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ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: وزیر امور خارجه کشــورمان اعالم کردند که ما به هیچ وجه نه این گزارش و نه اقدام این سه کشور اروپایی به همراه 
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در خصوص برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و احتمال صدور قطعنامه علیه کشورمان، گفت: همانطور که می دانید نشست 
فصلی شورای حکام آژانس در حال برگزاری است و چند روزی نیز ادامه خواهد داشت. به صورت معمول دو موضوع پادمانی مربوط به ایران و گزارش اجرای 

برجام که به صورت فصلی ارائه می شود در دستورکار بوده است. البته موضوعات دیگری هم در دستورکار است....
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سخنگوی وزارت امور خارجه : گزارش آژانس را قبول نداریم
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چگونه می توان در برابر آبله میمونی ایمن شد؟
آبله میمونی شباهتی به آبله مرغان 

ندارد
معاون تحقیقات و فناوری انستیتو پاستور ضمن بیان این که واکسن 
آبله انسانی یا smallpox، می تواند تا ۸۵ درصد از ابتال به آبله میمونی 
جلوگیری کند، گفت: ویروس آبله مرغان اصاًل از خانواده ویروس های 
آبله نیســت. بهتر است به آبله مرغان »واریسال زوستر« بگوییم. از 
لحاظ طبقه بندی ویروس آبله مرغان جزو ویروس های عامل تبخال 
طبقه بندی می شود و اصاًل هیچ ارتباط ژنتیکی و شباهتی بین آن  و 
آبله میمونی وجود ندارد.دکتر مصطفی صالحی وزیری در گفت وگو 
با ایســنا، در مورد ویروس آبله میمونی گفت: ویروس آبله میمونی 
یا Monkey Pox یک ویروس DNAدار از جنس اورتوپاکس ویروس 
  )poxviridae( متعلــق به خانواده پاکس ویریــده )Orthopoxvirus(
است که با ویروس آبله انسانی با نام واریوال یا smallpox خویشاوندی 
دارد.معاون تحقیقات و فناوری انستیتو پاستور با اشاره به پیشینه 
بیماری آبله انسانی، خاطر نشان کرد: ریشه کنی بیماری آبله انسانی 
در سال ۱۹۸۰ به طور رسمی توسط سازمان جهانی بهداشت اعالم 
شد. این ریشه کنی بر اثر انجام واکسیناسیون گسترده در آن دوران 
بود. بعد از ریشه کن شدن آبله انسانی، دیگر انواع بیماری های آبله 
مورد توجه قرار گرفتنــد و  این موضوع که کدام نوع از بیماری ها 
ممکن است مشابه آبله در آینده جهان را دچار چالش کنند، قوت 
گرفت.وی ادامه داد: بر همین اساس؛ تحقیقاتی در این زمینه انجام 
شد و ویروس های شناسایی شده را دسته بندی کردند. در آن زمان 
بررسی ها نشان داد که یکی از تهدیدات، آبله میمونی است که در 

حال حاضر، در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستیم.
دانشیار ویروس شناسی پزشکی مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید 
و بازپدید درباره شناســایی ویروس آبله میمونی، توضیح داد: این 
ویــروس اولین بار در ســال ۱۹۵۸ میــالدی، در میمون های یک 
آزمایشــگاه در کشور دانمارک شناســایی شد. این میمون ها برای 
مطالعه بر روی ویروس فلج اطفال به این آزمایشــگاه منتقل شده 
بودند.وی با اشــاره به شناسایی اولین موارد آبله میمونی در انسان 
در ســال ۱۹۷۰، ادامه داد: این ویروس تقریبا هر ســاله در آفریقا 
شناسایی می شد و یک ویروس اندمیک در کشورهای مرکز آفریقا 
و غرب آفریقا بود. در سال های گذشته، انتقال ویروس از قاره آفریقا 
به کشــورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی اتفاق افتاد، ولی موارد 
بیماری در این کشورها خیلی محدود بود.وی ادامه داد: اخیرا، موارد 
بیماری در کشورهای مختلف و در قاره های مختلف به خصوص در 

کشورهای اروپایی با تعداد زیاد در حال شناسایی است.

منشأ شیوع اخیر آبله میمونی به طور دقیق مشخص نیست
صالحی وزیری با اشــاره به دلیل نگران کننــده بودن این موضوع، 
توضیح داد: به دلیل این که افراد مبتال به بیماری آبله میمونی هیچ 
ارتباطی با آفریقا نداشــتند، این طغیان کمی باعث نگرانی شــده 
است. در گذشته مواردی که در کشورهای غیر آفریقایی شناسایی 
می شدند، معموالً به کشورهایی مثل نیجریه و کنگو سفر داشتند 

و ارتباط اپیدمیولوژیک آن ها با کشورهای اندمیک مشخص بود.
وی افزود: نکته مورد توجه دیگر این بود که بیشــتر موارد ابتال در 
ماه های اخیر )در کشــورهای دنیا( در مردان بین ۲۰ تا ۵۰ ســال 
که با مردان دیگر رفتار پرخطر داشــتند، مشــاهده شده است. در 
صورتی که در اپیدمی های قبلی موارد ابتال بیشــتر در افرادی بود 
که با حیوانات در ارتباط بودند و در تماس با یک سری جونده این 
ویروس منتقل می شــد.معاون تحقیقات و فناوری انستیتو پاستور 
درخصوص نحوه انتقال ویــروس در مردان هم جنس گرا، گفت: با 
توجه به این که در اختالل رابطه جنسی، ارتباط پوستی وجود دارد؛ 
ممکن است ویروس از طریق این ارتباط پوستی منتقل شده باشد. 
اگر چه که ویروس می تواند باعث ایجاد عفونت سیستمیک شود و 
کلیه اعضا را درگیر کند و ممکن است از طریق ترشحات ارگان های 
تناسلی این انتقال انجام شده باشد.دانشیار ویروس شناسی پزشکی 
مرکــز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید درباره نحوه گردش 
ویروس آبله میمونی در شیوع اخیر، توضیح داد: تئوری اول که در 
این موضوع مطرح شــده، این است که احتماالً ویروس از آفریقا به 
اروپا وارد شــده، ولی در زمان پاندمی کووید-۱۹، مورد غفلت قرار 
گرفته و گسترش پیدا کرده است. در تئوری دیگر؛ شروع طغیان از 
کشوری غیر از آفریقا بوده و ممکن است منشا زئونوز داشته باشد.

آبله میمونی چه عوارضی دارد؟
معاون تحقیقات و فناوری انســتیتو پاستور در خصوص شدت آبله 
میمونی، اظهار کرد: این بیماری بر اساس اطالعات گذشته ما، نوعی 
بیماری خودمحدودشونده است و بیماری شدیدی نیست. عالئم آن 
با تب، بدن درد، سردرد، خستگی مفرط، بیحالی، ضعف و تورم غدد 
لنفاوی )لنف آدنوپاتی( بروز پیدا می کند؛ ولی عوارض دیگری هم 
می تواند داشته باشد.وی ادامه داد: بعد از چند روز عوارض به صورت 
بثورات )راش( پوستی به صورت ماکول، پاپول، وزیکول، پوسچول 
و کراست تظاهر پیدا می کنند. کل دوره بیماری حدود دو تا چهار 
هفته می تواند ادامه پیدا کند، ولی در برخی افرادی که سیســتم 
ایمنی ضعیف تری دارند، ممکن است بیماری فرم شدیدی داشته 
باشد.دانشیار ویروس شناسی پزشکی مرکز تحقیقات بیماری های 
نوپدیــد و بازپدید ادامه داد: ممکن اســت در این افراد بیماری با 
عفونت های ثانویه باکتریایی نیز همراه شود و عوارض ثانویه ایجاد 

شود و حتی ممکن است در بعضی موارد منجر به مرگ نیز شود.
وی در خصــوص نیای ویروس آبله میمونی و میزان مرگ ومیر آن، 
گفت: برای این ویروس، دو نوع نیا عنوان شــده اســت. نیای اول، 
مربوط به غرب آفریقا است و مرگ ومیر آن حدود صفر تا ۶ درصد 
و بر اســاس برخی منابع، صفر تا ۳.۶ درصد ارزیابی شــده است. 
میزان مرگ ومیر در نیای آفریقای مرکزی ویروس آبله میمونی نیز 

از حدود صفر تا یازده درصد، می تواند متغیر باشد. 
ادامه در همین صفحه

چگونه می توان در برابر آبله میمونی ایمن شد؟
آبله میمونی شباهتی به آبله مرغان ندارد

موارد مرگ بیشــتر در کودکان و افرادی که سیستم ایمنی ضعیف تری دارند، مشاهده شده است.
صالحی وزیری خاطر نشــان کرد: خوشــبختانه در طغیانی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، 
مــوارد مرگ در اثر این بیماری ثبت نشــده و اکثر موارد، خودبه خــود بهبود یافتند و این موضوع 
نگرانی ها را کم تر می کند.عضو هیئت علمی انســتیتو پاســتور با اشاره به دیگر عوارض بیماری آبله 

میمونی، گفت: اگر ضایعات روی قرنیه چشم بیمار ایجاد شود، می تواند منجر به کوری شود.

ایمنی در برابر آبله میمونی چگونه ایجاد می شود؟
معاون تحقیقات و فناوری انســتیتو پاســتور اظهار امیدواری کرد: خوشــبختانه اگر موارد ابتال به 
بیماری آبله میمونی افزایش پیدا کند، به راحتی واکسن مؤثر علیه آن وجود دارد و می توان آن را 
در مقیاس زیاد تولید کرد و در دســترس گروه های پرخطر مثل کادر پزشــکی و افراد دچار ضعف 
سیســتم ایمنی قرار داد.وی افزود: همچنین برای درمان این بیماری نیز چند داروی ویروســی به 
 )Tecovirimat( عنوان کاندیدا معرفی شــده اســت که عنوان شــده یکی از آن ها با نام تکوویریمت
تاییدیــه FDA و تاییدیه اتحادیه اروپا را دارد.دانشــیار ویروس شناســی پزشــکی مرکز تحقیقات 
بیماری های نوپدیــد و بازپدید در مورد میزان جهش این ویروس، توضیــح داد: قاعدتاً ویروس ها 
تغییــر می کنند، ولی میزان تغییری که در مورد این ویروس اتفاق افتاده، نســبت به ویروس های 
RNAدار مثل کووید-۱۹ یا ویروس عامل ایدز و یا ویروس آنفلوآنزا ناچیز اســت و یک تا دو جهش 
)موتاسیون( آمینواسید در هر ســال برای ویروس های جنس اورتوپاکس که آبله میمونی جزو آن  
اســت، تصور می شــود.صالحی وزیری در پاسخ به این سوال که آیا ویروس آبله میمونی به ویروس 
آبله مرغان نیز شــباهت دارد و آیا ابتال به آبله مرغان و یا تزریق واکســن آن می تواند در برابر آبله 
میمونی ایمنی ایجاد کند؟، توضیح داد: ویروس آبله مرغان اصاًل از خانواده ویروس های آبله نیست. 
بهتر اســت به آبله مرغان »واریسال زوســتر« بگوییم. از لحاظ طبقه بندی ویروس آبله مرغان جزو 
ویروس های عامل تبخال طبقه بندی می شــود و اصاًل هیچ ارتباط ژنتیکی و شباهتی بین آن  و آبله 
میمونی وجود ندارد.وی ادامه داد: واکسن آبله انسانی یا smallpox، می تواند تا ۸۵ درصد از ابتال به 
آبله میمونی جلوگیری کند. البته االن در ایران افرادی که این واکســن را دریافت کردند، از زمان 
تزریقشــان ۴۰ تا ۵۰ ســال گذشته است و ممکن است ایمنی در برابر آبله را از دست داده باشند.
معاون تحقیقات و فناوری انســتیتو پاستور ضمن بیان این که نیازی به طراحی واکسن جدید برای 
آبله میمونی نیســت، عنوان کرد: می توان از همان واکسن های قبلی آبله انسانی برای آبله میمونی 
اســتفاده کرد. اگرچه که آن واکسن های آبله پس از اعالم ریشــه کنی معدوم شدند؛ ولی اگر نیاز 
باشد، می توان از شرکت هایی که این واکسن را تولید می کنند، تامین کرد.وی درباره پلتفرم واکسن 
آبله انســانی، توضیح داد: در حال حاضر چند واکسن برای آبله انسانی وجود دارد که در آن ها هم 
از ویروس تخفیف حدت داده استفاده شده و هم از ویروس non replicant که توانایی تکثیر ندارند، 

استفاده شده است.

احتمال بروز یک شیوع بزرگ چقدر است؟
دانشــیار ویروس شناســی پزشــکی مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید در مورد این که 
احتمال بروز همه گیری آبله میمونی چقدر اســت؟ توضیح داد: من معتقدم که ما باید همواره سه 
سناریوی خوب، بد و متوسط تعریف کنیم و همیشه برنامه های خود را برای سناریوی بد بنویسیم 
تا کم ترین ضرر و خســارت را متحمل شویم.وی ادامه داد: در حال حاضر هم ما برای سناریوی بد 
برنامه ریزی می کنیم؛ ولی نظر شــخصی من این است که شیوع آبله میمونی در مقایسه با پاندمی 

کووید-۱۹، چندان بزرگ نخواهد بود.

رئیــس اداره بیمــاری های قابــل انتقال بین 
انســان و حیوان وزارت بهداشــت،  اعالم کرد: 
خوشــبختانه تاکنون هیچ مورد مثبتی از این 
بیماری در کشور شناســایی نشده است.دکتر 
بهزاد امیری در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر 
اینکه تا این لحظه ) ظهر دوشــنبه ۱۶خرداد( 
هنــوز هیچ مورد مثبتی از ابتال به آبله میمونی 
در کشــور شناسایی نشده اســت، گفت: تمام 
موارد محتمل مورد بررســی قــرار می گیرند و 
خوشــبختانه تاکنون هیچ مورد مثبتی از این 
بیماری در کشــور شناسایی نشــده است.وی 

افزود: مــوارد محتمل یا مشــکوک در صورت 
ســرپایی بودن به مراکز منتخــب ارجاع داده 
می شوند و در صورتی که شرایط بیمار از شکل 
سرپایی خارج شــود آنها را به بیمارستان های 
منتخب ارجاع می دهیم.او ادامه داد: افراد توسط 
پزشک متخصص معاینه می شوند و اگر محتمل 
باشــد که بیماری آنها آبله میمونی است برای 
تشخیص قطعی و آزمایشــگاهی، نمونه گیری 
از فرد انجام می شــود.امیری با اشــاره به اینکه 
نمونه گیری از افراد مشکوک و محتمل بیماری 
در ابتدا در انستیتو پاستور ایران انجام می شد، 

اظهار کــرد: اکنون در دانشــگاه های قطب هر 
منطقه هم این نمونه گیری انجام می شود.امیری 
درباره نحوه انجــام نمونه گیری از فرد محتمل 
بیماری، بیان کــرد: درصورتی که هنوز عالئم 
پوســتی بیماری آشکار نشده باشد نمونه گیری 
حلقی از فرد مشــکوک گرفته می شــود ولی 
درصورتی که بثورات جلدی آشکار شده باشد، 
از زخم هم نمونه گیری انجام می شود تا بتوان با 
تشخیص آزمایشگاهی بیماران را شناسایی کرد 
که خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مثبتی از این 

بیماری در کشور شناسایی نشده است.

وزارت بهداشت:

 هیچ موردی از آبله میمونی در کشور شناسایی نشده است

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از راه اندازی مرکز تجاری 
ایران در قطر و همچنین آغاز فعالیت رایزن بازرگانی ایران در این کشور خبر 
داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر و رئیس کل 
ســازمان توسعه تجارت ایران، در نشست نخستین روز سفر بزرگ ترین هیات 
تجاری ایران شامل تجار و بازرگانان بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی متشکل 
از ۷۰ شرکت به قطر با اشاره به برنامه های این سازمان در زمینه پشتیبانی و 
حمایت از تجار و بازرگانان، از راه اندازی مرکز تجاری ایران در قطر و همچنین 
آغاز فعالیت رایزن بازرگانی ایران در این کشــور خبر داد.پیمان پاک افزود: در 
زمینه حمل و نقل و یارانه بار، مشوق های صادراتی تعیین شده و رییس جمهور 
نیز دســتور داده اند بخش عمده ای از این مشوق ها برای تجارت با کشورهای 
همســایه اختصاص یابد. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران 
ادامه داد: در سال جاری نیز به دنبال این هستیم که مشوق های صادراتی را از 
ابتدای سال مورد استفاده قرار دهیم. پیمان پاک افزود: صدور بیمه نامه از سوی 
صندوق ضمانت صادرات از دیگر مواردی است که توسط سازمان توسعه تجارت 
در حال پیگیری اســت.در ادامه این نشست علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو نیز 
بــا تاکید بر اینکه بازار قطر، بازاری بکــر و آماده برای حضور تجار و بازرگانان 
ایرانی اســت، از امضای سند پشــتیبانی از بخش خصوصی ایرانی و قطری با 
هدف توسعه همکاری های تجاری بین دو کشور خبر داد.محرابیان با بیان اینکه 
توسعه تجارت با کشورهای همســایه، یکی از مهمترین استراتژی های دولت 
اســت، اظهار کرد: در مدت استقرار دولت جدید، روابط اقتصادی با کشورهای 
همســایه ۴۵۰ درصد رشد داشته است که این رشد در سه ماه اخیر به ۹۰۰ 
درصد رسیده است.وزیر نیرو تاکید کرد: ایران و قطر روابط سیاسی بسیار خوبی 
دارند و مهمترین هدف دو کشور، پشتیبانی بخش خصوصی در توسعه روابط 
تجاری اســت.عدنان موسی پور، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر نیز 

در این نشســت با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه تجارت کشورمان، 
گفت: در اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر به دنبال این هستیم که یک الگوی 
ویژه از همکاری بخش دولتی و خصوصی در کشــور قطر ارائه کنیم.وی تاکید 
کرد: فعالیت تک تک بازرگانان و تجار ایرانی فراتر از مرزهای کشورمان، منجر 
به تقویت برند تجاری ایران می شود.در ادامه حمیدرضا دهقانی پوده، سفیر ج. ا. 
ایران در قطر با تاکید بر اینکه تجار و بازرگانان، نمایندگان حقیقی کشورمان در 
قطر هستند، گفت: دولت و وزارت خارجه ارتباط و اتصال تجار ایرانی و قطری 
را تســهیل خواهد کرد.مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور 
خارجه نیز در این نشست گفت: پس از سفر رییس جمهور کشورمان به قطر و 
سفر امیر قطر به تهران، انتظارات برای توسعه روابط تجاری افزایش یافته است 
و باید شاهد گسترش روابط تجاری دو کشور باشیم.وی افزود: بخش خصوصی 
باید روابط تجاری پایدار و استاندارد ایجاد کند و استانداردهای مربوطه را نیز به 
خوبی رعایت کند. پایداری و ثبات و تعهد به آنچه در قراردادها ذکر می شود، 
نکته مهمی است که باید در روابط تجاری مورد توجه باشد.سینا کلهر، معاون 
فرهنگی و توســعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست 
با اشــاره به ظرفیت های اقتصادی ورزش، اظهار کرد: برگزاری جام جهانی در 
منطقه فرصتی اســت که شاید تا سال ها تکرار نشود و تجار و بازرگانان ایرانی 
باید از این ظرفیت استفاده کنند.وی از فروش ۵۷۰۰ قطعه بلیت برای حضور 
ایرانیان در ســه مســابقه تیم ملی در جام جهانی خبــر داد و از تجار ایرانی 
خواســت ایده ها و پیشــنهادات خود برای آماده سازی هرچه بهتر تیم ملی را 
به وزارت ورزش ارائه دهند.گفتنی اســت پس از دیدار سران دو کشور ایران و 
قطر در دوحه و تهران و امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک، بزرگ ترین 
هیات تجاری ایران شــامل تجار و بازرگانان ایرانی روز یکشنبه ۱۵ خرداد ماه 

وارد قطر شد.

