بی ام و در حال 
بررسی سرمایه گذاری های جدید در انرژی خورشیدی، زمین گرمایی 
و هیدروژن اســت تا وابستگی خود به گاز طبیعی را کاهش دهد و 
هشــدار داد که تحریم گاز روســیه باعث توقف این صنعت خواهد 
شد.به گزارش ایســنا، این خودروساز که برای ۵۴ درصد از مصرف 
انرژی خود در سال ۲۰۲۱ به گاز طبیعی متکی بود، در حال بررسی 
این است که کجا می تواند پنل های خورشیدی را به کارخانه های خود 
اضافه کند و برنامه هایی را با مقامات محلی برای انتقال هیدروژن به 
کارخانه خود در الیپزیگ آلمان در حال توسعه است.میالن ندلکوویچ 
عضو هیئت مدیره شــرکت بی ام و گفت: هیــدروژن برای کاهش یا 
حتی جبران کامل تقاضای گاز بســیار مناسب است. وی در پاسخ 
به این ســوال که در صورت توقف تحویل گاز از روســیه چه اتفاقی 
برای کارخانه های بی ام و می افتد، گفت: صنعت ما حدود ۳۷ درصد 
از مصرف گاز طبیعی آلمان را تشــکیل می دهد. نه فقط بی ام و بلکه 
کل این بخش متوقف خواهد شــد.برنامه های بی ام و نشــان دهنده 
آمادگی های گسترده تری است که در سراسر صنعت آلمان برای کنار 
گذاشتن گاز روسیه و ارائه سیستمی برای جیره بندی منابع موجود 
در صورت توقف ناگهانی تحویل در حال انجام است.ندلکوویچ گفت: 
فراتر از آلمان، یک کارخانه جدید در دبرســن مجارستان، که بی ام و 
گفته اســت که اولین کارخانه خودروسازی جهان است که به طور 
کامل بدون ســوخت های فســیلی کار می کند و به شدت به انرژی 
خورشــیدی متکی اســت و افزود که خودروساز همچنین به دنبال 
استفاده از انرژی زمین گرمایی است.انرژی زمین گرمایی پایدارتر از 
انرژی های تجدیدپذیر وابسته به آب وهواست اما تا حدودی به دلیل 
هزینه های اولیه باال و فرآیندهای پیچیده صدور مجوز برای حفاری، 
رشد یا ســرمایه گذاری قابل مقایسه با انرژی بادی یا خورشیدی را 

تجربه نکرده است.

پنج چالش پیش روی صنعت انرژی
گرانی کم سابقه قیمت سوخت، کمبود دیزل در آستانه فصل 
تابستان و عدم تمایل اوپک برای همکاری شاید از جمله موانع 
زیادی باشــد که مقامات دولتی در سراسر جهان با آن دست 

و پنجه نرم می کنند.
به گزارش ایسنا، اما در حقیقت این موارد نمایانگر مشکالت 

عمیقتر در صنعت انرژی هستند.

عدم سرمایه گذاری
طی یک دهه گذشــته اروپا و تا حدودی آمریکای شــمالی 
تالش کردند وابســتگی به سوختهای فسیلی را کاهش داده 
و وابستگی به انرژی تجدیدپذیر را افزایش دهند. این تالش ها 
باعث مهاجرت ســرمایه گذاران از نفــت و گاز و ظهور ترند 
جدید سرمایه گذاری زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی 
شــد و شرکتها ناچار شــدند هزینه روی سوختهای فسیلی 
را کاهش دهند.وزیر انرژی عربســتان سعودی اوایل امسال 
هشدار داد که عدم سرمایه گذاری در نفت و گاز، اثر بومرنگی 
روی مصرف کنندگان خواهد داشــت و وی تنها مقامی نبود 
که چنین موضوعی را گوشزد کرد. بسیاری از مقامات اوپک 
هشدار مشابهی داده اند اما ظاهرا هیچ فایده ای نداشته است. 
این آژانس بین المللی انرژی بود که سال گذشته اعالم کرد 
جهان نیازی به اکتشــاف جدید نفت و گاز ندارد زیرا دیگری 
نیازی به عرضه جدید نفت و گاز نخواهد داشــت. البته چند 
ماه بعد آژانس بین المللی انرژی موضع خود را تغییر داد و از 
اوپک خواست تولید نفت را افزایش دهد و این واقعیت ناگوار 
صنعت انرژی را نشــان داد که نمی توان روندی که سالها در 

جریان بوده است را ظرف مدت چند ماه تغییر داد.

نرخ اندک اکتشاف
موضوعی کــه درباره آن زیاد صحبت نشــده، میانگین نرخ 
اکتشــاف جدید نفت و گاز است که قابل مقایسه با میانگین 
نرخ تبدیل پنلهای خورشــیدی اســت که پایین ۳۰ درصد 
است.بلومبرگ اخیرا گزارش کرده که سه چاهی که شرکت 
شل در سواحل برزیل حفاری کرده بود، خشک شده اند. این 
غول نفتی یک میلیارد دالر برای حق حفاری در این منطقه 
پرداخت کرده بود و سه سال زمان برای حفاری صرف کرده 
بود اما نهایتا دســت خالی برگشت. اکسون هم موفق نشد از 
ذخایر نفت قابل توجه در بلوکهای برزیلی که ۱.۶ میلیارد دالر 

هزینه داشتند، بهره برداری کند.این خبر ماهیت پرمخاطره 
اکتشاف نفت و گاز حتی در مناطقی مانند برزیل که به همراه 
گویان به عنوان کانون جذاب جدید در صنعت انرژی شناخته 
شــده است را بارز کرد. یک مشاور انرژی برزیلی به بلومبرگ 
گفت: اکتشافهای بزرگ زمانی که نرخ اکتشاف نزدیک ۱۰۰ 
درصد بودند، اتفاق افتادند. میانگین نرخ اکتشاف موفق برای 

صنعت نفت و گاز بسیار پایین تر از ۲۳.۸ درصد بوده است.

تورم هزینه تولید
روند کلی تــورم تا حد زیادی تحت تاثیر افزایش هزینه های 
انرژی بوده اما به خود صنعت انرژی منتقل نشــده اســت. 
در صنعت شــیل آمریکا، هزینه های تولید حدود ۲۰ درصد 
افزایش پیدا کرده اند. دو شرکت کانتیننتال ریسورسز و هس 
کورپ اخیرا هشدار داده اند که هزینه های باالتری را برای سه 
ماهه دوم خود گزارش خواهند کرد و تنها شرکتهایی نیستند 
که هزینه هــای باال را تجربه می کنند.کمبود مواد خام یکی 
از دالیل تورم هزینه تولید نه تنها در صنعت شــیل بلکه در 

هر میدان نفتی دیگری هســتند. کمبود نیروی کار، مشکل 
ویژه ای برای صنعت شیل آمریکاست که به باال رفتن هزینه 
های تولید دامن زده است. تداوم مشکالت زنجیره تامین که 
ناشی از شــیوع پاندمی بوده است هم در این وضعیت نقش 
داشته است. مشکل بزرگتر این است که اوضاع صنعت انرژی 
در ماه هــای آینده بهبود پیدا نخواهد کرد. فشــار مربوط به 
هزینه تولید در شرایطی روی می دهد که دولت فدرال واقعا 

به نفت و گاز نیاز دارد.

حمالت سایبری
افزایش قابل توجه حمالت سایبری باعث شده است حمالت 
سایبری به نگرانی عمده صنعت انرژی در چند سال گذشته 
تبدیل شود. هک شبکه کلونیال پایپ الین، مسائل زیادی را 
در بخش امنیت ســایبری برجسته کرد اما اقداماتی که پس 
از این واقعه انجام گرفت، چندان زیاد نبودند.طبق یافته های 
نظرســنجی جدید شــرکت مشــاوره نروژی DNV، صنعت 
انرژی نگرانی زیادی نســبت به امنیت ســایبری دارد و بدتر 

از آن، برای کنترل وقایع امنیت ســایبری واقعا آماده نیست. 
۴۸ درصد از مدیران انرژی انتظار دارند حمالت ســایبری به 
خســارت فیزیکی به دارایی های انرژی منجر شوند و بیش از 
نیمــی از آنها )۵۴ درصد( انتظار دارند حمالت ســایبری به 
صدمات جانی منتهی شــوند. حدود ۷۴ درصد هم آســیب 
زیســت محیطی در نتیجه حمالت ســایبری را پیش بینی 
کردند. تنها ۳۰ درصد از این مدیران می دانند اگر شرکتشان 

هدف حمله قرار گرفت، چه اقدامی باید انجام دهند.

ژئوپلیتیک
ریســک ژئوپلیتیکی ریسکی اســت که هیچ وقت از صنعت 
انرژی دور نمی شــود خواه وقتی قیمتها به شــدت کاهش 
پیدا می کند یا مثل حاال، در ســطح باالیی می ماند. چشــم 
انداز تحریم نفت روسیه از ســوی اتحادیه اروپا در چند روز 
گذشته ضعیف شــده اما یکی از عوامل پشتیبانی کننده از 
قیمتهای نفت بوده اســت. طوالنی شدن مذاکرات هسته ای 
ایران هم عامل دیگری بوده است. و البته مسئله عدم تمایل 
اوپک به قبول درخواســت غرب برای افزایش سریعتر تولید 
نفت هم وجود داشــته است.به نظر نمی رسد روسیه به هیچ 
وجه نگران چشــم انداز تحریم باشد. الکساندر نواک، معاون 
نخســت وزیر روسیه، در روزهای اخیر گفت: همان نفتی که 
کشورهای اتحادیه اروپا از ما خریداری کردند ناچار خواهند 
بود از جای دیگری بخرند و پول بیشتری باید پرداخت کنند 
زیرا قیمتها قطعا افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که هزینه 
تحویل و کرایه حمل افزایش پیدا کنند، این کشــورها ناچار 
خواهند بود برای ســاخت زیرساخت مربوط، سرمایه گذاری 

بیشتری انجام دهند.

در این بین، ایران صادرات نفت به چین را افزایش داده 
و چین نفت ایران را خواهد داشت.

بر اســاس گزارش اویل پرایس، برای آمریکا مشــکل قیمت 
به حدی حاد شــده که جو بایــدن، رئیس جمهور آمریکا به 
دنبال دیدار با محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
اســت که پیش از این به دلیل نقشــی که در دســتور قتل 
جمال خاشــقچی، روزنامه نگار منتقد ریاض داشت، حاضر 
بــه مالقاتش نبود و ترجیح می داد با پدرش ملک ســلمان 

صحبت کند.

