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تهران- ایرنا- فرمانده کل ارتش گفت: بزرگترین دســتاورد ما این اســت که به هیچ کجا وابســته نیســتیم و همه آن چیزی که برای دفاع از کشــور و انجام 
ماموریت هایمان نیاز داریم را خودمان فراهم می کنیم و به هیچ وجه ارتقای توان رزمی از جمله ارتقای توان پهپادی توقف پذیر نیســت.به گزارش حوزه دفاعی 
ایرنا از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در پایگاه پهپادی راهبردی ۳۱۳ گفت: امروز این 
توفیق را داشتیم که بخشی از توانمندی پهپادی ارتش جمهوری اسالمی ایران را ارائه کنیم. همه این امکاناتی که فراهم شده در راستای تدابیر فرمانده معظم 

کل قوا)مدظله العالی( و سیاست های ابالغی ستاد کل نیروهای مسلح ایجاد شده است....

www.sobh-eqtesad.ir

سرلشکر موسوی: 

ارتقای توان پهپادی ما توقف  ناپذیر است
info@sobh-eqtesad.ir

شناسایی ۶ بیمار مشکوک به آبله 
میمونی در کشور

رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیر وزارت بهداشــت از شناسایی 
۶ بیمار مشکوک به آبله میمونی خبر داد و گفت: تست ۳ نفر از افراد 
منفی اســت و تاکنون مورد مثبت آبله میمون در کشور گزارش نشده 
اســت .به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم قادری 
رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیر وزارت بهداشت اظهار داشت: 
تاکنون ۶ نفر بیمار مشکوک به آبله میمونی در کشور داشته ایم و از این 
تعداد 5 نفر مشــمول نمونه گیری بودند.وی افزود: از این 5 نفر، نتیجه 
تســت های اولیه سه بیمار منفی بوده است و تا این لحظه مورد مثبت 
آبله میمونی نداریم  .وی ادامه داد: به دلیل آن که ویروس آبله میمونی در 
ایران در گردش نیســت؛ شناسایی این بیماری در مرزها تشدید شده 
اســت.به گفته وی در مرزها، افرادی که عالئمی همچون تب و بثورات 
پوستی دارند مورد بررسی قرار می گیرند و قرنطینه می شوند و از آن ها 

آزمایش گرفته می شود.

ششمین روز حادثه متروپل
 جان باختن ۲۸ نفر و پایان آواربرداری 

تا سه روز آینده
استان ها - ایرنا - بخش هایی از ساختمان ۱۱ طبقه متروپل در آبادان 
ظهــر روز دوم خرداد ریزش کرد و به گفته وزیر کشــور تاکنون پیکر 
۲۸ نفر از کســانی که زیر آوار جان خود را از دست داده اند پیدا شده 
و بر اســاس اعالم رئیس کل دادگستری خوزســتان تاکنون ۱۳ نفر 
بازداشت شدند.به گزارش روز شنبه گروه اخبار استان ها، در پی ریزش 
این ســاختمان تیم های عملیاتی به محل حادثه اعزام شده و در حال 
ریزش برداری و عملیات جست و جو برای یافتن افراد احتمالی گرفتار 
در زیر آوار هســتند. در حالی که عملیات آواربرداری با حساســیت و 
شــتاب بیشــتر ادامه دارد، احمد وحیدی وزیر کشــور نیز که برای 
رســیدگی به این واقعه از همان روز وقوع حادثــه )دوم خردادماه( به 
آبادان ســفر کرده ، از احتمال ریزش باقی مانده سازه به عنوان دغدغه 
اصلــی گروه های امدادی یاد کرد و افــزود که در صورت حضور مردم 
در محل حادثه، این ریزش می تواند منجر به فاجعه شــود.   همچنین 
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور روز گذشــته )ششم خردادماه( 
با سفر به آبادان آخرین اقدامات برای آواربرداری و امدادرسانی حادثه 
ریزش ســاختمان ۱۱ طبقه متروپل را به صورت میدانی مورد بررسی 
قرار داد و هیاتی ســه نفره شامل نمایندگانی از وزارتخانه های کشور، 
راه و شهرسازی و مشاور خود ماموریت داد با عزیمت فوری به آبادان، 
با بررسی جزییات پرونده ریزش ساختمان در این شهرستان، گزارش 
دقیق خود را درباره علل وقوع این حادثه ارائه کنند.دادستان خوزستان 
هم از بازداشت ۱۳ نفر از مسببان حادثه متروپل خبر داد و گفت: هیئت 
هفت نفره ای از کارشناســان خبره استان برای رسیدگی به موضوع و 

تعیین ابعاد حادثه، تعیین شده و کار خود را آغاز کرده اند.

 از زبان رییس پلیس تهران
جزئیاتی جدید درباره حادثه تیراندازی 

در خیابان طالقانی
فرمانده انتظامی تهران بزرگ جزئیــات تیراندازی رخ داده در خیابان 
طالقانی تهران را تشــریح کرد.به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی 
در تشریح جزئیات تیراندازی رخ داده در خیابان طالقانی تهران گفت: 
روز گذشــته در پی حادثه تیراندازی در یکی از روستاهای شهرستان 
شهریار، چهار نفر کشــته و دو نفر زخمی شده بودند که رسیدگی به 
این موضوع به صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس قرارداشت. 
تحقیقات اولیه نیز حاکی از آن بود که ضارب درپی اختالفات ملکی که 
از سال ها پیش وجود داشت، دست به این کار زده و متواری شده بود.

وی با بیان اینکه دستگیری این فرد در دستور کار ماموران قرار داشت، 
گفت: این فرد صبح امروز در حوالی خیابان طالقانی و فلسطین مشاهده 
و توسط ماموران حاضر در صحنه مورد شناسایی قرار گرفت. این فرد به 
محض مشاهده مأموران با سالح کمری به سمت ماموران و شهروندان 
شلیک کرد که در این حادثه دو نفر از ماموران مورد اصابت گلوله قرار 
گرفتند و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.رییس پلیس پایتخت 
گفت: این فرد نیز در همان محل دســتگیر و خلع سالح شد. در حال 
حاضر بازجویی اولیه از متهم در پلیس آگاهی در حال انجام است و در 
اظهارات اولیه خود اعالم کرده که باغدار اســت و هدفش از این اقدام 

اختالفات ملکی بوده است.

افزایش تدریجی دمای تهران
بر اساس اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران، وضعیت جوی استان 
تهران، صاف تا قسمتی ابری،همراه با وزش باد و گاهی وزش باد شدید 
و افزایش دمای تدریجی پیش بینی می شود.به گزارش ایسنا، بر اساس 
بررسی داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان 
تهــران طی پنج روز آینده آســمان صاف تا قســمتی ابری و با توجه 
به تناوب فعالیت ســامانه بارشی، در بعضی ساعت ها نیمه ابری تا ابری 
همراه با وزش باد گاهی وزش باد شــدید و در ارتفاعات و روز دوشنبه 
)۹ خرداد( در نواحی مرکزی استان، گاهی رگبار با احتمال رعد و برق 
پیش بینی می شــود. طی این مدت شاهد روند تدریجی افزایش دمای 
روزانه خواهیم بود.بر اســاس اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران، 
ایســتگاه ورامین با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتیگراد گرم ترین نقاط 
اســتان تهران در ۲۴ ساعت گذشته بوده  است.آسمان تهران امروز )۸ 
خرداد( قســمتی ابری تا نیمه ابــری و وزش باد با حداقل دمای ۲۰ و 
حداکثر دمای ۳۰ درجه ســانتیگراد و طی دوشــنبه )۹ خرداد( کمی 
ابــری و در بعــد از ظهر نیمه ابری، گاهی وزش باد شــدید با احتمال 
رگبار باران با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۳۰ درجه ســانتیگراد 

پیش بینی می شود.

رئیس انجمن متخصصان داخلی
هشدار درباره خطر ورود آبله میمونی به کشور

رئیس انجمن متخصصان داخلی با بیان اینکه هنوز ویروس کرونا از کشورمان خارج نشده است،گفت: این 
انتظار برای عود و شــیوع مجدد وجود دارد؛ به همین خاطر توصیه می شــود افرادی که واکسن کووید را 
تزریق نکرده اند،این واکسن را تزریق کنند.به گزارش گروه سالمت خبرگزاری فارس،ایرج خسرونیا،رئیس 
انجمن متخصصان داخلی ایران اعالم کرد:سی و دومین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران ۱7 
تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.وی با بیان اینکه 
جامعه پزشــکان متخصص داخلی ایران اولین انجمنی اســت که توانست مجوز برگزاری کنگره حضوری 
را اخذ کند، افزود: این کنگره نخســتین همایش بزرگ علمی پزشــکی پس از سالها تعطیلی کنگره ها به 
دلیل اپیدمی کرونا است که مجوز برگزاری حضوری آن به تازگی توسط وزارت بهداشت صادر شده است.

رئیس جامعه پزشــکان متخصص داخلی ایران، گفت: بالغ بر دویست متخصص و پزشک فوق تخصص به 
عنوان هیات علمی و سخنران از رشته های مختلف در برگزاری این همایش بزرگ علمی مشارکت خواهند 
داشــت تا صدها پزشک همکار از فواید علمی آن بهره مند شوند.خســرونیا با اشاره به اینکه پزشکان در 
مورد دستیافت های علمی و تازه ها پیرامون موضوعاتی همچون اپیدمی کرونا، انواع بیماری های متابولیک، 
بیماری های اعصاب و روان، قلب و عروق، کلیه، گوارش و کبد بحث و تبادل نظر خواهند کرد، افزود: اخیرا 
مواردی از ابتال بیماری »آبله میمون« در کشور گزارش شده که موجب نگرانی است و به همین خاطر یکی 
از موضوعات مهم در این کنگره پیرامون این بیماری جدید است.وی گفت:شیوع آبله میمون در کشورهای 
فقیر نگران کننده اســت و عالوه بر آمریکا، اروپا و آفریقا، متاسفانه در برخی کشورهای آسیا و حتی ایران  
نیز مواردی مشاهده شده است؛ به همین خاطر به همکاران و مسئوالن هشدارهای های الزم را می دهیم 
تا نسبت به گسترش احتمالی این بیماری غافلگیر نشوند و امکانات الزم برای پیشگیری را محیا کنند که 
مردم گرفتار نشوند.رئیس سی و دومین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت: یکی از مسائل 
مهمی که در این کنگره مطرح می شود در خصوص علل و میزان مرگ و میر اوایل شیوع کرونا به دلیل نبود 
واکسن است؛ همچنین وارد کردن و نسخه شدن داروهایی که شاید اصال ضروری نبود و برخی هموطنان 
و کادر درمان را دچار مشکالت مختلف و حتی مرگ کرد موضوع مهم دیگر است.خسرونیا افزود: متاسفانه 
به دلیل شیوع آبله میمون که شاید مجدد عده ای از هموطنان را تهدید به مرگ کند، باید نسبت به تامین 
واکسن مناسب و دارو گوشزد کرد؛ چون  با وجود ویروس کرونا و احتمال شیوع بیماری آبله میمون، این 
احتمال برای به وجود آمدن ویروس با ســوش جدید تر مطرح است؛ به همین خاطر توصیه می شود از هم 
اکنون واکســن و تجهیزات الزم تهیه و تامین گردد.خسرونیا با اشاره به گرانی ها و پرکشیدن مواد غذایی 
ضروری از ســفره مردم، گفت: این احتمال وجود دارد که به دلیل ضعف سیســتم ایمنی و بی توجهی به 
بهداشــت فردی و اجتماعی، بیماری های عفونی مانند آبله میمون، کرونا، سرخک و... شیوع بیشتری پیدا 
کنند.وی افزود: آبله میمون از نظر عالئم شباهت هایی به آنفوالنزا دارد ولی با بدن درد، لرز، تب، استخوان 
درد شدید، به خصوص با تورم غدد لنفاوی گردن و دستها، اصطالحا » لنفادنوپاتی« همراه است؛ چون بیمار 
سخت درگیر می شود و گاهی منجر به مرگ خواهد شد.وی تاکید کرد:هنوز داروی خاصی برای این بیماری 
در نظر گرفته نشده است ولی مهمترین اقدام رعایت نکات پیشگیرانه ، بهداشت فردی و زدن ماسک است.

خسرونیا با هشدار نسبت به اینکه هنوز ویروس کرونا از کشورمان خارج نشده است،گفت: این انتظار برای 
عود و شــیوع مجدد کووید وجود دارد؛ به همین خاطر توصیه می شود افرادی که واکسن کووید را تزریق 
نکرده انــد حتمــا در اولین فرصت اقدام کنند و در صورت لزوم دوز ســوم و حتی دوز چهارم را نیز تزریق 
کنند؛ همچنین عالوه بر رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، سیستم ایمنی بدن خود را نیز با تغذیه مناسب 
تقویــت کنند.وی تصریح کــرد: از آن جایی که بیماری آبله میمون در جوندگان به ویژه موش نیز قابلیت 
گســترش دارد، باید از تماس با اینگونه حیوانات خودداری شود. شستن دست ها و ماسک زدن مهم است 
و باید از خوردن غذا و آبی که احتمال آلودگی دارد اجتناب کرد.رئیس جامعه پزشــکان متخصص داخلی 
ایران پیرامون یکی از مهمترین مشکالت جامعه پزشکی یعنی تعرفه های پزشکی افزود: تعرفه پزشکی باید 
براساس قانون  و تصویب نامه های سالهای گذشته منطبق با میزان تورم افزایش یابد ولی با وجود افزایش 
چهل تا پنجاه درصدی تورم، متاســفانه دولت فقط ده درصد تعرفه پزشکی را افزایش داد که این عادالنه 
نیست و با این رخداد بیمارستان ها و مطب ها دچارمشکالت شدید مالی و حتی ورشکستگی یا عدم امکان 
ارائه خدمات  خواهند شد.خسرونیا گفت: هزینه ها چندین برابر شده و نمی توان این هزینه ها را با این میزان 
تعرفه و حق ویزیت از بیماران تامین کرد؛ از سوی دیگر بدون اینکه زیرساخت های الزم برای صدور نسخه 
الکترونیک محیا شود با این وضع قطعی برق و اینترنت، پزشکان و بیماران با مشکالت متعدد مواجه شده اند. 
گاهی اختالل در ثبت کدهای خدماتی برای آزمایشگاه یا رادیولوژی موجب شده تا متاسفانه خدمت دیگری 

بجای آنچه پزشک تقاضا کرده ارائه شود!

تهران- ایرنا- رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح با تاکید بر اهمیت  
پهپادهــا در رزم های نوین، گفت: ارتش بــا درک دقیق نیاز نبردهای 
آینده با اســتفاده از روش ها و تجهیزات جدیــد وارد صحنه و عرصه 
متحول امروز و آینده شده است و خوشبختانه امروز در عرصه پهپادی 
این توانمندی را در ارتش دیدیم.به گزارش حوزه دفاعی ایرنا از روابط 
عمومی ارتش، ســردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران پس از بازدید از پایگاه پهپادی 
راهبردی ۳۱۳ در جمع فرماندهــان ارتش و فعاالن عرصه طراحی و 
تولیــد پهپادهای ارتش، گفــت: امروز برای من یــک روز فوق العاده 
ارزشــمند و استثنایی اســت که چنین قدرت قابل توجهی در حوزه 
پهپادی را در ارتش جمهوری اســالمی ایران و در یکی از پایگاه های 
زیرزمینی و امن عملیاتی پهپاد، آن هم در ســطح راهبردی مشاهده 
کردم.وی افزود: در نبردهای امــروز در عملیات های گوناگون دفاعی، 
تهاجمــی، زمینی، دریایی، هوایی و پدافنــد هوایی و در ابعاد دفاعی، 
تهاجمــی، انهدامی، شناســایی، مراقبتی، جنــگ الکترونیک، حمل 
محمولــه و ده ها ماموریت دیگر، پهپادها روز به روز جایگاه باالتری در 
میان تجهیزات و روش های نبرد پیدا می کنند.ســردار سرلشکر باقری 
اضافه کرد: آنچه در نبردهای سال های اخیر در قفقاز، اوکراین و جاهای 
دیگر می بینیم و قبل تر از آن در مقابله با تروریســت ها در ســوریه و 
عراق تجربه شد و سایر نبردهای دهه اخیر، بیانگر این است که جایگاه 
پهپاد جایگاهی استثنایی و به شدت در حال رشد است. ارتش با درک 
دقیق نیاز نبردهای آینده با استفاده از روش ها و تجهیزات جدید وارد 
صحنه و عرصه متحول امروز و آینده شــده است و خوشبختانه امروز 
در عرصه پهپادی این توانمندی را در ارتش دیدیم.رئیس ســتاد کل 
نیروهای مســلح تصریح کرد: البته در همه نیروهــای ارتش در ابعاد 
گوناگون این تحول خواهی به چشم می خورد. حقیقتا جا دارد که از امیر 
سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش، هیئت رئیسه ارتش و فرماندهان 
نیروها و هم رزمانشــان که این تحول را رقــم زدند قدردانی کنم. این 

اتفاقــات در این دوره مدیریتی، با توکل به خداوند و تأســی از اوامر و 
رهنمودهــای فرمانده معظم کل قوا)مدظله العالی( با زحمت و تالش 
شبانه روزی، فکری، عملی و اغنایی صورت گرفت و امروز شاهد بخشی 
از این توانمندی هستیم. طراحی پهپادهایی در این سطح و ساخت آن 
توسط ارتش کار ســاده ای نیست.وی ادامه داد: در کنار اینها، صنعت 
دفاعی هم پا به پا مشــغول کار اســت و کمک  می کند. نه فقط پهپاد 
بلکه همه تجهیزات مورد نیاز برای ســاخت یک پهپاد و تسلیحات در 
کشــور ما و در نیروها در حال ساخت است.رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح تاکید کرد: حقیقتا ما در هر موردی باید صحنه نبرد محتمل را 
با بازی جنگ هوشمندانه، دقیق و بی طرفانه نه تبلیغاتی و جانب دارانه 
بررســی کنیم و اگر به این نتیجه رسیدیم که نیاز به تحوالتی داریم، 
شــجاعانه وارد شویم. تالش کنیم و این تحول را برای  بازدارندگی در 
مقابل دشــمن ایجاد کنیم. اینها با روش، تجهیزات و امکانات گذشته 
امکان پذیر نیســت و باید با امکانــات و روش های جدید این اتفاق رخ 
دهد. بنابراین پهپادهایی که امروز دیدیم می تواند چنین نقشــی را به 
خوبی ایفا کند.رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: در نیروهای 
زمینــی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی، همــه فرماندهان ما یکی از 
دغدغه های شان این است که تجهیزات گذشته را چگونه و با چه تغییر 
و تحولی برای نبردهای محتمل آینده آماده کنند. این روحیه بســیار 
ارزشمند اســت. امروز پهپادها را دیدیم و خداراشاکر هستیم که کار 
بســیار بزرگی در این زمینه انجام شــده است.سردار سرلشکر پاسدار 
باقری بــا تاکید بر اینکه ما هیچ وقت تهدیــد را کوچک نمی گیریم، 
دشمن را خواب فرض نمی کنیم، چشمانمان باز است و دائما هوشیار و 
مراقب هستیم، خاطرنشان کرد: خدا را بابت داشتن چنین فرماندهان 
الیق، توانمند، پا در رکاب ولی امر مسلمین و ان شاءاهلل سرباز حضرت 
ولی عصر )عج( شاکرم و امیدوارم روز به روز ابعاد دیگر قدرت ارتش را 
ببینیــم.در خاتمه این بازدید، تعدادی از فعاالن حوزه طراحی و تولید 

پهپاد در ارتش جمهوری اسالمی ایران تقدیر شدند.

بر اساس قانون جدید چک

آغاز مسدودسازی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی
حق کسی در یارانه ضایع نخواهد شد

 ارسال پیامک به دهک های دهم

سود ۵۲میلیون تومانی وام ۱۰۰میلیونی 
ودیعه مسکن

تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه حتی حق یک نفر ضایع نخواهد شد گفت: آنهایی 
که علی الحســاب یارانه دریافت کرده اند کمتر از ۹۰ درصد هستند.به گزارش ایرنا، »حجت اهلل عبدالملکی« در 
حاشیه آیین تودیع و معارفه رئیس جدید  مرکز حراست و مشاور ستاد دانش بنیان و فناوری های وزیر در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: ۹۰ درصد مردم یارانه دریافت خواهند کرد و همه کسانی که جزو این افراد هستند و 
هنوز یارانه دریافت نکرده اند، خیالشان راحت باشد که یارانه آنها پرداخت می شود.وی افزود: ۲ گروه در خصوص 
یارانه ها داشته ایم: افرادی که اصاًل پرونده یارانه نداشته اند این افراد حدود هفت و نیم میلیون نفر هستند که باید 

از سامانه اعالمی سازمان هدفمندی....