راه اندازی مرکز تجاری ایران در قطر 

معاون وزیر اقتصاد:

پرداخت یارانه نقدی تا چه زمانی ادامه دارد؟
وزارت اقتصاد اعالم کرد:

مالیات خانه های لوکس چقدر خواهد بود؟

سهام عدالت چند؟

وزارت اقتصاد پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه های لوکس را برای تصویب در هیئت وزیران 
به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داد.به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم مندرج در 
بند »ق« تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص نحوه محاسبه عوارض و مالیات 
واحدهای مســکونی و باغ ویالهای گران قیمت، نسبت به تهیه و ارائه پیش نویس آئین نامه اجرایی این بند 
از قانون جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران اقدام کرده است.مطابق بند »ق« تبصره ۶ ماده واحده قانون 

بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.....

ویتول: 

آمریکا چشم خود را به روی صادرات 
بیشتر نفت ایران خواهد بست

 ازسرگیری خرید و فروش غیرقانونی
 حواله خودرو!

گروسی: 

نمی خواهیم همکاری بین ایران و آژانس کاهش یابد
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سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه جهش 
جدید نگران کننده ای از کرونا به وجود نیامده است، گفت: البته 

احتمال اینکه سویه جدیدی از کرونا شکل بگیرد، وجود دارد.
به گزارش ایسنا، دکتر عباس شــیراوژن در این باره گفت: بر 
اســاس آنچه که رسما در آزمایشــگاه های کشور از سویه های 

کرونا به ثبت رسیده است، آخرین سویه موجود همان اُمیکرون 
اســت که شــکل غالبی دارد. بنابراین؛ سویه جدیدی از کرونا 
وجود نــدارد. تظاهرات بالینی بیماری که در برخی افراد خود 
را به صورت عالئم گوارشــی نشان می دهد ممکن است همان 
اُمیکــرون باشــد.او تاکید کرد: در دنیا هم فعال ســویه جدید 

نگران کننده ای وجود ندارد یعنی اکنون با بررســی کشورهای 
دیگر ســویه های جدیدی که نگرانی ایجاد کند حداقل تا یکی 
دو ماه آینده نداریم و امیدواریم این روند ادامه دار باشد.وی در 
عین حال با اشاره به اینکه احتمال اینکه سویه جدیدی از کرونا 

شکل بگیرد وجود دارد.

جهش جدیدی از کرونا 
به وجود نیامده است
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گزیده خبر

با صدور پیامی صورت گرفت؛
تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت 

حجت االسالم سید محمود دعایی

حضــرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشــت مبــارز قدیمی و یار دیرین 
امام بزرگوار حجت االســام ســیدمحمود دعائی را تسلیت گفتند.به گزارش 
خبرگزاری مهر، حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشــت مبارز قدیمی 

و یار دیرین امام بزرگوار حجت االسام سیدمحمود دعایی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقاب اسامی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشــت مبارز قدیمی و یار دیرین امام بزرگوار جناب حجت االسام آقای 
سیدمحمود دعایی رحمةاهلل علیه را به خاندان گرامی بویژه همسر و فرزندان 
مکّرم و نیز مجموعه ی بزرگ دوســتداران و همکاران ایشــان تسلیت عرض 
می کنم. ایشــان برخوردار از صفات نیک و پسندیده ئی بودند: صفا و سامت 
نفس، فروتنی و ساده زیستی، پاکدستی و قناعت، ارادت عمیق و راسخ به امام 
بزرگوار و انقاب و پایداری و وفا در دوستی و رفاقت. گذشته ی ایشان در عراق 
و ایران در دوران مبارزات هم فصل ُمشــِبع دیگری است که موجب رحمت و 
مغفرت الهی اســت ان شاءاهلل. از خداوند متعال تفضاتش را برای آن مرحوم 

مسألت می کنم.

سّیدعلی خامنه ای
1۶ خرداد 1401

آژانس ابزار سیاسی کاری غرب نشود
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفــت: بعید می دانم آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بخواهد با صدور قطعنامه ای علیه ایران با اعتبار 
خود بازی کند.محمود عباس زاده مشکینی سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تســنیم، درباره احتمال 
صدور قطعنامه علیه کشورمان در جلسه آینده شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، گفت: بعید می دانم آژانس بخواهد با صدور قطعنامه ای علیه ایران 
با اعتبار خود بازی کند خود غربی ها هم می دانند که صدور اینگونه قطعنامه ها 
علیه ایران الزام آور نیست.وی با بیان اینکه برخی کشورهای اروپایی با فشار البی 
صهیونیست آژانس بین المللی انرژی اتمی را به سمت خطرناکی سوق می دهند، 
افزود: اگر آژانس بخواهد قطعنامه ای علیه ایران صادر کند اعتبار خود را به آتش 
می کشد.نماینده مشکین شهر در مجلس با تاکید براینکه همکاری های جمهوری 
اسامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره بر اساس پروتکل ها بوده و 
هیچ کدام از کشورهای عضو NPT به میزان ایران همکاری های الزم را نداشته 
اســت، ادامه داد: اگر آژانس بخواهد ابزار سیاسی کاری غرب شود اعتبارش زیر 
سوال خواهد رفت و بعید می دانم مسئوالن این نهاد بین المللی بخواهند تاریخ 
مصرف آن را منقضی کنند.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با بیان اینکه اگر ذره ای عقانیت در مسئوالن آژانس باشد قطعنامه ای 
عیله کشورمان صادر نمی شــود، اظهار کرد: اگر آژانس بخواهد در روند برنامه 
صلح آمیز هســته ای کشورمان سیاســی کاری کند اوال اعتبار خود را به آتش 
کشــیده اســت و ثانیاً در روند مذاکرات وین اختال ایجاد می کند.عباس زاده 
مشــکینی با تاکید براینکه غربی ها می خواهند از طریق آژانس فشار مضاعفی 
بر ایران وارد کنند تا در مذاکرات هســته ای امتیازات بیشــتری دریافت کنند، 
عنوان کرد: این درحالی اســت که ایران در شرایطی نیست که در مذاکرات به 
غربی ها امتیاز بدهد امروز جمهوری اسامی ایران در حوزه مذاکرات هسته ای 
برگ های برنده زیادی در دست دارد.وی اضافه کرد: حتی پس از تصویب قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها دســتاورهای که از دســت رفته بود را نیز به 
دست آوردیم و امروز در مذاکرات دست برتر در اختیار ایران است البته این را 
هم باید متذکر شد که اگرچه مردم در سختی هستند اما از تحریم ها نیز عبور 
کرده ایم و کشور را بدون توجه به تحریم ها اداره می کنیم.نماینده مشکین شهر 
در مجلس با اشــاره به فشارهای البی صهیونیستی به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی برای تحت فشــار گذاشتن ایران، گفت: اخیراٌ مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به سرزمین های اشغالی سفری داشت که این موضوع نشانگر تاثیر 
البی صهیونیست بر این نهاد بین المللی است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه به آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد 
می کنم دفتر خود را  از وین  به اراضی اشــغالی انتقال دهد، اظهار کرد: رژیم 
کودک کش صهیونیستی که مظهر تروریسم دولتی است  با داشتن بیش از 200 
کاهک هسته ای هیچ گاه عضو NPT نبوده و زیر بار عضویت آن هم نمی رود اما 

امروز برای یک نهاد بین المللی تعیین تکلیف می کند.

علت تعویق سفر امیرعبداللهیان به ترکیه
یک خبرگزاری ترک اعام کرد: ســفر وزیر خارجه ایران 
به ترکیه که قرار بود امروز انجام شــود به تعویق افتاد.به 
گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری اخاص، سفر حسین 
امیرعبداللهیــان، وزیر امور خارجه ایران به آنکارا به زمان 
دیگری موکول شــده است.بر اســاس اطاعات به دست 
آمده از منابع دیپلماتیک این ســفر به دلیل هماهنگ نشــدن ساعت برنامه دیدار 

امیرعبداللهیان و مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه به تعویق افتاد.

نظارت مجلس قوی شود
  باید به دستگاه های اجرایی تلنگر

 جدی بزنیم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه الزم 
است نظارت های قوی و میدانی در دستور کار نمایندگان 
قــرار گیرد،گفت: مجلس باید بــا نظارت های خود تلنگر 
جدی به دســتگاه های اجرایی بزند.رحیم زارع در گفتگو 
با خبرنگار مهــر، درباره عملکرد مجلــس یازدهم در دو 
سال گذشته، گفت: نقطه قوت مجلس یازدهم، هماهنگی، وحدت و همدلی میان 
نمایندگان اســت و این مسئله یکی از مســائل مهم و برجسته این مجلس است.

وی بیان کرد: نمایندگان مجلس یازدهم تاکنون دغدغه های معیشتی و اقتصادی 
مردم را به خوبی پیگیری کردند. مجلس نسبت به مسائل روز به خوبی ورود کرده 
و راهکارهــای قانونــی و نظارتی الزم را در این زمینه مورد توجه قرار داده اســت.

نماینده مردم آباده در مجلس شــورای اسامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس 
یازدهم باید در دو ســال آینده مورد توجه قرار دهد، این است که نمایندگان باید 
بیشــتر روی بُعد نظارتی مجلس شورای اسامی متمرکز شوند.زارع ادامه داد: باید 
مجلس از ابزارهای نظارتی خود بیشــتر استفاده کنند و نظارت مجلس حتماً باید 
تقویت شــود.وی متذکر شد: معموالً در مجالس مختلف یکسری تحقیق و تفحص 
مطرح می شود و در نهایت هم بی نتیجه می ماند. نباید نظارت مجلس فقط در حد 
تحقیق و تفحص باقی بماند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی 
تاکید کرد: الزم است نظارت های قوی و میدانی در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. 
مجلــس باید با نظارت های خود تلنگر جدی به دســتگاه های اجرایی بزند تا آنان 
قوانین را به طور کامل و به درستی اجرا کنند.زارع با اشاره به اینکه مجلس یازدهم 
در حوزه محرومیت زدایی، رفع مشــکل آب و محیط زیست و کاهش فقر اقدامات 
ارزنده ای انجام داده است، گفت: مجلس همواره دغدغه حل مشکات مردم را داشته 
و به خوبی به این موضوعات ورود کرده اســت. اگر مصوبات مجلس درباره برخی از 
موضوعات به نتیجه نرســیده، به این دلیل است که مجلس یک روی سکه است و 

باید دستگاه های اجرایی هم مصوبات مجلس را به طور کامل و دقیق اجرا کنند.

از سوی مخبر؛
دو مصوبه برای اجرا ابالغ شد

معاون اول رئیس  جمهور دو مصوبه تعیین دو عضو هیئت مدیره منطقه آزاد ارس 
و تعیین فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال را 
برای اجرا اباغ کرد.به گزارش خبرگــزاری مهر،»محمد مخبر« معاون اول رئیس  
جمهور دو مصوبه تعیین دو عضو هیئت مدیره منطقه آزاد ارس و تعیین فهرســت 
و شاخص های مناطق و شهرســتان های غیربرخوردار از اشتغال را برای اجرا اباغ 
کرد.پیش از این، »مجید کیانی اســتیار« و »وحید شــقاقی شهری« به ترتیب به 
عنوان عضو موظف هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد 

تجاری - صنعتی ارس برای مدت سه سال تعیین شده بودند.

سخنگوی وزارت امور خارجه : گزارش آژانس را قبول نداریم

متناسببااقدامشورایحکام،پاسخمیدهیم
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: وزیر امور خارجه کشورمان اعام کردند که ما به هیچ وجه نه این گزارش و نه اقدام این سه کشور 
اروپایی به همراه آمریکا که برخاف دیپلماســی است را قبول نداریم.به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان در گفتگوی تلویزیونی، در خصوص برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و احتمال صدور 
قطعنامه علیه کشورمان، گفت: همانطور که می دانید نشست فصلی شورای حکام آژانس در حال برگزاری است و چند روزی نیز ادامه 
خواهد داشت. به صورت معمول دو موضوع پادمانی مربوط به ایران و گزارش اجرای برجام که به صورت فصلی ارائه می شود در دستورکار 
بوده است. البته موضوعات دیگری هم در دستورکار است.وی افزود: متاسفانه مدیرکل آژانس گزارشی را به صورت شتاب زده ارائه کرد که 
قبل از انتشار در پارلمان اروپا نیز همین موارد را قبًا یک بار دیگر گفته بود و اتفاقاً همان موقع، جمهوری اسامی ایران موضع گرفت 
و اعام کرد که با توجه به این که هنوز دور سوم رایزنی ها انجام نشده است، این جمع بندی مدیرکل در پارلمان اروپا حاکی از این است 
که انگار از قبل تصمیمی گرفته شده که گزارش جهت گیری خاصی را داشته باشد.سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: گفته 
شده این گزارش دقیق نیست و صریح و روشن گفتیم که این گزارش به تمامی اقدامات و پاسخ هایی که ایران با دقت و به صورت فنی 
ارائه کرده است، بی اعتناست و دقیق نیست.وی افزود: از پنجم مارس 2022 و نیمه اسفند تا امروز سه دور نشست داشتیم و یک بار 
هم به صورت مکتوب نظرات و پاسخ های خود را ارائه کردیم. البته این گزارش عاوه بر اینکه دقیق نیست و بی اعتنا به اقدامات ایران 
است، سعی دارد یک روایت شاذ و بعیدی را در خصوص برنامه های ما جا بیندازد که بیشتر بر اساس موارد ادعایی است که معلوم است 
رد پای رژیم جعلی صهیونیستی در آن وجود دارد.خطیب زاده تاکید کرد: وزیر امور خارجه کشورمان اعام کرده که ما به هیچ وجه نه 
این گزارش و نه اقدام این سه کشور اروپایی به همراه آمریکا که برخاف دیپلماسی و آنچه در جریان است تاش می کنند قطعنامه ای 
را ارائه کنند، را قبول نداریم. ما نه تنها این قطعنامه را سازنده نمی دانیم بلکه تصور ما این است که هم در مسیر کل همکاری های ما با 
آژانس و هم مذاکرات ما اثرات منفی خواهد داشت و بانیان این قطعنامه باید بدانند هر چقدر هم این قطعنامه را شکلی معرفی کنند از 
نظر ما مردود است.وی در ادامه گفت: از همه اعضای شورای حکام خواستیم مراقب نیات رژیم صهیونیستی و بانیان قطعنامه باشند و 

به این قطعنامه رای منفی دهند تا پنجره ای که ایران برای دیپلماسی ایجاد کرده در مسیر خودش باز بماند.