قیمت نفت در اوایل معامالت روز دوشنبه تحت تاثیر تقاضای 
قوی برای سوخت در آمریکا و افت مالیم دالر، افزایش یافت.به 
گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۸۲ سنت افزایش، به 
۱۱۳ دالر و ۳۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶۹ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، 
به ۱۱۰ دالر و ۹۷ ســنت در هر بشــکه رسید. هر دو شاخص 
هفته گذشــته رشد هفتگی اندکی را ثبت کرده بودند.به گفته 
استفن اینس، از شرکای شــرکت مدیریت دارایی SPI، قیمت 

نفت با محدود ماندن عرضه در بازار در شــرایطی که تقاضای 
قوی برای ســوخت در آستانه آغاز فصل رانندگی تابستانی در 
آمریکا وجود دارد، پشتیبانی شــده است. پاالیشگاه ها معموال 
تولیدشــان را افزایش می دهند تا تقاضای باالی رانندگان در 
جایگاههای سوخت را تامین کنند.اوج فصل رانندگی تابستانی 
آمریکا در تعطیالت آخر هفته روز یادبود در پایان مه آغاز و در 
روز کارگر در سپتامبر به پایان می رسد.تحلیلگران اظهار کردند 
با وجود نگرانیها درباره احتمال آســیب دیدن تقاضا از افزایش 
قیمتها، آمار ترافیکی شرکتهای تام تام و گوگل، افزایش ترافیک 
در هفته های اخیر را نشــان می دهد که از حضور افراد بیشتر 
در جاده ها حکایت دارد.دالر ضعیف تر هم باعث شد قیمت نفت 

روز دوشــنبه روند صعودی پیدا کند زیــرا افت ارزش این ارز، 
نفــت را برای خریداران غیرآمریکایی ارزان تر کرد.در این حال، 
اظهارات وزیر انرژی عربستان سعودی در مصاحبه با فایننشیال 
تایمز مبنی بر این که عربســتان ســعودی به حمایت از نقش 
روسیه در گروه تولیدکنندگان نفت اوپک پالس ادامه می دهد 
به معنای تضعیف تالشــهای کشــورهای غربی به سرکردگی 
آمریکا برای منزوی کردن مسکو بر سر حمله به اوکراین است.

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی به 
فایننشیال تایمز گفت: عربستان سعودی امیدوار است توافقی 
با اوپک پالس اجرا کند که شامل روسیه است. دنیا باید ارزش 
این اتحاد را قدر بداند.توافق محدودیت عرضه اوپک پالس که 

ســال ۲۰۲۰  آوریل  از 
منعقد شــد، قرار است 
در ماه های آینده خاتمه 
اوپک  آمریکا  کند.  پیدا 
افزایش تولید و  را برای 
مقابله با افزایش قیمتها، 
تحت فشــار قــرار داده 
است. شاهزاده عبدالعزیز 

به این روزنامه گفت: اوپک پالس در صورتی تولید را افزایش می 
دهد که تقاضای وجود داشته باشد اما هنوز زود است تصوری از 

این که توافق جدید چگونه خواهد بود، داشته باشیم.

قیمت نفت باالتر رفت
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گزیده خبر

معاون وزیر صمت در حاشیه بازدید از غرفه گروه بهمن در چهارمین 
نمایشگاه خودروسازی:

 گروه بهمن در عرصه صنعت 
خودرو پیشرو است
معاون وزیر صمت گفت: گــروه بهمن به عنوان یک 
شــرکت خودروســاز خصوصی پیشــرو در صنعت 
خودروسازی کشور است.علی نبوی معاون وزیر صمت 
و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع  در حاشیه 
بازدید از غرفه گروه خودروسازی بهمن در چهارمین 

نمایشــگاه خودروسازی تهران پیرامون ارزیابی از توانمندی گروه بهمن گفت: 
گروه بهمن به عنوان یک شــرکت پیشرو در عرصه تولید خودروهای مختلف 
و صنعت خودروسازی به شــمار می رود.وی با بیان اینکه در نظر داریم تا در 
افق ۱۴۰۴ ســهم بیش از ۳۰ درصدی تولید خودرو در کشور را شرکت های 
خودروساز بخش خصوصی عهده دار شوند، تصریح کرد: بطور حتم گروه بهمن 
نیز جز شــرکت های خودروساز بخش خصوصی پیشرو است و در این چشم 
انداز  می تواند نقش مهمی را در تولید خودرو اعم از سواری و تجاری ایفا کند.

در راستای تسریع و تسهیل خدمات پس از فروش ایران خودرو صورت گرفت
ارتباط مشتریان با مدیرعامل ایساکو از 

طریق صندوق صوتی
در راستای تســریع ارتباط با مشتریان و تسهیل پی گیری موارد مطرح شده، 
کانال جدید ارتباط با مدیر عامل ایســاکو راه اندازی شــد.ایکوپرس- ایساکو 
کــه همواره به منظور ارتقا و بهبود کیفیت خدمــات پس از فروش و افزایش 
رضایت مشــتریان، کانال های مختلف ارتباط مســتقیم با مدیــر عامل را در 
دســترس هم وطنان قرار داده، هم اکنون از طریق صندوق صوتی با شــماره 
تلفن ۴۷۵۸۹۲۰۰ به صورت شبانه روزی در تمام روزهای هفته آماده دریافت 
نظرات، پیشنهادها و انتقادهای دارندگان محصوالت ایران خودرو در خصوص 

خدمات پس از فروش است.

جعفری در نشست با وزیر معادن کوبا اعالم کرد:
تشکیل کارگروهی برای بررسی زمینه های 

همکاری مشترک معدنی با کوبا
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفــت: کارگروهی برای 
بررســی زمینه هــای همکاری مشــترک معدنی و 
صنایع معدنی با کوبا تشــکیل می شــود.به گزارش 
روابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در نشســت 
بــا وزیر انرژی و معادن کوبا ضمــن بیان این مطلب 

و ضمن اشــاره به ظرفیت های بخش معــدن و صنایع معدنی ایران در تولید 
و صادرات گفت: پس از تشــکیل کارگروه مشترک، مطالعات در بخش معدن 
و صنایع معدنی دو طرف، بررســی خواهد شــد.وی افزود: طبق جمع بندی 
مشــترک، گروهی از کارشناســان ایرانی به کوبا اعزام خواهند شد و براساس 
نیازمندی های ۲ کشــور، تفاهم نامه نحوه همکاری امضا و نقشــه راهی برای 
همکاری مشــترک متناسب با قوانین ۲ کشــور تدوین می شود.رئیس هیات 
عامل ایمیدرو با بیان اینکه ایران سیاست برد-برد را برای توسعه همکاری ها 
در بخش معدن و صنایع معدنی دنبال می کند، گفت: ایران می تواند خدمات 
دانش فنی- مهندســی و فناوری موجود در برخــی صنایع معدنی را به کوبا 
صادر و نیز نسبت به اکتشاف و استخراج مواد معدنی در این کشور اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین شرکت های بزرگی در بخش سنگ آهن ایران، امکان 
سرمایه گذاری در آن کشور را دارند. 

تحقق 100 درصدي هدف گذاري با کاهش 
خودروهاي ناقص در سال گذشته

ســایپا در دو ماه ابتدایي ســال جاري افزایش تولید را ادامه داده و توانسته در 
فروردین ماه، روزانه ۱۳۰۳ دســتگاه خودرو و در اردیبهشت ماه ۱۵۲۳ دستگاه 
خودرو تولید کند و در هفته پایاني اردیبهشــت مــاه تولید به صورت روزانه به 
۱۷۳۰ دستگاه خودرو رسیده است.به گزارش سایپانیوز، گروه خودروسازي سایپا 
در راستاي فرمایشات مقام معظم رهبري در ارتباط با تقویت تولید دانش بنیان 
و بر اســاس یکي از بندهاي فرمان ۸ ماده اي رئیس جمهور به منظور افزایش 
ظرفیت تولید و بهبود کیفیت، این مهم را در دستور کار خود قرار داده و توانسته 
در بهمن و اســفند ماه سال گذشــته به ترتیب ۱۰6۰ و ۱۱۲۳ دستگاه خودرو 
به صورت روزانه تولید و روانه بازار کند و روند افزایشــي تولید را داشــته باشد.

در خصوص خودروهــاي ناقص در دي ماه ۱۴۰۰ تعداد ۷۹۲6۴ دســتگاه در 
پارکینگ این شــرکت موجود بوده که شــمار این خودروها در اسفند ماه سال 
گذشــته به حدود ۴۳۰۰۰ دستگاه کاهش یافته تا شاهد تحقق ۱۰۰ درصدي 
هدف تعیین شده در رابطه با کاهش تعداد این خودروها طي سال ۱۴۰۰ باشیم.

همچنین تعداد خودروهاي ناقص در اردیبهشت ماه سال جاری از حدود ۳۱ هزار 
دستگاه به حدود ۲۵ هزار دستگاه کاهش یافته )کاهش حدود 6۰۰۰ دستگاه( 
تا شــاهد کاهش حدود ۱۸۰۰۰ دستگاه خودروي ناقص در پارکینگ هاي گروه 
خودروسازي سایپا تا پایان اردیبهشت سال جاري نسبت به اسفند ۱۴۰۰، باشیم 
و به زودي تعداد خودروهاي مذکور به ۲۰ هزار دســتگاه خواهد رسید.تعهدات 
کلي گروه خودروســازي سایپا در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹۴ هزار و ۹۱۳ دستگاه 

خودرو و تعهدات معوق آن معادل 6 هزار و ۱۹۰ دستگاه خودرو است .

فوالد خراسان اردیبهشت را هم با رکوردشکنی 
به پایان برد

ارتقای رکورد ماهانه تولید گندله در مجتمع فوالد خراسان، 
چهارمین رکوردشکنی واحدهای تولیدی این شرکت در سال 
۱۴۰۱ و دومین رکودشکنی پیاپی ماهانه واحد تولید گندله 
ســازی بود که در پایان ماه دوم سال به ثبت رسید.کارکنان 
پرتالش و توانمند مجتمع فوالد خراسان، با ثبت رکورد تولید 

ماهانــه ۲۰6 هــزار و ۲۹۴ تن گندله با فاصله تنها یک ماه از رکورد پیشــین خود، 
گام مصمم دیگری در مســیر ارتقای تولید در بزرگ ترین قطب صنعت شرق کشور، 
برداشــتند.معاون بهره برداری فوالد خراسان با اعالم این خبر گفت: تالشگران واحد 
گندله سازی با همت همه جانبه و انگیزه روزافزون، توانستند در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 
رکورد تولید گندله را جا به جا کنند.فضیلتی با اشاره به تولید ۲۰6 هزار و ۲۹۴ تنی 
گندله در این واحد افزود: رکورد قبلی در فروردین ماه امسال با تناژ ۲۰۱ هزار و 6۵۴ 
تن ثبت شــده بود که در ماه اردیبهشت با ۴6۴۰ تن افزایش، شکسته شد. ثبت این 
رکورد مقارن با روز بهره وری، می تواند نشانه ای از اهمیت ارتقای بهره وری در عوامل 

گوناگون تولید و نویدبخش افزایش ظرفیت تولید در مجتمع فوالد خراسان باشد.

نقش کلیدی تراکتورسازی در اقتصاد و امنیت غذایی زیمبابوه؛
 تراکتورهای ایرانی مزارع زیمبابوه 

را شخم می زنند
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: رئیس گروه دوستی زیمبابوه 
و ایران گفت: اقتصاد زیمبابوه بر بخش کشاورزی استوار بوده 
و برای رشــد و توسعه کشاورزی و به تبع آن اقتصاد و امنیت 
غذایی کشور زیمبابوه، مجموعه تراکتورسازی می تواند نقش 
کلیدی داشته باشد.شامو وبستر کوتی وان در بازدید از مجتمع 

تراکتورسازی ایران در تبریز با اشــاره به قابلیت های خطوط تولیدی تراکتورسازی 
افزود: بهره مندی از این توانمندی ها خواسته و نیاز کشور زیمبابوه است و امیدواریم 
با همکاری دو جانبه زیمبابوه و ایران بزودی شــاهد محقق شــدن این امر و حضور 
تراکتورهای ایرانی در مزارع کشــورمان باشــیم.وی اضافه کــرد: برای رونق صنعت 
کشــاورزی، کشــاورزان زیمبابوه به تجهیزات مدرن و توسعه مکانیزاسیون نیاز دارد 
که این امر با توسعه روابط دو کشور در قالب مجموعه ای مانند تراکتورسازی محقق 
خواهد شــد.کوتی وان با بیان اینکه اکثر مردم کشــور زیمبابوه در حوزه کشاورزی 

فعالیت می کنند.