یارانه گاز مشترکان پرمصرف حذف می شود

روابط عمومی کل سپاه خبر داد؛

 توقیف ۲ فروند نفتکش یونانی در آبهای 
خلیج فارس

سرلشکر باقری در بازدید از پایگاه پهپادی 313 ارتش:

هیچ وقت تهدید را کوچک نمی گیریم
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سازمان بنادر و دریانوردی طی نامه ای به دبیرکل 
سازمان بین المللی دریانوردی به توقیف نفتکش 
ایرانــی در بندر کاریســتوس و عدم تامین ایمنی 
دریانــوردی در ســواحل یونان اعتــراض کرد.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نامه 
علی اکبر صفایی خطاب به »کی تاک لیم« دبیرکل 
ســازمان جهانی دریانوردی )IMO( به شــرح زیر 
است:سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی 
ایران ضمن عرض تمجید از دبیرکل سازمان بین 
المللی دریانوردی این افتخار را دارد که توجه این 
ســازمان را به یک مورد اضطــراری در خصوص 

ایمنی دریانوردی در ســواحل یونان جلب کند.در 
 MT Lana ۲۱ مه ۲۰۲۲ میالدی کشــتی نفتکش
به شــماره آیمو ۹۲5۶۸۶۰ که تحت پرچم ایران 
فعالیــت می کرد، بدون هیچ نیروی محرکه ای در 
سواحل یونان در حال یدک کشی شدن بود که با 
آب و هوای بد مواجه شــد و مجبــور به رفتن به 
مکانی امن در بندر یونانی کاریســتوس، به منظور 
اطمینــان از ایمنی و حل مشــکالت فنی در این 
کشــور شــد. مقامات بندر اما نســبت به توقیف 
محموله نفتکش متعلق به ایران اقدام کرده و قصد 
دارد تا ۲۴ مه محمولــه را تخلیه کند.با توجه به 
مفاد کنوانســیون های بین المللــی دریایی تحت 
نظارت IMO و همچنین رویه مرسوم، توصیه شده 
است که دولت ها تا حد امکان با یکدیگر همکاری 
کنند تا امنیت دریایی و حفاظت از محیط زیست 
دریایی تضمین شــده و از هرگونه تاخیر بی مورد 
در فعالیت های تجاری کشــتی ها جلوگیری شود. 
بنابراین شایسته است که دبیر کل با دولت یونان 
بــه منظور اطمینان از همــکاری الزم در رابطه با 
کشــتی مذکور، ارتباط برقرار کرده تا کشــتی و 

محموله آزاد شــوند و به آنها اجازه داده شــود که 
سفر خود را از سر بگیرند.این سازمان از این فرصت 
استفاده کرده و نهایت همکاری و توجه خود را به 
دبیرکل IMO  اعالم می کند.الزم به ذکر است، در 
پی توقیف محموله کشتی ایرانی در آب های یونان، 
وزارت امور خارجه ایران کاردار یونان را فراخواند. 
سازمان بنادر و دریانوردی نیز با انتشار بیانیه ای از 
دولت یونان خواســت به تعهدات بین المللی خود 
در ایــن زمینه عمل کند.این ســازمان همچنین 
به مراجــع بین المللی اعالم کرده اســت توقیف 
این نفتکش و انتقال غیراســتاندارد نفت ایران به 
نفتکش دیگر در آب های یونــان و ایجاد آلودگی 
زیســت محیطی در بنــدر کاریســتوس، باعــث 
خدشه دار شدن امنیت دریانوردی و تخریب محیط 
زیســت دریایی می شود.انجمن حفاظت از محیط 
زیست کاریستوس نیز با صدور یک بیانیه اعتراضی 
بــا تاکید بر اینکه نفتکش با پرچم ایران باید بندر 
کاریســتوس را ترک  کند، تصریــح کرد: محیط 
زیست کاریستوس نباید بهای سنگین گزینه های 

سیاسی دولت ها را پرداخت کند.

نامه اعتراض ایران به 
سازمان بین المللی 
دریانوردی درباره 
راهزنی یونان
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سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: اگر طرف های غربی حسن نیت و جدیت 
داشته باشند در کمتر از ۲۴ساعت می توانیم به توافقات بردـ  برد 

در مذاکرات وین دست پیدا کنیم.محمود عباس زاده مشکینی 
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
تسنیم، با بیان اینکه »اخیراً آقای باقری رئیس تیم مذاکره کننده 
هسته ای کشــورمان با حضور در کمیسیون گزارش مفصلی از 
روند مذاکرات به نمایندگان ارائه کرد«، گفت: تیم مذاکره کننده 
هسته ای کشورمان در چارچوب خطوط قرمز ترسیم شده و بر 
اساس منافع ملی در حال پیشــبرد مذاکرات است.وی با بیان 
اینکه در مذاکرات توافقات شــفاهی در بیشتر موارد اختالقی 

صورت گرفته اســت، افزود: برخی از مــوارد اختالفی از جمله 
تضمین ها برای تکرار نشــدن بدعهدی ها  و برخی موارد دیگر 
همچنان باقی مانده اســت کــه باید تعیین تکلیف شــود تا 

نگرانی هایی که در این حوزه ایران دارد برطرف شود.
نماینده مشکین شــهر در مجلس با تأکید بر اینکه آمریکایی ها 
تالش دارند ســاختار تحریم ها علیه ملت ایــران را نگه دارند، 
ادامــه داد: ایــن موضوع یکی از خطوط قرمز ایران اســت و از 
ابتدای مذاکرات نیز  به طرف های غربی اعالم کرده اســت که 
باید ساختار تحریم ها حفظ نشود.سخنگوی کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی مجلس درباره زمان ازسرگیری مذاکرات 
وین، اظهار کرد: اگر طرف های غربی حسن نیت و جدیت داشته 
باشــند در کمتر از ۲۴ ســاعت می توانیم به توافقات بردـ  برد 
دست پیدا کنیم.عباس مشــکینی زاده با ابراز اینکه »در زمان 
حاضر توپ در زمین غربی ها اســت«، عنوان کرد: آمریکایی ها 
برای رســیدن به توافق باید تصمیمات سیاســی مهمی اتخاذ 
کنند تا برجام بار دیگر احیا شود.وی با تصریح بر اینکه غربی ها 
با ژســت بازی به هم زنی نمی توانند امتیازات بیشــتری از ایران 

دریافت کنند.

گزیده خبر
حسینی: 

دولت همه امکانات را برای کاهش آالم مردم 
آسیب دیده آبادان به کار گرفته است

معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه دولت همه 
امکانات را برای کاهش آالم مردم آسیب دیده آبادان به 
کار گرفته است ، تاکید کرد:بی تردید پرونده خاطیان 

این حادثه بدون هیچ اغماضی رسیدگی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، ســید محمد حسینی معاون رییس 
جمهور در جلســه پرســش و پاســخ با جمعی از فعاالن سیاســی، فرهنگی و 
دانشگاهی، تعدادی از نخبگان جوان و نیز اعضای شورای هماهنگی تشکل ها و 
نیروهای والیی و انقالبی استان کرمان حادثه ریزش ساختمان در آبادان را بسیار 
تاسف بار خواند و عنوان کرد: این ضایعه را به مردم مقاوم و سربلند آبادان تسلیت 
می گویم. دولت بعد از این حادثه  بالفاصله امکانات را برای نجات افراد زیر آوار 
آغاز کرد و وزیر کشور، معاون اقتصادی رئیس جمهور و معاون اول هم سر صحنه 
حاضر شدند تا اقدامات الزم به سرعت صورت بگیرد. دولت همه امکانات را برای 
کاهش آالم مردم آســیب دیده به کار گرفته است،  امیدوارم با تقویت ضوابط و 
نظارت بر اجرای درست قانون و جلوگیری از رانت برخی افراد از چنین حوادثی 
جلوگیری شــود و  بی تردید پرونده خاطیان ایــن حادثه بدون هیچ اغماضی 
رسیدگی خواهد شد.وی افزود:  البته ما شاهد سوء استفاده و برخوردهای دوگانه 
غربیها و وابســتگان داخلی آن ها هم بودیم که هر سوژه ای را مستمسکی علیه 
نظام اسالمی قرار می دهند، شما به نحوه انعکاس خبری قتل عام دانش آموزان 
آمریکایی توسط یک نوجوان و یا نحوه پوشش خبری حادثه  تخریب ساختمانی 
در  امریکا با جان باختگان بیشتر در سال گذشته را با حادثه اخیر مقایسه کنید 
تا معلوم شود آنها دلسوز مردم ایران نیستند و قصد تحریک و فتنه انگیزی دارند.

وی با اشــاره به طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها گفت: این طرح 
اقدامی اساسی بود که رئیس جمهور به خاطر ضرورت انجام آن مخاطرات را به 
جان خرید و اعتبــار و آبروی خود را در طبق اخالص نهاد تا این تحول به نفع 
مردم به ویژه طبقات کم درآمد صورت بگیرد، بنابراین باید همه کمک کنند تا با 
کمترین تبعات منفی عملیاتی شود ، برخی از خواص در آغاز طرح مخالفت هایی 
کردند که بعد از بیانات روشــنگرانه حضرت آقا بنا را بر همراهی و حمایت قرار 
دادند.حســینی اضافه کرد: هیچ رئیس جمهوری در دوره اول ریاست جمهوری 
خود آن هم در سال اول، حاضر به انجام چنین اصالح بزرگی نبود، اما آیت اهلل 
رئیسی به درستی درد را تشخیص داد و به سرعت درمان را شروع کرد.وی ادامه 
داد: دولت در اقتصاد برنامه مشخص دارد، البته ممکن است  برخی سودجویان و 
جریانات سیاسی نخواهند دولت در این کار بزرگ موفق شود لذا مشکل تراشی 
می کنند ولی دولت بدون پرداختن به حاشــیه ها کار را با جدیت به پیش می 
برد.وی با بیان اینکه با این طرح، عده ای رانت و منافع شــان قطع می شــود و 
عصبانی هســتند، اما طرح در نهایت به نفع محرومین و به نفع کشور تمام می 
شــود، خاطرنشان کرد: اگر به روش گذشــته ادامه می دادیم باید هر درآمدی 
که داشــتیم صرف امور جاری می کردیم و اقدامات عمرانی و زیر ساختی را به 
کل تعطیل می کردیم.معاون پارلمانی رئیس جمهور در این نشســت با اشاره به 
مذاکــرات برجام گفت: بایدن اراده جدی برای جبران نقض عهد ترامپ را ندارد 
و می خواهد شرایط خود را یک طرفه تحمیل کند بدون اینکه منافع اقتصادی 
ایران به طور کامل تامین شــود و تنها در صورت تصمیم گیری واقع گرایانه از 
ســوی آمریکا مذاکرات به نتیجه نهایی خواهد رسید، اما دولت معیشت مردم و 
اقتصاد کشور را به این مذاکرات گره نزده بلکه با تمام توان می کوشد از ظرفیت 
های داخل و فرصتهای منطقه ای و جهانی برای بهبود شــرایط اســتفاده کند.

حســینی با بیان اینکه نظر دولت بر استفاده از نیروهای انقالبی، ساده زیست، 
فسادستیز و توانمند در امور مدیریتی است که در استان ها نیز این رویکرد باید 
اجرایی شود، گفت: دکتر رئیسی در تمشیت امور، تصمیم گیری را بعد از مشاوره 
با اعضای دولت و صاحب نظران انجام می دهد تا ابعاد و پیامدهای هر مســئله 
مورد بررســی قرارگیرد و در اجرا همگرایی و عزم واحدی شــکل بگیرد. ممکن 
اســت استماع و بررسی نظرات گوناگون اندکی وقت گیر باشد، اما توجه به خرد 
جمعی نتایج بهتری به همراه خواهد داشت. بنابراین دولت کنونی با تمام توان و 
پرشتاب کار می کند و هیچ گونه ضعف و تعللی قابل قبول نیست.معاون پارلمانی 
رییس جمهور با استناد به روایتی از امام صادق )ع( برخورداری از عقل، دانش، 
فهم درست، حلم و مدارا، صبر ، صداقت و وفاداری را رمز موفقیت  و محبوبیت 
در نزد اهل بیت دانســت و گفت: پیروان ائمه اطهار باید متخلق به این خصال 
ارزنده باشــند و به بهانه اقتضای کار سیاسی فاصله گرفتن از اخالق و معنویت 
پذیرفته نیســت. حسینی افزود: دولتمردان با همه توان به دنبال رفع مشکالت 
کشور هستند و دولت با بهره گیری از تجربه و تخصص پیش کسوتان و انگیزه و 

نوآوری جوانان در تالش بی قفه برای خدمت به مردم است.

روابط عمومی کل سپاه خبر داد؛
توقیف ۲ فروند نفتکش یونانی در 

آبهای خلیج فارس
تهران - ایرنا- روابط عمومی کل سپاه خبر توقیف ۲ فروند نفتکش 
یونانــی در آبهای خلیج فارس را تایید کرد.به گزارش ایرنا از ســپاه 
نیوز ؛ روابط عمومی کل ســپاه از توقیف ۲ فروند نفتکش یونانی به 
دلیل ارتکاب تخلف در روز ) جمعه( در خلیج فارس خبر داد . روابط 
عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای اعالم کرد:  
نیروی دریایی ســپاه امروز )جمعــه(  ۲ فروند نفتکش یونانی را به 
دلیل تخلفات انجام گرفته در آبهای نیلگون خلیج همیشــه فارس 

توقیف کرد.

امیرعبداللهیان:
 خانواده دستگاه دیپلماسی هم داغدار 

حادثه ناگوار در آبادان است
تهران-ایرنا-وزیر امور خارجه کشــورمان 
گفت: خانواده دستگاه دیپلماسی همانند 
آحاد مردم شــریف ایران خــود را داغدار 
حادثــه ناگوار ریزش ســاختمان متروپل 
در آبادان می داند و همدرد و شــریک غم 

خانواده های ضایعه دیده است.به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، 
حســین امیرعبداللهیان در پی حادثه ریزش ساختمان متروپل در 

آبادان پیامی منتشر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
إنا هلل و إنا إلیه راجعون

حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپل در آبادان که موجب جان 
باختن عده ای از هم میهنان عزیز و مصدوم  شدن گروهی دیگر شد، 
موجب تأسف و تأثر عمیق گردید.خانواده دستگاه دیپلماسی همانند 
آحاد مردم شــریف ایران خود را داغدار این حادثه ناگوار می دانند و 
همدرد و شریک غم خانواده های ضایعه دیده است.اینجانب از طرف 
خود و همه همکارانم به آحاد مردم غیور آبادان به ویژه خانواده های 
مصیبت  زده تســلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشــان 
صبوری و شــکیبایی و برای جان  باختگان رحمت و مغفرت واسعه 
الهی طلب می نمایم و همچنیــن برای مجروحان و مصدومان این 

حادثه عافیت و سالمتی مسئلت دارم.

سرلشکر موسوی: 

ارتقای توان پهپادی ما توقف  ناپذیر است
تهران- ایرنا- فرمانده کل ارتش گفت: بزرگترین دســتاورد ما 
این اســت که به هیچ کجا وابسته نیستیم و همه آن چیزی که 
برای دفاع از کشور و انجام ماموریت هایمان نیاز داریم را خودمان 
فراهم می کنیم و به هیچ وجه ارتقای توان رزمی از جمله ارتقای 
توان پهپادی توقف پذیر نیســت.به گزارش حوزه دفاعی ایرنا از 
روابط عمومی ارتش، امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم موسوی، 
فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران در پایگاه پهپادی 
راهبردی ۳۱۳ گفت: امروز این توفیق را داشــتیم که بخشی از 
توانمندی پهپادی ارتش جمهوری اســالمی ایران را ارائه کنیم. 
همه این امکاناتی که فراهم شده در راستای تدابیر فرمانده معظم 
کل قوا)مدظله العالی( و سیاست های ابالغی ستاد کل نیروهای 
مسلح ایجاد شده است که بتوانیم در مقابل تهدیدهای احتمالی، 
وظیفــه و ماموریــت اصلی خود را که دفاع از اســتقالل، نظام 
جمهوری اســالمی و حدود و ثغور کشورمان و برقراری امنیت 
ملت بزرگ ایران است به خوبی انجام دهیم.وی افزود: نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران در راســتای ارتقای توان رزمی 
خود به هر اندازه ای که نیاز باشــد تالش می کنند و برای تحقق 
این هدف، در همه حوزه ها بویژه در بخش قابلیت های پهپادی 
با اتکا بر توانمندی های بومی و جوانان پیشــرفت های بسیاری 
داشته اند تا امروز که بخشی از آنها را که مجهز به انواع تسلیحات 

و تجهیزات بومی ایرانی است در اینجا مالحظه کردید. بزرگترین 
دستاورد ما این است که به هیچ کجا وابسته نیستیم و همه آن 
چیزی را که برای دفاع از کشــور و انجام ماموریت نیاز داریم را 
خودمــان فراهم می کنیم و به هیچ وجــه ارتقای توان رزمی از 
جمله ارتقای توان پهپادی توقف پذیر نیست.فرمانده کل ارتش 
تصریح کرد: خدا را شــاکریم که می توانیم از ملت مقاوم و قوی 
خودمان به خوبی دفاع کنیم و امیدواریم بتوانیم با روی سفید از 
این مسئولیت بیرون بیاییم. انواع پهپادها االن در نیروهای مسلح 
از جمله در ارتش مشغول انجام مأموریت هستند؛ از پهپادهای 
کوچک تا بزرگترین آنها که »کمان۲۲« است که اینها هرکدام 
ماموریت  متنوعی دارند. بــرای ماموریت های محلی، تاکتیکی 
و راهبــردی، ما به انواع پهپادهای شناســایی، رزمی، انهدامی، 
اســکرامبل و... نیاز داریم که ماموریت ها را بتوانند انجام دهند.

امیر سرلشــکر موسوی خاطرنشــان کرد: نیاز به تقویت پهپاد 
دورپرواز با مداومت پروازی باال و توان حمل باالی مهمات برای 
زدن اهداف راهبردی، باعث شــد که ارتقای قابلیت پهپادهای 
موجود و تجهیز به انواع موشک ها و بمب ها با بردهای مختلف را 
در دستور کار خود قرار دهیم و با کمک جوانان با انگیزه، متعهد 
و متخصص مسیر خوداتکایی را با طراحی و تولید انبوه پهپادها 

ادامه خواهیم داد.

تهران- ایرنا- رئیس جمهور با قدردانی از مردم در رعایت ضوابط بهداشــتی، ضرورت به روزرســانی این 
ضوابط را متناســب با وضعیت جدید مورد تأکید قرار داد و خواستار تشکیل کمیته اجتماعی ستاد ملی 
مقابله با کرونا برای بررسی مسائل دوران پسا کرونا شد.به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« در جلسه روز شنبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا تأکید کرد: اعمال محدودیت های کرونایی و شرایط اجتماعات در وضعیت فعلی، به شکل دقیق و شفاف برای مردم تبیین 
شــود تا تزلزلی در اجرای پروتکل های بهداشــتی به وجود نیاید و از شیوع سویه های جدید کرونا نیز پیشگیری شود.رئیس جمهور در ادامه از 
اقدامات و زحمات شرکت های تولیدکننده واکسن در داخل کشور قدردانی و از تالش های آنها به عنوان افتخار ملی یاد کرد و خواستار تداوم 
حمایت از این شرکت ها و حل مشکالت شان برای فعالیت آنها در عرصه های جدید تولید شد.آیت اهلل رئیسی همچنین بر لزوم تشکیل کمیته 
اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا به منظور بررسی مسائل و مشکالت اجتماعی، اقتصادی و روانی دوران پساکرونا و اتخاذ تمهیدات الزم برای 

حل و فصل این مشکالت تأکید کرد

بررســی سیاســتهای کلی برنامه هفتم توسعه کشور در صحن مجمع تشخیص طی جلسه ای فوق العاده به ریاست آملی الریجانی و با حضور روسای قوا، دبیر و 
اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام و همچنین جمعی از نمایندگان دولت و مجلس شــورای اسالمی آغاز شد.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه و روابط 
عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت اهلل آملی الریجانی در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره ای مختصر به ساختار سیاست های کلی 
برنامه هفتم توسعه کشور، تصریح کرد: سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به نسبت سیاستهای کلی برنامه های سابق، از نظر تعداد بند محدودتر شده و بر همین 

اســاس امیدواریم که اعضای محترم مجمع با تدقیق هر چه بیشــتر در بندهای سیاستها طی جلساتی فوق العاده، متنی دقیق و کارشناسی شده را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کنند تا دولت 
محترم نیز پس از ابالغ سیاستهای کلی، فرصت کافی برای تدوین برنامه و ارسال آن به مجلس داشته باشد.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را بستر ریل گذاری 
اجرایی کشور برای پنج سال آینده دانست و بر ضرورت حضور جدی همه اعضا در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تامل و دقت در بررسی مفاد سیاستهای کلی تاکید کرد.محمدباقر ذوالقدر 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به روند تهیه متن سیاستهای کلی برنامه هفتم از ابتدای سال ۹۹تا ابالغ پیش نویس متن از سوی رهبر معظم انقالب در 
۱۰ بهمن سال ۱۴۰۰، به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون مشترک برای بررسی ایده های ارائه شده و تدوین آنها در قالب بندهای سیاستهای کلی اشاره و اظهار کرد: با انجام کاری دقیق و علمی در 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با آسیب شناسی سیاستهای کلی پیشین و همچنین ارزیابی میزان تحقق برنامه های سابق و نسبت آن با نیازهای واقعی کشور، روی ایده ها کار متراکمی 

صورت گرفت و برای نخستین بار در قالب جمع سپاری، حدود ۸۰۰۰ صفحه از نظرات همه صاحبنظران و کارشناسان تهیه شد و مورد بررسی قرار گرفت.