رئیس قــوه قضاییه با اشــاره بــه اتفاقی که 
در مراســم گرامیداشت ســالگرد ارتحال امام 
خمینــی)ره( در روز چهاردهم خرداد )هنگام 
سخنرانی حجت االســام و المسلمین حسن 
خمینی( رخ داد و با موضع گیری و نارضایتی رهبر انقاب همراه بود، گفت: با توجه به 
اینکه اتفاق رخ داده در روز ۱۴ خرداد در حرم مطهر امام راحل، مسبوق به سابقه است، 
از دستگاه اطاعاتی می خواهیم تا این موضوع را دنبال کنند.به گزارش ایسنا به نقل 
از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز )دوشنبه 
۱۶ خرداد( در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن  تبریک و تهنیت والدت 
با ســعادت حضرت علی بن موســی الرضا )ع( و دهه کرامت و گرامیداشت سالگرد 
ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی )ره( و همچنین قیام ۱۵ خرداد، اظهار کرد: امام 

راحل آموزش دیده مکتب قرآن و اسام ناب است لذا همانطور که اسام و قرآن زنده 
است، امام عظیم الشــأن ما نیز زنده است و زنده خواهند ماند.رئیس دستگاه قضا در 
ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و معرفتی حضرت امام خمینی)ره( که ایشان 
را متمایز از ســایر شخصیت های برجسته دنیا و جهان اسام در عصر حاضر می کند، 
بیان داشــت: حضرت امام خمینی)ره( برای خدا قیام کردند و از خود گذشــتند و به 
خدا پیوستند و در این مسیر الهی و نورانی با صداقت، صراحت، شجاعت، مردم داری، 
جهاد و دوراندیشــی، پیش رفتند و از چیزی غیر از خداوند نهراســیدند.   رئیس قوه 
قضاییه با تاکید بر اینکه حضرت امام خمینی)ره(، رضای خداوند را بر رضای دیگران 
مقدم شمردند و این رمز پیروزی این مرد الهی بود، گفت: امام عظیم الشأن ما قلب ها 
و دل ها را تسخیر کردند و هر انسان روشن ضمیر و پاک باخته ای در اقصی نقاط دنیا، 
شــیفته این مشــی و مرام و معرفت خداگونه و الهی حضرت امام)ره( شد.رئیس قوه 

قضاییه با بیــان اینکه همان اوصاف حضرت امام خمینی)ره( امروز در ولی امر زمان، 
مقام معظم رهبری نیز قابل مشــاهده اســت، تصریح کرد: علی رغم همه دشمنی ها، 
فتنه انگیزی هــا، جنگ های روانی و اقدامات ترکیبی که شــیاطین در داخل و خارج 
ترتیب می دهند اما نصرت خداوند و امام زمان)عج( همراه و شامل مقام معظم رهبری 
است و آزادگان و انسان های پاک سیرت در اقصی نقاط دنیا، شیفته بصیرت، شجاعت، 
زمان شناسی و دشمن شناسی معظم له هستند. محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز 
به »معاونت حقوقی« و »پژوهشگاه« قوه قضاییه دستور داد که نسبت به جمع بندی 
و تجزیه و تحلیل فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری در حوزه مسائل قضایی 
و حقوقی، برنامه مدونی را در دســتور کار قرار دهند تا این فرمایشات به مثابه چراغ 
راهنما و هدایتگری در گام دوم انقاب در دســتگاه قضایی به قانون، دســتورالعمل 
و رویه تبدیل شــوند. رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشــاره به اتفاقی که در مراســم 

گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( در روز چهاردهم خرداد در حرم 
مطهر امام راحل )هنگام سخنرانی حجت االسام و المسلمین حسن خمینی( رخ داد 
و با موضع گیری و نارضایتی رهبر معظم انقاب همراه بود، گفت: با توجه به اینکه اتفاق 
رخ داده در روز ۱۴ خرداد در حرم مطهر امام راحل، مسبوق به سابقه است، از دستگاه 
اطاعاتــی می خواهیم تا این موضوع را دنبال کنند؛ چنانچــه عده ای از روی غفلت 
مبادرت به چنین عملی می کنند باید متنبه شوند؛ همچنین چنانچه عده ای ناخواسته 
از ناحیه شیاطین تحریک می شوند، باید به این مساله توجه کنند؛ از سویی دیگر، اگر 
دســت های پشت پرده ای نیز وجود دارد که می خواهند اینگونه مراسم ملی و مهم ما 
را مخدوش کنند و ســوژه به دست دشمن بدهند، باید موضوع دنبال و تعقیب شود 
و اقدام مقتضی و متناســب صورت گیرد.  رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز 
شورای عالی قوه قضاییه، دستوراتی را در راستای رسیدگی دقیق و سریع درخصوص 
پرونده هایی که در استان خوزستان در رابطه با فروریختن ساختمان متروپل تشکیل 
شــده، صادر کرد؛ از جمله آنکه به معاون اول خود دستور داد موضوع را از این حیث 
که ممکن است رسیدگی به پرونده برخی افراد تحت تعقیب قرار گرفته در صاحیت 

تهران باشد، بررسی کند.

رئیس قوه قضاییه:

دستگاه اطالعاتی اتفاق رخ داده در مراسم چهاردهم خرداد را دنبال کند
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گزیده خبر
عباس فرج زاده در بازدید از کتابخانه شهدای سالمت:

 ضرورت هزینه نیم درصد سهم شهرداری
  در شهر صدرا تبدیل به مطالبه 

مردمی شده است
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی، ورزشی شهرداری 
صدرا و اعضای دبیرخانه پایتختی کتاب ایران در صدرا 
با حضور در کتابخانه شهدای سالمت در جریان فعالیت 
های این مرکز قرار گرفتند.در این بازدید که به منظور 
بررسی فعالیت ها و مشکالت کتابخانه شهدای سالمت 

شــهر صدرا برگزار شد، فرج زاده رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی 
شهرداری صدرا ضمن تشکر از فعالیت های انجام شده در مجموعه گفت: کتاب 
محور دانایی و کتابخانه کانون اجتماع و هدایت و آشــتی جامعه با کتاب است 
که رونق آن می تواند تاثیر زیادی بر وجوه مختلف شــهروندی و سبک زندگی 
داشته باشد.ایشان ضمن تشــکر از برنامه های فرهنگی متنوع پیرامون کتاب 
اظهار داشت: توسعه فعالیت های فرهنگی، تأمین امکانات کتابخانه، ارتقاء کمی 
و کیفــی مرکز، افزایش عناوین و تعداد کتاب های بــه روز و جذاب، برگزاری 
مســابقات و فعالیت های مرتبط به منظور جذب جوانان و نوجوانان به کتاب، 
انتظار شهروندان شهر صدراست که شهرداری و شورای اسالمی شهر صدرا نیز 
در این زمینه آمادگی هرگونه مشارکت دارند.وی جشنواره پایتختی کتاب ایران 
در صدرا و کســب عناوین شهر دوستدار و خالق کتاب را بستر ساز فعالیت در 
این حوزه اعالم کردند و بیان داشتند: امروز گسترش کتابخوانی در بین اصحاب 
فرهنگی شهر صدرا و هزینه کرد اعتبارات نیم درصد سهم شهرداری صدرا در 
شهر و رفع مشکالت کتابخانه فعلی تبدیل به مطالبه مردمی شده که امیدواریم 
با تشــکیل انجمن کتابخانه های عمومی شهر صدرا و تصویب بودجه و برنامه 
های مرتبط بخشی از این مشکالت با استفاده از اعتبارات موجود و همکاری و 

هم افزایی دستگاههای اجرایی برطرف گردد. 

با حکم وزیر علوم،تحقیقات و فناوري و برای دومین دوره پیاپی؛ 
انتصاب خلج طهرانی به عنوان عضو 

هیئت امنای دانشگاه هرمزگان
حســن خلج طهرانی، مدیرعامل منطقه ویژه ی اقتصادی خلیج فارس با حکم 
وزیر علوم،تحقیقات و فناوری برای چهار ســال دیگر به عضویت هیئت امنای 
دانشگاه هرمزگان درآمد.به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج 
فارس، »دکترمحمدعلی زلفی گل« وزیر علوم،تحقیقات  وفناوری در حکمی و 
بر اســاس بند »ب-۹« ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و با اســتناد به بند »ج« ماده ۱ قانون تشکیل هیئت امنای 
دانشگاه ها، »حســن خلج طهرانی« مدیرعامل منطقه ویژه ی اقتصادی خلیج 
فارس را برای چهار سال دیگر به عضویت هیئت امنای دانشگاه هرمزگان منصوب 
کرد.گفتنی است »مهدی دوستی« استاندار هرمزگان، »محمد آشوری« نماینده 
مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی، »منصور انبیا« رئیس دانشگاه علم و 
صنعت ایران، »هاشم نامور« مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس، »افشار 
فتح اللهی« مدیرعامل منطقه آزاد قشم و »امیرحسین آقاجانی« نماینده سازمان 
برنامه وبودجه کشــور، دیگر اعضای هیئت امنای دانشــگاه هرمزگان به حساب 
می آیند.شایان ذکر است پیشبرد برنامه های آموزش عالی در این دانشگاه مهم، 

رسالت هیئت امنا از سوی وزیر علوم معرفی شده است.

ساخت آثار فاخر حوزه ایثار و شهادت با 
همکاری صدا و سیمای مرکز گیالن

محمدپــور- گیــالن؛ ایــن تفاهــم نامه امــروز میــان مدیــران کل صدا و 
 ســیمای مرکز گیــالن و بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان امضا شــد.
بــه گزارش ایثــار گیــالن تفاهم نامــه ای برای تولیــد ۴ مســتند فاخر از 
 زندگینامه ۴ شــهید گیالنی از جمله استاندار شــهید، علی انصاری امضا شد.

باقر باقرزاده ، مدیرکل صدا و ســیمای گیالن در نشســت امضای این تفاهم 
نامــه با اشــاره به ضــرورت ترویج فرهنگ ایثــار و شــهادت در جامعه برای 
مقابلــه تهدیــدات داخلی و خارجــی گفت: گیــالن مهد ایثار و شــهادت، 
ازخودگذشــتگی و حماســه آفرینی در زمان هــای مختلف، به ویــژه دوران 
۸ ســال دفاع مقدس اســت و رســانه اســتانی تالش می کند بــا همکاری 
بنیاد شــهید و دیگر دســتگاه های فرهنگی، آثــار فاخری در حــوزه ایثار و 
 شــهادت، مبتنی بر روایــت صحیح متــن و پژوهش متعهدانــه تولید کند.

محمدرضا داوطلب ، مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران گیالن هم در این 
نشســت ، از حمایت صدا و ســیما در انتشار شایسته ســرود مردمی »سالم 
فرمانده« قدردانی کرد و گفت: ایجاد فضای حماسی و معنوی و بیان هنرمندانه 
زندگینامه شــهدای عزیز ، نقش بی بدیل صدا و سیما را در تولید آثار ماندگار 

را نشان می دهد.

سهام عدالت چند؟
ارزش واقعی سهام عدالت 
روزهای  تاثیــر  تحــت 
نوســانی و نزولــی بازار 
به حدود  نسبت  سرمایه 
یک ماه قبل نزولی بوده 
و به حــدود ۱۲ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومان )با 
اولیــه ۴۹۲ هزار  ارزش 
است. رســیده  تومانی( 

به گزارش ایسنا، پس از 
عدالت،  سهام  آزادسازی 
مشموالن این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
کرده بودند، می توانند با مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش واقعی 
ســهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند. این ارزش یکسان نیست و 
تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشــی یا کاهشی می شود. برای مثال، ارزش 
واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفند سال 
۱۳۹۹، ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشــت، در حالی که قیمت 
این ســهام در ۱۶ تیرماه ســال ۱۴۰۰ تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
کاهش یافته بود. سهامی که در روزهای نخستین آزادسازی سهام عدالت 
یعنی اردیبهشــت  ماه و خرداد ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان 
قیمت داشت.در این راســتا، در یازدهم مهرماه سال گذشته ارزش واقعی 
ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ 
هــزار تومان و در ۲۸ آبان ماه حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت 
داشــت. اما روند نزولی در بورس باعث کاهش این ارزش شد. به طوریکه 
ارزش واقعی ســهام عدالت به ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در ۲۹ بهمن 
ماه ســال گذشته، ۱۰ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان قیمت داشت.اما در نهم 
فروردین ماه ســال جدید ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار 
تومانی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان بود که با توجه به صعود بازار، در 
اواخر فروردین این رقم به حدود  ۱۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان رسید. تا 
۱۸ اردیبهشــت افزایش ارزش سهام عدالت ادامه داشت و به ۱۲ میلیون 
و ۷۶۳ هزار تومان هم رســید. اما دوباره روزهای پرنوسان بازار روی ارزش 
سهام عدالت نیز تاثیر گذاشت و طبق آخرین آمار مربوط به ۱۰ خردادماه، 
ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی، ۱۲ میلیون و 
۵۸۰ هزار تومان بود.البته همچنان امکان فروش این سهام برای مشموالن 
وجود ندارد و این افراد همچنان باید منتظر تصمیم مسئوالن برای تعیین 
تکلیف ســهام عدالت باشند. بر این اساس مجید عشقی در آخرین اظهار 
نظر خود در مورد سهام عدالت اعالم کرده بود که نحوه فروش سهام عدالت 
در ســال ۱۳۹۹ با ایرادات جدی مواجه بود، اکنون در شورای عالی بورس 
و کارگروهی که به عنوان زیرمجموعه این شورا فعال است، در حال بررسی 
شیوه فروش سهام عدالت هستیم تا آن را به مرحله نهایی برسانیم. طبق 
فرمایشات رهبر معظم انقالب در ابالغیه سهام عدالت، اصل بر این است تا 
مردم از سهام عدالت خود به عنوان دارایی آینده دار نگه داری کنند.افرادی 
که در ســال  ۱۳۹۹ اقدام به فروش سهام عدالت خود نکردند و آن را در 
اختیار دارند، کسب سود سالیانه خوبی کسب کردند که این سود در سال 
۱۴۰۱ به طور حتم بیشــتر خواهد شد و این منافع به صورت بلندمدت در 
اختیار مردم قرار می گیرد. فراهم شدن بسترهای الزم برای فروش یک باره 
سهام عدالت توسط سهامداران، ضمن ایجاد زیان مشموالن سهام عدالت، 
سبب ایجاد هیجان شدید در کلیت بازار سرمایه می شود؛ بنابراین تصمیم 
بر این اســت تا روشی درنظر گرفته شــود که مردم آن را به عنوان دارایی 
نزد خود نگه دارند و آن را به فروش نرسانند.با توجه به تصمیم اتخاذشده 
بعد از مصوبه شــورای عالی بورس، فروش سهام عدالت به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم باز خواهد شد، اما اکنون نمی توان زمان دقیقی را برای آغاز 

فروش سهام عدالت اعالم کرد.

معاون وزیر اقتصاد:

پرداخت یارانه نقدی تا چه زمانی ادامه دارد؟
پرداخت نقدی یارانه همچنان انجام می شــود و در ماه های 
آتی اگر موضوع کاالبرگ به هر دلیلی پیاده سازی نشود، این 
روش پرداخت نقدی ادامه خواهد داشــت.به گزارش باشگاه 
خرنگاران جوان، محمدمهدی ســبحانیان گفت: اگر قرار به 
پرداخت کاالبرگ باشــد، یارانه ها در قالــب اعتبار خرید به 
کارت هــای افراد پرداخت می شــود که بر اســاس آن مردم 
می توانند در سوپرمارکت ها، فروشگاه ها و مغازه ها از آن اعتبار 
خرید اســتفاده کنند.در پرداخت نقــدی فرد می تواند یارانه 
را بــرای هر مصرفی از جمله ســینما و پارک انجام دهد، اما 
حاکمیت اعتقاد دارد تا افراد بتوانند با این منابع مایحتاج سفره 
خودشان را تأمین کنند و به همین جهت از کاالبرگ استفاده 
می کند.به گفته او، آنچه دولت در قانون بودجه توسط مجلس 
مکلف به انجام شــده، پرداخت یارانه هــا از طریق کاالبرگ 
الکترونیکی است. انجام این کار مستلزم زیرساخت های الزم 
در کل کشــور بوده و عماًل انجام فوری آن میســر نبود، در 
نتیجه تصمیم گرفته شــد طی دو ماه نخست سال، پرداخت 

نقــدی صورت بگیرد و به محض اینکه زیرســاخت های الزم 
آماده شــد و ســایر مالحظاتی که می تواند موردتوجه قرار 
گیرد، تصمیم درباره تداوم این شــیوه یا اختصاص کاالبرگ 
الکترونیکی اتخاذ خواهد شد.سبحانیان گفت: هیچ تغییری در 
مبلغ و افرادی که یارانه دریافت می کنند اتفاق نخواهد افتاد. 
همان افرادی که تا به امروز یارانه دریافت کرده اند و کســانی 
که بر اساس تقاضا، به فهرست یارانه بگیران اضافه می شوند، 
مشــمول دریافت کاالبرگ خواهند شد. عزم دولت این است 
که کمترین تفاوت و تغییری در شیوه خرید مردم اتفاق بیفتد 
و رضایت خاطر مردم از این  جهت فراهم شــود. همچنین تا 
به امروز هیچ بحثی در هیچ محفلی درباره تغییر یارانه بنزین 
مطرح نشده است.اردیبهشت امسال، دولت برای تغییر نحوه 
پرداخت ارز ترجیحی به کاالهای اساســی تصمیم گرفت تا 
یارانه پرداختی از واردکننده به مصرف کننده برسد. بنابراین، 

مبلغ یارانه پرداختی افزایش پیدا کرد.