کسب رتبه برتر کشوری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری گلستان برای سومین سال پیاپی

در راســتای  اجرای طرح ۱۴۰۰*۱۴*۳ منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان حائز 
رتبه برتر کشوری شد.در گردهمایی سراسری مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشــور که با حضور دکتر منصور معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشــور، حجت االسالم و المسلمین ربانی نماینده ولی فقیه در 
وزارت جهادکشــاورزی و همچنین حجت االسالم والمســلمین طباطبایی مسئول 
حوزه نمایندگی ولی فقیه آن ســازمان در مشهد برگزار شد، اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری گلســتان به عنوان اداره کل برتر معرفی و از عبدالرحیم لطفی  تقدیر 
شــد.اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان در اجرای طرح ها و پروژه های 
مصوب و محورهای تعیین شــده در مجموع اقدامات ســال ۱۴۰۰ موسوم به برنامه 

۱۴۰۰*۱۴*۳، حائز رتبه برتر کشوری شد.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق پاسخ داد

چرا صادرات ایران به عراق کم شد؟
عضو هیئت مدیــره اتاق بازرگانی ایران و عــراق می گوید فرا 
رســیدن ماه رمضان و برخی محدودیت هــای داخلی تجاری، 
عامل اصلی کاهش صادرات ایران به عراق بوده است.به گزارش 
ایســنا، در شرایطی که عراق در طول سال های گذشته همواره 
یکی از اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران به حساب آمده و حتی 
بــرای مدتی کوتاه به جای چیــن، اصلی ترین مقصد کاالهای 
ایرانی نیز لقب گرفته است، آمارهای تجاری فروردین ماه نشان 
می دهد که این کشــور جایگاه خود در مقاصد تجاری ایران را 
از دست داده است.بر اساس آمارهای منتشر شده در نخستین 
ماه ســال جاری، چین همچنان اصلی تریــن مقصد کاالهای 
ایرانی به شــمار می رود و در این مــدت، حدود یک میلیارد و 
۳۰۰ میلیون دالر کاال از ایران خریداری کرده اســت. در رتبه 
دوم این فهرســت اما امارات متحده عربی قرار گرفته که 66۸ 
میلیون دالر واردات داشــته و پس از آن عراق با ۴۲6 میلیون 
دالر قرار دارد.با توجه به بحث هایی که در ســال های گذشته 
درباره بازار عراق وجود داشــته، آمارهای جدید این نگرانی را 
بــه وجود آورده که شــاید ایران در حال از دســت دادن یکی 
از مهم ترین بازارهای خود در منطقه اســت، موضوعی که عضو 
هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق آن را رد می کند.سید 

حمید حسینی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در فروردین ماه 
اساسا شرایط تجاری ایران متفاوت می شود. از سویی ما تا نیمه 
فروردین با تعطیالت سال نو در ایران رو به رو هستیم و از سوی 
دیگر از نیمه این فروردین، ماه رمضان نیز آغاز شــد که چه در 
ایران و چه در عراق تغییراتی را به وجود می آورد. به گفته وی، 
اساسا در ماه رمضان، عراق فعالیت های تجاری محدودتری دارد 
و همیــن موضوع می تواند به کاهش آمار صادراتی ایران منجر 
شده باشد. از سوی دیگر برخی محدودیت های داخلی که برای 
صادرات برخی کاالها وضع شده نیز در این آمار بی تاثیر نبوده 
اســت.عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به 
تبعات جنگ روســیه و اوکراین، گفت: بخشی از کاالهایی که 
مــا به امارات متحده عربی صادر می کنیم، فراورده های نفتی و 
پتروشیمی است که این کاالها پس از جنگ اخیر یک افزایش 
قیمت را تجربه کرده و شاید همین موضوع در رشد صادرات به 
امارات متحده عربی تاثیر داشته است.حسینی خاطرنشان کرد: 
ایــن آمارها، نگرانی درباره بازار عراق به وجود نمی آورد و قطعا 
با عبور از ماه رمضان و فعال شــدن اقتصادهای دو کشور، آمار 
صادرات ایران به عراق در اردیبهشت و ماه های بعدی، بار دیگر 

افزایش خواهد یافت.

طبق اعالم معاون گمرک ایران، تاکنون هیچ ابالغیه ای از وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات یا تغییر گروه کاالیی گوشی های آیفون 
به گمرک اعالم نشده است، بر این اساس فعال واردات این کاال به صورت تجاری و همراه مسافر ادامه دارد.به گزارش ایسنا، گزارش های 
منتشر شده از این حکایت دارد که گوشی های آیفون به گروه ۲۷ منتقل شده و ثبت سفارش و تامین ارز آن انجام نمی شود و به عبارتی 
ورود آن متوقف شــده است. گرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( به طور رسمی در این رابطه اعالمی نداشته است ولی اینکه 
وضعیت واردات آیفون در گمرک چه تغییری کرده است، از عسگری- معاون امور گمرکی گمرک ایران- مورد پرسش قرار گرفت.معاون امور گمرکی گمرک ایران، با بیان اینکه 
با وجود خبرهای منتشر شده، هنوز هیچ ابالغ و اعالم رسمی از سوی وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون و یا تغییر گروه کاالیی آن به گمرک نشده است، گفت: 
طبق تبصره ماده چهار قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کاال منحصرا از طریق وزارت صمت به سازمان های اجرایی 
اعالم می شود و همزمان باید به اطالع عموم برسد، بنابراین هر زمان که ابالغی صورت بگیرد، گمرک نیز طبق همان اقدام خواهد کرد.عسگری ادامه داد: بر این اساس تا هنگامی 
که ابالغی مبنی بر ممنوعیت صورت نگرفته، گمرک طبق روال گذشته عمل خواهد کرد و گوشی های آیفون وارد شده که دارای ثبت سفارش بوده، تامین ارز شده و مجوزهای 
الزم را دارند،  ترخیص خواهد کرد.وی در مورد اینکه در صورت تغییر گروه کاالیی به گروه ۲۷، آیا ورود گوشی آیفون همراه مسافر نیز محدود خواهد شد، یادآور شد که این 

موضوع نیز منوط به ابالغ دستگاه های ذیربط به گمرک است ولی فعال ورود آیفون همراه مسافر مانند سایر گوشی ها بالمانع است

بررســی روند بازار خودرو نشــان می دهد که دالالن باالخره ترمز قیمت ها در بازار را کشیده و به کاهشی شدن قیمت ها رضایت 
داده اند. این در حالیست که این مسیر کاهش قیمت خودروها در بازار، در هفته گذشته و تحت تاثیر خبر آزادسازی واردات خودرو 
پیش بینی می شد.به گزارش ایسنا، روند قیمت ها در بازار خودرو طی هفته گذشته نشان داد که دالالن دست از تالش بر نمی دارند 
و همچنان افسار بازار خودرو را به دست دارند و اجازه کاهش قیمت ها را در این بازار نمی دهند. این در حالی بود که تجربه گذشته 

نشان می دهد حتی خبرها در رابطه با واردات خودرو بر بازار آزاد تاثیرگذار بوده است.حال اما بررسی قیمت ها در بازار اولین روز از خرداد ماه امسال و مقایسه آن با 
هفته گذشــته نشــان می دهد که گویا دالالن بیش از این توان مقاومت نداشته  و بدین ترتیب خودرو در بازار آزاد در مسیر کاهشی شدن قرار گرفت.  البته هنوز هم 
قیمت ها در بازار آزاد بسیار فراتر از معمول و با فاصله بسیار از کارخانه تعیین می شوند. نکته قابل توجه اینجاست که محصوالت خارج از تولید همچون پراید نیز همانند 

خودروهای بر مدار خط تولید، باال و پایین می شود. البته برخالف آنچه که برخی می گویند، هنوز این خودرو به زیر ۲۰۰ میلیون تومان نرسیده است.
بطور کلی بررسی بازار امروز و مقایسه آن با هفته گذشته نشان می دهد که در محصوالت گروه خودروسازی سایپا کاهش یک تا ۱۵ میلیون تومانی شکل گرفته است.

در محصوالت ایران خودرو نیز کاهش یک تا ۱۳ میلیون تومان برای محصوالت تولیدی و البته ۳۵ میلیون تومان برای محصول مونتاژی این شرکت )هایما S۷ توربو( 
نسبت به ابتدای هفته گذشته )شنبه( مشهود است.۰

معاون گمرک اعالم کرد

ورود تجاری و مسافری آیفون فعال ادامه دارد
قیمت ها در بازار خودرو کاهشی شد

باالخره دالالن کوتاه آمدند

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه، به آدرس: خیابان مدرس، خیابان حاج آخوند 
شماره تماس: 37274638، در نظر دارد با توجه به قانون برگزاری مناقصات پروژه ذیل را طبق مشخصات ذکر 

شده با شرایط عمومی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های ذیصالح واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکات از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: 1401/3/2 

موضوع مناقصه: حمل آسفالت از کارخانجات آسفالت به سطح شهر کرمانشاه
1- مدت پروژه: یکساله

2- مبلغ برآورد پروژه:14/809/200/000 ریال 
3- مهلت دریافت اسناد:1401/3/10

)www.setadiran.ir( 4- محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
)www.setadiran.ir( 5- محل تحویل پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

6- محل گشایش پاکات: سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری
7- مدت اعتبار پیشنهادها: 3 ماه

8- تاریخ و زمان گشایش پیشنهادها: 1401/3/24 
9- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 740/460/000 ریال

آگهی مناقصه عمومی

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه
آدرس: کرمانشاه، خیابان مدرس، خیابان حاج آخوند، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و شهرداری کرمانشاه 

تلفن: 37222212 – 37274638   فکس: 37274628   کدپستی: 6713815678

قیمت واحد هر مقدار کار )تن(موضوعردیف
تن حمل )ریال(

قیمت کل برآورد 
)ریال(

قیمت پیشنهادی 
)ریال(

حمل آسفالت از کارخانه ورمنجه 1
شهرداری به حدود 35 کیلومتر تا 

مرکز شهر به مقدار 30 هزار تن

30/000*3511/48012/054/000/000

حمل آسفالت از کارخانه باباجان 2
شهرداری به حدود 12 کیلومتر تا 

مرکز شهر به مقدار 20 هزار تن

20/000*1211/4802/755/200/000

14/809/200/000جمع کل
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امروز همه شاخص های بازار سرمایه نزولی بودند و شاخص 
کل بورس بیش از ۲۵ هزار واحد کاهش یافت.به گزارش 

ایســنا، شــاخص کل بورس دیروز با ۲۵ هزار و ۱۰ واحد 
نــزول تا رقم یک میلیون و ۵۵۷ هزار واحد کاهش یافت. 
شــاخص کل با معیار هم وزن هــم ۸۷۳۲ واحد کاهش 
یافــت و در رقم ۴۳۲ هزار و ۷۷۳ واحد ایســتاد.در این 
بــازار ۶۲۵ هزار معامله بــه ارزش ۶۲ هزار و ۲۵ میلیارد 
ریال انجام شد.معدنی و صنعتی چادرملو، سرمایه گذاری 

تامین اجتماعــی، معدنی و صنعتی گلگهر، فوالد مبارکه 
اصفهان، گســترش نفت و گاز پارســیان، ایران خودرو و 
پاالیش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی را روی بورس گذاشــتند.در آن سوی بازار سرمایه 
شاخص کل فرابورس با ۲۴۳ واحد کاهش در رقم ۲۱ هزار 
و ۳۱۷ واحد ایستاد.در این بازار ۴۵۵ هزار معامله به ارزش 

۱۵۴۸ میلیــارد ریال انجام شــد.فوالد هرمزگان جنوب، 
سرمایه گذاری صبا تامین، پلیمر آریاساسول، پتروشیمی 
تندگویان، صنعتی مینو و فرابورس ایران نســبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند و 
در مقابل ســرمایه گذاری مالی سپهر صادرات بیشترین 

تاثیر مثبت را روی این بازار داشت.