در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد؛

دستور رئیس جمهور برای تشکیل کمیته 
بررسی مسائل دوران پساکرونا

درجلسه ای فوق العاده به ریاست آملی الریجانی؛

بررسی سیاستهای کلی برنامه هفتم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

برخی موارد اختالفی در 
مذاکرات وین باقی مانده
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گزیده خبر

معاون رفاهی وزیر تعاون:
یارانه بگیران جدید چه کسانی هستند؟

معاون رفاهی وزیــر تعاون با بیان 
اینکــه امــاک فرد فعــا مبنای 
محاســبه پرداخت یارانه نیســت، 
از ارســال دو فهرســت شامل یک 
فهرست ســه میلیون نفری و یک 
به  نفــری  فهرســت یک میلیون 
ســازمان هدفمندی یارانه ها برای 
یارانه معیشــتی خبــر داد. واریز 

به گزارش  فارس،  داریوش ابوحمــزه، معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، در حاشــیه معارفه سرپرست حراســت وزارت کار اظهار داشت: 
تاکنون 4 میلیون نفر از شــهروندان درخواســت بازنگــری دهک درآمدی 
خود شــدند و اعتراض خود را در ســامانه حمایت وزارت کار ثبت کرده اند، 
اعتراضات عمدتاً مربوط به ســاختار خانوار است که باید در دفاتر پلیس + 
10 خانوار یارانه ای تفکیک و جدا شــوند.وی افزود: طی 10 روز گذشته دو 
فهرست از متقاضیان یارانه را به سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال کردیم و 
بعد از دستور رئیس جمهور کسانی که قبًا یارانه 45500 تومان می گرفتند 
اما یارانه معیشتی به حسابشان واریز نشد و درخواست بازنگری داده اند یک 
ماه یارانه معیشتی به حساب شان واریز شد اما فعًا مسدود است تا تقاضای 
آنها رسیدگی شود.معاون رفاهی وزیر کار گفت:  تاکنون اسامی چهار میلیون 
نفر شــامل دو فهرست یعنی یک فهرست سه میلیون نفری و یک فهرست 
یک میلیون نفری به سازمان هدفمندی یارانه ها برای واریز یارانه معیشتی 
معرفی شــده است؛ از بین آنها کســانی بودند که نسبت ساختار خانواده و 
دارایی  خود اعتراض داشتند این افراد قبا یارانه ماهانه دریافت می کردند اما 
چون جز دهک پردرآمدی 10 شــده بودند یارانه آنها حذف شده بود و این 
افراد درخواست بازبینی داشتند.ابوحمزه این را هم گفت:  رئیس جمهور یک 
مهلت یک ماهه برای بررسی تقاضای این افراد داده است و تاش می کنیم 
ظرف یک ماه که 10 روز از آن گذشته است بازبینی ها انجام شود و کسانی 
که جزو 90 درصد یارانه بگیر قرار بگیرند یارانه آنها برقرار می شــود.معاون 
رفاهی وزیر کار همچنین در مورد کسانی که مسؤول خرید در ادارات هستند 
اما از حساب شخصی استفاده می کنند گفت: ما سعی می کنیم مسأله آنها 
را بعد از اعتراض حل کنیم اما در بلندمدت باید حســاب های شــخصی از 
حساب های اداری و تجاری تفکیک شود که به شفافیت اقتصادی می انجامد 
و افراد نباید با حساب شخصی خود کار تجاری کنند.وی همچنین در مورد 
بیماران خاص و معلوالن نیز گفت:  کسانی که به خاطر بیماری خاص مبلغی 
به حساب شان واریز می شود شــرایط آنها را هم در نظر می گیریم.ابوحمزه 
گفت: سنجش تمکن مالی خانوار فقط یک شاخص ندارد بلکه مجموعه ای 
از شــاخص ها در نظر گرفته می شود مثًا داشتن اماک تنها ماک نیست 
عده ای هستند که اماک زیادی به نامشان است اما مربوط به آنها نیست باید 
نقایض ســازمان ثبت اسناد و اماک کشور در این سامانه برطرف شود. اگر 
این مشکات نبود اماک هم مبنای محاسبات قرار می گرفت اما فعًا سامانه 
اماک دچار ضعف است و باید ســازمان ثبت اسناد آن را برطرف کند.وی 
همچنین گفت:  تعداد زیادی از معامات خانه و ملک با قولنامه انجام می شود 
که در جایی ثبت نمی شود لذا افرادی هستند که ملک دارند و مشمول یارانه 
شده اند.معاون رفاهی وزیر کار گفت: در رویکرد تازه اینگونه است که برخی 
افراد دارایی های قابل توجهی دارند و یارانه می گیرند و کســانی هستند که 
وضع مالی خوبی ندارند و اموال یا خودرو اشــتباهی به نام آنها ثبت شــده 
است که به آنها یارانه نمی دهیم بنابراین باید بررسی شود و اگر جز 9 دهک 
باشند یارانه به آنها تعلق می گیرد.ابوحمزه همچنین در مورد کسانی که خانه 
خود را خرید و فروش کرده و مبلغ زیادی در حساب آنها یکبار جابه جا شده 
است گفت: مبنای محاسبات ما صرفا با یک خرید و فروش خانه نیست که 
فرد وارد دهک دهم قرار گیرد بلکه تراکنش در سال های مختلف را بررسی 
می کنیم و با یکبار خرید و فروش خانه فرد در دهک دهم وارد نمی شود این 
افراد درآمدها و یا دارایی های دیگری هم دارند.وی در مورد کل یارانه بگیران 
معیشــتی گفت: تا قبل از ارسال دو فهرست اخیر حدود 72 تا 73 میلیون 
نفر یارانه می گرفتند با این دو فهرســت ارسالی به هدفمندی یارانه ها که 4 
میلیون نفر به این جمعیت اضافه می شود یعنی 76 تا 77 میلیون نفر خواهد 
شد یک قشری از افراد هستند که جامانده یارانه هستند که شامل 7 میلیون 
نفر می شوند که قبا یارانه ماهانه نمی گرفتند یا انصراف داده بودند که آنها 
می توانند در ســامانه سازمان هدفمندی به نشانیMY.gov.ir  ثبت نام کنند 
و ســپس آزمون وسع سنجی می شــود که از این تعداد هم 4 تا 5 میلیون 
نفر به یارانه بگیران اضافه می شــوند و حدود 83 میلیون نفر یارانه خواهند 
گرفت.معــاون رفاهی وزیر کار این را هم گفت:  در حال حاضر به دســتور 
رئیس جمهــور به 4 میلیون نفر از افرادی کــه در دهک دهم قرار گرفته و 
اعتراض کرده بوند یارانه به صورت علی الحســاب واریز شــده است که فعا 
مسدود است تا تقاضای آنها بررسی شود.وی در مورد بازنشستگانی که فرزند  
دارای درآمد هســتند گفت: برای این افراد باید تفکیک خانوار صورت گیرد 
که آن هم بر عهده ما نیست باید به دفاتر پلیس +10 مراجعه کنند و خانوار 
فرزند خود را جدا کنند. اگر فرزندان متأهل باشــند خانوار جدید تشــکیل 
می دهند و اگر فرزندان مجرد و بزرگسال باشند با مقررات دیگر می توانند در 

دفاتر پلیس +10 خانوار خود را جدا کنند.

* موضوع رها کردن چندین هزار نوزاد در چند روز صحت ندارد
ابوحمزه در مورد رها کردن نوزادان از سوی برخی خانوارها گفت:  در جامعه 
80 میلیونی باالخره مواردی پیش می آید که یک مورد آن هم پســندیده 
نیست اما اینکه ادعا شــود چند هزار نوزاد در چند روز رها شده اند درست 
نیست و صحت ندارد چون سهم زیادی از متولدان را شامل می شود.معاون 
رفاهی وزیر کار در مورد اینکه سامانه حمایت تا چه زمانی باز است؟ گفت: 
محدودیت زمانی برای آن نیســت در روزهــای آینده هم ویرایش جدیدی 
به ســامانه حمایت وزارت کار اضافه می شــود حتی در برخی موارد امکان 
بارگذاری مدارک توسط متقاضیان فراهم می شود و همکاران ما 24 ساعته 
درصدد ارتقاء سامانه حمایت هستند.وی افزود: صرف داشتن ماشین باعث 
حذف یارانه نمی شود،درآمد خانوار هم ماک قرار می گیرد اما اینکه درآمد 
خانوار چقدر باشــد به بعد خانوار هم بســتگی دارد و هزینه های خانوار در 
نظر گرفته می شود بنابراین نه ملک و نه خودروی 300 میلیونی به تنهایی 
ماک نیســتند.ابوحمزه همچنین گفت:  هر چه تعداد اعضای خانوار بیشتر 
باشد هزینه خانوار هم به همان نسبت باال می رود پس اینکه گفته می شود 
به صرف داشتن 10 میلیون درآمد ماهانه، یارانه حذف می شود این صحیح 
نیست، اغلب افرادی که اعتراض می کنند احتماال درآمدهای دیگری دارند 
باید درخواست آنها دقیق بررسی شود.معاون رفاهی وزیر کار همچنین گفت:  
اطاعات ســامانه حمایت مرتب به روز می شود داده های خوبی در آن قرار  
داده شده است برخی از زیرسامانه های آن اطاعات به روز در آن بارگذاری 

کرده اند و برخی در حال بروزرسانی هستند.

متقاضیان یارانه این اشتباه را نکنند
در حال حاضر دو ســامانه در اختیار متقاضیان یارانه است که باید 
بدانند هر یک از آنها کاربرد جداگانه ای دارد؛ سامانه ثبت اعتراض 
که محدود به گروه خاصی اســت و سامانه ثبت نام که محدودیتی 
برای ورود ندارد.به گزارش ایسنا، فضای یارانه ای از 19 اردیبهشت 
ماه ســال جاری، متفاوت و البته پرماجرا پیش رفته است و بعد از 
واریز یارانه جدید 300 تا 400 هزار تومانی، افراد بســیاری درگیر 
این جریان بوده انــد؛ خانوارهایی که تا پیش از این، یارانه دریافت 
می کردنــد ولی از اردیبهشــت ماه، یارانه آنها قطع شــد و دیگر، 
افرادی که از ســال ها قبل یارانه آنها قطع شده و یا اصا در لیست 
یارانه بگیران قرار نداشــتند. مدتی بعد نیز  در 27 اردیبهشت ماه، 
ثبت نام از جاماندگان یارانه آغاز شــد. در این میان دو ســامانه در 
دســترس مردم قرار گرفته که امور یارانــه ای خود را در آن انجام 
دهند که کاربرد متفاوتی از یکدیگر دارد؛  سامانه ثبت اعتراض  و 
درخواســت بازبینی و دیگری  سامانه ثبت نام از جاماندگان یارانه . 
این در حالی است که برخی متقاضیانی که از قبل یارانه آنها قطع 
شــده و یا یارانه ای دریافت نمی کردند به سامانه ثبت اعتراض وارد 
شده اند، در حالی که برای آنها چنین کارایی نداشته و فقط باید به 
سامانه ثبت نام مراجعه کنند.این در حالی است که تا پیش از این، 
حدود 78 میلیون نفر در جمع یارانه بگیران 45 هزار و 500 تومانی 
قرار داشتند که بیش از 60 میلیون نفر از آنها یارانه معیشتی )ناشی 
از اصاح قیمت بنزین( هم دریافت می کردند اما یارانه جدید، شامل 
حدود 72 میلیون نفر شــد و مابقی را  وزارت رفاه در قالب دهک 
دهم حذف کرد ؛ این یارانه برای 9 دهک پرداخت شد؛ به طوری که 
برای ســه دهک اول هر نفر 300 هزار و شــش دهک بعدی 400 
هزار تومان واریز شد، در این میان بخشی از حذف شدگان و البته 
کســانی که دریافت کرده بودند، نســبت بــه دهک بندی صورت 
  hemayat.mcls.gov.ir گرفته، اعتراض داشــتند.بر این اساس سامانه
از ســوی وزارت رفاه ، در دسترس قرار گرفت که ورود به آن برای 
عموم نیســت بلکه تنها افرادی می توانند نسبت به ثبت اعتراض و 
درخواســت بازبینی در آن اقدام کنند که تا فروردین امسال یارانه 
45 هزار و 500 تومانی و یا یارانه معیشتی 55 تا 205 هزار تومانی 
را دریافت می کردند و  یا هر دو را داشــته اند، به عبارتی یارانه بگیر 
بوده اند و  یارانه مرحله 134 )فروردین( را هم دریافت کرده بودند 
ولی دیگر مرحله 135 و 136 یعنی برای اردیبهشــت و خرداد که 
یکجا واریز شــد را دریافت نکرده و حذف شدند.همچنین افرادی 
می توانند به این ســامانه وارد و درخواســت بازبینی داشته باشند 
که حتی یارانه جدید را دریافت کرده اند ولی نسبت به دهک بندی 
انجام شــده، معترض هســتند. کلیه افراد یارانه بگیر و آنهایی که 
hemayat.mcls. دریافتی ندارند، می توانند با ورود به همین ســامانه

gov.ir  و یا از طریق شــماره گویای 09200006369  از وضعیت 
دهک خود مطلع شــوند.این در حالی اســت که با دستور رئیس 
جمهوری برای پیگیری اعتراض صورت گرفته، سازمان هدفمندی 
یارانه ها تاکنون به حســاب افرادی که اعتراض کرده و درخواست 
بازبینی داشته اند،  واریز  یارانه جدید را انجام داده  ولی فعا مسدود 
اســت تا بعد از بررسی وتائید وضعیت آنها برای دریافت یارانه، در 
دسترشــان قرار گیرد.اما  ســامانه دیگر، my.gov.ir است که برای 
ثبت نام از جاماندگان یارانه در دسترس قرار گرفته  و مسئولیت آن 

بر عهده سازمان هدفمندی یارانه ها است.

حق کسی در یارانه ضایع نخواهد شد

 ارسال پیامک به دهک های دهم
تهــران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه 
حتــی حق یک نفر ضایع نخواهد شــد گفــت: آنهایی که علی 

الحساب یارانه دریافت کرده اند کمتر از 90 درصد هستند.
به گزارش ایرنا، »حجت اهلل عبدالملکی« در حاشیه آیین تودیع 
و معارفه رئیس جدید  مرکز حراست و مشاور ستاد دانش بنیان 
و فناوری های وزیر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 90 درصد 
مــردم یارانه دریافت خواهند کرد و همه کســانی که جزو این 
افراد هستند و هنوز یارانه دریافت نکرده اند، خیالشان راحت باشد 
که یارانه آنها پرداخت می شــود.وی افزود: 2 گروه در خصوص 
یارانه ها داشــته ایم: افرادی که اصًا پرونده یارانه نداشته اند این 
افراد حدود هفت و نیم میلیون نفر هســتند که باید از ســامانه 
اعامی ســازمان هدفمندی یارانه ها ثبت نام کنند که به حدود 
چهارتــا پنج میلیون نفر از آنها یارانــه تعلق می گیرند.وزیر رفاه 
با اشــاره به افرادی که یارانه آنها توســط دولت قبل حذف و یا 
خودشــان حذف کرده اند گفت: این افراد باید در سامانه اعامی 
سازمان هدفمندی یارانه ها ثبت نام کنند، حقشان است که یارانه 
دریافت کنند.وی ادامه داد: ســازمان هدفمندی یارانه ها، لیست 
ثبت نام کنندگان را برای وزارت رفاه، ارســال می کند بررسی ها 
تکمیلی انجام می شــود و یارانه برای آنها از اردیبهشت ماه لحاظ 
می شــود.عبدالملکی با بیــان اینکه گروه دوم افرادی هســتند 
که جزو دهک دهمی شناســایی شــده اند گفت: ایــن افراد تا 

فروردین ماه یارانه می گرفتند، اما در اردیبهشت ماه یارانه به آنها 
تعلق نگرفت که به دستور رئیس جمهور یک ماه برای آنها واریز 
و مسدود است تا بررسی ها تکمیل شود. وی گفت: رئیس جمهور 

یک ماه فرصت بررسی دادند تا وضعیت افرادی که اعتراض ثبت 
کرده اند رســیدگی شود در سامانه حمایت، قابلیت جدید به آن 
اضافه می شود، برای درخواست کنندگان پیامک ارسال می شود تا 

با مراجعه به سامانه شناسنامه اقتصادی را ببینید و اگر اعتراضی 
دارند اعام و مدارک و مستندات را بارگذاری کنند. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه درخواست های بازبینی درست 
اســت گفت: این امر نیازمند بازنگری است به عنوان مثال، فردی 
خــودروی خود را به صورت قولنامه ای فروخته اســت اصل را بر 
صحت می گذاریم و به او فرصت می دهیم تا سند فروش خودرو 
را ارائه کند. وی افزود: همچنین خانواده ای به خاطر درآمد باالی 
فرزنــدان جزو دهک دهم شــناخته شــده اند و یارانه آنها قطع 
شده است در این راســتا فرزندانی که خانواده مستقل تشکیل 
داده اند و یارانه را تفکیک نکرده اند، در سامانه حمایت راهنمایی 
می شوند تا جداسازی یارانه را انجام دهند و بعد والدین و اعضای 
خانواده مشمول دریافت یارانه می شوند.عبدالملکی خاطرنشان 
کرد: همچنین کســانی که با حساب شخصی کارهای اقتصادی 
غیرشخصی انجام می دادند به عنوان مثال، مسئول خرید شرکتی 
شده اند اصل را بر صحت می گذاریم و فرصت می دهیم که حساب 
تجاری را از حساب شخصی جداسازی کنند یا افرادی که  وجوه 
شرعی طاب را در دفاتر مراجع جمع آوری می کردند حساب ها 
را شــفاف و جداسازی کنند.به گزارش ایرنا، افرادی که به دهک 
بندی ها اعتراض دارند، از طریق تماس با شــماره های 6369 و 
hemayat. 09200006369 اقدام کنند یا بــا مراجعه به آدرس

mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند.

در حالی شورای پول و اعتبار با پرداخت وام 100میلیون تومانی ودیعه مسکن در 
تهران موافقت کرده است که سود این وام در دوره بازپرداخت 5ساله 52.3میلیون 
تومان اســت.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، سوم ماه جاری 

شــورای پول و اعتبار با اعطای تسهیات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب این 
شــورا، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف های 100، 70 و 40 میلیون 
تومانی به ترتیب در تهران، مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت 
و سایر شهر ها و از محل منابع بانکی موضوع ماده )4( قانون جهش تولید مسکن 
در سقف کلی ساالنه 40 هزار میلیارد تومان در سال 1401 موافقت کرد.یکی از 
تفاوت های مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای حمایت از اجاره نشین ها با وام 
حمایتی دو سال گذشته میزان سود آن است. سود وام مذکور 18 درصد است و 
قرار نیست دولت مانند گذشته مابه التفاوت 7 تا 9 درصدی آن را پرداخت کند.بر 
این اساس میزان اقساط وام 100میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن برای تهرانی ها 
ماهانه 2 میلیون و 539 هزار تومان است. کل سود این تسهیات 52 میلیون و 
360 هزار تومان در بازپرداخت 5ســاله است.در مراکز استان ها، مستأجران پس 
از طی کردن مراحل دریافت وام که احتماالً با ســخت گیری از ســوی بانک ها و 

مؤسسات مالی عامل روبه رو خواهد شد باید ماهانه یک میلیون و 777هزار تومان 
قسط برای وام 70 میلیون تومانی پرداخت کنند.کل بازپرداخت این وام در دوره 
5ساله 106 میلیون و 652 هزار تومان است؛ به عبارت دیگر متقاضی 36 میلیون 
و 652 هزار تومان ســود وام 70میلیون تومانی را پرداخت خواهد کرد.در ســایر 
شــهرها که قرار است وام کمک ودیعه مســکن 40میلیون تومانی پرداخت شود، 
میزان اقســاط ماهانه حدود یک میلیون تومان است. کل سود این تسهیات در 
دوره بازپرداخت 5ساله حدود 21 میلیون تومان خواهد بود.به گزارش تسنیم، وام 
ودیعه مسکن نسبت به ســال گذشته برای تهرانی ها 30 میلیون تومان افزایش 
یافته اســت. گرچه این میزان افزایش هم خوانی با تورم عمومی کشور ندارد اما 
می تواند به عنوان یک ُمسّکن کوتاه مدت مشکل اجاره نشین ها را حل کند، البته 
به شرطی که بانک های عامل در مرحله معرفی ضامن سختگیری بیش از حدی 

از خود نشان ندهند.

سود ۵۲میلیون تومانی وام ۱۰۰میلیونی ودیعه مسکن

آگـهی مناقـصه عـمومی

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید.

اداره امور قراردادها و پیمانها -  شهرداری کرج

 1-  سپرده شرکت در مناقصه به یکي از روشهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل 
تمدید باشــد و یا واریز فیش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.  2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به 
انعقاد قرارداد نشوند ســپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري کرج در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 
1/000/000ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 بنام شهرداري کرج از طریق سامانه الکترونیك دولت )ستاد( به ادرس 
www.setadiran.ir  می بایست واریزگردد. 5- متقاضیان مي توانند از تاریخ انتشار آگهي تا ساعت 14:30 تاریخ 1401/03/12 جهت خرید 
اسناد مناقصه به سامانه الکترونیك دولت )ستاد(  مراجعه نمایند. 6- در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد ، 
مالک عمل سامانه ستاد  خواهد بود. 7- پیشنهادات رسیده در مورخ 1401/03/23 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج مطرح و پس از 

بررسی و کنترل ، برنده مناقصه اعالم خواهد شد . 8- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن -35892423-026  تماس و یا به سایت  www.karaj.ir مراجعه نمائید. 

درصد تهاتر قرارداد رتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف

مرمت، بهسازی وبهبود معابر)جدول گذاری و 1
45درصد5 ابنیه20/000/000/0001/00/000/000پیاده رو سازی ( سطح منطقه 5 – تاسقف اعتبار
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شــرکت گاز دولتی و اپراتور زیرســاخت گاز 
اوکراین از دولت آلمان خواســت جریان گاز از 
طریق خط لوله نورد اســتریم ۱ را محدود یا 
قطع کند.به گزارش ایســنا، سرهی ماکوگون، 
مدیر اپراتور سیســتم گاز اوکراین به تلویزیون 
ملی گفت: ما درخواســتی بــه وزارت اقتصاد 
آلمــان و رگوالتور آلمان بــرای متوقف کردن 
فعالیت نورد اســتریم ۱ ارسال کردیم.اوکراین 

مایل است و می تواند مسیر حمل جایگزینی 
برای این خط لوله که از بســتر دریای بالتیک 
عبور می کند، فراهم کند.آلمــان پروژه گازی 
نورد اســتریم ۲ روسیه را که قرار بود ظرفیت 
ارســال گاز به آلمان را دو برابر کند، به تالفی 
حمله نظامی روســیه به اوکراین متوقف کرد. 
ساخت این پروژه ۱۱ میلیارد دالری اواخر سال 
میالدی گذشته تکمیل شد اما هرگز فعالیتش 

آغاز نشد.به گفته تحلیلگران، موافقت آلمان و 
سایر کشــورهای اروپایی با تغییر مسیر گاز از 
خط لوله نورد اســتریم ۱ دشوار خواهد بود.بر 
اســاس گزارش رویترز، در این تقاضا استدالل 
شده اســت که اداره این خط لوله تحت قانون 
آلمــان بر این مبنا که به تحکیم امنیت عرضه 
گاز بــه اروپا کمک می کند، مجاز اســت اما 

روسیه از این اصول تخطی کرده است.

گزیده خبر

35 درصد از بازار اصفهان به لحاظ 
تجهیزات برق ایمن سازی شده اند

مدیر امور برق منطقه یک شرکت توزیع برق اصفهان 
ازمهمترین اقدامات انجام شــده در این شــرکت را 
طرح ســاماندهی محور بازاربــزرگ اصفهان عنوان 
کرد و افزود:درمحدوده این شــرکت ۲8 بیمارستان 
مستقر اســت که هر یک از این نقاط نیاز به شبکه 
های برق جدید دارند ، یکی از این نقاط در بیمارســتان امیر المومنین )ع( 
بود. در جلساتی که با رئیس این بیمارستان داشتیم  موافقت شد که جهت 
تقویت برق و شبکه برق رسانی این بیمارستان دو فیدره  شود .سید علیرضا 
عریضی افزود:در این طرح کابل فشــار متوســط زمینی روغنی فرسوده به 
طول 500 متر بین پســت شماره 356 کوچه لت تا پست 357 بیمارستان 
امیر المومنین )ع( و پســت 355 آزمایشگاه مهدیه تعویض شد .همچنین 
کوبیکل های کمپکت پســت 357 و اتوماسیون پست 356 جهت افزایش 
قدرت مانور و کاهش انرژی توزیع نشده مجهز به کوبیکل های اتوماسیسون 
شد.وی در ادامه از تجهیز پســت زمینی خطیب در خیابان آذر خبر داد و 
گفت:در این طرح برای افزایش ظرفیت شــبکه جهت نیرو رســانی و رفع 
افت و ولتاژبرق مشترکین برای تامین برق پایدار،طرح تجهیزپست زمینی با 
انجام فیدر گیری مناسب از 560 متر کابل کشی فشار متوسط و ۱60 متر 
کابل کشی فشار ضعیف زمینی در کوچه های نیلفروش زاده و تاج اصفهانی 
انجام شد .وی با اشاره به برنامه های این امور برای اجرای اصالح شبکه فشار 
ضعیف در بازاراصفهان گفت: از مهمترین اقدامات انجام شده در بازار اصفهان 
تجهیز پست سرای ملک التجاربود که در این طرح اصالح ساختار شبکه با 
استفاده از تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدارانجام شد همچنین اصالح 
و تعویض کابل سرویس انشعاب مشترکین ، اصالح شبکه داخل بازار به طول 
700متر وکابل کشی فشار متوسط و فشار ضعیف بازار قیصریه و سرای ملک 

التجاراز دیگر برنامه های انجام شده دربازاربزرگ اصفهان بود.