معــاون وزیر کار گفت: بیــش از ۶۰۰ 
بازنشستگی  صندوق های  در  شــرکت 
کشــوری داریم کــه ایــن وزارتخانه 
ســهام دار آن هاســت.به گزارش مهر، 
احمــد خانی نــوذری در همایش یک 
روزه شــرکت های برتــر صندوق های 
بازنشســتگی تابعــه وزارت کار، اظهار 
کرد: در کشــور بالغ بــر ۱۸ صندوق 
بازنشســتگی وجود دارد که شامل سه 
صندوق بزرگ مقیاس هستند که شامل 
تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و 
نیروهای مسلح اســت که بیش از ۹۰ 
درصد افراد بیمه شده کشور را پوشش 
می دهند. در مجموع ۷۰ درصد جمعیت 
کشور زیر پوشش ۱۸ صندوق قرار دارند 
و حــدود ۳۰ درصد افراد تاکنون تحت 
پوشــش صندوق های بازنشستگی قرار 
وزیر  اقتصادی  امــور  نگرفته اند.معاون 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
بسیاری از صندوق های بازنشستگی در 
ایفای تعهدات قانونی نسبت به ذی نفعان 
خود دچار مشکل هستند، گفت: چهار 
تا پنج صندوق متکی به بودجه دولتی 
هســتند. از سال ۱۳۹۳ تاکنون بودجه 
دولت برای کمــک به صندوق ها از ۳۰ 
هزار میلیارد تومان به ۲۱۷ هزار میلیارد 

تومان رســید که این امر نشانگر رشد 
وابستگی صندوق ها به دولت است.خانی 
نوذری ادامه داد: بیشــتر صندوق های 
بازنشستگی باالی ۳۰ سال عمر دارند 
که در این میان صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روســتاییان و عشایر جوان 
محسوب می شود.معاون امور اقتصادی 
وزارت مردم با اشاره به اینکه در آینده 
نزدیــک بحرانــی در صندوق ها وجود 
خواهد داشت، گفت: روز به روز بر حجم 
مصارف در صندوق ها افزوده می شــود 
و منابــع کاهش می یابــد، در این باره 
باید برنامه ریزی ویژه ای انجام شود.وی 
بیان کرد: به واسطه مشکالت متعدد در 
اقتصاد کشور سهم بنگاه های اقتصادی 
در ایفای تعهدات صندوق ها کم بوده و 
بنگاه ها و شرکت های اقتصادی وضعیت 
خوبی ندارنــد. در همین راســتا باید 
اقداماتی انجام شود تا با بهبود وضعیت 
شرکت ها، ســهم صندوق ها رشد پیدا 
کند.خانی نوذری با تأکید بر حفظ قدرت 
خرید بازنشستگان، گفت: سالخوردگی 
جمعیت و تعداد مستمری بگیران رو به 
افزایش اســت و باید یک تصویر دقیق 
از نظام بنگاه داری در صندوق ها داشته 
باشــیم.وی خاطرنشــان کرد: شرایط 

بنگاه داری در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به تفکیک اســتان ها، حجم 
شرکت ها و بنگاه ها بررسی شده است.

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعی با بیان اینکه بنگاه های 
اقتصادی به سه شیوه به این وزارتخانه 
به ارث رســیده است، گفت: بخشی از 
شرکت ها و بنگاه ها سرمایه گذاری های 
جدید هستند، بخشی رد دیون دولت 
در واگذاری بنگاه ها و بخشی نیز بابت 
بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده 
که به تملک صندوق ها درآمده اســت.

وی تأکید کرد: بیش از ۶۰۰ شــرکت 
در صندوق های بازنشســتگی کشوری 
داریــم که ایــن وزارتخانه ســهام دار 
آن هاســت که بالغ بر ۴۰۰ شرکت به 
صورت کنتــرل مدیریتــی در اختیار 
وزارت قرار گرفته که این شــرکت ها ۸ 
درصد تولید ناخالص داخلی کشــور را 
در اختیار دارند.خانی نوذری گفت: این 
وزارتخانه در ۳۲ درصد بنگاه ها حضور 
مدیریتی، ۴۴ درصد حضور کنترلی و 
۲۴ درصد حضــور غیرمدیریتی دارد.

معــاون امور اقتصــادی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خاطرنشــان کرد: 
اقتصادی  و شــرکت های  بنگاه ها  این 

در ۳۵ حــوزه صنعت ســرمایه گذاری 
کرده اند که بر اســاس اطالعات ســال 
۱۳۹۹، ســرمایه ثبتی در شرکت های 
کنتــرل مدیریتی ۷۵ هــزار میلیارد 
تومان بوده اســت. در سال ۱۴۰۰ نیز 
شاهد افزایش ســرمایه شستا و بانک 
رفــاه کارگــران بوده ایم.خانی نوذری 
گفت: ســازمان تأمیــن اجتماعی در 
۳۷۴ شرکت کنترل مدیریتی، صندوق 
بازنشســتگی کشوری در ۱۷۰ شرکت 
و در پنــج هولدینگ، صنــدوق بیمه 
و  روســتاییان  اجتماعی کشــاورزان، 
عشایر در ۴۵ شــرکت، صندوق فوالد 
در ۳۵ شــرکت و صندوق آینده ساز در 
سهام  ساختمانی  سرمایه گذاری  حوزه 
دار است.وی خاطرنشــان کرد: تالش 
کردیم سامانه ای پایشــی از اطالعات 
کنیم  راه اندازی  اقتصــادی  بنگاه های 
تا از ایــن طریق بر صندوق ها مدیریت 
داشــته باشــیم که این امر به عدالت 
سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور 

کمک خواهد کرد.

هشدار معاون وزیر کار درباره کمبود منابع 
صندوق های بازنشستگی

رئیس ســازمان امور مالیاتی با بیــان »حداقلی برای 
مالیات ها تعیین شــده است و از ســوی دیگر سقف 
افزایش را ۳برابر این حداقــل تعیین کردیم«، گفت: 
نسبت به سال گذشته همه ضرایب مالیاتی مربوط به 
اصناف نصف شده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم، »داوود منظور« رئیس سازمان امور 
مالیاتــی در خصوص گالیه اصنــاف در مورد افزایش 
شدید مالیات ها براساس اطالعات دریافتی سازمان از 
دســتگاه های کارتخوان )بعضاً تا ۱۰۸ برابر( گفت: ما 
برای هر کدام از مؤدیان، یک سقف سه برابری نسبت 
به حداقل تعیین شده در نظر گرفتیم، به طور مثال اگر 
کسی در گذشــته ۲۵ میلیون تومان مالیات پرداخت 
می کرده است، براســاس تراکنش ها، اطالعات فروش 
و خریــدی که ما از مؤدی در ســامانه ها ثبت کردیم، 
حداکثر مالیات مؤدی برابر ۷۵ میلیون تومان خواهد 
شد.وی در ادامه گفت: براساس جلسه ای که با اصناف 
داشتیم و گالیه هایی که بیان شد، اصالحاتی در سامانه 
ســازمان امور مالیاتی طی چند روز اخیر انجام شده 
است. طی روز گذشــته ۱۰۰ هزار نفر را داشتیم که 

مالیات های خود را پرداخت کردند.رئیس سازمان امور 
مالیاتی تأکید کرد: افزایش شدید تشخیص مالیات ها 
کــه طی روزهای ابتدایی رخ داد، به این دلیل بود که 
ما سقفی برای رشــد مالیات ها تعیین نکرده بودیم و 
تمام تراکنش ها را مبنای محاسبات قرار دادیم. هرچند 
رئیس اتــاق اصناف نیز ذکر کرد که »کســب وکار و 
خریدوفروش انجام شــده است اما آمادگی نداریم که 
ناگهان به جای یک میلیون تومان، پنجاه میلیون تومان 
مالیات پرداخت کنیم.«وی گفت: به روی تراکنش های 

بانکی مالیات دریافت نمی کنیم، به این معنا که شما 
ممکن اســت پولی به کسی داده باشید، چک کشیده 
باشــید یا قرضی داشته باشــید، در نتیجه ما اصاًل بر 
عملیات تراکنش بانکی مالیات محاســبه نمی کنیم، 
آنچه مبنا قرار گرفته اســت ورودی به دســتگاه های 
کارتخوان اســت. واریز به کارتخوان به معنای فروش 
و درآمد اســت.منظور با بیان اینکه »بــا وجود این، 
برای آنکه مراعات اصنــاف را کنیم و بتوانیم رضایت 
مؤدیــان را نیز تأمین کنیم بــرای افزایش مالیات ها 
ســقف تعیین کردیم«، گفت: حداقلی برای مالیات ها 
تعیین شــده است و از ســوی دیگر سقف افزایش را 
سه برابر این حداقل تعیین کردیم، کسانی که اعتراضی 
در این خصوص دارند می توانند اظهارنامه ارائه کنند.

وی در خصوص ضرایب مالیاتی اصناف گفت: نســبت 
به سال گذشته همه ضرایب نصف شده است. به روی 
مالیات ها نیز برای همه مؤدیان ســقف تعیین شــده 
اســت تا مالیات ها از یک ضریبی بیشتر افزایش پیدا 
نکند. مؤدیان می توانند وارد ســامانه شوند و اطالعات 

را مجدداً بررسی کنند.

تعیین سقف ۳برابری برای افزایش مالیات مؤدیان

وزارت اقتصــاد پیش نویس آیین نامه اجرایی 
قانون مالیــات بر خانه های لوکــس را برای 
تصویب در هیئت وزیران به کمیسیون اقتصاد 
دولــت ارائه داد.به گزارش مهــر، وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی در اجرای حکم مندرج در بند »ق« تبصره ۶ ماده واحده قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص نحوه محاسبه عوارض و مالیات واحدهای 
مســکونی و باغ ویالهای گران قیمت، نسبت به تهیه و ارائه پیش نویس آئین نامه 
اجرایی این بند از قانون جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران اقدام کرده اســت.

مطابق بند »ق« تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در سال 
۱۴۰۱ واحدهای مســکونی و باغ ویالهایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان 
بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال باشــد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان »دو 

در هزار« می شــوند.این مالیات برعهده شخصی اســت که در ابتدای سال ۱۴۰۱ 
مالک واحدهای مسکونی و باغ ویالهای مذکور باشد.همچنین به موجب این بند از 
قانون، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی های مشمول 
و ارزش به قیمــت روز آنها از طریق اطالعات مالکیت امالک در حوزه اماکن را که 
توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور و شهرداری ها در اختیارش قرار می گیرد، حداکثر تا پایان خرداد ماه 
سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند.

همه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات ساالنه 
مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویالهای تحت تملک خود و افراد تحت 
تکفــل را حداکثر تا پایان بهمن ماه ســال ۱۴۰۱ پرداخت کنند.ثبت نقل و انتقال 
امالکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شــده، قبل از پرداخت بدهی 

مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است 
و متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم اخیر بند یاد شده، با هدف افزایش درآمدهای 
مالیاتی دولت و حرکت در جهت گســترش عدالت مالیاتی، توزیع ثروت و کاهش 
وابســتگی به درآمدهای نفتی به عنوان منبع درآمدی پر ریسک در شرایط فعلی، 
نســبت به تهیه و ارائه پیش نویس آئین نامه اجرایی مربوط را جهت ســیر مراحل 
بررسی و تصویب در هیئت وزیران، اقدام کرده است.شایان ذکر است، پیشنهاد یاد 
شــده هم اکنون در کمیســیون اقتصاد دولت مراحل بررسی کارشناسی را سپری 
می کند.تکرار ۳ باره قانون مالیات بر خانه های گران قیمت در قوانین بودجه سنواتی 
در حالی کلید خورده که ســید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر 
اردیبهشت امسال در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان حاضر در نشست کمیسیون 
اقتصــادی مجلس در خصوص اخذ مالیات از خانه هــای لوکس، با بیان اینکه این 
موضوع به عنوان یکی از تکالیف بودجه ای در ســال ۱۳۹۹ اصوالً اجرا نشــد، اظهار 
کرد: در نیمه اول سال ۱۴۰۰ نیز نه تنها این تکلیف اجرایی نشد، بلکه حتی آئین نامه 
مربوط به آن هم تدوین نشــد که از عدم اراده دولت قبلــی برای اجرای این قانون 

حکایت داشــت.وی اعالم کرد: بالفاصله پس از شروع به کار ما در وزارت اقتصاد در 
نیمه دوم ســال ۱۴۰۰، به سرعت آئین نامه مذکور را تدوین و در اواخر آذرماه، پس 
از تصویب در هیات وزیران به دســتگاه های اجرایی ابالغ کردیم.وزیر اقتصاد گفت: 
ابتدا باید وزارت راه و شهرســازی نسبت به شــناخت خانه های لوکس اقدام کند، 
ســپس ما در مقام وصول مالیات از آنها برآییم، ضمن اینکه یکی از مشکالت مهم 
وزارت اقتصــاد، فقدان ضمانت اجرا برای این قانون اســت.خاندوزی افزود: در حال 
حاضر عماًل تا صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده، قصد خرید و فروش نداشته و 
ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمی توانیم از وی مالیات بگیریم؛ 
یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشــته باشد، ابزاری برای وصول نداریم.
به گفته برخی کارشناســان اقتصادی، احتماالً همین دیدگاه وزیر اقتصاد نسبت به 
نبود ضمانت اجرایی این قانون سبب شده تا در پیش نویس آئین نامه اجرایی قانون 
مالیات بر خانه های لوکس، الزام سازمان امور مالیاتی به اطالع رسانی مالیات متعلقه 
به مالکان این خانه ها برای نخستین بار قید شده است. هر چند که به نظر می رسد 
اطالع رســانی صرف، کفایت نداشته باشــد.به گفته این کارشناسان، می بایست در 

قانون مذکور که اتفاقاً پایه مالیاتی مناسبی است،

وزارت اقتصاد اعالم کرد:

مالیات خانه های لوکس چقدر خواهد بود؟

آگهی انتشار اخطار افراز
خواهان : فریده رضایی به آدرس : کرج دولت آباد انتهای خیابان ابوسعید پالک 416

خوانده: آقای رضا معصومی به آدرس: کرج مهرویال بزرگمهر غربی پالک 936 واحد 7
با عنایت به اینکه خانم فریده رضایی مالک مشاعی پالک ثبتی 15487 فرعی از 170 اصلی بهموجب 
درخواست شمره 3/54853 دستور مورخ 1401/12/14 تقاضای افراز سهمی خود را از این  اداره نموده 
و روز سه شنبه مورخ 1401/03/31 ساعت 11 صبح برای بازدید از محل وقوع ملک تعیین گردیده لذا 
با عنایت به مراتب فوق و در اجرای ماده 18 آیین نامه اجرایی اسناد رسمی الزم االجرا اخطار افراز یک 
نوبت در روزنامه رسمی جهت ابالغ آگهی می گردد تا خواهان و خواندگان در تاریخ مذکور در این اداره 
و یا در محل وقوع ملک جهت بازدید از محل حضور و در صورت عدم حضور مخاطبین این اداره وفق 

مقررات به وظیفه قاونی خود عمل می نماید.
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج )785/ف(
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گزیده خبر

مهندس آرش آریانژاد با سردار علی آزادی 
دیدار کرد

طی نشستی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان به همراه مدیران حراست 
و روابط عمومی با فرمانده نیروی انتظامی استان، دیدار کردند.به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس آریانژاد در این نشست ضمن 
قدردانی از تعامل خوب مجموعه نیروی انتظامی استان، اظهار داشت: مجموعه 
فرماندهی و پرســنل خدوم انتظامی استان در حفاظت و حراست از منابع آب و 
احاریم آن همواره یاور و همراه این شرکت، ادارات تابعه استان و ذینفعان بوده اند 
و جــا دارد از تالش های اثرگذار و جهادی این عزیــزان تقدیر نمایم.وی افزود: 
با همکاری نیروی انتظامی شهرســتان ها در اجرای احکام و دستورات قضائی، 
توانســته ایم اقدامات قابل قبول و محسوســی در زمینه ی پیشگیری، کنترل و 
برخــورد با بهــره برداری های غیرمجاز و حفاظت از منابع آب های ســطحی و 
زیرزمینی در ســطح استان، انجام دهیم .مهندس آریانژاد به مسائل و مشکالت 
مرتبط با حفاظت فیزیکی از ســدهای استان نیز اشاره و عنوان کرد: از آنجا که 
غالباً ســدهای این استان جهت تأمین آب شرب شــهروندان احداث شده اند، 
لــذا می طلبد تا با بهره گیری از توان، تجربه و تخصص مجموعه نیروی انتظامی 
کردســتان، از این منابع آبی به شایســته ترین شکل ممکن حراست و حفاظت 

گردد و این شرکت هم آمادگی کامل خود را در این خصوص اعالم می دارد.

پروژه احداث مخزن ذخیره و شبکه توزیع آب 
 دو روستای ایالم در آستانه بهره برداری 

قرار دارد
صبــح اقتصاد_، معاون امور عمرانی فرماندار ایــالم بهمراه مدیر آب و فاضالب 
شهرســتان، از پروژه های ایجاد مخزن ذخیره و لوله کشی آب شرب روستاهای 
مرزی« بوالحســن« و »چم سارد« از توابع بخش مرکزی ایالم بازدید نمودند.به 
گزارش روابط عمومی آبفای اســتان ایالم، مدیر امور آبفای شهرستان ایالم در 
این بازدید با اشــاره به مشخصات فنی این پروژه ها، اظهار داشت: طرح ابرسانی 
روستای »بوالحسن« شــامل احداث مخزن ۳۰ متر مکعبی و شبکه توزیع آب 
بطول ۷۰۰ متر اجرا و بهره برداری رسیده است.فتح اله محمدی افزود: همچنین 
عملیات لوله کشــی روستای »چم ســارد« بطور ۵۰۰ متر بطور  کامل انجام و 
ســاخت مخزن ۱۵ متر مکعبی آن با پیشرفت ۳۰ درصد در حال اجرا است.وی 
عنوان کرد: اعتبار این پروژه ها از محل اعتبارات ارزش افزوده تامین که با افتتاح 
آنها هر دو روستا به تعداد 2۰ خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار می 
شوند.معاون امور عمرانی فرمانداری ایالم نیز در ادامه از تالش ها و اقدامات خوب 

آبفای شهرستان در راستای اجرای طرح های آبرسانی تقدیر کرد.