گزیده خبر

تداوم وصول مطالبات کالن در بانک سامان
  بانک ســامان در راســتای اهتمام به وصول مطالبات خود و رعایت بهداشت 
اعتباری، تکلیف یکی از مهمترین پروندههای مطالباتی خود را مشخص کرد.به 
گزارش سامان رسانه، بانک سامان در راستای تکالیف خود برای وصول مطالبات 
کالن غیر جاری از بدهکاران، اقدام به تعیین تکلیف پروژه البرز مال کرد.بر این 
اســاس، بانک سامان طی اطالعیهای در این خصوص عنوان کرد که توانسته با 
طرفیــن این دعوی حقوقی به تفاهم دســت پیدا کند و با تملک ۵۰ درصد از 
این پروژه عالوه بر وصول مطالبات ناشــی از اعطای تسهیالت به مالکان پروژه 
البرز مال، توانسته سود عملیاتی و سود غیرعملیاتی معادل نه هزار و دویست و 

هشتادوشش میلیارد ریال را شناسایی و در دفاتر بانک ثبت کند.

تشریح بخش تسهیالت سامانه بانکداری 
الکترونیک بانک توسعه صادرات ایران

بخش تسهیالت در سامانه بانکداری الکترونیک بانک توسعه صادرات به منظور 
آگاهی و آشنایی مشــتریان با امکانات متنوع آن تشریح شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک توســعه صادرات ایران به نقــل از مدیریت امور فناوری اطالعات 
و امنیت فضای مجازی، امکان مشــاهده و پرداخت اقســاط برای تســهیالت 
قسطی داخلی و پرداخت اقساط بین بانکی از جمله ویژگیهای این گزینه است.

ســقف مبلغ پرداخت اقساط روزانه برای مشتری حقیقی ۵۰۰ میلیون ریال و 
برای مشــتری حقوقی یک میلیارد ریال تعیین شده است.کاربران این سامانه 
می توانند اطالعات تســهیالت خود در بخش تسهیالت قسطی شامل شماره 
تســهیالت، نوع عقد، بدهی کل تســهیالت، مانده بدهی تا امروز، اولین قسط 
پرداخت نشــده، تعداد کل اقساط، تعداد اقســاط پرداخت شده، مبلغ وصولی 
تاکنون، جریمه وصولی تاکنون، مبلغ هرقســط و تاریخ اعطای تســهیالت را 

مشاهده کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد؛
حمایت مجلس از اقدامات و فعالیت های 

بانک توسعه تعاون
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دیدار با سرپرست بانک توسعه تعاون 
بر حمایت قوه مقننه از اقدامات و فعالیت های این بانک توسعه ای تاکید کرد.

ســید احمد رسولی نژاد با بیان اینکه بانک توسعه تعاون یک بانک ویژه است، 
گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری نســبت به بخش تعاون،دردولت 
هــای نهم و دهم تعداد تعاونی ها مخصوصــا تعاونی های تولیدی ،خدماتی و 
توزیعــی بیش از دوبرابر افزایش یافت.وی با بیان اینکه تا قبل از ســال ۱۳۸۴ 
بخش تعاون در کشــور مغفول مانده بود،گفت: با تشــکیل بانک توسعه تعاون 
تقویت این بخش در اولویت قــرار گرفت.این نماینده مجلس تاکید کرد:یکی 
از دغدغه های مقام معظم رهبری، دولتمردان و بخش تعاون کشــور موضوع 
»اشتغال« است. بانک توســعه تعاون اقدامات موثری در این بخش انجام داده 

است و می تواند بر توسعه فعالیت های اشتغال زای خود بیفزاید.

پرداخت۹۵ میلیاردریال تسهیالت ازدواج 
طی دو ماه

بانک کارآفرین در دو ماه ابتدای سال جاری ۹۵میلیارد ریال تسهیالت ازدواج 
داد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، این بانک به منظور ترویج ســنت 
حســنه ازدواج، از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تا اول خردادماه سال جاری،۷۳  فقره 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج معادل ماه ۹۵هزار میلیون ریال به متقاضیان 
پرداخت کرد.بر اســاس این گزارش، در حال حاضر ۲۱۹نفر متقاضی در صف 
انتظار جهت معرفی به شعب عامل بانک و ۲۱۰ نفر متقاضی در حال طی کردن 
مراحل جهت اخذ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در شعب عامل هستند. بانک 
کارآفرین از تاریخ اول فروردین ماه ســال ۱۴۰۱تا اول خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۷۳ 
متقاضی تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است. این میزان در دو 
هفته فروردین ماه ۱۶ فقره بوده و در دومین ماه ســال به ۵۷ فقره بوده است 
.بانک کارآفرین در سال ۱۴۰۰ نیز مجموعا، ۵۸۶ فقره تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج معادل ۴۷۱ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد.

برای نخستین بار در کشور؛ مدیریت هزینه 
های دولتی با تنخواه کارت بانک ملی ایران

بانک ملی ایران خدمت جدیدی را تحت عنوان »تنخواه کارت« برای نخستین 
بار در کشــور در اختیار سازمان ها و شرکت های دولتی قرار می دهد تا امکان 
نظارت و مدیریت بر روند هزینه کرد تنخواه ســازمانی تسهیل شود.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ایران، تنخواه کارت، نوعی کارت الکترونیکی است که 
صرفاً به منظور خرید کاال یا خدمات بصورت پول الکترونیکی شــارژ شده و در 
اختیار کارپردازان بخش عمومی، سازمان ها و شرکت های دولتی قرار می گیرد.

عالوه بر خرید کاال و خدمات، قابلیت برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز 
و انتقال کارت به کارت از مهم ترین مزیت های تنخواه کارت است که دستگاه 
های اجرایی در قالــب کارت بانکی آن را در اختیار واحدها یا مأمورین تنخواه 
گــردان قرار می دهند.این کارت ها با نام و بدون ارتباط با حســاب، صادر می 
شوند و قابلیت شارژ مجدد به دفعات از سوی سازمان یا دستگاه های متقاضی 
را دارا هستند. همچنین کارپرداز )صاحب تنخواه کارت( می تواند موجودی آن 

را به دفعات استفاده کند

بیمه تعاون چگونه از تولید حمایت می کند؟
محصــوالت بیمه ای چگونه می توانند در خدمت تولید و از بین بردن ریســک 
های تولید قرار بگیرند؟چرا برخی معتقدند بیمه ها در این زمینه موفق نبودند؟آیا 
مشکل اصلی در این خصوص ضعف قانونی است یا منابع الزم در اختیار نیست؟این 
سواالتی است که با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری و تکرار و 
تاکید بر تولید می تواند در حوزه بیمه نیز مطرح شــود .به گزارش روابط عمومی 
بیمه تعاون به نقل از پیام اقتصاد، واقعیت این اســت که ، شرکت های بیمه یکی 
از تاثیرگذارترین نهادها در بهبود زیرســاخت های اقتصادی و فضای کسب و کار 
درکشــور هستند که با ایجاد مکانیزم هایی برای حفظ سرمایه گذاری ها در مقابل 
خطرهای گوناگون می توانند اثرات عوامل تهدیدکننده  ســرمایه گذاری را کاهش 
دهند و درنهایت به افزایش ثبات مالی در کشــورکمک کنند.الزم به ذکر اســت 
، درحال حاضر شــرایط تورمی  فشار ســنگینی را بردوش بنگاه های اقتصادی و 
شرکت های تولیدکننده کشور به خصوص شرکت هایی که در صف اول تحریم ها 
قرار دارنــد، وارد کرده است.ازســوی دیگر تورم موجود در کشــور ارزش اموال 
واحدهای صنعتی و تولیدی را به شدت باال برده است به طوری که خرید بیمه نامه 
و تهیه پوشــش های کامل و با ارزش های به روز شده برای بسیاری از این واحدها 
حق بیمه های قابل توجهی را به همراه داشته است. در چنین شرایطی بیشتر این 
بیمه گذاران یا از خرید بیمه نامه به طور کامل منصرف می شوند یا ترجیح می دهند 
به واسطه قیمت های باال تنها پوشش های اولیه را تهیه کنند. فلذا درشرایط فعلی، 
تنها از طریق طراحی محصوالت بیمه ای مناســب و پوشش ریسک های موجود 
می توان از فعاالن اقتصادی حمایت کرد.چندی پیش و در این راســتا، رییس کل 
بیمه مرکزی با بیان اینکه بیمه اعتباری منجی واحدهای تولیدی است، گفت: با 
ارائه بیمه های اعتباری، ریســک عدم وصول یا تاخیر در وصول مطالبات کاهش 

می یابد.

بانک تجارت و شرکت توسعه صنایع شهد 
آذربایجان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

بانک تجارت با هــدف ارائه خدمات مالی و اعتباری با هلدینگ توســعه صنایع 
شــهد آذربایجان تفاهم نامه همکاری امضا کرد. به گــزارش روابط عمومی بانک 
تجارت، دکتر هادی اخالقی فیض آثار با برشمردن ظرفیت های موجود در راستای 
گســترش  همکاری ها با این مجموعه گفت: با توجه به گســتردگی کارخانجات 
هلدینگ شــهد آذربایجان و نیاز به تأمین مالی، ظرفیت های بانک  تجارت نسبت 
به سایر بانک ها به ویژه در حوزه خدمات ارزی و ریالی می تواند به خوبی نیازهای 
این مجموعه را پوشش دهد. مدیرعامل بانک تجارت با تاکید بر اینکه بانک تجارت 
توانسته منابع خود را به نحو شایسته ای در راستای حمایت از مشتریان  هزینه کند، 
یادآور شد: رفع نیازمندی بخش های مختلف اقتصادی و حمایت از تولید کنندگان 
را از وظایف خود می دانیم و از توســعه  همکاری با شــرکت توسعه صنایع شهد 
آذربایجان استقبال می کنیم. خدابنده، عضو هیات مدیره شرکت شهد آذربایجان 
با تاکید براینکه بانک تجارت به عنوان یک حامی مطمئن، خواســته های شرکت 
 را پیگیری و برآورده کرده اســت، گفت: این بانک عالوه بر اعطای تسهیالت الزم 
و گشایش اعتبارات اســنادی، با تدوین بسته های  خدماتی متنوع و راه حل های 
مالی منطبق با نیاز شــرکت های بزرگ می تواند به خوبی نقش خود را به عنوان 
بانک عامل در این  مجموعه نشان دهد. وی ضمن ابراز خرسندی از افزایش سطح 
تعامل با بانک تجارت گفت: امضای این تفاهم نامه، فصل جدیدی در روابط بانک 
و  هلدینگ است و گسترش همکاری ها با بانک تجارت جزو اولویت های مجموعه 
ما خواهد بود. غالمی مدیر امور اعتباری، اصغری سرپرست مدیریت امور استانهای 
شمال کشــور، مرعشی رییس اداره بانکداری تجاری و  عبدلی مدیر شعب استان 

آذربایجان غربی نیز در این جلسه حضور داشتند. 