پایان چشم انتظاری شش مجتمع پرورش میگو برای برق دار شدن
انعقاد تفاهم نامه برق رسانی به بیش از 
هفت هزار هکتار از اراضی پرورش میگو

 طی نشستی با حضور استاندار هرمزگان، مدیر کل 
شیالت هرمزگان، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
شــرکت ســهامی برق منطقه ای استان هرمزگان، 
مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان، و جمعی از 
مسئوالن استانی تفاهم نامه احداث تاسیسات تامین 
و توزیع هفت هزار هکتار از اراضی پرورش میگومنعقد شد.به گزارش روابط 
عمومی شیالت هرمزگان، اســتاندار هرمزگان در این نشست با بیان اینکه 
این تفاهمنامه یکی از عملیاتی ترین مصوبات ســفر ریاست محترم جمهور 
اســت گفت: عطف سفر رئیس جمهور محترم به استان یکی از در خواست 
ها برق رسانی به مزارع میگو بود که  خوشبختانه محقق شد .مهندس مهدی 
دوســتی افزود: در این سفر اعتباراتی برای این مهم لحاظ شد که با تسریع 
دولت در تخصیص اعتبارات شاهد انعقاد این تفاهم نامه مهم و اساسی بوده 
ایم.وی تصریح کرد: امروز تفاهم نامه ایی امضا شــد که هفت هزار هکتار از 
مزارع میگو از آن منتفع می شود و بالغ بر دوهزار شغل ایجاد میگرد.استاندار 
هرمزگان افزود: این برق رســانی افزایش ۲۱ هزار تنی در تولید مزارع برق 
دار شده را به دنبال خواهد داشت.وی تصریح کرد: امید است با تالش های 

صورت گرفته شاهد افزایش ۱00 درصدی برق رسانی تا پایان باشیم.

اصالح و بهسازی 2275 کیلومتر از 
 شبکه های توزیع برق روستایی

 استان زنجان
معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان زنجان از اصالح و 
بهسازی بیش از ۱50 کیلومتر از شبکه های توزیع روستایی استان زنجان 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، 
داود دولتیاری با اشــاره به اجرای این پروژه ها در قالب طرح بهارســتان 
گفت: طرح جهادی بهسازی شبکه های برق روستایی موسوم به بهارستان 
براســاس مصوبه شورای اسالمی مبنی بر توســعه و بهسازی شبکه های 
برق روســتایی از محل اعتبارات توانیر و از ســال ۱400 آغاز و تاکنون 
۱50 کیلومتر از شــبکه های توزیع برق روستایی استان زنجان اصالح و 
بهینه سازی شــده اند.دولتیاری افزود: رفع افت ولتاژ، احداث 40کیلومتر 
شبکه جدید، اصالح ۱90کیلومتر شــبکه توزیع، نصب ۲963 اصله تیر 
جدید و جابجایی 50۲ اصله تیر، نصب 3037 دســتگاه چراغ روشنایی 
و نصب ۱6 دســتگاه ترانسفورماتور از اقداماتی است که در این طرح اجرا 
شده است.معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان اجرای طرح بهارستان را گامی بزرگ در راستای محرومیت زدایی 
و خدمت رسانی به روســتاها عنوان کرد و افزود: از 9۱9 روستای استان 
زنجان 903 روســتا از نعمت برق برخوردارند و شرکت توزیع نیروی برق 
استان زنجان یکی از شرکت های سرآمد در برق رسانی به مناطق روستایی 
است.گفتنی است در طرح بهارستان تاکنون شبکه ۱85 روستای استان 
اصالح و بهســازی شده و براســاس برنامه عملیاتی سال ۱40۱ اصالح و 
بهینه ســازی شبکه ۱65 روســتای دیگر در حال انجام است  و براساس 

پیش بینی این طرح تا پایان ۱403 به اتمام خواهد رسید.

سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد:
انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه 

برای تشکیل تیم واکنش سریع نهادها
سرپرســت شــرکت گاز مازندران گفت: 
تفاهم نامه بین جمعیت هالل احمر استان، 
شــرکت گاز مازندران و بهداشت و درمان 
صنعت نفت شــمال کشــور در خصوص 
تشــکیل تیم توســن )تیم واکنش سریع 

نهادها( منعقد شد.قاســم مایلی رستمی با اشاره به خبر فوق اظهار 
داشت: اهمیت مدیریت بحران و کاهش آثار پیامدهای ناگوار ناشی از 
شرایط )قبل، حین و بعد( حوادث طبیعی و غیر طبیعی در جامعه و 
تعامل همه جانبه دستگاه ها با تدوین برنامه آمادگی و مدیریت منابع 
برای تمامی سازمان های امدادی و غیر امدادی امری مهم و حیاتی 
اســت.وی با بیان اینکه این تفاهم نامه در خصوص تاســیس و راه 
اندازی تیم های واکنش سریع نهادها )توسن( در بهداشت و درمان 
صنعت نفت شمال کشور با همکاری جمعیت هالل احمر و شرکت 
گاز مازندران به امضاء رسید در ادامه تصریح داشت: این تفاهم نامه 
ســه جانبه با هدف جذب و ســازماندهی داوطلبان و امدادگران به 

منظور فعالیت های بشر دوستانه و امداد و نجات منعقد شد.

سوخترسانی به 1855 پرواز در مرکز 
سوختگیری هواپیمایی منطقه گلستان

گرگان-عاطفه سیاه باالیی-سرپرست مرکز سوختگیری هواپیمایی 
گرگان از سوخترســانی به ۱855 پرواز در استان گلستان در سال 
۱400 خبــر داد.مرتضــی جرجانی درباره جزئیات سوخترســانی 
به هواپیماها در مرکز ســوختگیری هواپیمایی گرگان افزود: سال 
گذشــته، بیش از 5 میلیون و ۲38 هزار لیتر سوخت برای ۱855 
پرواز تأمین گردیده اســت.وی بیان کرد: پروازهــا از فرودگاه بین 
المللی گرگان به مقاصد تهران، مشهد، کیش، قشم، زاهدان، زابل، 
اهواز، بندرعباس، عسلویه و کشورهای ترکیه و قزاقستان انجام شده 
است.جرجانی تأکید کرد: مصرف این فرآورده در سال ۱400 نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل از آن )سال 99( 39 درصد افزایش نشان 
می دهــد که این میزان به دلیل کاهش محدودیتهای ایجاد شــده 
جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا بوده است.مرکز سوختگیری 
هواپیمایی گرگان با ظرفیت ذخیره سازی 360 هزار لیتری، وظیفه 
سوخت رسانی به ناوگان هواپیمایی کشــور در فرودگاه بین المللی 

گرگان را به عهده دارد

خیز نفت برای شکستن قیمت باالتر
قیمــت نفت در معامــالت روز جمعه تحت تاثیر چشــم انداز 
تقاضای قوی برای ســوخت و مذاکرات کشورهای اروپایی برای 
تحریم واردات نفت روســیه، افزایش چشمگیری داشت و رشد 
هفتگی به ثبت رساند.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت 
دو دالر و ســه سنت معادل ۱.7 درصد افزایش یافت و در ۱۱9 
دالر و 43 ســنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با 98 سنت معادل 0.9 سنت افزایش، 
در ۱۱5 دالر و هفت ســنت در هر بشــکه بسته شد. برای کل 
هفته، نفت برنت شــش درصد و وست تگزاس اینترمدیت ۱.5 
درصد رشــد قیمت داشت.قیمتها از تقاضای جهانی قوی برای 
سوخت، پشتیبانی شــده اند. بهای معامالت بنزین و نفت کوره 
امسال از نفت خام پیشی گرفته اند.جان کیلداف از شرکت اگین 
کپیتال در این باره گفت: تقاضا قوی است و فرآورده های نفتی 
پیشتاز هســتند به خصوص بنزین که قیمت نفت را به همراه 
خود باالتر برده است.جیووانی استوونو، تحلیلگر موسسه یو بی 
اس اظهار کرد: فصل رانندگی آمریکا و تقاضای قوی برای سفر 
هم به پشتیبانی از قیمتها کمک خواهد کرد. از آنجا که عرضه، 
از رشــد تقاضا عقب مانده است، بازار نفت احتماال دچار کمبود 
عرضه می ماند. بنابراین ما در دورنمای خود برای قیمتهای نفت 
خوش بین مانده ایم.کشورهای اتحادیه اروپا سرگرم مذاکره برای 
دستیابی به توافق درباره تحریم نفت روسیه هستند که واردات 
نفت به این بلوک را ممنوع خواهد کرد اما تحویل نفت از طریق 

خط لوله را به تاخیر می اندازد تا موافقت مجارســتان و ســایر 
اعضای محصور در خشــکی این بلوک را جلب کنند. مخالفت 
مجارستان با تحریمهای نفتی و عدم رغبت سایر کشورها مانع 
تصویب ششمین بســته تحریمها علیه روسیه از سوی اتحادیه 

اروپا شده اســت.به گفته مقامات اروپایی، نمایندگان دولتهای 
اتحادیه اروپا ممکن اســت روز یکشــنبه در بروکسل به توافق 
برسند تا سران اروپایی در نشست روزهای 30 و 3۱ مه، توافق 
مذکــور را تصویب کنند.در این بین، رئیس جمهور روســیه به 

صدراعظم اتریش اعالم کرد مسکو به تعهدات خود برای تحویل 
گاز طبیعی پایبند می ماند.آمار روز جمعه شرکت خدمات انرژی 
بیکرهیوز نشان داد شرکتهای انرژی آمریکایی در هفته منتهی 
به ۲7 مه، شــمار دکلهای حفاری نفــت و گاز طبیعی را برای 
نخســتین بار در 3۱ هفته گذشته کاهش دادند اما شمار دکلها 
برای بیســت و دومین ماه متوالی افزایش داشــته است. شمار 
دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی هفته گذشــته با یک حلقه 
کاهش، به 7۲7 حلقه رسید اما در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته، ۲70 حلقه معادل 59 درصد افزایش داشته است. شمار 
دکلهای نفت و گاز طبیعی که معیاری برای سنجش تولید آینده 
اســت، در ماه مه ۲9 حلقه افزایش پیدا کرد که بزرگترین رشد 
ماهانه از فوریه بوده است.بانک امریکا گلوبال ریسرچ پیش بینی 
کرد اگر صادرات نفت روسیه به میزان چشمگیری محدود شود، 
نفت برنت ممکن است از مرز ۱50 دالر در هر بشکه عبور کند. 
قیمت نفت برنت پس از آغاز حمله نظامی مســکو به اوکراین، 
تا مرز ۱39 دالر در هر بشــکه صعود کرده بــود. این بانک در 
یادداشت تحقیقاتی خود نوشت: اکنون قیمت نفت برنت نزدیک 
۱۲0 دالر قرار دارد و ما بر این باوریم که افت شــدید صادرات 
نفت روسیه می تواند نفت برنت را به باالی ۱50 دالر برساند.بر 
اساس گزارش رویترز، بانک امریکا میانگین قیمت نفت برنت را 
۱04 دالر و 48 ســنت در سال ۲0۲۲ و ۱00 دالر در هر بشکه 

در سال ۲0۲3 پیش بینی کرد.

براســاس بودجه ۱40۱، گاز رایگان بــرای خانواده های تحت 
پوشش مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام )ره( در نظر گرفته 
و تاکنون بیش از 650 هزار خانوار از این قضیه بهره مند شده اند 
اما حذف یارانه برای مشــترکان پرمصرف نیز مورد توجه قرار 
گرفته که گفته های وزیر نفت نهایتا تا ماه آینده اجرایی می شود.

به گزارش ایسنا، میزان مصرف گاز در ایران تقریبا با ۱۲ کشور 
ثروتمند اروپا برابری می کند. آمارهای مصرف گاز در زمستانی 
که گذشت به نقطه بحران رسید. با وجود آنکه با توجه به تکمیل 
تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، بیش از 800 میلیون مترمکعب 
گاز فرآورش و وارد شبکه سراسری می شد، باز هم ناترازی انرژی 
در گاز وجود داشت که این امر بیانگر عدم رعایت الگوی مصرف 

است.همین امر باعث شده تا وزارت نفت سیاست های تشویقی و 
تنبیهی را به کار بگیرد؛ یکی از اقدام های دولت سیزدهم افزایش 
تعرفه برای مشــترکان پرمصرف گاز بود که پارسال در آذرماه 
رقم خورد و گام نخست به این شکل برداشته شد که هیچ گونه 
تغییری در قیمت سه پله نخست که تقریباً 75 درصد مشترکان 
بودند و بیش از 50 درصد مصرف را داشــتند، صورت نگرفت.

اما در بحث تعرفه های گاز ۱۲ پله تعریف شــده است؛ از پله 4 
تا پله ۱۲ مشــترکان پرمصرف هستند. با برنامه ریزی که انجام 
و در دولت نیز مصوب شــد، تعرفه هر پله نســبت به پله قبل 
40 درصد افزایش می یابد، یعنی سه پله نخست که 75 درصد 
مشترکان ما هستند، هیچ گونه افزایش قیمتی نداشتند، اما از 

پله چهارم که شــروع مشترکان پرمصرف است، افزایش نرخ ها 
انجام شد، اما پارســال به دلیل اینکه نمی خواستیم تکانه های 
اقتصادی اتفاق بیفتد، بخشی را گذاشتیم در سال ۱40۱ اجرا 
شود.مجلس در قانون بودجه ۱40۱ مصوب کرده است قیمت 
گاز برای مشــترکان پرمصرف باید بدون یارانه باشد، آنطور که 
جواد اوجی - وزیر نفت - اعالم کرده، کارشناســان وزارت نفت 
در حال بررســی این موضوع هستند که پس از نهایی شدن به 
دولت ارائه خواهد شــد و ان شاءاهلل افزایش قیمت ابزاری برای 
کنترل شــدت مصرف انرژی و بهینه مصــرف کردن گاز برای 
مشــترکان باشــد. فکر می کنم این آیین نامه طی یکی دو ماه 
آینده به دولت ارائه شــود.به گفتــه وی، تاکنون بیش از 650 
هزار خانوار از تعرفه رایگان بهره مند شدند و وزارت نفت منتظر 
دریافت آمار بهزیســتی و کمیته امداد امام است. درصورتی که 
اطالعات هموطنان دریافت شــود، همکاران شــرکت ملی گاز 
خانوارهای جدید را نیز سریع در سامانه صدور قبوض مشترکین 

تغذیه می کنند. هر تعداد خانوار که به وزارت نفت معرفی شوند 
در همان ماه وارد سیستم می شوند و وزارت نفت در این زمینه 
آمادگی کامل دارد.پیگیری های ایســنا از شرکت ملی گاز نیز 
بیانگر این اســت که این موضوع فعال نهایی نشده اما مساله در 
حال بررسی و پیگیری است و در زمان مقرر اطالع رسانی انجام 
خواهد شــد.در حال حاضر ۲5 میلیون مشترک گاز در کشور 
وجود دارد که از این تعداد، 76 درصد از مشــترکین در سه پله 
اول مصرف قرار دارند و 50 درصد گاز کشور را مصرف می کنند. 
متوسط قیمت گاز سه پله اول مشترکین هر مترمکعب حدوداً 
63 تومان اســت هر مشــترک در ماه حدود 500 متر مکعب 
مصرف دارد که با نرخ 63 تومان، 35 هزار تومان در ماه پول گاز 
می پردازند. این در حالی است که اگر همین میزان گاز را صادر 
کنیم معادل ارزی آن به نرخ صادراتی، برابر با 3 میلیون و 700 
هزار تومان خواهد بود؛ در حالی که ما با رقم بسیار پایین، آن را 

در منازل مصرف می کنیم.

یارانهگازمشترکانپرمصرفحذفمیشود

اوکراینخواستار
قطعیاتوقفنورد
استریم۱شد
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گزیده خبر

جعفری عنوان کرد:
توسعه اشتغال توام با توسعه بخش معدن و 

صنایع معدنی در نهبندان
رئیس هیات عامل ایمیدرو از هدف توســعه اشتغال 
توام با توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در نهبندان 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی ســازمان توســعه 
ونوســازی معادن و صنایع معدنــی ایران)ایمیدرو(، 
وجیه اله جعفری در دیدار با جواد قناعت، اســتاندار 

خراسان جنوبی و مصطفی نخعی نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس 
شــورای اســامی عنوان کرد: هدف فعالیت های معدنی در منطقه نهبندان، 
توســعه اشتغال همراه با توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است که این امر 
مستلزم فراهم کردن زیرساخت های الزم در منطقه است.وی ادامه داد: ایمیدرو 
بیشــتر به دنبال نقش توســعه ای اســت و اگر بتوان در منطقه ای مشارکت 
بخش خصوصی را فراهم کرد، اولویت با بخش خصوصی اســت. اما از آنجا که 
کمبودهای زیرســاخت در این منطقه وجود دارد باید با در نظرگرفتن راه های 
قانونی و اعتباری، حل این مشکات را در اولویت قرار داد.جواد قناعت، استاندار 
خراسان جنوبی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم نگاه ویژه به استان خراسان 
جنوبی تصریح کرد: از آنجا که استان خراسان جنوبی جزو مناطق کم برخوردار 
کشور اســت، خواهان حضور ایمیدرو در ســرمایه گذاری در معادن و صنایع 

معدنی این منطقه هستیم. 

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران:
دپارتمان تکنولوژی نانو در تراکتورسازی 

ایران تشکیل می شود
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: مدیرعامل گروه صنعتی 
تراکتورســازی ایران گفت: دپارتمان نانو تکنولوژی با 
هدف دســتیابی و تولید تکنولوژی های نوین در گروه 
تراکتورسازی تشکیل می شود.مصطفی وحیدزاده اظهار 
کــرد: باتوجه به قابلیت ها و ویژگــی هایی که در این 

بخش وجود دارد، می توان با اســتفاده از نانو تکنولــوژی تحوالت بنیادین در 
عرصه  تولید و صنعت به وجود آورد.وی، مهمترین مزیت استفاده از تکنولوژی 
نانــو در تولیــد و صنعت را باال بردن کیفیت اعام کرد و گفت: با اســتفاده از 
قابلیت های این حوزه می توان محصولی با کیفت و قابلیت های باال به دســت 
مصرف کننده رساند و در فرآیندهای مصرف به تبع طوالنی شدن عمر محصول، 
بتوان عنوان کیفیت باال و قیمت پایین را نیز به آن داد.وحیدزاده از فعال بودن 
علوم نانو در شــرکت ریخته گری تراکتورسازی خبر داد و افزود: شرکت ریخته 
گری تراکتورســازی که یکی از مجموعه های موفق در عرصه  بین المللی بوده 
و سابقه همکاری با بســیاری از شرکت های معتبر جهانی از جمله فیات را در 
کارنامه  دارد، چندین سال است که وارد حوزه نانو تکنولوژی هم به عنوان تولید 

کننده و هم به عنوان مصرف کننده شده است.

رکورد ۲ برابری تولید محصوالت بهمن دیزل 
امسال زده می شود

حســین خضری مدیرعامل بهمن دیزل در نشســت خبری گروه بهمن که در 
نمایشگاه شــهر آفتاب برگزار شد، گفت: گروه  بهمن و خودروهای تجاری و از 
جمله شرکت بهمن دیزل در حوزه های مختلف در حال توسعه محصوالت است. 
مدیر عامل گروه بهمن دیزل با تاکید بر اینکه این شــرکت به دنبال توسعه و 
تنوع محصوالت اســت، گفت: توسعه  محصول، توسعه ساختار تولیدی، توسعه  
نیروی انسانی، توســعه اصاح زیرساخت های مالی و افزایش تنوع محصوالت 
از جمله برنامه های بهمن دیزل اســت؛ با توجه به نیاز بازار در حوزه تجاری به 
دنبال افزایش تنوع و افزایش تولید هستیم. خضری گفت: در حوزه محصوالت 
باری در بهمن دیزل سری محصوالت تعریف شده، یکی با بیس فورس و دیگری 
بــا بیس امپاور تولید داریم؛ در حوزه محصوالت، باالی ۱۸ تن امپاور و کمتر از 
۱۸ تن فورس می شــود. مدیر عامل بهمن دیزل در ادامه گفت: در امپاور بی 
دی ۳۰۰، بی دی ۴۰۰ نیاز بازار است؛ ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو ثبت شده که 
کار حمــل و نقل را انجام می دهند که ۴۲ درصد از این میزان  مختص خودرو 
کشنده است؛ تقاضا برای خودروهای کشنده باالست و اکنون بیشترین تمرکز 

ما روی محصوالت امپاور است. ا

بررسی نحوه همکاری هیات اقتصادی و 
تجاری قزاقستانی با بنادر گیالن

محمدپور- گیان: در نشســت معــاون امور بندری و 
اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان گیان 
با هیات تجاری قزاقستانی نحوه همکاری دو جانبه با 
بنادر گیان مورد بررسی قرار گرفت.به گزارش روابط 
عمومــی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان گیان، 

هیات اقتصادی و تجاری قزاقســتانی با معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل 
بنادر و دریانوردی اســتان گیان و کارشناسان ســرمایه گذاری این اداره کل 
دیدار کردند.محمد محسن سلیمی پور؛معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل 
بنادر و دریانوردی اســتان گیان در این دیدار به تشریح ظرفیت بنادر استان 
گیان، فرصت های ســرمایه گذاری، ارائــه خدمات تخلیه و بارگیری از جمله 
غات، روغن و سوخت و همچنین در راستای ترانزیت و سوآپ کاال پرداخت.در 
این نشست نحوه همکاری های دوجانبه، ترانزیت و جذب کاال، ارائه پیشنهادات 
در راستای استفاده بهینه از کریدورهای منطقه به خصوص TMTM )کریدور 

میانی( مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو هیات  رئیسه و سخنگوي کمیسیون جهش تولید مجلس؛
توانمندي  هاي سایپا در زیرساخت  ها، مرکز 
تحقیقات و نیروي انساني قابل تقدیر است

محســن زنگنه عضو هیات  رئیسه و سخنگوي کمیسیون جهش تولید مجلس 
شوراي اسامي، توانمندي  هاي سایپا در زیرساخت  ها، مرکز تحقیقات و نیروي 
انساني را مثبت ارزیابي کرده و قابل تقدیر دانست.به گزارش سایپانیوز، نماینده 
مردم تربت حیدریه و عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس 
در جریان بازدید از خط تولید خودرو شــاهین و مرکز تحقیقات سایپا، گفت: 
توانمندي  هاي سایپا از لحاظ زیرساخت  هاي تولید اعم از مکانیزه  بودن خطوط 
در فرآیندهاي تولید به ویژه در مونتاژ، ســاخت اتاق و قسمت رنگ بسیار قابل 
توجه بوده و باعث خرسندی است.او افزود: بسیاري از خطوط تولید، توسط خود 

مجموعه سایپا مهیا و ساخته شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعام کرد
احتمال حذف ممنوعیت واردات ۵ کاال

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که حذف ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کاال به دولت 
پیشنهاد شده که در حال بررسی است، اما عمده ساختار ممنوعیت واردات ۲۰۰۰ قلم 
کاال که از سال ۱۳97 تصویب شده حفظ می شود.به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین 
از بازنگری در لیست ۲۰۰۰ قلم کاالی ممنوعه وارداتی خبر داد و گفت: حذف ممنوعیت 
واردات ۴ تا ۵ قلم کاال به دولت پیشــنهاد شــده که در حال بررسی در ستاد اقتصادی 
دولت اســت، اما عمده ســاختار ممنوعیت واردات ۲۰۰۰ قلم کاال که از ســال  ۱۳97 
تصویب شده حفظ می شود.وی افزود: عمده کاالهای ممنوعه وارداتی، مصرفی و نهایی 
بودند که مشــابه داخل داشــتند. طبیعتا به هیچ وجه واردات مواد اولیه و ماشین آالت 
ممنوع نمی شود.این مقام مسئول با بیان اینکه فهرست کاالهای ممنوعه تقریباً فهرست 
مناســبی است و در سال های اخیر چند بار ویرایش شده، تصریح کرد: در این دوره هم 

چند قلم کاال تغییر خواهد کرد، اما چون هنوز مصوب نشده بهتر است اعام نشود.