مشعل گاز در ۹ روستای سوادکوه روشن شد
سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: طی آئینی پروژه 
گازرســانی به ۹ روســتای منطقه ولوپی شهرســتان 
ســوادکوه مورد بهره برداری قرار گرفت.قاســم مایلی 
رستمی با اشــاره به سختی گازرسانی به این روستاها 
بدلیل شــرایط جغرافیایی، اظهار کرد: برای عملیاتی 
شدن این پروژه  ۱۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.سرپرست شرکت گاز 
مازندران افزود: با گازدار شــدن این روســتاها  در مجموع ۹۰۰ خانوار از نعمت 
گاز برخوردار شدند.دکتر مایلی رســتمی تصریح کرد: مردم روستاها و مناطق 
دورافتاده استان حق دارند از نعمت گاز بهره مند شوند و قدردان خدمات نظام 
اسالمی باشند.وی افزود: گازرسانی به این مناطق عالوه بر ایجاد رفاه و آسایش 
بیشتر ســاکنان، در حفظ و نگهداری از منابع طبیعی نیز تاثیر بسزایی خواهد 

داشت.

مدیر دفتر مدیریت مصرف  برق اصفهان
شهروندان سرویس وسایل سرمایشی را به 

سرویس کاران مجاز بسپارند
 با اشــاره به فرارســیدن فصل گرما و اســتفاده از وســایل سرمایشــی، الزم 
اســت شــهروندان برای حفظ جان و ســالمتی خــود، نکات ایمنــی مربوط 
بــه کولر هــای آبی را بداننــد و رعایــت کنند.مهندس مرســل صالحی مدیر 
دفتــر مدیریت مصرف  بــرق اصفهلــن گفت :شــاید راه انــدازی کولرهای 
 آبی کار ســاده ای به نظر برســد؛ امــا در واقع با جان افراد در ارتباط اســت .
 وی در ادامه افزود : نصب و راه اندازی کولر باید از سوی سرویس کار مجاز انجام گیرد.

مهنــدس صالحی مدیر دفتر مدیریت مصرف برق با اشــاره به فرهنگ ســازی 
و اطالع رســانی در مصــرف برق خاطرنشــان کــرد: بر اســاس مصوبه هیات 
وزیــران ادارات دولتــی و غیردولتــی موظف اند ۳۰ درصد در ســاعات اداری 
 و 6۰ درصــد بعــد از ســاعات اداری مصــرف برق خــود را کاهــش دهند .

وی بابیان اینکه  تمام ســازمانها باید توجه ویژه ای نسبت به این دستور العمل 
داشته باشــند گفت : شــهرداری اصفهان یکی از مشترکین عمومی با مصرف 
زیاد اســت که ســال قبل، بیش از نیم میلیارد تومــان از مجموع پاداش هایی 
 کــه بــه کم مصرف ها تعلــق می گرفت به شــهرداری اصفهان پرداخت شــد.

رییس اداره گاز منطقه دو گرگان: 
جلسه بررسی نتایج آزمون IOP در گاز 

گلستان برگزار شد
جلسه تشریح  نتایج آزمون IOP  با حضور مدیر عامل 
و رؤسای واحد های ستادی  شرکت گاز استان گلستان 
و همچنین متولیان حفاظت کاتدیک  ادارات گازرسانی 
در دو نوبــت صبح و بعد از ظهر برگزار شــد.قربانعلی  
منوچهریان رئیــس اداره گاز منطقــه دو گرگان  در 
خصوص جلســه تشریح گزارشــات این آزمون و نتایج کسب شده آن گفت:در 
نشستی که به همین منظور تشکیل شد گزارش و  نتایج عملیات آزمون IOP و 
همچنین نظارت دقیق گروه کاتدیک مرکز استان در زمان مناسب پیمان پروژه 
توســط مدیرعامل  شرکت ایکا پارس   بصورت مطلوبی ارایه  و از هماهنگی به 
انجام آمده بابت اجرای پروژه به عنوان پروژه پایلوت در ســطح اســتان آزمون 
IOPتقدیر وتشکر نمود. در این جلسه همچنین مدیر عامل  شرکت گاز استان  
گلستان   با تقدیر از متولیان اجرای پروژه فوق  و همچنین از شرکت ایکا پارس 
، اتمام ونتایج گزارشــات آزمون  IOPگرگان را از پروژه های موفق و نتایج عالی 
در سطح کشــور بیان نموده و همچنین لزوم رفع ایرادات شبکه گرگان  وحل 
مشکالت مرتبط  را از اولویت مهم واحد بهره برداری برشمرد.علی طالبی با اشاره 
به اینکه با گذشــت  بیش از ۳۵ سال از اجرای  شبکه های دفنی  گاز استان و 
متعاقبا قدیمی شدن شبکه های گاز استان اظهار داشت:  با توجه به نتایج ارزنده 

ای که از آزمون عملیات شهر گرگان اخذ شده  ،الزم است.

درصورت همکاری با توزیع برق استان:
برق کشاورزی مشترکان کرمانشاهی 

مجانی شد
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: برق 
مشترکان بخش کشاورزی در استان کرمانشاه، به منظور قدردانی 
و جبران زحمات و همکاری کشــاورزان در مدیریت مصرف برق، 
در فصل تابســتان امسال رایگان شــد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، مهندس محمد مرادی 
مدیرعامل این شرکت بیان کرد: تجربه سال های اخیر در مدیریت 
مصرف برق نشان داده بخش کشاورزی نقش مهمی در اجری این 
برنامه ها دارند و لذا به منظور قدردانی و جبران زحمات و همکاری 
کشاورزان در مدیریت مصرف برق در تابستان سال ۱۴۰۱، امکان 
بهره مندی مشــترکان بخش کشاورزی از برق رایگان در صورت 
همکاری با صنعت برق فراهم شــده اســت.وی افزود: با توجه به 
ضرورت اســتفاده از ظرفیت شــهروندان در تحقــق برنامه های 
مدیریت مصرف، شــرایط در نظر گرفته به گونه ای است که کلیه 
کشــاورزان می توانند با استفاده نکردن از برق چاه های کشاورزی 
به مدت پنج ســاعت در بازه زمانی ۱2 ظهــر تا ۱۸ عصر)که در 
تفاهمنامه همکاری درج می شــود( و انتقال زمان آبیاری به دیگر 

ساعات، در بقیه ساعات شبانه روز از برق رایگان استفاده کنند.
وی ادامــه داد: آبیاری نکردن در ســاعات گرم روز، یکی از اصول 
علمی کشــاورزی است چرا که در این ســاعات به دلیل گرمای 
هوا و تبخیر زیاد، ضمن اتالف منابع آب و انرژی، باعث آسیب به 

گیاهان نیز می شود.

در قالب تور رسانه ای یک روزه؛
خبرنگاران قم از تأسیسات آب و 

فاضالب قم بازدید کردند
خبرنگاران اســتان قم در قالب تور رسانه ای، آموزشی یک روزه  از 
ســد ۱۵ خرداد و برخی از تأسیســات آب و فاضالب استان قم 
بازدیــد کردند.به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان قم،  خبرنگاران و اصحاب رسانه قم در قالب تور رسانه ای 
یک روزه از مرکز کنترل از راه دور تأسیسات آب و فاضالب، مرکز 
کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضالب، سد ۱۵ خرداد، نیروگاه 
برقابــی و تصفیه خانه آب قم در ۸۰ کیلومتری این شــهر بازدید 
کردند و از نزدیــک در جریان نحوه فعالیت های این واحدها قرار 
گرفتند.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان قم در حاشیه 
این تور رسانه ای با اشاره به نقش مهم رسانه ها در توسعه یافتگی 
یک جامعه گفت: رســانه ها می توانند در نهادینه کردن فرهنگ 
صرفه جویی و اســتفاده بهینه از آب در جامعه نقش بسزایی ایفا 
کنند.وی اثرگذاری رســانه ها در حوزه های مختلف را مورد تأکید 
قرار داد و اظهار داشــت: اگر رســانه ها نقش و رسالت خود را به 
درســتی انجام دهند می توانند منجر به رفع برخی از مســائل و 
مشکالت جامعه شوند.حسن بختیاری با بیان اینکه تأمین آب در 
مجموعه شــهر قم از دغدغه های اساسی است، تصریح کرد: همه 
مســئوالن و مردم با این موضوع درگیر هستند و این موضوع در 
تابســتان حساسیت بیشتری دارد و امسال نیز با توجه به کاهش 

بارش ها شاهد محدودیت آبی بیشتری هستیم.

ویتول: 

آمریکا چشم خود را به روی صادرات بیشتر نفت ایران خواهد بست
گروه بازرگانی نفت ویتول اعالم کرد آمریکا حتی بدون توافق 
هسته ای ممکن اســت اجازه دهد نفت بیشتری از ایران به 
بازارهای جهانی وارد شود.به گزارش ایسنا، ویتول که بزرگترین 
شرکت بازرگانی نفت مستقل جهان است، اعالم کرد واشنگتن 
با نزدیک شــدن انتخابات میــان دوره ای و ضرورت کاهش 
قیمت بنزین، ممکن اســت چشم خود را به روی نفتی که از 
ایران صادر می شود، ببندد.بر اساس گزارش بلومبرگ، مایک 
مولر، مدیر امور آســیایی گروه ویتول در پادکستی که توسط 
گروه تحقیقاتی گلف اینتلیجنس مستقر در دوبی تهیه شد، 
گفت: عمو سام ممکن است اجازه دهد نفت بیشتری از سوی 
ایران صادر شود. واشنگتن درباره این تحلیل هنوز اظهارنظری 
نکرده است.مذاکرات میان ایران و قدرتهای جهان برای احیای 
احیای توافق هسته ای سال 2۰۱۵، از مارس پیشرفتی نداشته 
است.به گفته تحلیلگران انرژی، ایران با وجود تحریمها، امسال 
صادرات نفت را افزایش داده است و عمده این نفت به مقصد 
چین می رود. احیای توافق هسته ای، عرضه نفت به بازارهای 
بین المللی را ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشــکه در روز افزایش 

مــی دهد که برای تاثیرگذاری روی قیمتها کافی خواهد بود.
بانک بارکلیز روز دوشنبه پیش بینی خود از قیمت نفت را با 
اشاره به ادامه اختالل عرضه روسیه درپی تحریمهای اتحادیه 
اروپا به میزان ۱۱ دالر در هر بشکه باال برد و اکنون انتظار دارد 
میانگین قیمت هر بشــکه نفت برنت امسال و سال آینده به 
۱۱۱ دالر و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به ۱۰۸ دالر می 
رســد.ین بانک انگلیسی اعالم کرد تولید نفت روسیه تا پایان 
سال 2۰22 به میزان ۱.۵ میلیون بشکه در روز رشد می کند 
و انتظار ندارد ذخایر در مدت مورد اشــاره، عادی شوند.سران 
اتحادیه اروپا هفته گذشته با کاهش واردات نفت از روسیه به 
میزان ۹۰ درصد تا پایان سال میالدی جاری موافقت کردند. 
اروپا مقصد نیمی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی روسیه 
پیش از جنگ در اوکراین بود.سیتی ریسرچ هم روز دوشنبه 
با اشاره به طوالنی شدن مذاکرات هسته ای و به تاخیر افتادن 
بازگشــت نفت ایران به بازار، پیش بینی خود از قیمت نفت 

را باالتر برد.

شرکت نفتی اِنی ایتالیا و رپسول اسپانیا ممکن است از ماه میالدی آینده صادرات 
نفت ونزوئال به اروپا را برای جبران ممنوعیت واردات از روسیه آغاز کنند.به گزارش 
ایسنا، پنج منبع آگاه با افشای این خبر، به رویترز اعالم کردند برنامه سواپ نفت 
در برابر بدهی که دو سال پیش با تشدید تحریم های واشنگتن علیه ونزوئال متوقف 
شــده بود، از سرگرفته می شود.یکی از این منابع آگاه گفت: حجم نفتی که اِنی و 
رپسول دریافت خواهند کرد، زیاد نیست و تاثیر آن بر قیمت های نفت جهانی مالیم 
خواهد بود. اما چراغ ســبز واشنگتن برای ازسرگیری جریان نفت ونزوئال به اروپا، 
یک حمایت نمادین برای نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال خواهد بود.وزارت 
خارجه آمریکا به این دو شــرکت اجازه داد صادرات نفت ونزوئال را از ســر بگیرند. 
دولت بایدن امیدوار است نفت ونزوئال کمک کند اروپا وابستگی به نفت روسیه را 
قطع کند و بخشی از محموله های نفتی ونزوئال را از مسیر چین به اروپا تغییر دهد. 
هدف دیگر آمریکا، وادار کردن دولت مادورو به ازسرگیری مذاکرات با اپوزیسیون 
ونزوئال است.یک منبع آگاه گفت: شرکت های اِنی و رپسول که جوینت ونچرهایی 
با شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئال دارند، می توانند روی این محموله های نفتی 
برای تسویه بدهی های پرداخت نشــده و سود آنها حساب کنند.یک شرط اصلی 
موافقت آمریکا با ازســرگیری برنامه سواپ نفت ونزوئال، این بود که نفت دریافت 

شده باید به اروپا برود و نمی تواند جای دیگری فروخته شود.واشنگتن معتقد است 
برخــالف فروش فعلی نفت ونزوئال به چین، شــرکت PDVSA از نظر مالی از این 
معامالت بدون پول با اِنی و رپســول سود نمی برد. چین از تحریم های غربی علیه 
روسیه حمایت نکرده و با وجود درخواست های آمریکا، به خرید نفت و گاز از روسیه 
ادامه می دهد.موافقت آمریکا با صادرات نفت ونزوئال توسط اِنی و رپسول ماه گذشته 
صورت گرفته بود اما جزئیات و محدودیت های فروش مجدد، پیش از این گزارش 
  ONGC نشــده بود.واشنگتن به شرکت نفتی آمریکایی شورون، شرکت نفت و گاز
هند و مورل اند پرام فرانسه که نزد وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا برای 
موافقت با دریافت نفت ونزوئال در برابر میلیاردها دالر بدهی انباشــته، البی کرده 
بودند، اجازه مشابه را نداد.این پنج شرکت برنامه سواپ نفت در برابر بدهی را اواسط 
ســال 2۰2۰ در پی تشدید تحریمهای آمریکا علیه ونزوئال از سوی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور وقت آمریکا، متوقف کــرده بودند.دولت بایدن مذاکرات با مقامات 
ونزوئال را در عالی ترین رده در مارس برگزار کرد و ونزوئال دو نفر از ۱۰ شــهروند 
آمریکایی زندانی در این کشور را آزاد کرد و قول داد مذاکرات انتخابات با اپوزیسیون 
را ازسربگیرد اما مادورو هنوز تاریخی برای بازگشت به میز مذاکره مشخص نکرده 
است.واشنگتن تاکید کرده است که تسهیل بیشتر تحریم ها علیه ونزوئال، مشروط 

به تغییرات دموکراتیک در این کشور خواهد بود.دولت بایدن ماه گذشته به شورون 
که بزرگترین شرکت نفتی فعال در ونزوئالست، اجازه داد با دولت مادورو و شرکت 
PDVSA درباره فعالیت های آتی در ونزوئال مذاکره کند.بر اســاس گزارش رویترز، 
منابــع آگاه گفتند: همان زمان، وزارت خارجــه آمریکا محرمانه نامه هایی به اِنی و 
رپسول فرستاد و به این دو شرکت اعالم کرد اگر آنها توافقهای سواپ نفت در برابر 

بدهی را ازسربگیرند.

چراغ سبز آمریکا برای صادرات نفت ونزوئال به اروپا
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گزیده خبر

در راستای تعامالت منطقه ای انجام شد:
دیدار  مدیرعامل و معاونین فوالد هرمزگان با 

مدیرکل گمرکات استان هرمزگان
در راســتای تداوم افزایش تعامالت منطقه ای فوالد هرمزگان با ســازمان ها و 
ادارات ذینفع خود، با حضور مدیرعامل فوالد هرمزگان و مدیرکل گمرکات استان 
هرمزگان مشــکالت رویه های گمرکی حوزه صادرات و ترانزیت بررسی شد.در 
این دیدار دکتر معروف خانی مدیر عامل شــرکت فوالد هرمزگان ضمن تقدیر 
از همکاری های گمرکات اســتان در کاهش موانع، تعامالت بیشتر با گمرک را 
خواستار شد. وی با اشاره به اینکه نیمی از فعالیت های گمرکی کشور در استان 
هرمزگان انجام می پذیرد، نقش گمرکات اســتان هرمزگان در تولید را کلیدی 
خواند و گفت: همکاری و تعامل فوالد هرمزگان و گمرکات استان می تواند باعث 
افزایش تولید و اشــتغال آفرینی در استان هرمزگان شود. معروفخانی در ادامه  
تاکید کرد: فوالد هرمزگان  به دنبال دریافت تسهیالت جدید  از گمرکات استان 
و تعامالت بیشتر است.مدیرعامل فوالد هرمزگان در این دیدار پیشنهاد صادرات 
و ترانزیت داخلی بین گمرک شهید رجایی و گمرک منطقه ویژه صنایع معدنی 
و فلزی خلیج فارس را  مطرح کرد. ســعیدی مدیرکل گمرک شــهید رجایی و 
سرپرســت گمرکات استان هرمزگان نیز گفت: نگاه ما به حوزه تولید و صنعت 
فراتر از یک ســخن اســت و اجازه نخواهیم داد بخشنامه های خلق الساعه در  

تولید خالء ایجاد کند.