وزارت اقتصاد اعالم کرد

پرداخت ۷۰۰۰ میلیارد وام بدون ضامن
اطالعات دریافتــی از وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از 
آن اســت که از زمان اجرای طرح پرداخت وام بدون ضامن تا 
پایان ۱۵ اردیبهشت سال جاری بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان 
تســهیالت بدون ضامن پرداخت شده است.به گزارش ایسنا، 
وزارت اقتصاد در راستای تکلیف رئیس جمهوری به بانک های 
دولتی مبنی بر تســهیل پرداخت وام های خــرد، بانک های 
زیرمجموعه خود را در مرحله اول مکلف به پرداخت وام های 
خرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش دولتی، 
عمومی و خصوصی بدون دریافت ضامن کرد.البته، قرار شد تا 
در ادامه اجرای این طرح، به تدریج تمامی مشــتریان بانک ها 
شامل این طرح شوند.شــرایط دریافت دریافت وام های خرد 
بدون ضامن اینگونه است که تا ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه 

کسر از حقوق و برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان با یک 
نامه کســر از حقوق همراه با چک یا سفته امکان پذیر است 
و مشــموالن این وام باید به بانکی که حقــوق خود را از آن 
دریافت می کنند، مراجعه کنند.البته الزم به ذکر است که روند 
پرداخت وام بدون ضامن مبتنی بر اعتبارسنجی است و رتبه 
اعتباری افراد در تعیین ســفته، چک یا ضامن برای پرداخت 
وام تاثیرگذار اســت. در این زمینه، اطالعات دریافتی ایسنا از 
وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن اســت که از زمان 
اجرای طرح پرداخت وام بدون ضامن تا پایان ۱۵ اردیبهشت 
ســال جاری بیش از  ۷۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت بدون 
ضامن پرداخت شده اســت.همچنین، بیش از ۲۵۵ هزار نفر 

این تسهیالت را دریافت کرده اند.

قیمت بیت کوین به خوبی باالتر از منطقه پشتیبانی ۲۸هزار و ۵۰۰ دالر باقی مانده و به نظر می رسد قبل از شروع افزایش قیمت، یک 
الگوی کف دوگانه باالی ۲۸هزار و ۵۰۰ دالر شکل گرفته است.به گزارش ایسنا و به نقل از کوین، حرکت واضحی باالتر از ناحیه مقاومت 
۲۹هزار و ۵۰۰ دالری و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته وجود دارد. قیمت حتی به باالی منطقه مقاومت ۳۰هزار دالر نیز صعود کرد 
با این حال، خرس ها همچنان در نزدیکی منطقه مقاومت ۳۰هزار و ۶۰۰ دالری فعال هستند.بیت  کوین تا ۳۰هزار و ۵۰۰ دالر معامله شد 
و در حال حاضر در حال کاهش است. حرکتی به زیر سطح ۲۳.۶ درصد فیب اصالحی حرکت صعودی از ۲۹هزار و ۲۲۵ دالر به پایین 
۳۰هزار و ۵۰۰ دالر است.از جنبه نزولی، یک خط روند صعودی کلیدی با حمایت نزدیک به ۲۹هزار و ۸۰۰ دالر در نمودار ساعتی جفت بیت کوین/دالر آمریکا شکل می گیرد. 
اکنون بیت کوین باالتر از سطح ۳۰هزار دالر و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می شود. مقاومت فوری نزدیک به سطح ۳۰هزار و ۴۵۰ دالر  و مقاومت اصلی بعدی 
نزدیک به سطح ۳۰هزار و۶۰۰ دالر است.حرکت واضح به باالی سطح مقاومت ۳۰هزار و ۴۵۰ و ۳۰هزار و ۶۰۰ دالر ممکن است در کوتاه مدت یک رالی قدرتمند را آغاز کند. 
مقاومت کلیدی بعدی می تواند نزدیک به سطح ۳۱هزار و ۵۰۰ دالر باشد که باالتر از آن ممکن است تا ۳۲هزار و ۵۰۰ دالر افزایش یابد.اگر بیت  کوین نتواند منطقه مقاومت 
۳۰هزار و ۶۰۰ دالری را پاک کند، ممکن است یک نزول جدید را آغاز کند. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به سطح ۳۰هزار دالر  و اولین حمایت اصلی نزدیک به سطح 
۲۹هزار و ۸۵۰ دالر و خط روند اســت.خط روند نزدیک به ۵۰ درصد ســطح فیب اصالحی حرکت صعودی از ۲۹هزار و ۲۲۵ دالر به پایین ۳۰هزار و ۵۰۰ دالر است. حرکت 

واضح به زیر خط روند ممکن است قیمت را به سمت حمایت ۲۸هزار و ۵۰۰ دالری سوق دهد.

قیمت طال امروز دوشــنبه به باالترین حد در بیش از یک هفته اخیر رســید، زیرا کاهش ارزش دالر به حمایت از شمش با قیمت دالر 
ادامه داد؛ اگرچه بازدهی باالتر خزانه داری ایاالت متحده مانع از رشد شد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۸ صبح با افزایش 
۷.۵۰ درصدی به ۱۸۵۴ دالر و ۲۰ ســنت رســید و در بازار معامالت آمریکا نیز با ۰.۴۱ درصد افزایش به ۱۸۵۵ دالر و ۲۰ سنت رسید.

جفری هالی، تحلیلگر ارشد OANDA، گفت: هیئت منصفه هنوز در مورد اینکه آیا طال در میان مدت طوفان را پشت سر گذاشته است یا 
اینکه در پاسخ به عقب نشینی مداوم دالر آمریکا در حال افزایش است، نظری نداده است.شاخص دالر پس از اولین افت هفتگی خود در 

نزدیک به دو ماه گذشته، هفته را با کاهش قیمت ها آغاز کرد زیرا سرمایه گذاران شرط  بندی را بر روی سود بیشتر دالر ناشی از افزایش نرخ های آمریکا قطع کردند و امیدوار 
بودند که کاهش محدودیت ها در چین به رشد جهانی کمک کند. دالر ضعیف تر، شمش را برای خریداران خارجی جذاب تر می کند.هالی گفت: قبل از اینکه از نظر ساختاری 
صعودی شویم، باید ببینم که طال در برابر تقویت دالر و نه ضعف دالر، روی دستاوردهای اخیر خود باقی می ماند. با این حال، بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه داری ایاالت متحده 
پس از یک دوره شکســت ســه جلسه ای تقویت شد و تقاضا برای طالی با بازده صفر را محدود کرد.جیمز بوالرد، رئیس بانک فدرال رزرو سنت لوئیس، هفته گذشته دیدگاه 
خود را تکرار کرد که بانک مرکزی ایاالت متحده باید نرخ بهره را در ســال جاری به ۳.۵ درصد افزایش دهد تا تورم باال را ســریعتر تحت کنترل قرار دهد.شمش که در زمان 
بحران های اقتصادی به عنوان یک ذخیره امن ارزش در نظر گرفته می شود، زمانی که نرخ های بهره در ایاالت متحده افزایش می یابد برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری پیدا 

می کند زیرا هیچ سودی به همراه ندارد.

کاهشارزشدالروصعودطالارزشبیتکوینبهزودیصعودیمیشود؟

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه، به آدرس: خیابان مدرس، 
خیابان حاج آخوند شــماره تماس: 37274638، در نظر دارد بــا توجه به قانون برگزاری 
مناقصات پروژه ذیل را طبق مشخصات ذکر شده با شرایط عمومی از طریق مناقصه عمومی 

یک مرحله ای به شرکت های ذیصالح واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکات 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: 1401/3/2 
موضوع مناقصه: حمل قیر از شهرستان اراک و در صورت نیاز از شهرهای تهران یا اصفهان به 

کارخانجات آسفالت شهرداری کرمانشاه براساس فهرست بهاء راه و باند سال 1401
1- مدت پروژه: 3 ماه

2- مبلغ برآورد پروژه: 6/798/509/933 ریال 
3- مهلت دریافت اسناد: 1401/3/10

)www.setadiran.ir( 4- محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
)www.setadiran.ir(( 5- محل تحویل پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

6- محل گشایش پاکات: سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری
7- مدت اعتبار پیشنهادها: 3 ماه

8- تاریخ و زمان گشایش پیشنهادها: 1401/3/26 
9- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 339/925/497 ریال

آگهی مناقصه عمومی

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه

برآورد کل مناقصه براساس فهرست بهاء راه و مقدار کارردیف
باند و اعمال ضرایب باالسری و منطقه ای

قیمت کل پیشنهادیضریب پیشنهادی

16506/798/509/933 تن قیر1

آدرس: کرمانشاه، خیابان مدرس، خیابان حاج آخوند، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و شهرداری کرمانشاه 
تلفن: 37222212 – 37274638   فکس: 37274628   کدپستی: 6713815678

بورس 2۵ هزار واحد 
ریخت
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گزیده خبر

ادعایرئیسسابقامآی۶:
 پوتین ۲۰۲۳ در آسایشگاه خواهد بود

رئیسســابقویکمقامجنجالیپیشــیناطالعات
انگلیسدرمصاحبهایادعاکردندکهوالدیمیرپوتین
توسطپزشــکاناحاطهشدهوکرملینهرچهبیشتر
درگیرآشوبمیشــودواودرنهایتسال۲۰۲۳در
آسایشگاهخواهدبود.بهگزارشایسنا،بهنقلازروزنامه

هافینگتونپســت،کریستوفراستیل،مقاماطالعاتیاسبقانگلیسکهسابقابا
طرحپروندهجنجالیمربوطبهارتباطاتدونالدترامپ،رئیسجمهوریســابق
آمریکاباروسیهومســالهمداخلهاحتمالیکرملیندرانتخابات۲۰۱۶آمریکا
مناقشهآفرید،درمصاحبهایادعاکردکه»تیمیازپزشکان،والدیمیرپوتینرا
درهمهجابهصورتمداومهمراهیمیکنند.«اینمقاماسبقسازماناطالعاتی
ام.آی.۶انگلیسدرمصاحبهباشــبکهرادیوییال.بی.ســیاینکشــوراظهار
کرد:نشســتهایشورایامنیتروسیهکهبهصورتمفروضیکساعتطول
میکشــیدندعمالدرچندبخشبرگزارمیشوندودراثنایآنها،او)پوتین(از
جلســهخارجشدهونوعیدرمانپزشکیرادریافتمیکند.ایندرحالیاست
کهبرخیدیگرهمگمانهزنیکردهاندپوتیندچاربیماریشــدهودراینراستا
بهصورتاوکهگاهادارایپفزیادیاستونشستنشدرپشتیکمیزطویل
درفاصلهایبسیاردورازامانوئلماکروندرزماندیدارشبااینرئیسجمهور
فرانســهدرماهفوریهاشارهکردهاند؛گرچهطبقگزارشها،علتایناقداماین
بودکهماکرونازانجامآزمایشکووید-۱۹خودداریکرد.تریسیوالدر،مقامی
کهســابقاهمدرمرکزمبارزهباتروریســمسازمانســیاوهمبهعنوانمامور
ویژهافبیآیخدمتکرده،فوریهگفتکهپوتیندرظاهرهممتفاوتبهنظر
رســیدهوهمبسیارمتفاوتعملمیکند.ماهگذشتهمیالدیپوتینزمانیکه
باوزیردفاعدولتخودصحبتمیکرد،لرزانبهنظرمیرسیدوبادستشمیز
راگرفتهبود.نشریهدویکنیزچندیپیشدرموردفایلصوتییکالیگارش
مرتبطباکرملینکهدرآنادعایابتالیپوتینبه»سرطانخون«مطرحشده،

گزارشدادهاست.

چینخطاببهبایدن:
مراقب حرف زدنت باش!