وزیر بازرگانی ترکیه مطرح کرد؛
افزایش تقریبا ۲۰ درصدی صادرات ترکیه در ماه 

مارس
داده های وزارت بازرگانی ترکیه نشــان می دهد که صادرات ساالنه ترکیه با ۱9.۸ درصد 
افزایش به ۲۲.7 میلیارد دالر در ماه مارس رسیده است.به گزارش ایلنا از روزنامه حریت؛ 
مهمــت موش، وزیر تجارت ترکیه گفت که این رقم باالترین رقم صادرات در ماه مارس 
است و افزود که در ژانویه و فوریه رکورد صادرات ماهانه ثبت شد. موش در توییتر خود 
نوشت: ما برای سومین بار متوالی به این رکوردها دست یافتیم.آلمان در ماه مارس ۱.9 
میلیارد دالر کاال از ترکیه خریداری کرد تا بزرگترین بازار برای شرکت های داخلی ترکیه 
تبدیل شــود.صادرات به آمریکا و ایتالیا به ترتیب ۱.۶ میلیارد دالر و ۱.۳ میلیارد دالر 
بوده اســت.داده های وزارت بازرگانی همچنین نشان می دهد که محموله های ارسالی به 
انگلیس ۱.۱7 میلیارد دالر بود، در حالی که عراق با صادرات ۱.۱۶ میلیارد دالری در رتبه 
چهارم در ماه مارس قرار دارد.ســهم ۱۰ بازار صادراتی برتر از کل صادرات ترکیه ۴9.۴ 
درصد بوده اســت.همچنین صادرات به اتحادیه اروپا با ۲7 درصد رشد ساالنه به 9.9۸ 
میلیارد دالر رسید.صادرات کاالهای واسطه ای ترکیه به سایر کشورها ۱۲.۲ میلیارد دالر 
بود که نســبت به ســال قبل ۳۲.۳ درصد افزایش داشت، در حالی که افزایش صادرات 
کاالهای مصرفی ۶.۲ درصد به 7.۸ میلیارد دالر در ماه مارس رسید.در این ماه، واردات 

ترکیه به ۳۰.9 میلیارد دالر رسید.

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد

تارفعنواقص،سمندوتیباشمارهگذارینمیشوند
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان 
ملی اســتاندارد گفت: به تشخیص دفتر تخصصی تمدید اعتبار 
گواهینامه تایید، تمدید اعتبار تیبا و سمند منوط به رفع نواقص 
یاد شده است و معاون مهندسی پلیس راهور نیز شماره گذاری 
این خودروها را به ارائه مســتندات کامل و ارائه تاییدیه سازمان 
ملی استاندارد منوط کرده است. گزارش ایسنا، مهدی انگورج، 
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان 
ملی استاندارد، در یک برنامه تلویزیونی درباره حذف سمند و تیبا 
از فهرست تمدید اعتبار سازمان ملی استاندارد، گفت: سازمان 
ملی استاندارد به وکالت از مردم مدعی العموم کیفیت است نه 
متولی. منشاء این گزارشــات می تواند از سه طریق باشد یکی 
گزارشات واصله مردمی، دوم آمار و اطاعاتی که از تعمیرگاه های 
خدمات پس از فروش خودروسازها در ارتباط با تعویض قطعات 
و خرابی سیستمها و... وجود دارد و سومی بر اساس ارزیابی که 
شرکت های بازرسی ســازمان ملی استاندارد ایران از آن طریق 
اتفاق افتاد.وی با اشاره به تعهد ۱۵ ماده ای خودروسازها و مهلت 
قانونی برای رفع نواقص، اظهار کرد: تاکنون ســی. او. پی )تایید 
ایمنی( برای انواع خودروهای ســواری، تجاری، فنی، تریلرها و 
موتورسیکلت به صورت ســالیانه صادر میشد، اما برای تشدید 
نظارت بر حوزه کیفیت که خواســت مردم و شــان مردم است 
زمان صــدور آن به یک ماه کاهــش یافت.انگورج همچنین با 
بیان اینکه یکی از چالشــها در ارتباط با تایید انطباق در ابتدای 
تولید محصول، طراحی و محصول ساخته شده، کیفیت، ایمنی 
زیســت محیطی و عملکردی است، گفت: یعنی در زمان شروع 
کار تاییــد نوع خودرو و بعد از آن در طول دوران در طی تولید 
انبوه نیز ارزیابی میشود تا با خودروی اولیه تطبیق داشته باشد.

وی همچنین با اشــاره به تاکید رئیس جمهور در شورای عالی 
استاندارد مبنی بر احیای همه 9 استاندارد تعلیق شده در دولت 
قبــل باید، گفت: ضمن اینکه خودروســاز قبل از اینکه تمدید 
اعتبار را دریافت کند، نباید حتی تبلیغ کند چه برسد به پیش 

فروش که خود این موضوع غیرقانونی است.

ایراد سمند و تیبا چیست؟
به گفته این مقام مســئول عموم ایرادات پرتکرار خودرویهای 
سمند و تیبا، در انتقال قدرت در سیستم موتور، در بدنه، رنگ 
خودرو، سیستم فرمان و چراغها بود. دیدگاههای مشتریان عاوه 
بر موضوعات اســتانداردی جمع آوری شد و با لحاظ آنها، این 
خودروها از فهرســت صدور تاییدیه های ایمنی، خارج شــدند. 
مدیرکل دفتر صنایع فلزی ســازمان ملی استاندارد همچنین 
گفت: به تشــخیص دفتر تخصصی تمدید اعتبــار گواهینامه 

تایید، مربوط به رفع نواقص یاد شده است. موضوعی که معاون 
مهندسی پلیس راهور نیز شماره گذاری این خودروها را به ارائه 
مســتندات کامل و ارائه تاییدیه سازمان استاندارد منوط کرده 

است.

سمند و تیبا شماره گذاری نمی شود
در ادامــه این برنامه، ســرهنگ محمدعلــی زارع معاون فنی 
مهندسی پلیس راهور نیز گفت: با توجه به اینکه سمند و تیبا در 
حال حاضر در لیست تاییدیه استاندارد وجود ندارند، پلیس هم 
بر اساس آن تکلیف قانونی، قطعا خودروهایی را که بی کیفیت 

اســت و نقص و مشکاتی دارند شماره گذاری نخواهد کرد.وی 
افزود: در قانون برای هر دستگاه تکلیف مشخص شد و بر اساس 
آن نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران مکلف است پس از 
اخذ تاییدیه های سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست 
به شماره گذاری خودرو اقدام کند. همچنین اگر نقصی در رابطه 
با خودرو و یا راه توســط کارشناسان تصادف بررسی و مشخص 
شود، افرادی که قصور دارند قصورشان لحاظ و به مراجع صالح 

معرفی خواهند شد.

بعد از رفع تعهدات، تولید سمند متوقف می شود
محســن رضایی منش، معاون تحقیقات و طراحی ایران خودرو 
نیز در ادامه با اشــاره به تعهدات این شرکت گفت:  مشتریانی، 
مخصوصا در حوزه تاکسیرانی، ثبت نام کرده بودند. بنابراین بعد 
از اینکه این تعداد تعهد را تولید کردیم و به دســت مشــتریان 

رساندیم، تولید سمند از دستورکار خارج خواهد شد.  

قرار نبود تولید تیبا 2 متوقف شود
 مهدی پازوکی، معاون مهندســی گروه ســایپا نیز گفت: قطعا 
خودروسازان باید از الزامات استانداردی تبعیت کنند، اما اینکه 
خلق الســاعه اعــام کنیم خودرو به خاطر عیــوب پرتکرار به 
خودروی ناایمن تبدیل شده، متوجه این موضوع نمی شوم. ضمن 
اینکه در راهبرد هیچ خودروسازی نیست که خودروی نا ایمنی 
را کشف کند و تحویل مشتری بدهد.وی ادامه داد: سال ۱۳9۸ 
برنامه مدونی به خودروســازان اباغ شد و خودروساز  روی آن 
کار می کند. حاال حسب یک شرایط جدید و بدون آن اجماعی 
که شورای عالی استاندارد به عنوان محوریت شکل داده، سازمان 
استاندارد اعام کرده می خواهد این استانداردها را تعلیق کند. 
بر اساس دســتور مدیریت ارشد شرکت سایپا خودروی تیبا تا 
انتهای ســال از خط تولید خارج می شــود، اما برای تیبا ۲ این 

برنامه را نداشتیم.

کشــاورزی  جهاد  وزیر 
گفت: دولت یارانه را به 
سبد خانوار بازگرداند که 
این کار به شجاعت نیاز 
داشت، یارانه ای که از مرزهایمان بیرون می رفت و یا دیگران هم 
سر سفره مردم ایران بودند، این اتفاق و این مردمی سازی باعث 
شــد که این صنعت بتواند خود را پیدا کند.به گزارش ایسنا به 
نقل از پایگاه اطاع رســانی وزارت جهاد کشاورزی سید جواد 
ساداتی نژاد در بخش خبری »صف اول شبکه خبر« با موضوع 
طرح مردمی سازی یارانه ها و تامین کاالهای اساسی اظهار کرد: 
موضوع امنیت غذایی در دنیای امروز بسیار حائز اهمیت است 
و برای دولت ها به یک دغدغه تبدیل شــده است.وی افزود: از 
ســال ۲۰۰۰ نوع نگاه دنیا به غذا تغییر کرد و از حوزه امنیت 
غذایی به قدرت و اقتدار غذایی در کنار اقتدار نظامی ارتقا یافت.

ســاداتی نژاد تصریح کرد: کشورها به سمتی پیش می روند که 
روابطشــان را بر اساس غذا تنظیم کنند و طبیعتا این موضوع 
حساســیت های حوزه غذا و تولید غذا را در دنیا نشان می دهد.

وی ادامه داد: بســیاری از کشــورها مانند روسیه و اوکراین به 

ســمت خودکفایی در غات پیش رفته اند و این در حالی است 
که طی ۲۰ سال گذشــته وارد کننده غات بوده اند و در حال 
حاضر صادر کننده این محصوالت هستند.وزیر جهاد کشاورزی 
با اشــاره به جنگ روســیه و اوکراین گفــت: این جنگ باعث 
افزایش قیمت سرســام آور محصوالت غذایی در دنیا شــد و 
استراتژی تنظیم روزانه تعرفه صادرات محصوالت غذایی ایجاد 
شده اســت و برخی کشورهای تولیدکننده گندم صادرات این 
محصول را محدود و یا ممنوع کرده اند.وی افزود: از سال گذشته 
با شروع دولت سیزدهم، به سمت کاهش وابستگی و خودکفایی 
در محصوالت اساسی پیش رفته ایم و با فرمایشات مقام معظم 
رهبری در ابتدای ســال در زمینه کشاورزی و خودکفایی اقدام 
کرده ایم و تاش بر این اســت تا در حوزه غذا، پایداری ســفره 
مردم و تامین کاالهای اساســی رقم بخورد.ساداتی نژاد با اشاره 
به خشکســالی و تغییر اقلیم اضافه کرد: ایران در اقلیم خشک 
کره زمین قرار دارد، البته خداوند ظرفیت های بی نظیری از نظر 
اقلیمی به ایران داده اســت که در منطقه با مدیریت مناســب 
در قله اقتدار غذایی جنوب غرب آســیا قــرار خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه وضعیت مناسبی در تولید محصوالت اساسی 

داریم، ادامه داد: باید استراتژی های جدیدی را اتخاذ کنیم که از 
ابتدای سال در زمینه کاالهای اساسی؛ افزایش خرید تضمینی 
گندم، کاشــت غات و دانه های روغنی را برنامه ریزی کرده ایم 
و از ابتدای ســال زراعی جدید این سیاست ها در حوزه کشت 
محصوالت اساسی و گیاهان کم آب بر با تغییر الگوی کشت را 
اجرایی خواهیم کرد.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دو نیروی 
قدرتمند در حوزه امنیت غذایی در کشــور اذعان کرد: این دو 
نیروی قدرتمند تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هستند که 
طرح مردمی سازی یارانه ها نشان داد که این دو نیرو ارکان مهم 
امنیت غذایی کشــور هستند.وی افزود: تولیدکنندگان صنعت 
دام و طیور کشــور با قدرت و غیــرت در تامین غذا در میدان 
ایستاده اند و مصرف کننده ایرانی با تمام توان از تولید حمایت 
می کند.ســاداتی نژاد با بیان اینکه تولیدکننده و مصرف کننده 
حامی هم هستند، گفت: در اجرای طرح مردمی سازی؛ این دو 
نیرو از هم حمایت مقتدرانه ای کردند و مردم ما باید با حمایت 
خود تولید را اســتمرار دهند تا از سفره صیانت و حمایت شود، 
تا غذا با قیمت مناسب تامین شود.به گفته وی، تمام کشورها به 
بخش کشاورزی یارانه می دهند و دلیل آن این است که ارزش 

افزوده در این بخش پایین است و میزان سرمایه گذاری در این 
بخش جذابیت کمتری نســبت به صنعت و خدمات دارد.وزیر 
جهاد کشاورزی با بیان این که در دنیا این یارانه به یکی از سه 
بخــش تولیدکننده، مصرف کننده و یا به اجزای زنجیره تولید 
داده می شــود، گفت: ایران در ســال  ۱۳97 به دلیل نداشتن 
تجربه کافی یارانه را به وارد کننده داده بود که یک سیاســت 
اشــتباه بود و کارآمدی نداشت.وی با اشاره به این که بیشترین 
خسارت از تخصیص ارز ترجیحی به حوزه کشاورزی وارد شده 
است، گفت: ارز ترجیحی باعث ایجاد تورم در بخش تولید شد و 
اثر آن به سفره کشاورزی وارد نمی شد، باعث فرار و کوچ سرمایه 
از حوزه کشاورزی شــد و به جای آن به واردات پرداخته شد، 
بهره وری را به شــدت کاهش داد و رقابت در تولید از بین رفت 
که باعث ضرر به مصرف کننده شد، بودجه خودکفایی گندم را 
از بودجه دولت حذف کرد و نگاه به ســمت واردات تغییر کرد 
و زیرســاخت های واردات تقویت شد و در جمع تمام این  موارد 
باعث افزایش تغییر کاربری اراضی کشــاورزی شد.مقام عالی 
وزارت تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی به معنای مردمی ســازی 

یارانه ها است، 

وزیر جهاد کشاورزی:

یارانه ای که باید به مردم داده می شد، باعث قاچاق بزرگی در مرزهایمان شده بود

بنابر تصمیم هیات مدیره مستند به صورتجلسه مورخ 1401/01/16 جلسه مجمع عمومی مرحله اول شرکت تعاونی 2286 سهام عدالت در تاریخ های مقرر طبق 
جدول ذیل با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار میگردد. لذا از کلیه اعضا ســهامدار شرکت تعاونی دعوت بعمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به اتخاب 
نمایندگان برای مدت دو سال در جلسه مقرر حضور داشته باشند در صورتی که برای عضوی از اعضا حضور در جلسه ممکن نباشد طبق ماده 26 اساسنامه شرکت 
میتواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به عضو دیگر یا نماینده قانونی خود واگذار نماید الزم به ذکر است هیچ عضوی نمیتواند عالوه بر رای خود وکالت 

بیش از دو نفر عضو دیگر را بپذیرد ضمنا تصمیمات متخذه در جلسه برای کلیه اعضا تعاونی نافذ و معتبر خواهد بود .
دستورات جلسه

1-انتخاب نمایندگان شرکت به ازای هر 1000 نفر سهامدار یک نماینده ، بطور کلی انتخاب 86 نفر به عنوان نماینده اصلی و ۳0 نفر به عنوان نماینده علل البدل 
به مدت دو سال از زمان انتخاب جهت حضور در مجامع عمومی مرحله دوم

توضیحات
* طبق ماده 8 آیین نامه وزارت تعاون نحوه انتخاب نمایندگان از طریق برگزاری جلسه میباشد

* طبق ماده 1۳ آیین نامه وزارت تعاون جلسه نمایندگان با حضور هر تعداد از اعضا مجاز به حضور در جلسه یا نمایندگان تام االختیار آنان رسمیت خواهد یافت
* طبق ماده 1۳ آیین نامه وزارت تعاون داوطلبان نمایندگی میتوانند فی المجلس اعالم آمادگی کنند

* طبق ماده 1۳ آیین نامه وزارت تعاون هر عضو یا وکیل او به تعداد نمایندگان سهمیه حوزه مربوطه حق انتخاب دارند

هیات مدیره شرکت تعاونی ۲۲۸۶ سهام عدالت شهرستان دیواندره    ) م الف 1۵۷(

آگهی دعوت به مجمع عمومی مرحله اول 
))شرکت تعاونی 2286 سهام عدالت شهرستان دیواندره((

ساعتروزتاریخمحل تجمعمرکز دهستان حوزه انتخابیدهستانبخشردیف
10شنبه1401/03/۲1مسجد روستاگاوشلهقراطورهمرکزی1
10یکشنبه1401/03/۲۲مسجد روستاشریف آبادچهل چشمهمرکزی۲
10دوشنبه1401/03/۲3مسجد روستانساره علیاحومهمرکزی3
10سه شنبه1401/03/۲4مسجد جامعهزار کانیانسارالسارال4
10چهارشنبه1401/03/۲۵مسجد روستابهارستانحسین آباد شمالیسارال۵
10پنج شنبه1401/03/۲۶مسجد روستاکولهکولهسارال۶
10شنبه1401/03/۲۸مسجد جامعزرینهزرینهکرفتو۷
10یکشنبه1401/03/۲9مسجد روستاگورباباعلیاوباتوکرفتو۸
10دوشنبه1401/03/30مسجد جامعزرینهکانی شیرینکرفتو9
سهامداران 10

ساکن دیواندره
سالن اجتماعات جهاد -

کشاورزی
10سه شنبه1401/03/31
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روند صعودی طال ادامه 
خواهد داشت؟

طال و نقره در بحبوحه کاهــش اندک دالر آمریکا در بازده 
اوراق قرضه، شــاهد افزایش قیمت بودند.به گزارش ایسنا، 
قیمت هــای طال و نقــره در اوایل معامــالت روز جمعه در 
ایاالت متحده قوی تر شــدند که تا حدی به دلیل ضعیف تر 
شدن شاخص دالر آمریکا و کاهش اندک بازدهی خزانه داری 

آمریــکا در آخرین روز معامالتی هفته افزایش یافت. با این 
حال، افزایش شــدید شاخص های ســهام ایاالت متحده در 
اواخر هفته، رونــد صعودی را در بازارهــای فلزات گرانبها 
محــدود خواهد کرد.بهای طال در معامــالت روز جمعه به 
۱۸۵۴ دالر و ۱۰ ســنت رسید و طالی آمریکا نیز با ۱۸۵۵ 
دالر و ۱۰ سنت بسته شد و معامالت آتی نقره کامکس در 
جــوالی آخرین بار بــا ۰.۳۴۵ دالر افزایش به ۲۲.۳۰ دالر 
در هر اونس رسید.شاخص های سهام ایاالت متحده به دنبال 
افزایش های ثابت روز پنج شنبه به سمت افتتاحیه های باالتر 
اشاره می کنند. بسته شدن صعودی هفتگی در شاخص های 

سهام ایاالت متحده، یکی از سرنخ های فنی است که کف های 
بازار کوتاه مدت وجود دارد.بر اساس گزارش کیتکو، نخست 
وزیر چین هشدار داد که اقتصاد چین در نقطه بحرانی قرار 
دارد و از مقامات خواســت تا برای رشد اقتصادی سه ماهه 
دوم برای کاهش بیکاری تالش بســیار کنند. بیش از ۲۰۰ 
میلیون شهروند چینی تحت محدودیت های قرنطینه زندگی 
می کننــد که باعث ناآرامی فزاینده در دومین اقتصاد بزرگ 
جهان شده اســت.وزارت بازرگانی ایاالت متحده روز جمعه 
اعالم کرد که به صورت ماهانه، شــاخص اصلی هزینه های 
مصرف شــخصی، معیار تورم ترجیحی فــدرال رزرو در ماه 

گذشته ۰.۳ درصد افزایش یافت. شاخص کل ایاالت متحده 
از میانگیــن افزایش قیمت ها برای تمام مصرف شــخصی 
داخلی به طور ســاالنه، نسبت به رشد ۵.۲ درصدی در ماه 
مارس به ۴.۹ درصد کاهش یافت. این دومین ماهی اســت 
که شاخص های تورم ســاالنه پس از رسیدن به ۵.۳ درصد 
در فوریه کاهش یافته است و کاهش تورم ساالنه نیز مطابق 
با انتظارات بود.برخی تحلیلگران خاطرنشان کرده اند که طال 
می تواند برای جذب ســرمایه های صعودی جدید مشــکل 
داشــته باشــد زیرا فدرال رزرو همچنان به افزایش شدید 

نرخ های بهره ادامه می دهد.