از دی ماه سال گذشته تا به امروز رقم خورد
کاهش ۷۶ درصدی خودروهای متوقع در 

نمایندگی های ایران خودرو
مدیرعامل ایساکو از کاهش ۷۶ درصدی خودروهای متوقع و کاهش ۴۶ درصدی 
خودروهای متوقف در شبکه خدمات پس از فروش گروه صنعتی ایران خودرو به 
دلیل برنامه ریزی تامین به موقع قطعات در کم تر از پنج ماه خبر داد.ایکوپرس- 
بابک ســالجقه با بیان این که، از بهمن ماه سال گذشته، رویکردهای نوینی در 
حوزه افزایش رضایت مشتریان در حال اجراست، گفت: روند کاهشی خودروهای 
متوقف و متوقع ادامه دارد و در آینده نزدیک، به صفر خواهد رســید.وی ادامه 
داد: در تازه ترین ارزیابی های شــاخص رضایت مشــتریان در فروردین ۱۴۰۱ با 
افزایش ۱۰ واحدی، امتیاز ۷۹۳ کسب شده در صورتی که این عدد در فروردین 
ماه ســال گذشته ۷۸۳ بوده است.مدیرعامل ایساکو افزود: در حال حاضر درصد 
خودروهای برگشتی به شبکه خدمات پس از فروش با ایراد یکسان کاهش ۴۸ 
درصدی داشــته که نشان از شناســایی نقاط بهبود و اجرای برنامه های ارتقای 
کیفیت برای حذف ایرادات یکســان خودروها بوده است.سالجقه از افزایش ۵۰ 
درصدی اجرای برنامه های آموزشــی به کارکنان شبکه خدمات پس از فروش 
در ماه هــای اخیر خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت دانش و تخصص کارکنان، 
رشته خدمات پس از فروش خودروهای سبک در آموزش و پرورش اضافه شده 
و پیش بینی می شــود ۲۰۰ دانشجو در این رشته پذیرش شوند.وی خودکفایی 
ساخت ابزارهای مخصوص محصوالت ایران خودرو را از رویکردهای مهم ایساکو 
در کاهش هزینه خدمات پس از فروش دانست و گفت: این اقدام کاهش هزینه 

۱۲.۷ میلیارد تومانی را رقم زده است.

مدیرعامل سایپا در نشست با اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد سایپا یدک:
 اصالح ساختارها باعث جهش تولید

 خواهد شد
مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا ضمن بازدید از شرکت سایپایدک از نزدیک 
در جریان فعالیت های این شرکت قرار گرفت و در نشستی با مدیرعامل، اعضای 
هیات مدیره و مدیران ارشد سازمان خدمات پس از فروش سایپا نکاتی در جهت 
بهبود روند خدمات دهی به مشتریان بیان کرد.به گزارش سایپانیوز، محمدعلی 
تیموری گفت: در زمان ورودم به سایپا وضعیت تولید گروه مناسب نبود و صرفا 
۲۰ درصد تولیدات به صورت مستقیم تجاری و عرضه می شد. از طرفی بدهی 
به قطعه ســازان بسیار زیاد بود و پرداختی به آنها به ۱۸۰ روز رسیده و شرایط 
ســختی برای زنجیره تامین رقم زده بود و این موضوع با توجه به اینکه در ماه 
های پایانی ســال قرار داشتیم وضعیت را ســخت تر کرده بود.مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا افزود : عالوه بر این حدود ۸۷ هزار خودرو شامل خودروهای 
ناقص و خارج از گارانتی هم در پارکینگ ها وجود داشت که با همت و همکاری 
همه کارکنان توانستیم در پایان سال با نرخ عبور مستقیم ۳۹ درصد، خودروهای 
ناقص پارکینگ ها را نیز به حدود ۴۳ هزار دســتگاه کاهش دهیم.او با اشاره به 
اینکه تولید امسال را با شرایط خوبی آغاز کردیم و عبور مستقیم به بیش از ۹۰ 
درصد رسیده که در ۱۰ سال اخیر این رقم در سایپا بی سابقه بوده است، گفت: 
خوشبختانه در دو ماه ابتدایی سال جاری ۹۴ هزار خودرو تولید و روانه بازار شده 
که تولید متوسط روزانه به  ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ دستگاه رسیده و امیدواریم تا خرداد 
ماه ماه ظرفیت تولید را به ۲ هزار دستگاه در روز برسانیم.تیموری گفت: از ابتدای 
حضور، تولید اقتصادی را در دســتور کار قرار دادیم و بر اساس برنامه در شش 
ماهه اول تولید محصوالت پرزیان را کاهش خواهیم داد و در شش ماهه دوم به 
تولید سود ده خواهیم رسید تا بتوانیم نقدینگی شرکت را افزایش دهیم.او با بیان 
اینکه اصالح ساختار را بر اساس نظام مدیریتی ۵s آغاز و دنبال می کنیم گفت: 
موضوع تغییر ساختارها بسیار مهم است و اگر محقق شود جهش تولید محقق 
خواهد شد و بر همین اساس در اولین گام ۵s اصالح ساختار )structure( را 
در ســایپا دنبال می کنیم که در حوزه تولید، مهندسی و کیفیت با نگاه تقویت 
و توســعه ای و در حوزه پشتیبانی و ستادی متناسب سازی اجرا خواهد شد و 
شرکت های گروه هم باید این رویه را دنبال کنند.تیموری دومین گام را در نظام 

۵s بازنگری در سیستم )system( با نگاه به ساختار جدید دانست.

اوضاع تسویه بدهی برقی و گازی توسط بغداد

 آیا کیفیت سوخت صادراتی به افغانستان پایین است؟
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
گفت: کیفیت سوخت ارسالی به این کشور مطابق استانداردهای 
مدنظر افغانســتان است، هرچند ممکن است برخی محموله ها 
هم اســتانداردهای این کشــور را پاس نکنند و محموله دچار 
مشــکل شود.ســیدحمید حســینی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصــادی ایلنا، دربــاره میزان و کیفیت ســوخت صادراتی به 
افغانستان اظهار داشت: متاسفانه آمار دقیقی از میزان صادرات 
فراورده های نفتی به کشــورهای همســایه نداریم چون توسط 
افراد مختلف و ترانزیت از کشــورهای مختلف صورت می گیرد، 
بنابراین به آســانی نمی توان تفکیک کرد.وی افزود: اکنون هم 
بنزین و گازوئیل شــرکت پاالیــش و پخش و هم مقدار زیادی 
بنزیــن مینی ریفاینری هــا تولیــد و صادر می شــود و بعضی 
پتروپاالیشگاه ها مثل نوری، بوعلی، شازند و اصفهان هم فراروده 
تولید و به افغانستان صادرات دارند و از طرفی از کشورهای دیگر 
هم ترانزیت می شــود و اخیرا هم از کشور عراق به عنوان روغن 

محموله ای شبیه بنزین به افغانستان صادر می شود. 

میزان صادرات بنزین و گازوئیل به افغانستان
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
میزان صادرات گازوئیل را به افغانســتان حدود ۱۰۰ هزار تن و 

بنزین را ۲ تا ۳ برابر این رقم عنوان کرد.

کیفیت سوخت پایین است؟
وی درباره کیفیت ســوخت ارســالی به این کشــور نیز گفت: 
کیفیت ســوخت ارســالی به این کشــور مطابق استانداردهای 
مدنظر افغانستان اســت، هرچند ممکن است برخی محموله ها 
هم اســتانداردهای این کشــور را پاس نکنند و محموله دچار 
مشکل شود. حســینی توضیح داد: دولت جدید افغانستان بعد 
از استقرار در مرز ماهیرود که به فروارده های سوختی اختصاص 
داشــت  و عمده اتومبیل ها از این مرز وارد افغانستان می شدند، 
محدودیت هایی اعمال و اعالم کرد که محموله ها نباید در گمرک 
ایران کامیون به کامیون شــوند، کامیون هــای ایرانی باید وارد 

افغانستان شوند، چون اعتقاد داشتند در این جابجایی ها تخلفاتی 
صورت می گیرد، ضمنا به آزمایشگاهی که توسط هندی ها اداره 
شــده و نمونه گیری می کرد، اتهاماتی وارد شد، بنابراین طالبان 
فاکتورهای اســتاندارد را افزایش دادند، بــه همین دلیل تعداد 
زیادی از کامیون ها در مرز ماهیرود یا گمرک افغانستان متوقف 
شــدند و ماه ها بین تجار افغان و گمرک این کشور درگیری بود 
و نهایتا بیشــتر محموله ها ترخیص شد و محموله هایی هم که 
کیفیت پایینی داشــتند جریمه پرداخت کردند.وی تاکید کرد: 
اخیرا تولیدکنندگان ایران کاال را مطابق اســتاندارد این کشور 
را ارســال می کنند، اما ممکن اســت چند محموله هم به دلیل 
مباحث آزمایشگاهی و یا هر دلیل دیگر با مشکل مواجه شود اما 

خللی در روابط نفتی ایران و افغانستان ایجاد نمی کند.

افغان ها پول را پرداخت می کنند؟
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی 

درباره پرداخت پول سوخت صادراتی نیز گفت: تجار افغانستان 
بــار را از درب کارخانه منتقل می کننــد و پول را نقد پرداخت 
می کنند، بعضا خودشان سیستم حمل و نقل دارند و در رابطه با 

پرداخت پول مشکلی وجود ندارد.

کابل با کدام کشورها مرواده نفتی دارد؟
وی همچنین به مبادی واردات سوخت افغانستان اشاره و تصریح 
کرد: در حال حاضر این کشور از مسیر ترکمنستان، ازبکستان و 
پاکستان واردات فراورده دارد اما بخش عمده سوخت این کشور 

از کانال ایران وارد می شود. 

مشکل گازوئیل حل شد
حســینی بیان داشت: در خصوص گازوئیل نیز باتوجه به اینکه 
ســال گذشــته در تحویل فراورده های صادراتی به افغانستان 
دچار مشــکل شــدیم و افغان ها گالیه مند بودند، شورای عالی 

امنیــت ملی مجوز ترانزیت ۳ ماهــه را داد که هنوز ادامه دارد 
و از نخجوان، ترکمنســتان و عراق نیز محموله ها به این کشور 

ترانزیت می شوند.

قیمت ها چگونه است؟
وی درباره قیمت بنزین صادراتی به افغانســتان اظهار داشــت: 
ســوخت صادراتی به این کشــور مطابق قیمت های جهانی و 
بازار و بر مبنای قیمت نفت اســت و فروشنده ایرانی و خریدار 
افغان توافق می کنند، فعال قیمت ها پایین تر از نرخ جهانی است 
و باتوجه به اینکه تولیدکنندگان ایرانی هم با قیمت مناســب 
خوراک را دریافت می کنند، می توانند با ســایر رقبا رقابت کند، 
البته مشــکالتی بابت فراوره های روســی به بازار ایجاد شد که 

اکنون این چالش ها کمتر شده است.

همچنان سوخت قاچاق می شود؟
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
درباره قاچاق سوخت گفت: باتوجه به گستردگی مرز و اختالف 
قیمتی که داریم به کشــورهای افغانســتان و پاکستان قاچاق 
سوخت صورت می گیرد، در هر حال بخشی از پول مواد مخدر 
به نحوی با قیمت سوبســیدی ســوخت در ایران به افغاستان 

برمی گردد اما میزان آن مشخص نیست.

اوضاع تسویه بدهی برقی و گازی توسط بغداد
وی در ادامه درباره کاهش صادرات گاز به عراق نیز خاطرنشان 
کرد: عراق ســال گذشته پول واکســن ایران را پرداخت کرد، 
همچنین پول بخشی از کاالهای مورد نیاز ایران را که خریداری 
شده بود، پرداخت کرد اما این ارقام باتوجه به حجم گاز صادراتی 
به هیچ وجه پاسخگو نیست.حسینی افزود: دولت و وزارت نیروی 
عراق اعالم می کنند پول برق و گاز پرداخت می شــود، اما این 
 TBI بدان معنا نیست که پول به دست ایران می رسد، پول را در
ســپرده گذاری می کنند و ما همچنان بابت انتقال پول مشکل 

داریم. 

در حالیکه هنوز یــک هفته از اعالم 
نتایــج طرح فروش خــودرو در قالب 
ســامانه تخصیص یکپارچه نگذشته، 
فــروش غیرقانونی حوالــه خودروها 
در سایت ها آغاز شــده است! این در 
حالی اســت که قرار بود با یکپارچه 
شــدن فروش و عرضه  خودرو، نقش 
دالالن و ســودجویان کمرنگ  شود.

به گزارش ایســنا، دالالن بازار خودرو 
تنها چنــد روز پس اعالم نتایج اولین 
دوره طرح فروش یکپارچه تخصیص 
خودرو، برای خرید و فروش حواله ها 
دســت به کار شــدند. این در حالی 
اســت که یکی از شرایط قید شده در 
این طــرح، ممنوعیت واگذاری حواله 
خرید خودرو به غیر ذکر شــده است.
تــا پیش از آنکه فــروش و تخصیص 
خودرو به شــیوه یکپارچــه و تحت 
نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( و ســازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان در بیاید، 
در طرح هــای قبلی که توســط خود 
خودروســازان برگزار می شــد، حتی 
افرادی کــه توان مالی بــرای خرید 
خودرو نداشــتند، به سبب جذابیت 
باالی شــرکت در ایــن بخت آزمایی، 
شــانس خود را امتحــان و اقدام به 
ثبت نام می کردند که در صورت برنده 
شدن، به هر دلیل اگر نمی خواستند 
خودرو را تحویل بگیرنــد، حواله  آن 
را به صــورت غیرقانونی می فروختند. 
عمده این افراد در قرعه کشی شرکت 
می کردند و برنده هم می شــدند، اما 
چــون پول کافی بــرای تکمیل وجه 
نداشــتند اقدام به فروش حواله خود 
می کردنــد. از این طریق فروشــنده 
حواله چند میلیــون تومان به جیب 
می زد و خریــدار حواله هم در نهایت 

صاحب خودرو صفر کیلومتر با قیمتی 
کمی بیشــتر از کارخانــه اما خیلی 
پایین تر از بازار آزاد می شد.زمانی که 
وزارت صمت طرح فروش و تخصیص 
خودرو در قالب ســامانه یکپارچه و با 
نظارت خــود را به میان آورد، یکی از 
اهدافش در جهت شــفافیت، حذف 
همین خرید و فروش حواله ها و حذف 
دالل ها و واســطه ها بود، اما آنچه که 
دوباره دیده می شــود، داغ شدن بازار 
خرید و فروش حواله هاســت. ضمن 
اینکه به سبب اینکه تمامی خودروها 
به صورت ســند آزاد تحویل خواهند 
شــد و قرار نیست ســند آن در رهن 
بماند،  باقــی  خودروســاز  شــرکت 
کار بــرای خریداران و فروشــندگان 
حوالــه راحت تــر هم شــده اســت.

طبق قوانین، خریــد و فروش حواله 
خــودرو قانونی نیســت و در صورتی 
که ایــن اتفاق رخ دهد، خودروســاز 
اجــازه ابطال قرارداد فــروش را دارد. 
از ســوی دیگر باتوجه به اینکه برخی 
دفترخانه های اسناد رسمی )پیش از 
راه اندازی ســامانه تخصیص یکپارچه 

خودرو( بــرای خرید و فــروش این 
حواله هــا وکالت نامه صادر می کردند، 
معاون اســناد ســازمان ثبت اسناد و 
امالک کشــور همان موقع اعالم کرد 
که »دفاتر اسناد رسمی اجازه خرید و 
فروش خودروهای حواله ای را ندارند و 
چنانچه دفترخانه ای اقدام به این کار 
کند، طبق قانون با آن برخورد خواهد 
شــد«؛ با این حال اما از تب وتاب این 
بازار کاســته نشده است.در این رابطه 
تعدادی از برندگان طرح اخیر فروش 
یکپارچه که قصد دارند حواله خودرو 
خود را بفروشند، ابراز کرده اند به سبب 
اینکه نمی توانند تا روز سه شنبه )۱۷ 
خرداد مــاه/ آخرین مهلت واریز وجه 
خودرو( اقدام به تامین وجه کنند، از 
دریافت خودرو منصرف شده  و درصدد 
فروش حواله خود برآمده اند.بررسی ها 
نشــان می دهد که تعــداد زیادی از 
این حواله ها در فضای مجازی آگهی 
می شوند. پژو ۲۰۶ و  ۲۰۷ و دناپالس 
)پیش فــروش( در ردیف خودروهای 
پرطرفدارنــد و حواله ایــن خودروها 
جزو حواله های پرفروش است. قیمت 

این حواله ها بســته به موعد تحویل و 
نوع خودرو متفاوت بوده اما متوســط 
قیمــت آنها بین ۳۰ تــا ۶۵ میلیون 

تومان است.

توزیع رانــت و دالل بازی ها همچنان 
ادامه دارد...

خریــد و فــروش حوالــه خودروهــا 
نشــان می دهد علیرغــم اینکه یکی 
از بزرگترین اهــداف وزارت صمت از 
ایجاد چنین ســامانه ای، حذف دالالن 
و تخصیص خودرو بــه مصرف کننده 
واقعی بوده است، اما همچنان خودرو 
بــه مصرف کننده واقعی نمی رســد و 
برخی افــراد با ثبت نام و شــرکت در 
قرعه کشی، بدون پرداخت هیچ وجهی، 
درآمد چنــد میلیون تومانی کســب 
می کنند. به نظر می رسد ریشه اصلی 
این موضوع همچنــان اختالف باالی 
قیمت خودرو در بازار آزاد نســبت به 
کارخانه  اســت. برخی خوش شانس ها 
که در قرعه شکی برنده می شوند، وجه 
خودرو را واریز و آن را تحویل می گیرند 
تا از آن اســتفاده کنند یــا در بازار به 
قیمت  آزاد بفروشند. از آن سو بسیاری 
هم ثبت نام می کننــد و پس از برنده 
شدن در قرعه کشی، حواله آن را چند 
میلیون تومان می فروشند.همچنین با 
توجه به اینکه شرایط جدید فروش و 
محدودیت های ثبت نام تغییر چندانی 
نسبت به شیوه های فروش قبلی ندارد 
و تغییری در نحوه قرعه کشی و توزیع 
ایجاد نشــده، بعید به نظر می رسد که 
طرح جدید هم بتواند چاره ساز مشکل 
باشــد. اینها در حالی است که وزارت 
صمت بارها اعالم کرده که با برنامه های 
درنظر گرفته شده قرار است قرعه کشی 

خودروها به مرور حذف شود.