سخنگویوزارتخارجهچینامروزدوشنبهدرپاسخ
بهاظهاراترئیسجمهوریآمریکادربارهتایوانگفت:
موضوعتایوانواوکراینکاماًلمتفاوتاستومقایسه
آنهاپوچاســت.بهگزارشایســنا،بهنقلازالجزیره،
ســخنگویاینوزارتخانهدرسخنانیمقایسهمساله

تایوانبابحراناوکراینرونادرســتوآنراپوچتوصیفکرد.ویگفت:تایوان
بخشــیازخاکچیناســتومابههیچکشوریاجازهدخالتدرامورداخلی
مــارانمیدهیم.اینمقامچینیدرادامهعنوانداشــت:مــاازایاالتمتحده
میخواهیمهنگامصحبتدرموردموضوعتایوانمراقبباشد.سخنگویوزارت
خارجهچینهمچنینبهتهدیدهایشــدیداللحنجوبایدن،رئیسجمهوری
آمریکاعلیهکشورشاشارهکردوگفت:آمریکامیداندکهچینقادربهحفاظت
ازخاکخوداست.رئیسجمهورآمریکاامروزدرتوکیوحمایتعلنیخودرااز
تایواناعالمکردوگفت:»اگرچینبهتایوانحملهکند،ایاالتمتحدهبهصورت
نظامیدررابطهبااینموضــوعمداخلهوازتایوانحمایتخواهدکرد.«بایدن
خاطرنشــانکردکهپسازحملهروســیهبهاوکراین،محافظتازاینجزیره
)تایوان(مســئولیت»بسیارخطیری«است.ویافزود:مادرقبالتایوانمتعهد
شــدهایم.هرگونهزورواجبارچینعلیهتایواننامناسبوناپسندتلقیخواهد
شد.چینبااقدامخودکلمنطقهراتحتتاثیرقرارواتفاقیمشابهاوکراینرخ
خواهدداد.وزارتخارجهتایوانهمدرواکنشبهایناظهاراتگفت:مابهتقویت
قدرتدفاعیخودوهمکاریبابســیاریازکشورهاازجملهواشنگتنوتوکیو

برایتامینامنیتمانادامهخواهیمداد.

ژنرالمولن:
 آمریکا احتمال استفاده روسیه از سالح اتمی 

را در نظر بگیرد
رئیسســابقستادمشــترکارتشآمریکاگفتکه
مقاماتواشنگتنبایداحتمالاینکهروسیهدربحبوحه
حملهخودبهاوکراینازسالحهستهایاستفادهکند،
درنظربگیرند.بهگزارشایسنا،»مایکمولن«،رئیس
سابقستادمشترکارتشآمریکابهبرنامه»اینهفته«

شبکهایبیســیگفت:واقعادانستناینکهوالدیمیرپوتین)رئیسجمهوری
روسیه(دربرههزمانیمشخصبهچهفکرمیکند،بسیاردشواراست.قطعااو
دربارهاینصحبتکردهاست.گمانمیکنممابایداطمینانحاصلکنیمکهآن
رابهعنوانیکاحتمالدرنظربگیریم.اوبابیاناینکهامیدواراستبازدارندگی
موثرباشد،گفت:آنهاویرانگرترینتسلیحاتیکهتاکنونرویزمینتولیدشده
اســت،دراختیاردارند.مایکمولنگفت:بایدیــادآوریکنیمکهمابهعنوان
کشوریکهدردهه۱۹۴۰واقعاًازآنتسلیحاتاستفادهکرد،چقدرآنهاویرانگر
هســتندومابایدهرکاریکهممکناستانجامدهیمتامطمئنشویمازاین
تســلیحاتاستفادهنمیشود.بااینحالآنهابخشیاززرادخانهپوتینهستند.
اوافزود:پوتینبهخوبیگوشــهرینگافتادهومشتخورده،بنابراینمابایدبه
طورحتمدرنظرداشتهباشیمکهایناقدامیاستکهممکناستاوانجامدهد.
رئیسسابقستادمشترکارتشآمریکاگفتکهبادیدنتالشفنالندوسوئد
بــرایعضویتدرائتالفناتــو،آنهمپسازحفظچنددههموضعبیطرفی،

امیدوارشدهاست.

مدودف: 
بایدن مشکل دارد!

معاونرئیسشــورایامنیتروســیهعنوانکردکهاینروزها
فعالیتبــرایرئیسجمهوریآمریکاچندانآســاننیســت.
بهگزارشایســنا،بهنقلازالنشــره،دیمیتریمدودف،معاون
رئیسشــورایامنیتروســیهروز)یکشــنبه(دربیانیهایدر
شــبکههایاجتماعیبیانکردکه»بــاورداردکهفعالیتبرای

جوبایدن،رئیسجمهورآمریکادرحالحاضرآســاننیست«.ویدرادامهاشارهکردکه
رئیسجمهوریآمریکا»بامشــکالتیدستوپنجهنرممیکند«.اینسخنانمدودفدر
واکنشبهصحبتهایجوبایدندرطیســفربهکرهجنوبیمطرحشــدهاست.بایدن
دراینســفردرپاسخبهاینسوالکهآیاپیامیبرایکیمجونگاون،رهبرکرهشمالی

دارد؟گفت:سالم!

سازمانملل:
 بیش از ۱۰۰ میلیون تن در جهان آواره شده اند

آژانسپناهندگانسازمانمللدرگزارشیجدیداعالمکردکه
بیشاز۱۰۰میلیونتندرجهانبهدالیلیازجملهخشــونت،
مناقشــه،نقضحقوقبشروآزاروشــکنجهازخانههایخود
بیرونراندهشدهاند.بهگزارشایسنا،بهنقلازخبرگزاریرویترز،
»کمیســاریایعالیســازمانمللمتحددرامورپناهندگان«

اعالمکردکهجنگاوکراینودرگیریطوالنیدرکشــورهاییماننداتیوپیوجمهوری
دموکراتیککنگو،ازعواملافزایشاینآمارهستند.فیلیپوگراندی،کمیسرعالیسازمان
مللدرامورپناهندگاندربیانیهایاعالمکرد:اینســابقهایاســتکههرگزنبایدثبت
میشد.اینبایدزنگخطریباشدبرایپیشگیریازمناقشاتتخریبکننده،پایاندادن
بهآزاروشــکنجهورســیدگیبهدالیلزمینهایوپنهانیکهمردمبیگناهرابهگریزاز
خانههایشانوادارمیکند.آمارایننهادسازمانمللشاملپناهندگان،پناهجویانوافرادی
استکهدرکشورخودبیخانمانشدهاند.اخیرایکنهادحقوقبشریگفتکسانیکه
درکشورهایخودآوارهشدهاندتاپایانسالگذشتهمیالدیبه۶۰میلیونتنرسیدهاند.
گراندیخواستارانجاماقداماتالزمبرایمقابلهبادالیلآوارگیشدهوگفت،کمکهای
بشردوستانهفقطعواقبرابهبودمیبخشد،نهدالیلرا.اوگفت:تنهاپاسخبرایمقابلهبا
اینآمارایجادصلحوثباتاستتامردمبیگناهمجبورنباشندمیانخطرحاددرخانهو

فراروتبعیدباسرانجامنامشخص،قمارکنند.

زنگ خطر بیماری آبله میمون در پاکستان و اعالم 
حالت آماده باش

تهران-ایرنا-پاکستانازبیمشیوعبیماریآبلهمیمونکهدرحالحاضردر۱۲کشور
جهانشناســاییوثبتشــدهاســت،حالتآمادهباشاعالمکردومسافرانورودی
ازکشــورهایآلودهبهاینبیماریراغربالگریمیکند.بهگزارشروزدوشــنبهایرنا،
منابعخبریپاکســتاناعالمکردند:زنگخطراحتمالرسیدنبیماریآبلهمیمونو
یاورودافرادمبتالبهآنبهصدادرآمدهبهویژهدرایالتِســنددرجنوباینکشــور
تدابیرنظارتبهداشتیتشــدیدمیشود.وزارتبهداشتایالتِسندپاکستانباصدور
دستورالعملجدیدگفت:شیوعآبلهمیموندربسیارازکشورهایجهانهشداردهنده
استوبایدبرایمقابلهباهرگونهوروداینبیماریبهپاکستانواردعملشد.براساس
اینگزارش،دســتوراتخاذتدابیرموثروبهموقعبرایجلوگیریاراشاعهاینبیماری
واگیرداردرپاکستانبهویژهدرایالتِسندابالغشدهاست.مسووالندرمانیپاکستان
اعالمکردند:افرادمبتالکهواردکشورمیشوندمیتوانندباعثشیوعبیماریشوند،
بنابراینوزارتبهداشتتصمیمگرفتهتامسافرانورودیازکشورهایآلودهبهویروس

راغربالگریکند.

سازمان جهانی بهداشت: 

جهان در معرض چالش های هولناکی است
تهران-ایرنا-رئیسســازمانجهانیبهداشتضمنهشدار
دربارهرعایتنشدنپروتکلهایبهداشتی،اعالمکرد:امروز،
جهانباچالشهایهولناکیمثلکرونا،جنگاوکراینوآبله
میمونروبهروست.بهگزارشایرنابهنقلازواشنگتنتایمز،
»تدروسآدهانومگبریاسوس«درسخنرانیافتتاحیه»هفتاد
وپنجمینمجمعجهانیبهداشــت«خاطرنشانکرد:اکنون
کروناتنهابحرانجهاننیستوهمکارانمادرسراسرجهان،
درحالمبارزهباابوالدرجمهــوریدموکراتیککنگو،آبله
میمون،هپاتیتبامنشاناشناختهوبحرانانسانیپیچیدهدر
افغانستان،اتیوپی،سومالی،سودانجنوبی،سوریه،اوکراینو
یمنهستند.ویگفت:ماباترکیبیازبیماریهایهولناک،
قحطی،خشکســالی،جنگ،تغییراتآبوهوایی،نابرابری
ورقابتژئوپلیتیکروبهروهســتیم.رئیسســازمانجهانی
بهداشــتبابیاناینکهکرونابهپایاننرســیدهاست،درباره

رعایتنشدنپروتکلهایبهداشتیدرجهانهشدارداد.
تدروسافزود:کرونارانبایدپایانیافتهتلقیکرد.ماحفاظت
هارابهقیمتبهخطرافتادنجانمانکمکردهایم.ویگفت:
کاهشآزمایشــاتمربوطبهکروناوکاهشفاصلهگذاریها
بهمعنایآناســتکهچشــممانرابهرویجهشویروس

بستهایم.ایندرحالیاستکههنوزتقریبایکمیلیاردنفر
درکشورهایکمدرآمد،واکســینهنشدهاند.اینمقامارشد
ســازمانجهانیبهداشتخاطرنشــانکرد:درحالیکهبا
واکسینهشدن۶۰درصدمردمدنیا،پیشرفتخوبیدرزمینه
واکسیناسیونحاصلشدهاســتاماتازمانیکههمهمردم
جهانواکسینهنشدهاندبیماریپایاننمییابد.تدروسافزود:
درشرایطیکهمیزانانجامتستکرونادرجهانکاهشیافته
است،مواردابتالدر۷۰کشورروندافزایشیدارد.بعدازهفته
هایمتمادیکاهشتعدادمبتالیــانبهکروناازماهمارس،
سازمانجهانیبهداشتدرگزارشهفتگیکهروزپنجشنبه
منتشرشد،ازکاهشنیافتنتعدادمبتالیانبهکرونادراین
هفتهخبرداد.اینگزارشدرعینحال،تعدادکشــتههارا
پایینترازهفتههایقبلاعالمکرد.بیماریآبلهمیمونکه
درگذشته،محدودبهبرخیمناطقکمجمعیتدرآفریقامی
شدوبیماریقابلسرایتیاخطرناکیتلقینمیشداکنونبا
افزایشقدرتسرایتوشدتبیماریبرمشکالتنظامهای
بهداشتیجهانافزودهاست.اکنونمواردیازاینبیماریدر
سراسرجهانوحتیکشورهایتوسعهیافتهاروپاییمشاهده

شدهاست.