گزیده خبر

حضور فعال مجتمع فوالد صنعت بناب در 
بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت 

ساختمان اربیل 
مجتمع فوالد صنعت بناب در بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 
اربیل عراق حضور فعال دارد.به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشــگری، 
مجتمع فوالد صنعت بناب در نمایشگاه بین المللی اربیل آخرین دستاوردهای 
خود را ارائه کرده اســت.در این نمایشگاه سه روزه که از روز سوم خرداد آغاز به 
کار کرده است، سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در اربیل عراق از غرفه مجتمع 
فــوالد صنعت بناب دیدن کرد و با فعالیت هــا و توانمندی های این مجتمع و 
برنامه های آتی آن آشنا شد.نصراله رشنودی سرکنسول جمهوری اسالمی ایران 
در اربیل  در این بازدید، توان تولیدی و صادراتی شــاهین بناب )برند صادراتی 
فوالد بناب( را قابل تحسین دانست و خواستار حضور مسئوالن این مجتمع در 

نشست با بازرگانان عراق به میزبانی کنسولگری ایران شد. 

مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی اعالم کرد:
ظرفیت ارزشمند شرکت های بیمه برای عدم 

تکرار فجایعی مانند متروپل
شرکت های بیمه بدلیل ظرفیت ارزشــمند کارشناسی برای شناسایی ریسک 
در حوزه های مختلف می توانند در راســتای مسئولیت اجتماعی خود اقدامات  
روشنگرانه و هشدار دهنده بیشتری برای عدم تکرار فجایعی مانند متروپل آبادان 

انجام و نقش جدی تری ایفا کنند.

رونمایی از سامانه مروارید با حضور وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

رونمایی از سامانه مروارید با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیسامانه مروارید 
با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرســت بانک توســعه تعاون راه 
اندازی گردید.حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گردهمایی 
سراسری مدیران روابط عمومی ادارات کل استانی وسازمان های تابعه، )همایش 
جهادگران امیدآفرین( اظهار داشــت: این وزارتخانه به لحاظ اجتماعی باالترین 
مسئولیت ها را عهده دار است و از این رو وزارت مردم است.وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی هم افزایی میان ارکان روابط عمومی وزارتخانه ها را حائز اهمیت عنوان 
نمود و گفت: سامانه مروارید بستری برای انعکاس خدمات و دستارودهای وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســت.وی افــزود: امیدآفرینی و انعکاس خدمات و 
دستاوردهای وزارتخانه در بخش های مختلف از جمله رفاه، کار، بیمه ها و بانک ها 

از جمله کارکردهای همکاران روابط عمومی است.

پیام سرپرست بانک سینا به مناسبت 
سی وهفتمین سالروز تأسیس بانک

سرپرست بانک سینا به مناسبت سی وهفتمین سالروز تأسیس بانک پیامی صادر 
کرد. متن پیام ایشــان به شــرح ذیل اســت:هنگام صعود به قله ای بلند، وقتی 
پس از طی مســیری زیاد، برای استراحت متوقف می شوی، به مسیر طی شده 
نگاهی می اندازی و از صعود موفق مشــعوف می شوی. در همین حال، نگاهی به 
ادامه مسیر داری و لحظه شماری می کنی به نهایت اوج و فتح نهایی قله برسی. 
نگاه به گذشــته و تعیین هدف برای موفقیت های بزرگ تر، در دوره های زمانی 
مختلــف برای هر فرد، بنگاه اقتصادی، صنعت، اقتصاد و جامعه ای الزم اســت. 
مرور گذشته، هم یادآور موفقیت ها، سختی ها، تجربیات، سازندگی ها و تجربیات 
زیست شده است و هم چراغی است برای روشن کردن مسیری که باید پیموده 
شود.در آستانه سی وهفتمین سالگرد تأسیس بانک سینا، وقتی به پشت سر نگاه 
می کنیم و به مسیر طی شده می نگریم، به خود می بالیم که راهی پر نشیب و فراز 
را با همت و مشــارکت همه ذی نفعان و عزم، اراده و تالش قابل توجه همکاران 

گران قدر طی کرده ایم و به موفقیت های بزرگی رسیده ایم.

برنامه عملیاتی بانک دی برای کاهش اضافه 
برداشت از بانک مرکزی

مدیرعامل بانک دی با بیان این که اضافه برداشت از بانک مرکزی آثار سوئی بر 
عملیات بانکی و نیز فضای اقتصادی کشــور دارد، گفت: خوشبختانه با حمایت 
های بانک مرکزی و ارائه یک برنامه عملیاتی، اضافه برداشــت بانک ها از بانک 
مرکزی به ســرعت در حال کاهش اســت.به گزارش روابط عمومی بانک دی، 
علیرضا قیطاســی به تدوین یک برنامه عملیاتی به همین منظور در بانک دی 
اشاره و خاطرنشان کرد: با افزایش جذب منابع و نیز واگذاری امالک مازاد، تراز 
عملیاتی بانک دی در حال بهبود اســت.به گفته وی، اضافه برداشت بانک دی 
با عملیاتی کردن این برنامه به ســرعت در حال کاهش است و این شرایط نوید 

دهنده روزهای بسیار خوب برای بانک خواهد بود.

مدیر عامل بانک سپه در گردهمایی مدیران ارشد 
 ۱۴۰۱ سال شکوفایی در حوزه فناوری 

اطالعات
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه سال ۱۴۰۱ 
را ســال جهش این بانک در حوزه های فناوری اطالعات، عملیاتی کردن برنامه 
تحــول راهبردی، انجــام ماموریت های خطیر ملی، بهبــود وضعیت کارکنان، 
گسترش فعالیت های ارزی، انســجام بخشی شرکت ها، مدیریت بهینه منابع و 
مصارف و حرکت به سمت سودآوری دانست.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک 
سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در مراسم رونمایی از سیستم 
یکپارچه بانکداری و ســند برنامه تحول راهبردی بانک سپه در افق ۱۴۰۴ که 
روز ســه شنبه سوم خردادماه و همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، با حضور 
دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل 
و مدیران مناطق و اســتان های بانک سپه در سالن آمفی تئاتر ساختمان نگین 
برگزار شد، با گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر، تجلیل از مجاهدت های 
رزمندگان  اسالم  دعملیات  بیت  المقدس و تاکید بر الهام از درس های این رخداد 
معجزگون که با الطاف و امدادهای الهی رقم خورد،  گفت: اقدامات  مجاهدانه  بانک 
ســپه و مأموریت های محوله به این بانک در تاریخ اقتصاد کشور ماندگار خواهد 
بود.دکتر ابراهیمی با اشــاره به اهمیت حوزه فنــاوری اطالعات به عنوان حوزه 
پیشران بانک، اظهار داشت: در موضوع مهاجرت سیستم های بانک های ادغامی 
و یکپارچه سازی آنها، علیرغم مشــکالت زیادی که در این راه وجود داشت، با 
تالش شــبانه روزی کارکنان این حوزه و همراهی اعضای هیئت مدیره، به نقطه 

قابل اتکایی رسیدیم.

بعضی شعب بانک آینده:
از صبح تا غروب باز است

ساعت کار و فهرست باجه عصر شعب منتخب بانک آینده اعالم شد،به منظور 
ارائه خدمات شایسته و تسهیل دسترسی بیش تر مشتریان به خدمات بانک، 
ساعت کار و فهرست باجه عصر شعب منتخب بانک آینده اعالم شد:روزهای 

شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱6:۳۰

»لبخند با امام رئوف« با بیمه تعاون
بیمه تعاون به مناســبت والدت امام رضا )ع(، طرح »لبخند با امام رئوف« را 
در زمینه بیمه های زندگی راه اندازی کرده اســت.به گزارش روابط عمومی 
بیمه تعاون، به مناســبت والدت امام رضا )ع( طرح »لبخند با امام رئوف« را 
برای بیمه های زندگی راه اندازی کرده است.بر اساس این طرح، تمام افرادی 
که در بازه زمانی ۵ تا ۳۱ خرداد نسبت به تهیه بیمه نامه زندگی بیمه تعاون 
اقدام کرده باشــند می توانند در قرعه کشی هشت کارت ۵۰۰ هزار تومانی 
خرید بیمه نامه شــرکت کنند.شایان ذکر اســت با توجه به برگزاری قرعه 
کشی به صورت زنده در بســتر شبکه اجتماعی اینستاگرام، تهیه کنندگان 
بیمه زندگی الزم اســت تا نســبت به دنبال کردن صفحه شرکت به نشانی 
taavonins_co و taavonlife_ins اقدام کنند.قابل توجه است که تهیه 
کنندگان بیمه زندگی تعاون در کنار »پوشش معافیت بیمه گزار از پرداخت 
حق بیمه به علت فوت در اثر حادثه«، »پوشش هزینه پزشکی در اثر حادثه«، 
»پرداخت خسارت در صورت ابتال به پنج بیماری خاص شامل سکته قلبی، 
سکته مغزی، جراحی قلب باز، سرطان، پیوند اعضای اصلی بدن«، »پرداخت 
هزینه به بیماران مبتال به کرونا« و خدماتی چون »پوشش بیمه آتش سوزی 
منازل مسکونی و محل کار« می توانند از مزایای معرفی نامه های بیمارستانی 

و پرداخت خسارت ها بر اساس تعرفه های مصوب نیز برخوردار شوند.

کاالکارت ۱۰۰ میلیون تومانی به 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای خراسان 

شمالی پرداخت می شود
مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در استان خراسان شمالی گفت: 
آمــاده پرداخت کاالکارت ۱۰۰ میلیون تومانی به همه آموزشــگاه های آزاد 
فنی و حرفه ای اســتان هستیم.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، »علی خیاطی« مدیر شــعب بانک در استان خراسان شمالی در 
دیدار با »مهدی رحمدل« مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان، گستره 
خدمات و تنوع محصوالت قابل ارائه از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران به 
آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای سطح استان را تشریح و آمادگی بانک در 
تولید محصول و خدمات متناسب با نیاز جامعه مخاطب به ویژه زیرمجموعه 
ســازمان فنی و حرفه ای را اعالم کرد.خیاطی افــزود: طرح کاالکارت بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، در پاسخگویی به نیازهای سازمان فنی و حرفه ای 
به ویژه آموزشــگاه های آزاد تابعه در قالب مشتری و پذیرنده پتانسیل باالیی 

دارد. 

آغاز مسدودسازی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی
بر اســاس قانون جدید چک کــه از ابتدای ســال ۱۴۰۰ اجرا 
شــده است، وجوه صادرکننده چک برگشــتی به میزان کسری 
مبلغ چک در حســاب های او در بانک های دیگر مسدود خواهد 
شــد که این فرآیند از امروز به صــورت تدریجی در بانک ها آغاز 
می شود.به گزارش ایسنا، اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال 
۱۴۰۰ آغاز شــد و از این زمان به بعد تمامی چک ها برای نقل و 
انتقال باید در ســامانه صیاد ثبت شوند تا قابلیت نقد شوندگی 
داشته باشــند.همچنین، قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی 
را برای صدور چک به همراه آورده اســت که گفته می شــود به 
چک ها اعتبار می بخشــد و چک های برگشتی را نیز کم می کند.

از جمله مهم ترین الزامــات و ضوابط قانون جدید چک می توان 
به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشــت نویســی 
چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و 
دریافت کنندگان و ... اشــاره کرد.البته، یکی از بندهای مهم این 
قانون، بانک ها را مکلف کرده تا در صورت کافی نبودن موجودی 
حســاب صادرکننده چک، وجه چک را از محل موجودی سایر 
حساب های صاحب حســاب به ترتیب اولویت از حساب جاری، 
حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت 
و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه 

حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به 
میزان مبلغ چک، پرداخت کنند. 

مسدودسازی فعال شامل همه چک ها نمی شود
اعالم بانک مرکزی در این زمینه حاکی از آن اســت که از امروز 

فرآیند مسدودســازی وجوه صادرکنندگان چک برگشــتی به 
میزان کســری مبلغ چک به صورت تدریجی اجرا می شود.آغاز 
مسدودســازی وجوه صادرکننده چک برگشــتی از امروز شامل 
همه چک های برگشتی نمی شود بلکه براساس توالی چک ها روی 
تعدادی از چک های برگشتی اعمال می شود و با توجه به بازخورد 

بانک ها برای روزهای آتی به صورت کامل اجرا خواهد شد. 
پیش از این، اینگونه مرسوم بود که اگر چکی برگشت می خورد، 
با صادرکننده چک برگشــتی تماس گرفته و مهلت کوتاهی به 
صادرکننده چک برگشــتی داده می شد تا حسابش را پر کند که 
چک برگشــت نخورد اما اکنون اگر بانک، چکی را برگشت بزند، 
مراحل مسدودسازی به صورت خودکار انجام می شود؛ اینگونه که 
از زمان برگشت چک، اطالعات آن برای بانک مرکزی ارسال شده 
و فرایند مسدودسازی کسری مبلغ چک از سایر حساب های فرد 

اجرا خواهد شد. 

بانک ها حق برداشت از حساب را ندارند 
در این بین، بانک ها باید پیامک برگشت خوردن چک و مسدود 
شــدن حســاب را برای صادرکننده چک ارســال کنند و حق 
برداشــت از حســاب را نیز ندارند زیرا، مطابق قانون، فقط مبالغ 
مسدود می شود و سایر مراحل قانونی چون جلب رضایت دریافت 
کننده چک و طی شــدن فرایند قضایی به قوت خود باقی است. 
مسدودسازی مبلغ کسری از سایر حساب ها برای کمک به احقاق 
حق مشتریان به این فرایند اضافه شده است که دادگاه می تواند 

حکم به برداشت از آن را بدهد.

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی ایران 
بــا عنــوان »Iran Oil show« طی 
روزهــای ۲۳ تا ۲6 اردیبهشــت ماه در 
محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران 
برگزار شد. این نمایشــگاه بزرگ ترین 
رخداد صنعتی و تجاری ایران در حوزه 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی است 
که شرکت های بزرگ داخلی و خارجی 
توانمندی ها، دســتاوردها و محصوالت 
خود را در معرض نمایش قرار می دهند.

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی، محلی برای ایجاد ارتباط 
دوســویه، تبادل نظر و همچنین ایجاد 
زمینه همکاری میان فعاالن بخش های 
مختلف صنایع وابســته است. به دلیل 
اهمیــت حیاتــی و راهبــردی صنایع 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی عالوه 
بر شــرکت هایی که مســتقیماً در این 
عرصه فعالیت می کنند، بانک سامان با 
حضور در رویداد نقش حمایتی خود از 
این صنایع را نمایش گذاشت.غرفه بانک 
ســامان در سالن ۳۵ بیست و ششمین 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی، محلی بــرای معرفی و 
ارائــه خدمات متنوع بانک ســامان به 
فعاالن این حوزه بود. بانک ســامان که 
به واسطه خدمات گسترده و کامل خود 
در ســال های گذشــته به انتخاب اول 
شــرکت های تولیدی و صنعتی به ویژه 
در حوزه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
تبدیل شده اســت و در طول برگزاری 
نمایشــگاه نیز غرفه ایــن بانک میزبان 
تعداد زیــادی از صنعتگــران و فعاالن 
بــازار نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی 
بود.علیرضا معرفــت مدیرعامل محترم 
بانــک ســامان در بازدید از بیســت و 
ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی، هدف از حضور 

این بانک در نمایشــگاه را نشــانه ای از 
حمایت دائمی بانک ســامان از صنایع 
داخلــی می داند و می گویــد: »رویکرد 
بانک ســامان از اوایل دهه گذشــته تا 
امــروز حمایت از عرصه صنعت و تولید 
بوده اســت. بــا توجه بــه اینکه حوزه 
صنعت و تولید زیرساخت های توسعه و 
ایجاد اشتغال را فراهم می کند، همیشه 
یکــی از اولویت های بانک ســامان به 
شمار رفته اســت.«معرفت، با اشاره به 
وضعیت پرتفوی اعتباری بانک سامان، 
می افزاید: »بیش از 6۵ درصد از پرتفوی 
اعتباری بانک در حوزه صنایع مختلف 
اعم از غــذا، دارو، صنایــع نفت، گاز و 
پتروشیمی است.«وی با بیان اینکه بانک 
سامان در حال گســترش حضور خود 
در عرصــه حمایت از صنایع به خصوص 
صنایــع فعال در بحث صادرات اســت، 
تأکید می کنــد: »عرصه بین الملل یکی 
از نقــاط قوت بانک ســامان به شــمار 
مــی رود و تالش داریــم در این عرصه 
به نحوی عمل کنیــم تا ابزارهای مالی 
و بانکی را در اختیــار فعاالن صنعت و 
تولید قرار دهیممدیرعامل بانک سامان 
در پاسخ به این سؤال که این بانک چه 
خدماتی را در اختیار فعاالن حوزه نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی قرار می دهد، 
می گوید: »با بررسی های کارشناسی که 
در این عرصه انجام شــده، به این نتیجه 
رســیدیم که مهم تریــن خدماتی که 
بانک سامان می تواند به فعاالن صنعت 
نفــت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی قرار 
دهد خدمات ضمانت نامه ای اســت که 
فعاالن ایــن بخش به آن نیــاز زیادی 
دارند.«وی ادامه می دهد: »فعاالن حوزه 
بتوانند  درصورتی که  نفت،  پایین دستی 
شــرایط مدنظر بانک را فراهم کنند، از 
خدمات بین المللی بانک ســامان برای 
دریافت وجــوه در حوزه های کارگزاری 

اشاره  با  می شــوند.«معرفت،  برخوردار 
بــه این موضوع که گروه مالی ســامان 
خدمات متنوعــی را در حوزه بانکداری 
شــرکتی ارائــه می کنــد، می گویــد: 
»متناســب با فعالیت های شرکت ها، ما 
خدماتــی در حوزه کارگــزاری، بورس 
کاال، ضمانت نامــه، ارز، بیمــه و طیف 
گســترده ای از خدمــات گــروه مالی 
ســامان ارائــه می کنیم کــه به صورت 
اختصاصی و خاص آن شرکت طراحی 
و پیاده سازی می شود.«مدیرعامل بانک 
ســامان، با اشــاره به حضور بخش های 
مختلف گروه مالی ســامان در بیست و 
ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی تهران، می گوید: 
»ســعی ما این اســت که آنچه فعاالن 
بخش های مختلف این صنایع در حوزه 
مالی به آن نیاز دارند را برآورده کنیم و 
شرکت ما در نمایشگاه نیز برای انتقال 
عملی این پیام است.«در طول فعالیت 
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران، 
مدیران ارشــد گــروه مالی ســامان با 
حضــور و بازدید از نمایشــگاه ارتباط 
دوســویه ای را با فعــاالن این بخش از 
صنعت رقم زدند.عبدالرســول عطایی، 
معاون اجرایی شــرکت بیمه سامان، در 
بازدید از نمایشــگاه، هدف از مشارکت 
و حضور بیمه ســامان در این رویداد را 
ناشــی از اســتراتژی گروه مالی سامان 
می دانــد و می گویــد: »بر اســاس این 
امکان حمایت  اســتراتژی، هرکجا که 
از صنایــع و تولیــد وجــود دارد، گروه 
مالی ســامان در آن حضور یکپارچه و 
مؤثر خواهد داشت.«عطایی با اشاره به 
اینکه امســال با کمک بانک سامان، ما 
تنها شــرکت بیمه ای هستیم که موفق 
به حضور در نمایشــگاه شدیم، تصریح 
می کند: »بیمــه در کنار بانک و بورس، 

ســه حوزه مهم مالی نقــش مهمی در 
شکوفایی اقتصادی کشــور دارد، بیمه 
حــوزه خدماتی ارائه می کند که در دنیا 
بــه آن خدمات آرامش گفته می شــود 
به این معنا که هــر جا نیازمند کنترل 
ریســک و ایجاد آرامش است، می توان 
از بیمــه کمک گرفــت«وی می افزاید: 
»بیمــه با حضــور در کنــار صنایع و 
پذیرش ریسک های آن ها و مشارکت در 
حوزه های سرمایه گذاری، نقش حمایتی 
برای فعاالن صنایع مختلف دارد.«معاون 
اجرایی سامان تأکید می کند: »در بحث 
نفت و انرژی، بیمه سامان در کنار بانک 
ســامان، حمایت از بنگاه های اقتصادی 
را رقــم می زنــد و مهم تریــن خدمتی 
که می تواند به فعــاالن این حوزه ارائه 
دهد انتقال ریســک ها اســت.«عطایی 
با اشــاره به حضور تیــم حرفه ای گروه 
مالی ســامان در نمایشــگاه نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی، می گوید: »بیمه 
ســامان در این نمایشــگاه بحث ارائه 
خدمات بیمه ای نوین، شامل بیمه های 
بیمه های  مســئولیت مالی، مهندسی، 
حوزه های اقتصادی و حتی بیمه تأمین 
فراهم می کند«.وی می افزاید:  را  اعتبار 
»یکــی از نکات مهم و کلیدی در بحث 
صنایع نفت؛ پتروشــیمی و پاالیشگاه، 
بحــث نقل وانتقال مــواد و محصوالت 
اســت و متأسفانه با شــرایط تحریمی، 
 LC اکنون شرکت ها با مشکل گشایش
مواجه اند، خوشــبختانه با تدابیر جناب 
آقای ضرابیه، مدیرعامل بیمه ســامان، 
 )SLC )Similar LC خدمتــی به نــام
در حال طراحی اســت که بخشــی از 
ریسک نقل وانتقال پول و بار به خصوص 
در صنعت نفت و پتروشــیمی را انجام 
می دهد.«عطایــی از ارائه خدمت جدید 
»تضمین کیفیت« از سوی بیمه سامان 

خبر داد .