ازسرگیری خرید و فروش 
غیرقانونی حواله خودرو!

نتایــج یــک پژوهش 
که  می دهــد  نشــان 
قیمــت دو قلم کاالی 
خوراکی در اردیبهشت 
ماه امسال نسبت به ماه 
قبل بیش از ۱۰ درصد رشد داشته و روغن مایع، شکر و قند 
ســه کاالیی است که بیشترین تغییر قیمت را داشته اند.به 
گزارش ایسنا، تامین غذا و خوراکی همواره یکی از نیازهای 
اولیه بشر بوده و بر این اساس هرچه قیمت اقالم غذایی در 
بازار افزایش یابد، همچنان تقاضا نســبت به آن وجود دارد 
چرا که حیات انســانها به این دسته کاالها وابسته است به 
همین دلیل کوچکترین افزایش یا تغییر قیمتی در بازار اقالم 

مصرفی غذایی بر زندگی آحاد مختلف جامعه اثر می گذارد 
و معیشت آنها را تحت شعاع قرار می دهد.مرکز برنامه ریزی 
و اطالعات راهبــردی وزارت کار با توجه به اهمیت موضوع 
رفاه و معیشت، گزارشی درخصوص تحلیل آماری تغییرات 
قیمت اقالم خوراکی درخانوارهای شــهری ارائه کرده است 
که می تواند در برنامه ریزی و تصمیم ســازی و تحلیل های 
تخصصی مفید و مثمرثمر واقع شود.بر اساس گزارش مرکز 
برنامه ریزی و اطالعات راهبــردی وزارت کار، قیمت برخی 
اقالم خوراکی طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل 
از آن به گونه ای بوده است که در ۲ قلم از کاالهای منتخب 
تغییرات بیش از ۱۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت 
در کاالهای منتخب مربــوط به روغن مایع با ۲۲.۳ درصد، 

شکر با ۱۰.۳ درصد و قند با ۹.۴ درصد است.البته در ۴ قلم 
از کاالهای منتخب تغییرات منفی بوده و بیشترین کاهش 
قیمت مربوط به گوجه فرنگی، خیار،  ســیب زمینی و موز 

بوده است.

سه کاالیی که بیشترین تغییر قیمت را در اردیبهشت 
داشتند

همچنین مقایسه متوسط قیمت اقالم خوراکی در اردیبهشت 
ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکی ازآن است که 
۴ قلم از کاالهای منتخب با تغییر قیمت بیش از ۱۰۰ درصد 
همراه بوده اند به نحوی که بیشترین افزایش قیمت شامل 
حال سیب زمینی، برنج ایرانی درجه یک، رب گوجه فرنگی 

و گوجه فرنگی شده است.البته طی این مدت، سه قلم کاال 
شامل چای خارجی بســته ای، موز و گوشت گوسفندی با 

کمترین افزایش قیمت روبه رو بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس نتایج این گزارش، بررسی نمودار 
قیمــت اقالم منتخب در مقایســه با روند تغییــرات آن با 
حدود مطلوب، هشــدار و بحرانی قیمتها نشان می دهد در 
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱، متوسط قیمت حدود ۸۷.۵ درصد 
اقالم منتخب شــامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی 
درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، 
پنیر ایرانی پاســتوریزه، تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، 
روغن مایع، موز، پرتقال، ســیب، خیار، گوجه فرنگی، سیب 
زمینی، لوبیا چیتی، عدس، قند، شــکر، رب گوجه فرنگی و 
چای خارجی بسته ای فراتر از حد بحرانی قیمتها و متوسط 
قیمت اقالم خوراکی مانند گوشــت گوسفند، گوشت گاو یا 

گوساله و پیاز نیز در محدوده هشدار قرار دارند.

سه کاالیی که بیشترین تغییر قیمت را در اردیبهشت داشتند

آگهی موضوع تشکیل پرونده ثبتی المثنی
ســند مالکیت ششــدانگ یک قطعــه زمین به مســاحت 576/56 
مترمربــع قطعه 45 تفکیکی پالک ثبتــی 7652 فرعی از 168 اصلی 
مفروز از 168 اصلی ذیل ثبــت 877843 صفحات 178 دفتر 2511 
بنام موقوفه مرحوم علی حاج طرخانی ثبت و ســند صادر و تســلیم 
گردیده باتوجه به اعالم فقدان پرونــده ثبتی از جانب بایگان مربوطه 
برابر بند 333 و 332 مجموعه بخشنامه های ثبتی مراتب طی شماره 
140185631011004447 مورخــه 1401/03/07 به دفاتر اســناد 
رسمی تابعه بخشنامه شــده است فلذا به موجب این آگهی مراتب به 
اطالع عموم می رســد که چنانچه اعتراضی نسبت به تشکیل پرونده 
المثنی داشــته باشند ظرف مدت10  روز پس از انتشار آگهی اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم نمایندبدیهی است در صورت عدم اعتراض 

این اداره به وظیفه قانونی خود عمل می فرماید . 

 فریدون دهسوری- سرپرست اداره ثبت اسناد
و امالک ناحیه3 کرج )م الف 786/ف (
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گزیده خبر

قائم مقام بانک در افتتاح شعبه جدید جهرم مطرح کرد:
دستاورد درخشان بانک سینا در کاهش 

 مطالبات غیرجاری بانک سینا 
به کمتر از 2 درصد

در راســتای توسعه شبکه شعب و تســهیل در خدمت رسانی به مشتریان، 
طی مراســمی با حضور قائم مقام  بانک سینا، شعبه جدید این بانک در شهر 
جهرم افتتاح شد.به گزارش روابط  عمومی بانک سینا؛ علیرضا تقدیری در این 
مراسم ضمن تبریک آغاز هفته کرامت، با قدردانی از تالش تمام همکاران در 
برنامه ریزی و راه اندازی شــعبه جدید اظهار امیدواری کرد افتتاح این شعبه 
منشــاء خیری برای مشتریان باشد و به سودآوری بیشتر بانک کمک کند.

قائم مقام بانک ســینا مردم منطقه را شایســته باالترین تکریم ها دانست و 
اظهار داشت: بانک ها باید با حفظ کرامت انسانی و به نحو شایسته به مردم 
خدمت رسانی کرده و در راستای تکریم مطلوب مشتریان و ارتقاء بهره وری 
شعب فعالیت کنند.تقدیری با مثبت توصیف کردن شاخص های عملکردی 
بانک ســینا در ســال گذشــته، بر برنامه ریزی و تالش مدیران و کارکنان 
برای تداوم این عملکرد مثبت در ســال جاری تأکیــد کرد.وی در ادامه به 
موفقیت های به دســت آمده در حوزه وصول مطالبات اشــاره کرد و گفت: 
کاهش مطالبات غیرجاری بانک به کمتر از 2 درصد دســتاورد درخشــانی 
اســت که نقش مهمی در تامین منابع و افزایش توان تسهیالت دهی بانک 

در جهت کمک به ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در تبریز:
برطرف کردن مشکالت مردم، از وظایف 

اصلی ما است 
عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون گفت: برطرف کردن مشکالت مردم 
از مهمترین وظایف ما اســت.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون 
آذربایجان شرقی؛ محمدجعفر ایرانی در جریان سفر ریاست محترم جمهوری 
به تبریز در سازمان مدیریت و  برنامه ریزی استان حضور یافت و پاسخگوی 
مراجعان شد.وی در گفت و گویی با استقبال از این طرح دولت در حاشیه سفر 
استانی رئیس جمهور و هیات دولت به استان ها اظهار داشت: رویکرد دولت 
سیزدهم توجه به اقشــار مختلف مردم خصوصاً دهک های کمتربرخوردار 
است.وی ادامه داد: برخی از تقاضا ها و درخواست های متقاضیان در مواقعی 
که ضرورت دارد به هیات مدیره ارجاع و بررسی می شود تا مشکالت موجود 
رفع شود.ایرانی با بیان اینکه دیدار چهره به چهره مدیران با مردم تاثیر بسزایی 
در جلب اعتماد عمومی دارد؛ تاکید کرد: اگرچه در اتاق مدیران بانک توسعه 
تعاون به روی مردم و ارباب رجوع همواره باز است ولی میزهای خدمت هم 

فرصت مناسبی برای تقویت این ارتباط با مردم است.

ثبت رکورد 193 هزار میلیارد ریال 
تراکنش از کارتخوان های بانک دی

دســتگاه های کارتخوان فروشگاهی شرکت تجارت الکترونیک دی در سال 
گذشته رکورد بیش از 193 هزار و 613 میلیارد ریال تراکنش را ثبت کرده 
اند.بــه گزارش روابط عمومی بانک دی، کارتخوان ها از رایج ترین ابزارهای 
خرید هستند که توسط بانک ها در اختیار عموم مشتریان نظام بانکی قرار 
می گیرد تا با اســتفاده از آنها، تراکنــش های مالی خود را عملیاتی کنند.
شرکت تجارت الکترونیک دی تا پایان سال گذشته 31 هزار و 263 دستگاه 
کارتخوان را در واحدهای مختلف صنفی سراســر کشور راه اندازی و فعال 
کرده است.این کارتخوان ها طی همین دوره زمانی بیش از 92 میلیون فقره 
تراکنش را ثبت کرده اند که یک رکورد در این بانک محســوب می شــود.
جانمایی درست، شناسایی عوامل موثر در کاهش ضریب خطا و نیز توسعه 
زیرساخت های فنی باعث افزایش کیفیت و کمیت تراکنش های انجام شده 

بر روی کارتخوان های بانک دی شده است.

با کسب رتبه نخست بین بانک های 
بورسی؛ بانک ملت باالترین رکورد تراز 

عملیاتی را در 8 ماه گذشته ثبت کرد
بانک ملت گزارش تحلیلی فعالیت خود را در مقطع منتهی به اردیبهشت 
ماه 1401 منتشر کرد که بر این اساس، این بانک با تراز عملیاتی 33.816 
میلیارد ریال و ثبت رکورد در هشــت ماه گذشته، رتبه نخست را در بین 
بانک های بورســی از آن خود کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملت و بر اساس آمار اعالم شده، درآمد حاصل از تسهیالت، سپرده گذاری 
و اوراق بدهی این بانک در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته )مبلغ 
42.462 میلیارد ریال( با رشــد 58 درصدی رو به رو شــده است.بر این 
اساس، سود پرداختی به سپرده گذاران  بانک ملت هم در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته 33درصد افزایش را نشان می دهد و از مبلغ 25.162 
میلیارد ریال به مبلغ 33.42۷ میلیارد ریال رســیده است. در  عین حال، 
تراز عملیاتی بانک ملت در اردیبهشــت ماه، با رشد 95 درصدی به مبلغ  
33.816 میلیارد ریال رســیده که باالترین رکورد ثبت شــده در 8 ماهه 
گذشته است. این گزارش حاکی است، تراز عملیاتی بانک ملت  نسبت به 
ماه فروردین 1401 )مبلغ 29.441 میلیارد ریال( هم از رشد 15 درصدی 

برخوردار شده  است.

در راستای تکامل زنجیره خدمات بانک
تفاهم نامه همکاری بین بانک و بیمه 

کارآفرین به امضا رسید
نخســتین گام عملیاتی در راستای هم افزایی بیشتر بین بانک کارآفرین و 
شــرکت های زیر مجموعه با امضاء تفاهم نامه مشترک با بیمه کار آفرین 
برداشــته شد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، در راستای تاکیدات 
مدیرعامل بانک در جلسات شورای راهبردی کسب و کار 1401 ؛ برای هم 
افزایی بیشــتر میان بانک و شــرکت های زیرمجموعه، در جهت گسترش 
زنجیره خدمات به مشتریان، نخستین تفاهم نامه همکاری و معرفی محصول 
بین بانک و بیمه کارآفرین امضا شد. در این جلسه که با حضور دکتر احمد 
بهاروندی مدیرعامل بانک، سهراب صادقی معاون مدیرعامل در امور بانکی، 
حیدری مدیرعامل بیمه کارآفرین و جمعی از مدیران هردو مجموعه برگزار 
شد، دکتر بهاروندی با تاکید بر لزوم همکاری های مشترک بین گروه مالی 
و بانک، ابراز خرسندی کرد: نخستین گام در جهت عملیاتی شدن همکاری 
مشــترک با امضاء تفاهم نامه بین بانک و بیمه برداشته شد و باید این هم 

افزایی ها بیش از پیش گسترش یافته و اجرایی شود. 

برندگان مرحله دوم قرعه کشی« جشنواره کارت خوان برنده بانک 
پارسیان«مشخص شدند؛

میلیاردها ریال جایزه نقدی برای پذیرندگان 
کارت خوان های بانک پارسیان

آیین مرحله دوم قرعه کشــی »جشــنواره کارت خوان برنده بانک پارسیان« با 
شعار« اگر کارت خوان پارسیان داری، درهرحال برنده ای« صبح روز چهارشنبه 
11 خردادماه ســال جاری هم زمان با والدت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت 
فاطمــه معصومه )س( با حضور نمایندگان بانک پارســیان و شــرکت تجارت 
الکترونیک و هیات نظارت در ســاختمان مرکزی بانک پارســیان برگزار شد و 
برندگان خوش اقبال این جشــنواره شناسایی شدند.در این مرحله از قرعه کشی 
به پــاس قدردانی از همراهی پذیرندگان، بیش از 10میلیــارد ریال جایزه برای 
پذیرندگان دســتگاه های کارت خوان متصل به حساب های بانک پارسیان تعلق 
گرفت.یــک جایزه ویژه 5 میلیارد ریالی، یک جایزه یک میلیارد ریالی، 3 جایزه 
500 میلیون ریالی، 5 جایزه 200 میلیون ریالی، 15 جایزه 100 میلیون ریالی 
و 25 جایزه 50 میلیون ریالی، از جوایز نقدی مرحله دوم قرعه کشــی جشنواره 

کارت خوان برنده بانک پارسیان است.

نخستین های شبکه بانکی کشور در بانک ملی 
ایران؛ ارایه خدمات ریالی و ارزی به صورت 

همزمان با کران کارت
بانــک ملی ایران به عنوان بانک پیشــگام ارایه خدمــات ارزی و ابزارهای نو، با 
محصول منحصر به فرد کارت ریالی- ارزی )کران( امکان دریافت خدمات ریالی 
و ارزی را به صورت همزمان برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور فراهم کرده 
اســت.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک به عنوان بانک پیشرو 
در تحوالت صنعت بانکداری، همواره در عرصه ارایه خدمت به مردم پیشتاز بوده 
و محصول منحصر به فرد کارت ریالی-ارزی نیز برای نخستین بار در شبکه بانکی 
کشور ارایه می شود.حساب پشت کارت های کران یک حساب ارزی از نوع دالر 
و یورو بوده که عالوه بر اینکه این کارت خدمات ارزی را از طریق بسترهای ارزی 
بانک ملی ارایه می کند، توان ارایه همزمان خدمات ریالی در بستر شتاب را نیز 
دارد.حفظ مانده حساب به ارز، تبدیل ارز به ریال به نرخ روز در هنگام تراکنش و 
اتصال به شبکه پرداخت ریالی )شتاب و شاپرک( از ویژگی های این کارت ریالی 
و ارزی است.ســرعت، سهولت و امنیت در ارایه همزمان خدمات ریالی و ارزی، 
تبدیل ارز به ریال صرفا به میزان مورد نیاز، جلوگیری از خطرات ناشی از سرقت 
ارز به صورت اسکناس، دریافت وجه ارزی از خودبانک های ارزی بانک ملی ایران 
به صورت 24 ساعته، امکان استفاده از درگاه های مجازی نظیر خرید اینترنتی و 
کاهش تبادل اسکناس در معامالت ارزی از دیگر مزیت های کارت ارزی- ریالی 

بانک ملی ایران است.

۵ مشکل ریشه ای و اساسی اقتصاد ایران

 ۶ راهکار درمانی برای مشکالت اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی 5 مشــکل اساسی در اقتصاد ایران را 
تورم توام با رکود ساختاری، قطع ارتباط اقتصاد کشور با جهان، 
بهره وری پایین عوامل تولید، فقدان زیرســاخت های تولیدی و 
خدماتی پیشرفته از جمله حمل و نقل به روز و تاثیر ساختاری 
نرخ ارز بر اقتصاد نام برد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، فرشاد پرویزیان نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و 

دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی است.
وی معتقد به 6 باید و راهکار جدی برای حل مشکالت اقتصادی 

کشور است.

۵ مشکل اساسی اقتصاد ایران
راهکار اساســی حل مشکالت اقتصادی فعلی را باید به صورت 

سناریوی ترکیبی جستجو کرد.
موضوعات ریشه ای در اقتصاد کشور تورم توام با رکود ساختاری 
دارای قدمت 50 ســاله، قطع ارتباط اقتصاد کشــور با جهان، 
بهره وری پایین عوامل تولید، فقدان زیرســاخت های تولیدی و 
خدماتی پیشــرفته از جمله حمل و نقل به روز، تاثیر ساختاری 
نرخ ارز بر اقتصاد کشور هم از حوزه واردات و نیز حتی از حوزه 
تولید داخلی که به جهت مواد اولیه و یا ماشین آالت و فناوری 
در گرو واردات اســت. مجموعه این عوامــل باعث قطع منابع 
درآمــدی ارزی دولت، ناتوانی در تامیــن ارز برای واردات مواد 
اولیه و ماشین آالت تولید است. گاه از من در باره برخی کاالها 
می پرسند که تولید داخلی و ظاهرا بی ارتباط با ارز است اما باید 
توجه کرد مواد اولیه، ماشین آالت و یا سایر ملزومات تولید نیز 
کامال داخلی اســت؟ از سوی دیگر موضوع مهم دیگر ارتباط و 
پیوستگی بازارها و بروز پدیده سرایت بحران تورمی از یک بازار 
به بازاری دیگر و یا تاثیر انتظارات تورمی است که موجب افزایش 

قیمت کاالی به ظاهر تولید داخل می شود.