جوزپبورل،رئیسسیاســتخارجیاتحادیهاروپادربیانیهایحملهروســیهبهاوکراینرابهمثابه»زنگخطری«برایامنیتاروپا
توصیفکرد.بهگزارشایسنا،بهنقلازآناتولی،دراینبیانیهکهدروبسایتاتحادیهاروپامنتشرشد،بورلافزود:»تواناییهایدفاعی
کهماداریمباتوانمندیهایموردنیازبرایرویاروییباتهدیداتیکهباآنمواجههستیم،مطابقتندارد«.بورلتوضیحداد:آژانسدفاعی
اروپا)EDA(قباًلوپیشازشروعجنگاوکرایندراینموردهشداردادهاست.ویادامهداد:قبلازشروعبحراناوکراینوروسیه،انگیزه
جمعیبرایافزایشهزینههایدفاعیوجودنداشت،امامشکلاکنونافزایشهزینههانیستبلکههزینههایجمعیتنهاوبهترینراهبرایارتقایامنیتدفاعیکشورهای
عضواتحادیهاروپااســت.رئیسدیپلماســیاتحادیهاروپاهمچنیناعترافکردکهذخیرهتجهیزاتنظامیکشورهایاتحادیهاروپادرارتباطباارائهکمکبهاوکراینبهپایان
رسیدهاست.اونوشت:کاهشذخایرتسلیحاتیدرنتیجهحمایتنظامیکهماازاوکراینارائهکردهایمبارزتریننمونهازکاستیها)دردفاعاتحادیهاروپا(است.رئیسسیاست
خارجیاتحادیهاروپاتاکیدکردکهایناتحادیهبرایتضمینامنیتخودبهارتشیاروپایینیازدارد.بورلگفت:اوضاعامنیتیجدیدنشانمیدهدکهاتحادیهاروپابایدمسئولیت
بیشتریدرقبالامنیتخودبپذیرد.برایاینکار،مابهنیروهایمسلحاروپاییمدرنوقابلهمکارینیازداریمکهسطحآمادگیباالتریداشتهوبهدنبالارتقایتوانمندی
خودهستند.از۲۴فوریه،روسیهحملهنظامیبهاوکراینراآغازکردهاستکهواکنشهایبینالمللیبهویژهازسویغربرابهدنبالداشتوبسیاریازکشورهاتحریمهای

اقتصادی،مالیودیپلماتیکراعلیهمسکواعمالکردند؛اقدامیکهبهایجادبحراندرزنجیرهتامینغذادرجهانمنجرشدهاست.

براساسنظرسنجیجدیدیمشخصشد،قریببه۷۰درصدازجمهوریخواهانازکنگرهمیخواهندکهاگرحزبشانپسازانتخابات
میاندوره۲۰۲۲اکثریترادرمجلسنمایندگانبهدستآورد،بایدنرااستیضاحکند.بهگزارشایسنا،بهنقلازپایگاهخبریدبلیز،یکی
ازشرکتکنندگاندرنظرسنجیموسسهیو.مس)UMass(اعالمکردکهدموکراتهادوباربرایدونالدترامپ،رئیسجمهوریسابقامریکا

بهاستیضاحرایدادندوآنرابهیکسالحسیاسیبدلکردهاند.ویافزود:تصمیماستیضاحیکرئیسجمهورزمانیبهعنوانآخرینراهحلبراینفوذدرریاستجمهوریتلقی
میشدکهمرزهایقوانین،ارزشهاواخالقمارازیرپاگذاشتهیاازآنعبورکند.امروزه،استیضاحدیگریکگزینهنهایینیستبلهیکیازچندینسالحمورداستفادهدردورهای
ازقطبیشدنحزبیگستردهبرایدستیابیبهنفوذبرمخالفانیکحزبدیگرتلقیویشود.درحالیکهاکنونفقطتعدادیازجمهوریخواهاندرکنگرهخواستاراستیضاح
جوبایدن،رئیسجمهوریآمریکاهستند،اگردرانتخاباتمیاندورهمجلسنمایندگاندرسالجاریمیالدیاکثریترابهدستبیاورند،بیشازاکنونخواستارچنینکاری
خواهندشد.درایننظرسنجیهمچنینمشخصشدکه۵۴درصدازجمهوریخواهانمیگویند،بایدناستیضاحمیشوددرحالیکه۴۴درصدازتمامیشرکتکنندگانبراین
باورندکهچنیناتفاقیبرایبایدنمیافتد،همچنین۳۴درصدازتمامیشرکتکنندگانمیگویندبایدنبایداستیضاحشود.گروهاجراکنندهایننظرسنجیهمچنیناعالمکرد

کهانتخاباتقریبالوقوعمیاندورهکنگرهبهشدتتنگاتنگاستچوندموکراتهاوجمهوریخواهانمیکوشندتاتعدادرایهایخودراافزایشدهند.

بورل: 

۷۰ درصد از جمهوری خواهان خواستار استیضاح جنگ اوکراین زنگ خطری برای اروپاست
بایدن هستند

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه، به آدرس: خیابان مدرس، 
خیابان حاج آخوند شــماره تماس: 37274638، در نظر دارد بــا توجه به قانون برگزاری 
مناقصات پروژه ذیل را طبق مشخصات ذکر شده با شرایط عمومی از طریق مناقصه عمومی 

یک مرحله ای به شرکت های ذیصالح واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکات 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: 1401/3/2 
موضوع مناقصه: اجاره آسفالت تراش جهت تراش آسفالت معابر

1- مدت پروژه: یکساله
2- مبلغ برآورد پروژه: 7/274/190/000 ریال 

3- مهلت دریافت اسناد:1401/3/10
)www.setadiran.ir( 4- محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

) www.setadiran.ir( 5- محل تحویل پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
6- محل گشایش پاکات: سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری

7- مدت اعتبار پیشنهادها: 3 ماه
8- تاریخ و زمان گشایش پیشنهادها: 1401/3/26 

9- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 363/709/500 ریال

آگهـی منـاقصه

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه

برآورد کل مناقصه براساس فهرست بها راه مقدار کار به مترمربعردیف
وباند با اعمال ضریب باالسری و منطقه ای

قیمت کل پیشنهادیضریب پیشنهادی

170/0007/274/190/000

آدرس: کرمانشاه، خیابان مدرس، خیابان حاج آخوند، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و شهرداری کرمانشاه 
تلفن: 37222212 – 37274638   فکس: 37274628   کدپستی: 6713815678
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پژوهشــگران آمریکایــی با همــکاری »علی رضایی«، دانشــمند 
ایرانی، نوعی اپلیکیشــن ارائه داده اند کــه می تواند امکان آزمایش 
مدفــوع با کمک تلفــن همراه را فراهم کند.به گزارش ایســنا و به 
نقل از نیوز مدیکال نت، پژوهشــی که در »مرکز پزشــکی سیدرز 
ســاینای«)Cedars-Sinai Medical Center( آمریکا با همکاری »علی 
رضایی«)Ali Rezaie(، دانشــمند ایرانی این مرکز انجام شده است، 
نشــان می دهد که یک اپلیکیشن جدید تلفن همراه، در تشخیص 
نمونه های مدفوع به خوبی متخصصان گوارش عمل می کند. هوش 
مصنوعی مورد اســتفاده در اپلیکیشــن تلفن های همراه هوشمند، 
نتیجه بهتری نســبت به گزارش هایی دارد کــه نمونه های مدفوع 
بیماران را توصیــف می کنند.گزارش مدفوع که معموال با »مقیاس 
مدفوع بریستول«)Bristol Stool Scale( بررسی می شود، برای کمک 
کردن به پزشــکان در ارزیابی نشانه های بیماری یا قضاوت در مورد 
اثربخشی داروها ضروری اســت.گاهی اوقات بیماران هنگام تالش 
برای مشخص کردن حرکات روده نمی دانند چه چیزی طبیعی و چه 
چیزی غیر طبیعی است. این اپلیکیشن با استفاده از هوش مصنوعی، 
به پردازش تصاویر ثبت شده توسط تلفن همراه هوشمند می پردازد.

»مارک پیمنتل«)Mark Pimentel(، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: 
این اپلیکیشــن تلفن همراه، توضیحــات دقیق تر و کامل تری را در 
مورد یبوست، اسهال و مدفوع طبیعی ارائه می دهد و با ارزیابی هایی 
که توســط متخصصان آموزش دیده گوارش صورت گرفته اند، قابل 

مقایسه است.

گاهی اوقات چندین ماه طول می کشــد تا یک زنبوردار متوجه یک 
مشــکل در کندو شود اما با اســتفاده از ربات، زنبورداران می توانند 
در لحظه با مشــکالت مقابله کنند که این امر مرگ و میر زنبورها 
را کاهــش می دهد.بــه گزارش ایســنا و به نقــل از یورونیوز، حل 
ساده تر مشکالت با کمک ربات ها تعریفی ساده برای توضیح مزیت 
 )Beewise(»زنبورداری رباتیک است. یک استارت آپ به نام »بی وایز
ممکن است قهرمان جدید زنبورها باشد چرا که هدف این استارت 
آپ نجــات و حفظ بهتــر جمعیت زنبورها است.اســتارت آپ »بی 
وایز«)Beewise( محفظه هایی به نــام »Beehomes« را طراحی کرده 
کــه ۱۲ متر مربع گنجایش دارد و دو میلیون زنبور را در ۲۴ کندو 
نگهداری می کند.این محفظه ها با انرژی خورشیدی کار می کنند و به 
سیستم نظارت ۲۴ ساعته و فناوری هوش مصنوعی مجهز هستند.

»نتالی هراری«)Netaly Harari( مدیر عملیات استارت آپ »بی وایز« 
می گوید: نرم افزار ما می داند که زنبورها به چه چیزی نیاز دارند.این 
ربات می تواند به طور خودکار شکر، آب، دارو و حتی عسل را توزیع 
کند.وی افزود: اگر مشــکلی پیش بیاید، زنبوردار از طریق برنامه ای 
مطلع می شــود و اجــازه مداخلــه از راه دور را می دهد.بخش قابل 
توجهی از رژیم غذایی ما به گرده افشانی بستگی دارد و گرده افشانی 
نیز فرآیندی است که طی آن حشرات به گیاهان کمک می کنند تا 
تولیــد مثل کنند.بیش از ۷۰ درصــد محصوالت یعنی تقریبا همه 
میوه ها، ســبزیجات، دانه های روغنی و محصوالت پروتئینی، ادویه 
جات، قهوه و کاکائو به شــدت به توانایی زنبورها در گرده افشــانی 

گیاهان بستگی دارند.

آزمایش مدفوع با تلفن همراه 
امکان پذیر می شود!