 بانک سامان پیشرو در ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری 
به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

به دلیل اشــتهای ضعیف بــرای ارزهای رمزنگاری شــده، 
بیت کوین در هفته هشــتم با کاهش مواجه شد و ارزش آن 

طی هفت روز گذشته ۴ درصد کاهش یافته است.
بــه گزارش ایســنا، ســقوط بیت کوین منجــر به کاهش 
دارایی های دیجیتال در سراســر جهان شده است و انتظار 
می رود بــا ارزش ترین توکن جهان برای هشــتمین هفته 
متوالی از دســت برود که طوالنی ترین افت آن از آگوســت 
۲۰۱۱ محســوب می شــود.در همین حــال، آلت کوین ها 

بسیار سخت تر از بیت کوین ضربه خوردند در نتیجه سلطه 
بیت کوین به طور سرسام آور افزایش یافته و این برتری تحت 
تاثیر موارد مخالف کالن ناشی از انقباض پولی بانک مرکزی 
ایاالت متحده همچنین پیامدهای رمزنگاری خاص ناشــی 
از انفجار اســتیبل کوین ترا در اوایل این ماه است.در هفت 
روز گذشــته، اتریوم تقریبا ۱۲ درصد، پــس از آن  کاردانو 
نیز ۱۲ درصد و ســوالنا  ۲۰ درصــد از ارزش دالری خود 
را از دســت داده است.در مجموع، ارزش بازار کریپتو در ماه 
مــه ۵۰۰ میلیارد دالر کاهش یافــت که ۲۹ درصد کاهش 
داشــت.اتر، دومین ارز دیجیتال بزرگ و سایر آلتکوین های 
مرتبط با پروژه های برجســته دیفای مانند اواالنچ و سوالنا 
بدتریــن عملکردها را در روز جمعه داشــتند و بین ۴ تا 6 
درصد کاهش یافتند.به گــزارش کریپتو، ارتباط تنگاتنگ 

بین ارزهای رمزپایه و ســایر دارایی های ریسک پذیر اخیرا 
بدون شک از بین رفته اســت. دارایی های دیجیتال عمدتا 
در حاشــیه باقی مانده اند در حالی که ســهام های فناوری 

ایاالت متحده پس از هفته های رکود مجددا احیا می شوند.
از آنجایی که فدرال رزرو نرخ های بهره را افزایش می دهد و 
انقباضات کمی را آغاز می کند، تصویر کالن برای دارایی های 
ریســک پذیر تاریک باقی می ماند.نقدینگی پایین و شرایط 
پولی سخت تر ممکن است در کوتاه مدت منجر به نوسانات 
شــدید قیمت و به طور بالقوه نوســانات نزولی بیشتر شود.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 
۱.۲۰ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز 
قبل ۰.۸۳ درصد کمتر شــده است. در حال حاضر ۴۵.۹۲ 
درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده 

که در یــک روز ۰.۰۲ 
درصد کاهش داشــته 
بازار  کل  اســت.حجم 
در  دیجیتال  ارزهــای 
۲۴ ســاعت گذشــته 
دالر  میلیــارد   ۸۱.۹۳
است که ۲۵.۵۷ درصد 
است.  داشــته  کاهش 

حجم کل در امور مالی غیــر متمرکز در حال حاضر 6.۰6 
میلیارد دالر اســت که ۷.۴۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته 
بازار ارزهای دیجیتال اســت. حجم تمام ســکه های پایدار 
اکنون ۷۱.۴۳ میلیارد دالر اســت که ۸۷.۱۹ درصد از کل 

حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

حمام خون بیت کوین 
پایان یافت؟
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گزیده خبر

مردم لیتوانی برای اوکراین پهپاد بیرقدار 
می خرند

صدها شــهروند لیتوانی در حالی جمع آوری پول برای 
تجهیز اوکراین به یک پهپاد نظامی پیشرفته هستند.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری رویترز، یک 
عرضه کننده ســرویس های اینترنت در لیتوانی که این 
کارزار را به راه انداخته، اعالم کرد که طی ۳ روز، از پنج 

میلیون یورو که برای خرید این پهپاد الزم اســت، سه میلیون یورو جمع آوری 
شده است.یکی از کسانی که در تامین این مبلغ کمک کرده است، گفت: پیش 
از آغــاز این جنگ، هیچ کدام از ما فکر نمی کردیم که روزی ســالح بخریم، اما 
اکنون چیز عادی ای شده است. باید برای بهبود وضع جهان کاری کرد.او گفت: 
من مدتی اســت که در خرید ســالح برای اوکراین کمک می کنم و تا پیروزی 
)کی یف( همین کار را خواهم کرد.این پهپاد در سال های اخیر در مقابل نیروهای 
روسیه و متحدانش در مناقشه سوریه و لیبی عملکرد خوبی داشته و خرید آن 
توسط وزارت دفاع لیتوانی هماهنگ شده است. این وزارتخانه اعالم کرد که در 
روزهای آتی نامه درخواست خرید این پهپاد را به ترکیه ارسال می کند.اوکراین 
تاکنون ۲۰ هواپیمای بدون سرنشین »بیرقدار  تی بی ۲« را در سال های اخیر از 
یک شــرکت ترکیه ای خریداری کرده و پیش از حمله روسیه در ۲۴ ژانویه نیز 
۱۶ فروند دیگر ســفارش داد که در ماه مارس تحویل گرفت.بشــتا پترو، سفیر 
اوکراین در لیتوانی گفت: این نخســتین بار در تاریخ است که مردم عادی برای 
خرید چیزی مانند پهپاد بیرقدار پول جمع می کنند. بی سابقه و باورنکردنی است.

 کیسینجر در فهرست سیاه اوکراین
 قرار گرفت

کیســینجر بابت اظهاراتش دربــاره جنگ اوکراین 
توسط این کشور در فهرست سیاه قرار گرفته است.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری تاس، هنری 
کیســینجر، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی 
 Mirotvorets اسبق آمریکا توسط وبسایت اوکراینی

بابت »حضور در عملیات اطالعات ویژه روســیه علیه اوکراین« در فهرست 
سیاه قرار گرفته است.وی همچنین به پروپاگاندا، باج گیری و دست اندازی 
به یکپارچگی قلمروی اوکراین نیز متهم شــده است.دســت اندرکاران این 
وبســایت از آژانس های اجرای قانون اوکراین خواســته اند تا این مســاله را 
به عنوان یک بیانیه رسمی در نظر بگیرند که فرد مورد نظر مرتکب »اقدامات 
آگاهانه علیه امنیت ملی« شده است.۲۴ مه سال جاری میالدی کیسینجر 
به اجالس جهانی اقتصاد در داووس گفت که یک روند ســازش در اوکراین 
باید ظرف دو ماه با هدف اجتناب از پیامدهای جدی تر در روابط بین المللی 
اروپا اجرایی شود.وی در این اجالس گفت: مذاکرات باید ظرف دو ماه پیش 
از بدتر شــدن وضعیت و تنش در اوکراین که دیگر نمی توان به این راحتی 
جلویش را گرفت، آغاز شود. در حقیقت، خط تقسیم باید همان بازگشت به 
وضعیت قبل باشد.کیسینجر همچنین تاکرد کرد که دستیابی به وضعیت بی 
طرف اوکراین و عملکرد آن به عنوان پلی بین روسیه و اروپا باید هدف اصلی 
در وضعیت کنونی باشــد. وی هم چنین پیشنهاد کرد که اوکراین به روسیه 
امتیازات ارضی بدهد.ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین اظهارات 
کیســینجر را مورد انتقاد قرار داد و گفت: تقویم کیســینجر سال ۲۰۲۲ را 
نشان می دهد نه ۱۹۳۸ را.همچنین میخائیل پودولیاک، مشاور زلنسکی نیز 
گفت، پیشنهادهای برخی از شرکای غربی برای امتیازات سرزمینی از پشت 

خنجر زدن به کی یف است.

الوروف: 
غرب جنگی »تمام عیار« علیه روسیه آغاز 

کرده است
وزیــر امور خارجه روســیه تاکید کــرد که غرب 
جنگی »تمام عیار« را علیه روســیه و همه آنچه 
به آن مرتبط اســت، آغاز کرده اســت.به گزارش 
ایســنا، به نقل از تاس، سرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه گفت: غرب علیه ما و همه متعلقات 

روســیه اعالن جنگی همه جانبه کرده است و هیچ کس این حقیقت را 
پنهان نمی کند.وی هشــدار داد که سیاست غرب با هدف حذف روسیه 
)فرهنگ لغو( و هر آنچه مربوط به کشور ما است، برای مدت طوالنی ادامه 
خواهد داشــت. این فرهنگ به حد پوچی تنزل کرده و حتی به ادبیات و 
هنر روســیه هم رسیده تا جایی که غرب آثار کالسیک ادبیات روسیه را 
شامل آثار چایکوفسکی، داستایوفسکی، تولستوی و پوشکین، ممنوع کرده 
است. رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه ادامه داد: تالش کشورهای غربی 
برای ســلطه بر روسیه به  تدریج افزایش می یابد. غرب از ابزار مختلفی از 
جمله تحریم های اقتصادی یکجانبه گرفته تا رسانه های گروهی جهانی و 
تبلیغات کامال فریب کارانه علیه روسیه استفاده می کند. »روسیه هراسی« 
که از ســوی برخی حکومت های غربی به آن تشــویق می شود، به سطح 
بی سابقه ای رسیده است.الوروف تاکید کرد روسیه از طریق متحد کردن 
میهن پرســتان و افزایش حمایت مردمی از سیاست خارجی این کشور 
با این وضعیت مقابله می کند.ارتش روســیه از ۲۴ فوریه گذشته عملیات 
نظامی را علیه اوکراین آغاز کرده که با واکنش تند کشــورهای غربی به 
رهبری آمریکا آغاز شده و غرب تحریم های بی سابقه ای را علیه روسیه به 

ویژه در بخش مالی و اقتصادی آغاز کرده است.

 چراغ سبز شورای امنیت ترکیه به عملیات نظامی در سوریه
تهران - ایرنا - ســه روز پس از آن که »رجب طیب اردوغان« در نشســت کابینه در باره عملیات نظامی در سوریه سخن گفت، 
شــورای امنیت ملی ترکیه با برگزاری جلســه ای بر اظهارات وی مهر تایید زد و عملیات نظامی در مرزهای جنوبی را ضروری 
دانست. به گزارش روز جمعه ایرنا، رجب طیب اردوغان روز دوشنبه، اعالم کرد که ترکیه به زودی عملیاتی را برای ایجاد »منطقه 
امن« در عمق ۳۰ کیلومتری مرز ترکیه با ســوریه در جنوب کشورش انجام خواهد داد و تصمیم نهایی در این زمینه پنجشنبه 
در نشست شورای امنیت ملی ترکیه گرفته خواهد شد.در پی اظهارات رئیس جمهور ترکیه، شورای امنیت ملی ترکیه در پایان 
نشست دیروز پنجشنبه به ریاست اردوغان بیانیه ای صادر و اعالم کرد که عملیات های نظامی در مرزهای جنوبی ]سوریه و عراق[ 
یک ضرورت امنیت ملی به شمار می رود و آرامش کشورهای همسایه را نیز فراهم می کند.« در این بیانیه آمده است که »عملیات های نظامی که در مرزهای جنوبی 
انجام می دهیم هرگز تمامیت ارضی همسایگان را هدف قرار نداده بلکه یک ضرورت امنیت ملی است.« در این بیانیه همچنین »از کشورهایی که با حمایت از تروریسم 
حقوق بین المللی را نقض می کنند، دعوت شد به این نگرش پایان داده و حساسیت امنیتی ترکیه را در نظر بگیرند. ترکیه که همواره پایبند به روح و قانون هم پیمانی 

در اتحادهای بین المللی بوده است، از متحدان خود نیز توقع این مسئولیت و صداقت را دارد.«

مهر تایید مقامات آمریکا بر گزارش 
سی ان ان؛ بایدن به کی یف سامانه های 

موشکی پیشرفته می دهد
مقامات آمریکایی شــامگاه جمعه رسما 
تاییــد کردند کــه دولت جــو بایدن، 
رئیس جمهــور آمریکا روزهــای آینده 
سامانه های موشــکی دوربرد به کی یف 
ارســال می کند.به گزارش ایســنا، این 
مقام ها به »وال استریت ژورنال« گفتند، 
از جمله تسلیحاتی که انتظار می رود ایاالت متحده به کی یف ارائه کند، 
سیستم های پرتاب متعدد موشک MLRS هستند که پرتابگرهای توپخانه 
متحرکی هســتند که می توانند راکت هایی را تا ده هــا مایل و دورتر از 
هر سامانه فعلی در اختیار اوکراین شلیک کنند.همچنین انتظار می رود 
که ایاالت متحده به اوکراین ســامانه های موشکی توپخانه ای متحرک 
موســوم به »هیمارس« را بدهد.اوکراین معتقد است این کمک ها برای 
مقابله با حمله روسیه در منطقه دونباس ضروری است.هر دو سیستم به 
اوکراین امکان تحرک بیشتری نسبت به هویتزرهای M۷۷۷ می دهند که 
ایاالت متحده همچنان به کی یف می فرستد.مشخص نیست که آمریکا 
چه تعداد سیســتم جدید ارائه خواهد کرد، اما یکی از مقامات گفت که 
آنها می توانند ظرف چند هفته به اوکراین برسند.ایاالت متحده همچنین 
گفــت که نیروهای اوکراینی برای اســتفاده از آنها حداقل به یک هفته 
آموزش نیاز دارند.پیشتر شبکه سی ان ان به نقل از منابع وابسته به دولت 
آمریکا گزارش کرد، آمریکا قرار است هفته آینده بسته کمک های نظامی 
جدید خود به اوکراین را که احتماال شامل تسلیحات پرتاب متعدد راکت 

است، اعالم کند.

واکنش ائتالف بین المللی به خبر 
دستگیری سرکرده جدید داعش در 

استانبول
ائتــالف بین المللی به رهبــری آمریکا 
نسبت به خبر دستگیری سرکرده جدید 
داعش توســط ترکیه واکنش نشان داد.

به گزارش ایســنا، یک منبع در ائتالف 
بین المللی در گفت وگو با شــبکه الحره 
اعالم کرد کــه این ائتــالف در جریان 
دســتگیری یکی از اعضای برجســته داعش در جریان عملیات امنیتی 
نیروهای ترکیه در اســتانبول قرار داشته اســت.وی در این باره تصریح 
کرد: ائتالف بین المللی خبر بازداشت یک سرکرده برجسته داعش طی 
عملیاتی در اســتانبول را تایید می کند اما هنوز مشخص نیست که آیا 
این فرد همان رهبر جدید داعش اســت یا خیر.»بلومبرگ« پنجشنبه 
به نقل از یک وبسایت ترکیه ای اعالم کرد رهبر جدید داعش موسوم به 
»ابو الحسن القرشی« در استانبول بازداشت شده است.بلومبرگ گزارش 
داد که وب سایت ترکیه »ODA TV۴« اعالم کرده که نیروهای امنیتی 
این کشــور یک عملیات مخفی و آدم ربایی را در استانبول انجام دادند 
و طی آن رهبر جدید داعش دســتگیر شــد و اطالعات مهمی در مورد 
این ســازمان به دست آمد.طبق گزارش این ســایت خبری، قرار است 
جزئیات این عملیات توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
در روزهای آینده اعالم شــود.وب سایت مذکور همچنین اعالم کرد که 
پلیس با علم به این که ســرکرده داعش در استانبول است خانه وی را 
چند روز قبل از دستگیری تحت نظر داشت.بلومبرگ به صورت مستقل 

هویت فرد بازداشت شده را تایید نکرده است.

تراس:

 پوتین در اوکراین موفق شود، امنیت نخواهیم داشت
وزیــر خارجه انگلیس با بیان این که »اگــر پوتین در اوکراین 
موفق شــود، دیگر هرگز احســاس امنیت نخواهیم کرد«، بار 
دیگر تاکید کرد نباید در مقابل روسیه مماشات کرد.به گزارش 
گــروه بین الملل خبرگزاری فــارس، »لیز تــراس« وزیر امور 
خارجــه انگلیس روز جمعه گفت کشــورهای غربی در صورت 
موفقیت روســیه در اوکراین احســاس امنیــت نخواهند کرد.

او در یک ســخنرانی در جریان بازدیــد از پراگ گفت: »ما باید 
اطمینــان حاصل کنیم که اوکرایــن در این مبارزه بزرگ برای 
آزادی پیروز می شــود«. تراس در ادامه مدعی شــد: روسیه نه 
تنها علیه مردم اوکراین بلکه علیه آزادی، استقالل و حاکمیت 
قانون در کشــورهای غربی عمل می کند.به گزارش خبرگزاری 
»تاس« بر اساس نسخه ای از ســخنرانی تراس که روی پایگاه 
اینترنتی وزارت خارجه انگلیس قــرار گرفت، وی افزود: اگر او 
)پوتین( در اوکراین موفق شــود، دیگر هرگز احســاس امنیت 
نخواهیم کرد. باید با قدرت پاسخ دهیم. مماشات نمی تواند راه 
حل باشــد.وزیر امور خارجه انگلیس روز پنجشنبه پیشنهادات 

اخیر درباره توافق صلح میان روسیه و اوکراین را »مماشات« و 
»عقب نشینی« توصیف و آن را رد کرد. تراس در نشست جهانی 
اقتصاد در »داووس« گفت: نباید خشونت روسیه را با مماشات 
پاســخ داد. نباید اجازه دهیم درگیری در اوکراین طوالنی و به 
طور فزاینده ای دردآور شــود. باید برای تضمین برتری اوکراین 
از طریق کمک نظامی و تحریم ]روســیه[ بی امان تالش کنیم. 
اکنون زمان آن نیســت که پا را از روی پدال گاز برداریم.روسیه 
در تاریخ ۲۴ فوریه )پنجم اســفند ماه( به درخواســت کمک 
جمهوری های خودخوانده دونباس، لوهانسک و دونتسک، برای 
دفاع در مقابل حمالت اوکراین، عملیات نظامی ویژه خود را در 
این کشور آغاز کرد و هدف آن  را غیرنظامی سازی و نازی زدایی 
اوکراین اعالم کرد. در حالی درگیری ها در اوکراین ادامه دارد که 
کشورهای غربی به ویژه ایاالت متحده آمریکا با عرضه تسلیحات 
سنگین و تشــدید تحریم ها علیه روسیه، به آن دامن می زنند. 
آمریکا و انگلیس پیشتاز کشورهای تحریک کننده اوکراین برای 

ادامه جنگ با روسیه هستند.

وزیر دارایی روســیه: بــه منابع مالی 
زیادی برای جنگ اوکراین نیاز داریم

تهران-ایرنــا- خبرگــزاری رویترز به 
نقل از وزیر دارایی روســیه نوشت که 
این کشــور به منابــع مالی عظیمی 
بــرای عملیــات نظامــی خــود در 
اوکراین نیاز دارد.بــه گزارش ایرنا به 
نقــل از خبرگزاری رویتــرز، » آنتون 
ســیلوانوف« خاطر نشــان کرد: پول 
و منابع عظیمی بــرای عملیات ویژه 
روسیه در اوکراین الزم است.والدیمیر 
پوتیــن رئیــس جمهوری روســیه 
اخیرا دســتور افزایــش ۱۰ درصدی 
مستمری ها و حداقل دستمزد را برای 
مقابله با تورم صادر کرد. این در حالی 
است که پوتین این مسئله را رد کرد 
که همه مشکالت اقتصادی به جنگ 
اوکراین ارتباط دارد.در این میان وزیر 
دارایی روسیه خاطر نشان کرد، روسیه 
طی سال جاری میالدی بیش از یک 

تریلیون روبل درآمد مازاد نفت و گاز 
بدســت خواهــد آورد؛ بودجه ای که 
برای افزایش پرداختی های مربوط به 
رفاه اجتماعی اختصاص خواهد یافت.

وزیــر دارایــی روســیه همچنین از 

طــرح کنتــرل ســرمایه ها و توقیف 
دارایی های ســرمایه گذاران خارجی 
به کشــورهای »غیردوست«  مربوط 
روسیه که پاســخی از سوی کرملین 
به تحریم های غــرب بوده، دفاع کرد.

وی با اشــاره به اقدام غرب در توقیف 
حدود ۳۰۰ میلیارد دالر دالر از ذخایر 
بین المللی مســکو عنوان کرد: همان 
طــور که غرب منابع طال و ســرمایه 
ای مــا را توقیــف کرده، مــا نیز این 
کار را در قبال کشــورهای غیردوست 
مــی دهیم.والدیمیر  انجام  روســیه 
پوتین« رئیس جمهوری روســیه روز 
۲۱ فوریه/۲ اسفند ۱۴۰۰ با انتقاد از 
بی توجهی غرب به نگرانی های امنیتی 
خلق  جمهوری های  استقالل  مسکو، 
دونتســک و لوهانتسک را در منطقه 
دونباس به رسمیت شناخت.وی سه 
روز پــس از آن نیز در ۵ اســفند/۲۴ 
نظامی ویژه«  آغاز »عملیــات  فوریه 
علیــه اوکراین را اعــالم کرد و روابط 
پرتنش مســکو- کی یف به رویارویی 
نظامی تغییر وضعیــت داد. درگیری 
ها در اوکرایــن همچنان ادامه دارد و  

چهارمین ماه خود را می گذراند.

وزیر دارایی روسیه:
 به منابع مالی زیادی برای 
جنگ اوکراین نیاز داریم

تهران- ایرنا- نخست وزیر ارمنستان تصریح کرد که ایروان 
به نهایی شــدن یک توافق نامه تجــارت آزاد تمام عیار 
میان ایران و اتحادیه اورآســیا عالقمند است.به گزارش 
ایرنا به نقل از تارنمای نیوز ارمنســتان، نیکول پاشینیان  
در نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اورآسیا خاطر 
نشــان کرد: در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این مهم است 
که مکانیزم هایی را برای به حداقل رســاندن خطرات و 
چالش های ناشی از اقتصاد جهانی که طی ماههای اخیر 
حجم و عمق بی سابقه ای داشته، توسعه داد.نخست وزیر 
ارمنســتان افزود: الزم اســت در مورد توسعه پروژه های 
آزمایشی و اقدامات مشترک با هدف گسترش و تعمیق 
روابــط تجاری و اقتصــادی و همچنین ایجــاد فرآیند 

همکاری های فکر شود.
پاشینیان در ادامه به مهم بودن ایجاد روابط این اتحادیه 
با کشــورهای ثالث اشــاره کرد و گفت: فکر می کنم این 

مهم است که توجهات را به تمایل ایروان برای ایجاد یک 
توافق تجرات آزاد تمام عیار میان ایران و اتجادیه اورآسیا 
جلب کنم. تجربه عملکرد توافق موقت با تهران جذابیت 
بازار ایران و چشم انداز برای تعمیق همکاری ها را آشکارا 
نشان می دهد. ما همچنین خواستار آغاز مذاکرات برای 

انعقاد قرار داد میان این اتحادیه و اندونزی نیز هســتیم.
نخســت وزیر ارمنســتان همچنین خاطر نشان کرد که 
هشــت ســال از زمان امضای توافقنامه مربوط به ایجاد 
اتحادیه اقتصادی اورآسیا می گذرد و این اتحادیه از منظر 
دیگر کشورها نهادی خوش آتیه و جذاب به شمار می رود.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آبان ماه سال ۱۳۹۸ در قالب 
همگرایــی و همکاری منطقه ای و با هدف آزاد ســازی 
و تســهیل تجارت کاال و ارتباطــات و افزایش همکاریها 
بصورت توافقنامه ای سه ساله )تا آبان ماه ۱۴۰۱ (میان 
ایران و کشــورهای عضو به امضاء رسید.این اتحادیه که 
کشورهای روســیه، قزاقســتان، بالروس، قرقیزستان و 
ارمنســتان را شامل می شــود بالغ بر ۱۹۰ میلیون نفر 
جمعیت دارد و تولید ناخالص ملی در این کشورها بیش 
از ۲.۷ تریلیون دالر و تجارت خارجی آنها با کشــورهای 

بیرون از اتحادیه حدود ۹۰۰ میلیارد دالر است.

پاشینیان:

 ارمنستان خواهان توافق نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا است

وزیر امور خارجه ترکیه در سخنانی اعالم کرد که کشورش سعی خواهد کرد که روابط خود با کشورهای همسایه و منطقه 
به ویژه مصر و عربســتان را بهبود بخشــد.به گزارش ایسنا، به نقل از صدی البلد، مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه 
ترکیه در جریان کنفرانس خبری با عبداهلل بن زاید، همتای اماراتی خود اعالم کرد که آنکارا اقدامات مهم بیشتری در 
زمینه بهبود روابط خود با مصر برخواهد داشــت.وی افزود که مسئله فلسطین و اسرائیل یکی از موضوعات گفتگو فی 
مابین بوده است و همینطور وزیر امور خارجه امارات را از قصد کشورش برای بهبود روابط خود با عربستان آگاه کرده است.چاووش اوغلو سفر خود به اسرائیل را 
در همین چارچوب بسیار مفید ارزیابی و تاکید کرد که ترکیه بر ادامه گفت وگو با اسرائیل مصمم است و درست نیست اختالف نظر باعث قطع روابط شود.وی 
با بیان اینکه پیام فلسطینیان را به صراحت به طرف اسرائیلی منتقل کرده، تاکید کرد که باید میان فلسطینیان و اسرائیلی ها گفت وگو انجام شود.چاووش اوغلو 
در سخنان خود اعالم کرد که یکی از موضوعاتی که طرفین بر روی آن به بحث و بررسی نشست اند، موضع همکاری ها و مشارکت ها در زمینه انرژی های تجدید 
پذیر است.وی تاکید کرد:  در گذشته اختالفات و درگیری هایی داشتیم، اما به درد هیچ کدام از ما )ترکیه، امارات، مصر و عربستان( نمی خورد، بنابراین باید ابتدا 
رویکرد و روابط خود را اصالح کنیم تا بتوانیم مشارکتی گسترده داشته باشیم و روابط خود را با جغرافیای خود بهبود بخشیم.وزیر امور خارجه ترکیه در بخش 
دیگری از اظهاراتش گفت: جنگ اوکراین به ما نشان داد که ما بیش از هر زمان دیگری به همبستگی به ویژه در زمینه امنیت غذایی و دفاعی- امنیتی نیاز داریم.

پس از آنکه فردی مسلح به تازگی ۱۹ دانش آموز و دو معلم را در یکی از مدارس تگزاس به قتل رساند، رئیس جمهور سابق آمریکا تاکید کرد، واشنگتن 
باید قرنطینه کردن افراد »دیوانه« در تیمارستان ها را آسان تر و مدارس مناطق بدون اسلحه را حذف کند و آنها را مسلح سازد.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در جریان سخنرانی در کنوانسیون انجمن ملی سالح در هیوستون گفت: مشخصا الزم است 
قرنطینه کردن افراد دیوانه و خشن در تیمارستان ها را آسان تر کنیم.تیراندازی مرگبار روز سه شنبه که به کشته شدن ۱۹ دانش آموز و دو معلم در شهر 

یووالد تگزاس ختم شد، توسط یک فرد مسلح ۱۸ ساله مجهز به یک تفنگ نیمه خودکار سبک ای آر-۱۵ صورت گرفت و مجددا توجهات را به »انجمن ملی سالح«، یکی از اهداکنندگان 
بزرگ به اعضای کنگره به ویژه جمهوری خواهان متمرکز کرد.ترامپ درباره ارتقا امنیت مدارس گفت: هر مدرسه ای باید تنها یک در ورودی، حفاظ های مستحکم و دستگاه فلزیاب داشته باشد. 
همچنین باید در هر مدرسه ای یک افسر پلیس یا یک نگهبان مسلح به طور تمام وقت حضور داشته باشد.وی با اشاره به حمایت مالی و نظامی واشنگتن از اوکراین به دنبال حمله روسیه در 
فوریه سال جاری میالدی، گفت: موضوع پول نیست. موضوع اراده و خواست آمریکاست. اگر آمریکا  می تواند ۴۰ میلیارد دالر برای اوکراین ارسال کند، اول هزینه  بچه های آمریکایی را تامین 
کند.ترامپ گفت که ایاالت متحده تریلیون ها دالر در عراق و افغانستان در ازای هیچ هزینه کرد. وی افزود که ایاالت متحده باید قبل از اینکه به فکر ساختن کشور در سراسر جهان باشد، در 
تقویت امنیت در مدارس ایاالت متحده سرمایه گذاری کند.ترامپ گفت که هر مدرسه در ایاالت متحده باید فقط یک نقطه ورود داشته باشد و امکانات مدرسه باید دارای حصار بیرونی قوی، 

فلزیاب و استفاده از فناوری جدید باشد تا اطمینان حاصل شود که هیچ فرد غیرمجاز نمی تواند با سالح وارد مدرسه شود.

ترکیه: 

برای ادامه گفت وگو با اسرائیل مصمم هستیم
ترامپ:

 تیراندازی تگزاس دلیلی برای مسلح شدن است نه خلع سالح
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محققان بریتانیایی در یافته های اخیر خود اظهار کرده اند یک دارویی که 
برای درمان بیماری های ریوی ســاخته شده است، ممکن است قابلیت 
ترمیم آسیب طناب نخاعی را نیز داشته باشد.به گزارش ایسنا و به نقل از 
اس اف، دارویی که توسط دانشمندان انگلیسی برای درمان بیماری های 
ریوی ســاخته شده است ممکن اســت بتواند در ترمیم آسیب طناب 
نخاعــی)SCI( که موجب تغییرات موقتی یــا دائمی در عملکرد طناب 
نخاعی می شود نیز موثر باشد.محققان دانشگاه بیرمنگام اظهار کرده اند 
داروی«AZD۱۲۳۶« شــرکت داروسازی و زیســت فناوری آسترازنکا، 
حرکت و احساس را تنها پس از سه روز تا ۸۵ درصد در موش ها بازیابی 
کرده است.پروفســور »زبیر احمد«)Zubair Ahmed( نویسنده ارشد این 
مطالعه گفت: این دارو پتانســیل این را دارد که یک درمان خوب برای 
ترمیم برخی از عوامل اصلی پاتولوژیکی آســیب طناب نخاعی باشد و 
می تواند چشــم انداز بهبودی بیماران مبتال به  آسیب طناب نخاعی را 
متحول کند.برآوردها نشان می دهد که تقریبا ۱۸ هزار آمریکایی هر ساله 
در نتیجه تصادف اتومبیل یا رویدادهای ورزشی، خشونت یا سقوط دچار 
آسیب طناب نخاعی می شوند. بافت اسکار نیز با عمل کردن مانند چسب 
از ترمیم جلوگیری می کند و به فلج شــدن در زیر محل آسیب منجر 
می شــود.»AZD۱۲۳۶« قرصی است که در اصل برای کنترل و کاهش 
پیشــرفت بیماری مزمن انســدادی ریه )COPD( ســاخته شده است. 
پروفسور احمد و همکارانش اکنون دریافته اند که »AZD۱۲۳۶«سوخت 
ســلول های عصبی را تامین کرده و فرایند ترمیم و بازسازی را ممکن 

می سازد. محققان اظهار کردند.

شرکت خودروسازی »فورد« برای بهبود ایمنی افراد در حال آزمایش 
یک فناوری جدید اســت که به طور خودکار ســرعت وسایل نقلیه را 
هنگام ورود به مناطقی تعیین شــده کاهش می دهد.به گزارش ایسنا 
 )geofences(»و به نقل از دیلی میل، در این طرح از »حصار جغرافیایی
استفاده می شود. حصار جغرافیایی به محیط های مجازی برای مناطق 
جغرافیایی در دنیای واقعی گفته می شود که هنگام عبور از مرز آن ها، 
یک پاســخ نرم افزاری ایجاد می شود.در این مورد، فورد از این فناوری 
اســتفاده می کند تا به طور خودکار سرعت وســایل نقلیه متصل به 
اینترنــت را هنگام ورود به مناطقی خــاص محدود کند. این مناطق 
بــرای مثال می توانند اطراف مدارس، بیمارســتان ها یا مناطق خرید 
باشــند. مکان هایی که حجم زیادی از رفت و آمد عابر پیاده در آن ها 
وجود دارد.فورد می گوید: این فناوری جدید می تواند نیاز به اســتفاده 
از عالئم راهنمایی و رانندگی برای مشــخص کردن سرعت مجاز را از 
بین ببرد و از جریمه  شدن رانندگان به دلیل عدم رعایت سرعت مجاز 
جلوگیری کند.»مایکل هویــن«)Michael Huynh( از مدیران فورد در 
اروپا می گوید: فناوری وسایل نقلیه متصل به اینترنت، پتانسیل اثبات 
شده ای برای کمک به آسان تر و ایمن تر شدن رانندگی روزمره از خود 
نشــان داده اســت که برای همه و نه تنها فردی که پشت فرمان قرار 
دارد، مفید است.  »حصار جغرافیایی« می تواند تضمین کند که سرعت  
در مکان ها و مواقعی که الزم است برای کمک به بهبود ایمنی و ایجاد 
محیطی بهتر، کاهش می یابد.این غول خودروسازی در حال حاضر با 
استفاده از یک خودرو تمام الکتریکی مدل »E-Transit« این فناوری را 

در شهر کلن آلمان آزمایش می کند.

شناسایی دارویی برای درمان 
فلج کامل

کاهش خودکار سرعت خودرو با یک فناوری جدید

دیگر نیازی به ترمز کردن نیست!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پدیده اَبَرماه در شبه جزیره کریمه/ رویترز

معرفی سوزوکی ویژن گرن توریسمو با پیشرانه هایابوسا
به تازگی به روزرسانی رایگان گرن توریسمو منتشر شده است و عالوه بر خودروی تویوتا GR۰۱۰ هیبرید ۲۰۲۱ و روداستر شاپ 
کامارو خودروی سوزوکی ویژن گرن توریسمو نیز در آن دیده می شود. این محصول سوزوکی یک خودروی مسابقه ای جذاب به 
شمار می رود که بر پایه کانسپت GSX-R/4 سال ۲۰۰۱ بنا شده ولی برای همگام شدن با عصر دیجیتال تغییرات زیادی را نشان 
می دهد. این اسپیدستر دونفره اساساً خودرویی پیشرانه وسط محسوب می شود زیرا نیروگاه درون سوز آن بین دو اکسل و پشت 
چرخ های جلو نصب می شود.ســوزوکی بجای آنکه پیشــرانه خودروی دیگری را در دل ویژن گرن توریسمو بگذارد و از نیروگاه 
مشهور موتورسیکلت هایابوسا استفاده کرده است. این پیشرانه ۱.۳ لیتری با سه پیشرانه الکتریکی همکاری می کند تا طراحی 
چهار چرخ محرک را تداعی کند. قدرت ترکیبی این مجموعه به 4۲۶ اسب بخار در دور ۹۷۰۰ و حداکثر گشتاور به ۶۱۰ نیوتون 
متر می رسد.این خودروی هیبریدی تنها ۹۷۰ کیلوگرم وزن دارد و از طراحی برگرفته از سوئیفت اسپرت سود می برد. از رینگ های 
آلیاژی دو رنگ گرفته تا رنگ بدنه زرد چمپیون، جدیدترین کانسپت ویژن گرن توریسمو اساساً هاچبکی داغ است که به محصولی 

اسپرت و بدون سقف تبدیل می شود و فقط در دنیای مجازی وجود دارد.

کمدی کلوپ و خونسردی آنچلوتی در نشست خبری
در حالی که یورگن کلوپ در نشست خبری کمدی خاص خود را داشت، کارلو آنچلوتی با جدیت و خونسردی پاسخ سواالت خبرنگاران 
را داد.به گزارش ایســنا و به نقل از تایمز،  لیورپول و رئال مادرید در فینال لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم خواهند رفت. قبل از این 
بازی، یورگن کلوپ مربی متفکر »قرمزها« لحن کمدی داشت در حالی که  کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید تا حد زیادی خونسرد 
بود.اتاق رسانه در استاددو فرانس پاریس یادآور سالن سینما است. حتی می توان گفت جنگ دو تیم از همین اتاق شروع می شود و در 
مستطیل سبز تمام خواهد شد.  صندلی های این اتاق به قدری راحت است که می توانید چندین ساعت در آن استراحت کنید.  یورگن 
کلوپ و سپس کارلو آنچلوتی در نشست خبری حضور داشتند و درباره این دیدار صحبت کردند. دو نشست خبری مثل دیدن یک فیلم 
در سینما ارزش داشت.  سرمربی آلمانی بیش تر اوقات توانست با طنز پاسخ سواالت را بدهد. او پس از پایین آمدن از پله های اتاق نشست 
خبری و خوشامدگویی به حاضران با یک »سالم« به شکل طنز خیلی زود جو نشست خبری را در اختیار گرفت. وقتی یک خبرنگار از 
او درباره ساخت ورزشگاهی جدید در محوطه استادوفرانس پرسید، او گفت: ما روی بتن هم بازی خواهیم کرد وحضار خندیدند. زمانی 
که یک خبرنگار آلمانی می خواســت ســوالی را به آلمانی بپرسد، ناظر یوفا به او گفت که به انگلیسی بپرسد. کلوپ نیز در ادامه گفت 
سوالت را حاال به زبان فرانسوی بپرس.وقتی درباره آینده سادیو مانه از سرمربی لیورپول سوال شد، کلوپ سعی کرد با طنز جواب دهد و 
تا حدی موفق شد. او به شوخی گفت: این اولین بار در دوران حرفه ای من نیست که شایعات رفتن یک بازیکن من به بایرن مونیخ قبل 

از یک بازی مهم منتشر می شود.

احوال خود هب زاری گفتیم اگر دینشیما با تو رسم یاری گفتیم اگر دینشی گفتی هک: باز دارم گوشی هب جانب تو
با باد نوبهاری گفتیم اگر دینشیرددی هک هست ما را رد دوری تو صد پیای بی واف هچ داری؟ گفتیم اگر دینشی ن ات دیده رب امگری، گفتیم اگر دینشیهن رونق تو ماند،هن سوز رددمندا آنیی جان سپاری، گفتیم اگر دینشیجانیست آن لب تو، یک دم بما سپارشروزی همی شماری، گفتیم اگر دینشیصد روز وعده دادی ما را هب وصل، جاان

پیشنهاد

چهره روز

زن در ریگ روان
نیکی جومپی، شــخصیت اصلی کتــاب زن در ریگ 
روان معلم است و حشره شناس. دوستان اندکی دارد 
و روابط عاشقانه اش تعریف چندانی ندارد. زندگی اش 
معمولی و یکنواخت است. روزی بدون اطالع دادن به 
کسی، تصمیم می گیرد به ناحیه ای دورافتاده و ساحلی 
سفر کند تا حشره تازه ای را کشف کند؛ نام خودش را 
روی حشره بگذارد و نام خود را در تاریخ ثبت کند. به 
دهکده ای ساحلی می رسد و تصمیم می گیرد شب را 
پیش زنی که کلبه ی محقرش در انتهای دره ای شنی 
است بماند. صبح روز بعد عزم رفتن می کند اما…در 
سال های ابتدایی دهه ی شصت میالدی، دو رمان مهم 
در دو نقطه متفاوت دنیا منتشــر شد که شخصیت 
اصلِی هر دو در آن ها، حشره شــناس بودند. کلکســیونر نوشته جان فاولِز انگلیسی و زن در ریگ 
روان نوشته کوبو آبه ِی ژاپنی. هر دو رمان به نوعی حاصل نگاه نسلی بودند که جنگی ویرانگر را 
پشــت سر گذاشته بودند و با آثارشان، موقعیت و رواِن انسان در آن برهه را بررسی می کردند. در 
کلکســیونر اما حشره شناس بودن شخصیت اصلی؛ رابطه ای مستقیم با انگیزه ی جنایت داشت تا 
رمان به ســمت و سویی روان کاوانه و تریلر حرکت کند. اما در رمان کوبو آبه، حشره شناس بودن 
شخصیت اصلی صرفاََ دستاویزی است تا نویسنده از طریق آن به مفاهیمی دیگر بپردازد و رمان به 
سمت و سویی نمادین و فلسفی حرکت کند.کتاب زن در ریگ روان ایده ای ساده اما درخشان دارد 
و کوبو آبه بسیار سریع و هوشمندانه خط داستانی را پیش می برد. او با انتخاب یک محیط بدوی 
و خالی از هر نشانه ای از تمدن و انتخاب دو شخصیت متضاد )زن و مرد(، به استعاره ای ترین شکِل 
ممکن داستان را تعریف می کند. نگاه آبه در رمان، نگاهی تماماََ فلسفی ست. شن، کلبه، دره، مرد 
و زن صرفاََ برای او مصالحی هستند تا از طریق آن ها، هر چه شخصی تر و عمیق تر به خلقت انسان 
و جایگاهش در جهان نگاه کند. از نظر آبه، همه انسان ها ناخواسته اسیر زندگی شده اند. همانطور 
که نیکی جومپی )شخصیت مرد( ناخواسته وارد دره ای شنی می شود که دیگر امکان خروج از آن 
نیست. گویی خلقت انسان بیهوده ست. مهم نیست اهدافمان چقدر بزرگ و مهم باشند، آبه به ما 

نشان می دهد که در چرخه ای معیوب و تکراری به نام »زندگی« گرفتار آمده ایم...

عبدالمجید ارفعی 
عبدالمجید ارفعی )زادهٔ ۹ شهریور ۱۳۱۸ در بندرعباس( 
پژوهشــگر و متخصص زبان های باستانی اکدی و ایالمی، 
ایالم شــناس و از آخرین بازماندگان مترجم خط میخی 
ایالمی در جهان و از مهم ترین کتیبه خوانان ایرانی اســت 
و برخی از لوح های گلی تخت جمشید با تالش وی ترجمه 
شده اســت.اضافه بر این وی از دانش وسیعی دربارهٔ تاریخ 
و فرهنگ بین النهرین باستان برخوردار است.عبدالمجید 
ارفعی نخستین مترجم استوانه کوروش بزرگ از زبان اصلی 
بابلی نو به فارسی است.او در سال ۱۳۹4 جایزه سرو ایرانی، 
در زمینهٔ میراث فرهنگی را به عنوان یک عمر کوشــش 
فرهنگی دریافت کرد. عبدالمجید ارفعی در شهریور ۱۳۱۸ 
در گنوی بندرعباس به دنیا آمد.پدرش میرعبداهلل ارفعی 
و اصالتاً اهل اوز از توابع اســتان فارس بود. او دوران دبســتان را در مدارس بندرعباس و یزد به اتمام رساند 
و در ســال ۱۳۲۸ به همراه خانواده به تهران آمد و در مدرســه منوچهری و البرز به تحصیل پرداخت و با 
بهرام بیضایی هم درس شد.پس از پایان دوره دبیرستان و تا پیش از ورود به دانشگاه در سال های ۱۳۳۲ در 
کتابخانه ملی با نوشته های ابراهیم پورداوود آشنا شد. در همان زمان از استاد متینی معلم ادبیاتش، الفبای 
فارسی باستان را آموخت و در همان سالها زبان پهلوی را نیز از روی کتاب کارنامه اردشیر بابکان محمدجواد 
مشکور آموخت. برای آموزش زبان اوستایی گاتهای پورداوود را سرمشق قرار داد و آن را نیز آموخت.پس از 
اخذ دانشنامه لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، در مهرماه سال ۱۳44 به آمریکا رفت. بنا بر 
پیشنهاد و توصیه پرویز ناتل خانلری و استقبال استاد پور داوود دو سال به آموزش مقدمات اکدی پرداخت و 
پس از آن به مؤسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو رفت و تا هشت سال زیر نظر ریچارد هلک، از مشهورترین 

استادان خط و زبان ایالمی، به یادگیری زبان ایالمی و اکدی مشغول شد. 

سینما

برندگان بخش نوعی نگاه هفتاد و پنجمین جشنواره 
بین المللی فیلم کن معرفی شدند و یک فیلم فرانسوی 
جایزه اصلی را به خود اختصاص داد.به گزارش ایسنا، 
برندگان بخش نوعی نگاه جشــنواره فیلم کن ۲۰۲۲ 
اعالم شــد و فیلم »بدترین ها« به کارگردانی »لیس 
آکــوکا« و  »رومن گوئره« جایــزه بهترین فیلم این 
بخش را از آن خود کرد. »الک ســاندرو بلک« برای 
فیلم »مترونــوم« جایزه بهتریــن کارگردانی بخش 
نوعی نگاه جشنواره کن را دریافت کرد و جایزه هیات 
داوران نیز به فیلم  »جوی لند« ســاخته  »ســعیم 
صدیق« رسید.همچنین  »ویکی کریپس« برای فیلم  
»کورســاژ« و  »آدام بسا« برای فیلم »هارکا« به طور 
مشــترک جایزه بهترین بازیگری را به خود اختصاص دادند و  »تب مدیترانه ای« از  »ماها حاج« 
هم برنده جایزه بهترین فیلمنامه نوعی نگاه شد.بخش نوعی نگاه جشنواره امسال میزبان ۲۰ فیلم 
بلند سینمایی بود که در این میان ۷ اثر به عنوان فیلم اول شانس کسب جایزه دوربین طالی کن 
را دارند. هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن انروز ۲۸ می )۷ خرداد( با برگزاری مراسم اختتامیه 

و توزیع جوایز به کار خود پایان می دهد.

جایزه نوعی نگاه کن به »بدترین ها« رسید
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