زنبورداری رباتیک و ساخت 
اولین عسل با هوش مصنوعی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آب تنی کودکان در گرمای طاقت فرسا شهر دهلی هند/ رویترز

استون مارتین DB5 1964 شان کانری حراج می شود
استون مارتین DB5 جزو نمادین ترین خودروهای تاریخ است و زمانی که با جیمز باند ارتباط داشته باشد هیجان انگیزتر هم خواهد بود. 
خودرویی که مشــاهده می کنید استون مارتین DB5 ۱96۴ مشــهور جیمز باند یعنی سر شان کانری مشهور بوده، خودرویی که برای 
استفاده شخصی او بکار می رفت. این استون مارتین زیبا قرار است حراج شود و اولین بار در هفتم جوالی ۱96۴ به اولین مالک خودرو 
یعنی آقای وایت تحویل داده شد. کانری سپس خودرو را از طریق متخصص محصوالت استون مارتین یعنی RS ویلیامز خریداری کرد.در 
 ۱96۲ DB۴ بخش اطالعات فروش این خودرو چیز یادی وجود ندارد و البته یک اشتباه بزرگ نیز دیده می شود چراکه این خودرو با نام
معرفی شده است. البته گفته می شود خودروی موردبحث در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. همچنین فروشنده مدعی شده RS ویلیامز 
پس از خرید خودرو توسط کانری یک به روزرسانی فنی و رنگ آمیزی دوباره را برای DB5 انجام داده است تا رنگ خاکستری شادو آن 
بیشتر به چشم آید. از آن زمان تاکنون خودرو به خوبی نگهداری شده و اخیراً نیز بازرسی فنی و سرویس آن توسط RS ویلیامز صورت 
گرفته است.به نظر می رسد این خودرو در شرایط فوق العاده ای قرار دارد زیرا بدنه بی نقص به نظر می رسد و کروم های آن نیز همانند روز 

اول می درخشند. ما همچنین می توانیم کابین چرمی قرمز با غربیلک فرمان چوبی و گیربکس 5 سرعته دستی را ببینیم.

در دنیای حرفه ای ها احترام حرف اول را می زند

 کلوپ به سیتی تبریک گفت
بعد از قهرمانی سیتی در لیگ برتر، احترام حرف اول را در مصاحبه بازیکنان و کادر دو تیم برتر فوتبال اروپا می زند.به گزارش ایسنا و به 
نقل از تایمز، منچسترسیتی هشتمین قهرمانی خود را در فوتبال انگلیس جشن گرفت، چند ثانیه پس از سوت پایان، هواداران به زمین 
هجوم بردند تا ســیتی در یک رقابت دشــوار و نفس گیر در هفته پایانی قهرمانی را به دست بیاورد.یورگن کلوپ درباره تبریک به تیم 
قهرمان گفت: اول از همه، به سیتی به پپ گواردیوال و به هواداران و کل باشگاه منچسترسیتی تبریک می گویم. آنها یک امتیاز بیشتر 
دارند و این باعث می شــود که قهرمان شــوند. ما کامال به آن احترام می گذاریم. اگر می خواهید قهرمان شوید باید امتیازها را به دست 
بیاورید و سیتی کمی بهتر از ما بود. ما به کار و پیشرفت ادامه خواهیم داد. وی به منچسترسیتی هشدار داد و گفت: اگر به پیشرفت خود 
ادامه دهیم، حتی خیلی قوی تر از امروز می شویم و می توانیم عنوان قهرمانی را به دست بیاوریم. فصل ما هم می توانست بدتر از این باشدو 
هم بهتر. از حاال ما 5 روز زمان داریم تا برای فینال لیگ قهرمانان آماده شویم و این کاری است که باید انجام دهیم. تمجید گوندوغان 
از قرمزها: بدون لیورپول این لیگ چندان جذاب نخواهد بودگوندوغان که نقش بزرگی در کسب عنوان قهرمانی با دو گل دیرهنگام خود 
داشت بعد از پایان این دیدار گفت: راستش نمی دانم چه بگویم. اگر لیورپول رقیب ما نبود و این فوتبال باورنکردنی را بازی نمی کرد، 
این لیگ آنقدر جذاب نبود.لیورپول شنبه آینده در فینال لیگ قهرمانان اروپا برابر رئال مادرید به میدان خواهد رفت. پس از ناامیدی در 

قهرمانی در لیگ برتر، حاال کلوپ و تیمش باید روی لیگ قهرمانان اروپا تمرکز کنند. 

رد نهایتی خوبان جفا کنند ولی ات هب غایتیجان را ستیزهٔ تو ندا
سنگین دلی، و گرهن چنین ردد سینه سوز

رد سینهٔ تو نیز بکردی سرایتی کایت از تو، ولی منع میکند کایتیدارم ش حسن واف هک: باز نمایم ش
کایتی!روی زمین چو قصهٔ فراهد کوهکن کایت من و شیرین ح خود چیست کشتن چو منی؟ کاهلی ز تسترپ شد ح

ات ره زمان مرا بنسوزی والیتی گر باشدم ز لطف تو اندک حمایتیاز گفت و گوی دشمن بسیار باک نیست

فرهنگ

چهره روز

انتشار گزیده  اشعار برنده نوبل
گزیده اشــعار لوئیز گلوک، شاعر برنده نوبل ادبیات 
۲۰۲۰ با عنوان »زنبق وحشی« با ترجمه رزا جمالی 
منتشــر شده است.به گزارش ایســنا، این کتاب در 
۸۲ صفحه با شــمارگان 5۰۰ نســخه و قیمت ۴۰ 
هزار تومان در انتشارات ایهام راهی بازار کتاب شده 

است.
در نوشــته پشــت جلد کتاب می خوانیــم: داوران  

جایــزه نوبل نوشــته اند که شــعر لوئیــز گلوک را 
صدایی اشتباه نشــدنی دانســته اند کــه به خاطر 
زیبایی بی پیرایه اش زندگی شخصی را جهان شمول 
می کند. او که از کودکی اولین شاعر مورد عالقه اش 
ویلیام بلیک بوده، گویی که ترانه های معصومیت را 
با صدایی نوین بازآفرینی کرده اســت. زیبایی روِح شــاعرانه  و شهودش او را فراتر از گستره و 
کانون های ادبیات آمریکا ســاخته اســت و این صدای ناب شاعرانه  را جهانی کرده است. لوئیز 
الیزابت گلوک برنده نوبل ســال ۲۰۲۰، در ســال ۱9۴۳ از پدر و مــادری که تباری روس و 
مجارستانی داشتند در نیویورک متولد شد. او در »النگ  آیلند« بزرگ شد و در دانشگاه کلمبیا 
درس خواند. سال هاســت که معلم شعر در دانشگاه های آمریکاست. لوئیز برنده پولیتزر جایزه 
ملی کتاب آمریکا هم بوده و پیش ازاین به عنوان ملک الشــعرای آمریکا انتخاب شده بود. شعر 
او در دنیایــی وهم گــون می گذرد که یادآوِر خاطرات، فقدان، فراق، جدایی و لحظات حســی 
زندگی ســت. توصیفات بسیار ظریف و وســواس در انتخاب کلمات و لحن غنایی از مشخصات 
کار اوست. او را شاعری اندیشمند خوانده اند که  مضامینی نظیر ارتباطات انسانی را در هاله ای 

از ابهام، مورد کندوکاوی شاعرانه قرار می دهد.

عباس یمینی شریف
عبــاس یمینی شــریف )۱۲9۸–۱۳6۸( آموزگار، مدیر 
مدرســه و نویســنده ایرانــی ادبیات کــودکان بود. او 
دانش آموخته مدرسه دارالفنون و موسس مدرسه روش 
نو هســت که به دبیرســتان دخترانه نور تغییر نام پیدا 
کرده اســت. عباس یمینی شــریف در اول خرداد سال 
۱۲9۸ ش در محلــه پامنار تهران به دنیــا آمد. دوران 
کودکی و نوجوانی او در محله یادشــده فوق گذشــت. 
در ســال ۱۳۱۷ در دانشســرای مقدماتــی به تحصیل 
پرداخت. در سال ۱۳۲۱ اولین شعرش برای کودکان در 
مجله »نونهاالن« منتشــر شد. در سال ۱۳۲۳ با ابراهیم 
بنی احمد مجلهٔ بازی کودکان را منتشــر کرد. در سال 
۱۳۲۴ اشــعار او در کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران 
وارد شد. در سال ۱۳۲۸ به مدیریت مجالت دانش آموز و سازمان جوانان شیر و خورشید سرخ منصوب 
گردید.در سال ۱۳۳۲ یمینی شریف با بورس دولتی به آمریکا اعزام شد و یک سال در دانشگاه کلمبیا به 
تحصیل دوره تخصصی در آموزش کودکان پرداخت و درجه فوق لیسانس دریافت کرد.در سال ۱۳۳۴ 
دبســتان روش نو را با همســرش توران مقومی پایه گذاشت که بعدها با گسترش فعالیت به مجموعهٔ 
آموزشــی از کودکســتان تا پایان دوره راهنمایی تبدیل شد. آنان تا ســال ۱۳5۸ آن مؤسسه را اداره 
کردنددر دی ماه سال ۱۳۳5 به پیشنهاد جعفر بدیعی اولین شماره مجله کیهان بچه ها از طرف مؤسسه 
کیهان انتشار یافت. جعفر بدیعی سردبیر و عباس یمینی شریف مشاور این نشریه بودند. جعفر بدیعی 
بعدها به عنوان صاحب امتیاز و عباس یمینی شــریف به عنوان مدیر مجله معرفی شدند. آنان تا سال 
۱۳5۸ با مؤسسه کیهان همکاری داشتند یمینی شریف در تیرماه سال ۱۳۳۴ با کمک همسرش توران 

دخت مقومی تهرانی مجوز تأسیس دبستان پسرانه روش نو را از وزارت فرهنگ اخذ کرد. 

سینما

کارگردان »اَنگل« با بازیگران هالیوودی فیلم  می سازد
»بونگ جون-هــو« کارگردان ُکــره ای برنده جایزه 
اســکار، پروژه جدید ســینمایی خود را در هالیوود 
مقابــل دوربیــن می برد.به گزارش ایســنا به نقل از 
ددالین، »تونــی کولت« و »مــارک روفالو« به همراه 
»نائومی آکی« در فیلــم بعدی »بونگ جون هو« در 
کنار »رابرت پتینسون« مقابل دوربین خواهند رفت، 
فیلمی که هنوز عنوانی برای آن انتخاب نشــده اما بر 
اساس رمان »Mickey۷« نوشته ادوارد اشتون ساخته 
خواهد شــد.»بونگ جون-هــو« کارگردانی، نگارش 
فیلمنامه و تهیه کنندگی این فیلــم را بر عهده دارد 
و کمپانــی »Blan B« متعلق به »برد پیت« نیز یکی 
از تهیه کنندگان این پروژه ســینمایی است.رمان »Mickey۷«در ماه فوریه توسط انتشارات سنت 
مارتین زیر مجموعه مک میالن منتشر شد و در حالی که قرار ست این فیلم از رمانی الهام بگیرد، 
برخی منابع اعالم کرده اند با توجه به تجربیات گذشــته »بونگ جون-هو« در اقتباس ها، نســخه 
سینمایی ممکن است در نهایت با رمان متفاوت باشد. این رمان روایتگر داستان »Mickey۷« یک 
کارمند یکبار مصرف در یک سفر انسانی است که برای استعمار دنیای یخی نیفلهایم فرستاده شده 
است. هر زمان که مأموریتی بسیار خطرناک - حتی انتحاری - وجود دارد، خدمه به میکی روی 
می آورند. پس از مرگ یک تکرار، یک بدن جدید با حافظه دست نخورده بازسازی می شود. پس 
از شش مرگ، Mickey۷»« شرایط قرارداد خود را درمی یابد و متوجه می شود چرا این تنها موقعیت 

استعماری بود که هیچکس حاضر به تصدی آن نبوده است.

کارگردان »اَنگل« با بازیگران هالیوودی 
فیلم  می سازد
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