با توجه به همین نکات چه راهکاری توصیه می کنید؟
درابتدا باید به حل مشــکالتی پرداخت که ریشه نه در اقتصاد 

بلکه در حوزه های سیاســی، اجتماعی و حتی فرهنگی دارد. از 
جمله می توان به روابط اقتصادی با جهان، فرهنگ و روابط کار 

و یا بهره وری عوامل تولید اشاره کرد.
*موضوع مهم و زیرساختی اساسی دیگر اصالح شیوه حکمرانی 
اقتصادی اســت. برای اصالح شــیوه حکمرانی اقتصادی تنها 
بخش مجریه در نظر نیست بلکه همه قوای سه گانه و نهادهای 

فرادستی باید تغییر شیوه در حوزه حکمرانی اقتصادی دهند.
*گام بعدی خروج به معنای واقعی دولت تا حد امکان و صالح از 
حوزه تصدی گری و مردمی سازی واقعی یعنی واگذاری مدیریت 
بنگاه ها به بخش خصوصی بدون اعمال نفوذ و تجربه خصولتی 
سازی است. باید توجه کرد اگرچه تعطیلی بنگاه های اقتصادی 
و بیــکاری کارگران امری غیر دلخواه اســت اما بنگاهی که به 
دالیل اقتصادی و چرخه عمر محصول یا فناوری، اساســا قابل 
ادامه حیات نیست نباید با تزریق مصنوعی منابع با حمایت غیر 

منطقی مانعه تعطیلی شد چرا که این روند نیز موجب افزایش 
هزینه مبادله و ترویج روش های غیر بهره ورانه در تولید و اقتصاد 

خواهد شد.
*اقدام بعدی انجــام اصالحات اساســی در بخش های بانکی، 
مالیاتی، تامین اجتماعی، صندوق های بازنشســتگی هم زمان با 
رفع انحصارهای مختلف و حذف امضاهای طالیی و شفاف سازی 

در جهت مقابله جدی با رانت و فساد است.
*در نتیجه اقدامات برشــمرده قبلی اصالح نظام بودجه ریزی 
بسیار ساده تر شده و در حین اصالح نظام بودجه ریزی و پرهیز 
از ســهم خواهی های مغایر با منافــع ملی در حین تخصیص بر 
طبق آمایش سرزمین، سلطه مالی برطرف شده و مشکل تامین 
کســری بودجه بطور ســاختاری در روندی میان مدت اصالح 
خواهد شد.البته در حین این اقدام گام های موثر بعدی استفاده 
از ابزارهای پیشرفته از جمله انواع اوراق مالی برای تامین منابع 

مالی مورد نیاز دولت اســت. اما باید توجه کرد مراجعه به اوراق 
قرضه هنگامی تاثیر گذار است که شبکه بانکی  مجبور به خرید 
این اوراق نشــوند چرا که در این صــورت بانک ها نیز دوباره به 
سراغ منابع بانک مرکزی یعنی خلق نقدینگی با واسطه خواهند 
رفت. در این شــیوه تعامل اقتصادی ممکن است نرخ بهره بین 
بانکی افزایش و موجب افزایش نرخ بهره اسمی در اقتصاد شود 
که البته این رویه موجب جابجایی پول به سمت دولت خواهد 
شد که در حین رفع مشکل کسری بودجه بدون روش تورمی، 
احتماال ترکیب تقاضای کل نیز در اقتصاد اصالح خواهد شــد. 
اما این روند را نمی توان بدون نگاه جدی به بازار سرمایه توصیه 
کرد. در حین افزایش نرخ بهره اســمی، ممکن اســت منابع از 
بورس از طریق عرضه ســهام به سمت بازار پول حرکت کنند و 
این ممکن اســت موجب کاهش جدی و ریزش شاخص بورس 
و در نتیجه بروز بحران و از بین رفتن ســرمایه اجتماعی شود. 
هرچند اقدام بانک ها که مجبور به خرید اوراق قرضه شــده اند 
نیز به نوعی همین روند یعنی کاهش شــاخص بورس را ممکن 

است موجب شود.
*اقدام موثر دیگر بهره ور سازی دارایی های دولتی و فروش مازاد 
اموال، امالک و اراضی بدون بازدهی دولت اســت که از یک سو 
موجب کاهش مخارج نگهداری در حین ایجاد درآمد و از سوی 
دیگر بهره ور شــدن این اموال در تولید بخش خصوصی خواهد 

شد.
*گام مهم قابل توصیه دیگر تعیین تکلیف واقعی پروژه های نیمه 
کاره دولتی است. چه بسا پروژه هایی که گفته می شود نگهبان 
تاسیسات و ساختمان نیمه کاره طرح بازنشسته شده اما طرح 
هنوز تعیین تکلیف نشده است. این اقدام نیازمند اصالح فرایند 

و صدور مجوز دیوانی و محاسباتی بودجه و اموال دولتی است.
به طور بدیهی از جمله نتایج چنین اقداماتی در میان مدت بطور 
تدریجی موجب کاهش تعــداد کارکنان دولت و کاهش هزینه 
حقوق و دستمزد کارمندان و بودجه جاری دولت یعنی رفع موثر 

کسری بودجه بطور کارآمد خواهد شد.

تهران- ایرنا- رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتشار 
اوراق ارزی پروژه ای است، یعنی پروژه ای برای این 
اوراق تعریف می شــود که هــم درآمد ارزی و هم 
بازده قابل قبول داشــته باشد تا بتواند بازپرداخت 
را هم ارزی انجــام دهد.دکتر علی صالح آبادی در 
گفت وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا درباره نوسان 
بازار ارز و چگونگی مدیریت آن گفت: بیشــترین 
ذخیره ارزی اسکناســی را در تاریخ کشــور داریم 
بنابراین از نظر برقــراری تعادل عرضه و تقاضا در 
بازار ارز مشــکلی نداریم و » از همه ظرفیت های 
بانک مرکزی برای برقــراری آرامش در بازار ارز « 
اســتفاده می کنیم.وی ادامــه داد: در بحث تقاضا 

تالش داریم افرادی که در بحث ارز تقاضای واقعی 
دارند، در بازار نیما و تشــکل ارزی پوشش کامل 
داده شوند.رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این 
پرسش ایرنا که نرخ سود اوراق ارزی که قرار است 
به زودی منتشر شود چقدر است، اظهار داشت: این 
اوراق ارزی در قالب پروژه ای اســت یعنی نخست 
پروژه تعریــف و ســپس اوراق ارزی برای تأمین 
مالی آن پروژه منتشر می شــود.دکتر صالح آبادی 
با اشــاره به مشــخص بودن زمان پروژه ادامه داد: 
زمان معموال دو یا سه سال است و سررسید اوراق 
بســته به پروژه ای که تعریف می شود، خواهد بود. 
تأمین به شکل ارزی است یعنی تأکید می شود که 

بازپرداخت هم اصل و هم ســود، ارزی خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پروژه ای 
تعریف و انتخاب می شــود که حتما درآمد ارزی و 
بازده قابل قبولی داشته باشد که بتواند بازپرداخت 

آن را به شکل ارزی انجام دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگو با ایرنا اعالم کرد:
جزئیات جدید از انتشار اوراق ارزی

بــا توجه به مصوبات ارزی ســران قوا و سیاســت های کنترلی 
دولــت، می توان گفت که تمام عوامــل و پارامترهای اقتصادی 
از جمله )فــروش نفت و کاهش تحریم هــا، صادرات غیرنفتی 
و حــذف ارز4200 تومانی( تاکید بر ثبات قیمــت ارز دارند.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، موج سواری بر 
نرخ هــای نجومی همزمان با اخبار مذاکرات هســته ای آب گل 
آلودی بــوده که در کوتاه مدت ســبد دالالن را مملو از ماهی 
کرده است. سیگنال های داغ دالر سی و پنج هزار تومانی همواره 
دستاویز مطلوب دالالن و کانال های دالر فردایی است تا با ایجاد 
نوسان ســازی موقت در اوج هیاهو اخبار مذاکرات هسته ای، بر 
نرخ های نجومی زده شود.اظهار نظر درباره تثبیت نرخ دالر باالی 
ســی هزار تومان، بدون مطالعه و دسترسی به اطالعات معتبر، 

اعتباری ندارد. تجربه تاریخی دوســال گذشته نشان داده است 
که ماندگاری دالر در کانال سی هزار تومان معموال بیشتر از دو 
هفته دوام نیاورده اســت.دولت همزمان با نشان دادن عزم خود 
برای مهــار و کنترل نرخ ارز و اعالم واگذاری اختیارات به بانک 
مرکزی برای مداخله در بازار، این پالس را به بازیگران اقتصادی 
داد که به راحتی میدان را به نفع دالالن برای نوسان سازی ترک 
نخواهد کرد. وضع بازار نفت و فروش نفت ایران هم حاکی از آن 
است که اوضاع ارزی بانک مرکزی نسبت به گذشته بهتر شده و 
بازار ســهام هم رو به رشد بوده و لذا سرمایه بورسی عالقه ای به 
مهاجرت به بازار ارز را نخواهد داشت. همچنین وضعیت صادرات 
غیرنفتی نیز با وجود فشارهای تحریمی، روند رو به رشدی نسبت 
به سالهای قبل داشته است.مصطفی موسوی نایب رئیس توسعه 

صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رشد 40 درصدی 
صادرات غیرنفتی در سال 1400و همچنین ساماندهی بازار ارز 
در نیمه دوم سال گذشته، گفته است: با رایزنی           های بسیار، مسائل 
تعهدات ارزی نیز تسهیل شده و ارتباط بانک مرکزی با بازرگانان 
نیز تقویت شــده است.اصالح یارانه ها و حذف ارز 4200تومانی، 
هم در ایــن میان به نوبه خود در آینــده نزدیک صرفه جویی 
بســزایی در منابع ارزی خواهد داشت.پالس های قدرتمند ارزی 
به رئیــس کل بانک مرکزی این شــجاعت را داد تا اعالم کند 
بیشترین ذخایر اســکناس ارز تاریخ بانک مرکزی را داریم. وی 
در ادامه رشــد بیش از 60 درصدی در وصولی های ارزی حاصل 
از فــروش نفت، فرآورده، میعانات، گاز و پتروشــیمی و افزایش 
معامالت در سامانه های نیما و بازار متشکل ارزی را نشان دهنده 
کفایت منابع ارزی برای مدیریت بازار ارز دانست.بنابراین با چشم 
پوشــی از تاثیرات مصوبات ارزی و سیاست های کنترلی دولت، 
می توان گفت که تمــام عوامل و پارامترهای اقتصادی از جمله 

)فروش نفت و کاهش تحریم ها، بازارسرمایه، صادرات غیرنفتی 
و حذف ارز4200 تومانی( تاکید بر ثبات قیمت ارز دارند و تنها 
یک پارامتر سیاســی)برجام(، دســتاویزی برای دالالن شده تا 
شــرایط روانی بازار را دگرگون سازند.به گزارش تسنیم، مجید 
شاکری، کارشــناس اقتصادی اخیراً با بیان اینکه مداخله بانک 
مرکزی معادل ارزپاشی نیســت، گفته است: می شود مثل 1۷ 
مهر 139۷ مداخله کرد یا ممکن اســت مثل بهمن 96 در بازار 
مداخلــه کرد. در اولی بانک مرکزی چند برابر ارزی که فروخت 
را خرید و قیمت اسکناس نصف شد. در دومی بانک مرکزی هر 
چه اسکناس داشــت را فروخت و باز افاقه نکرد. شکل، زمان و 
منطق مداخله بسیار  مهم است.از طرف دیگر بر اساس مشاهدات 
میدانی پس از ابالغ مصوبات جدید ســران قوا به بانک مرکزی، 
معامالت فردایی طال و سکه ممنوع شده است. به طوری که در 
کانال های اطالع رسانی قیمت سکه بازار فردایی، هیچ نرخی در 

روزهای تعطیل،  جمعه، شنبه و یک شنبه منتشر نشده است. 

مداخله بانک مرکزى ارزپاشی نیست

استاندار قم:
 قم باید محور توسعه فرهنگ قرض 

الحسنه در نظام بانکی باشد
اســتاندار قم با بیان اینکه باید خدمات بانک های قرض الحســنه به مردم 
معرفی شــود گفت: قم با همراهی علما و فضالی برجسته حوزه علمیه می 
تواند فرهنگ متعالی بانکداری قرض الحسنه را تقویت کند.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، سید محمد تقی شاهچراغی در دیدار 
با مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در استانداری قم، گفت: خدمات 
ارزنده بانکداری قرض الحســنه می تواند نگاه مردم به نظام بانکی کشور را 
تغییر دهد.وی با اشــاره به لزوم حمایت جدی نظام بانکی قرض الحسنه از 
اشتغال های خرد و خانگی گفت: استان قم به دلیل شرایط خاص فرهنگی و 
اجتماعی و تعدد زنان سرپرست خانواده و یا بد سرپرست باید با بهره مندی 
از وام قرض الحسنه در تولید و تقویت اشتغال خانگی فعال تر و گسترده تر 
عمل کند.اســتاندار قم با تاکید بر اینکه خانواده های تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی باید در اولویت برخورداری از 
وام خرد قرض الحسنه باشند، افزود: با وجود تورم اقتصادی به نظر می رسد 
می توان با وام اعطایی قرض الحسنه 50 و 100 میلیون تومانی یک شغل 
خانگی آبرومند راه اندازی کرد.شاهچراغی با بیان اینکه از رویکرد بانکداری 

قرض الحسنه کامال حمایت خواهد کرد.

دیدارهای فشرده مدیرعامل بانک تجارت از 
پایتخت انرژی ایران

مدیرعامل بانک تجارت به عنوان بانک تخصصی انرژی و حامی برتر صنعت پتروشیمی، در 
سفری فشرده به عسلویه، از 22 شرکت پتروشیمی مستقر در این منطقه بازدید کرد و در 
راستای توسعه همکاری های فی مابین با مدیران عامل این شرکت ها به گفت وگو نشست.

بــه گزارش روابط عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخالقی فیض آثار در دیدار با مدیران 
عامل شرکت های پتروشیمی منطقه عسلویه استان بوشهر به خدمات بانک تجارت به این 
صنعت مهم کشور اشاره کرد و گفت: بانک تجارت به صنعت پتروشیمی، نگاهی استراتژیک 
و حمایتی دارد و مجموعه همکاران ما در شعب و ستاد بانک همواره در اندیشه طراحی و 
ارائه خدمات متنوع مالی و بانکی متناسب با نیاز شرکت های پتروشیمی با هدف کمک به 
توسعه این صنعت مهم کشور هستند. بنابراین ما مصمم هستیم با ارائه بسته های خدماتی 
متنوع و راه حل های مالی منطبق با نیاز پروژه های توسعه محور واحدهای تولیدی نقش 
خود را در کمک به پیشــبرد این صنعت به خوبی ایفا کرده تا در تمامی ســطوح در کنار 
مجتمع های پتروشــیمی باشــیم.وی با تاکید بر اینکه هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به 
ظرفیت های اصلی و واقعی صنایع مختلف کشور از جمله صنعت پتروشیمی وجود دارد، 
افزود: حضور متخصصین و مهندســین داخلی کشور و رقم خوردن موفقیت های صنعت 
پتروشــیمی موجب غرور ملی مردم ایران است و در این مسیر، نظام بانکی به گواه آمار، 
نقش بسزایی ایفا کرده و امروز بانک تجارت در زمینه ارائه روش های مختلف تامین مالی از 

جمله گشایش اعتبارات اسنادی ظرفیت های فوق العاده ای را به وجود آورده است.
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گروسی: 

نمی خواهیم همکاری بین ایران و آژانس کاهش یابد
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران تصریح کرد که تصمیم گیری درباره قطعنامه 
علیه ایران به شــورای حکام بستگی دارد و خواهان کاهش همکاری بین ایران و آژانس 
نیســت.به گزارش مانیتورینگ گــروه بین الملل خبرگزاری فارس، »رافائل گروســی« 
مدیرکل آژانس بین الملل انرژی اتمی در کنفرانسی تصریح کرد که هیچ کس تمایل ندارد 
که همکاری بیشــتر ایران و آژانس از بین برود و تصمیم گیری درباره قطعنامه شــورای 

حکام علیه ایران به کشورهای عضو شورای حکام بستگی دارد.

گروسی: سفر به اسرائیل حامل هیچ پیامی نبوده است
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص این که 
سفر اخیر وی به فلسطین اشغالی در آستانه جلسه شورای حکام، حامل پیامی بوده است، 
گفت: »قطعاً این ســفر حامل هیچ پیامی نبوده اســت و من هر آن چه را که باید انجام 
می دهم«.وی در خصوص سفر چند ماه پیش خود به ایران گفت: »ما باید این مسئله را 
به رسمیت بشناسیم که به نتیجه دلخواه دست پیدا نکردیم و فکر می کنم که گزارش من 
کاماًل با عکس روشن و واضح بود. من تالش کردم که در گزارش شفافیت داشته باشم و 
کاماًل واضح و مشخص است که به چه دلیل ما معتقدیم که آن چه که به ما گفته شد، از 

نظر فنی معتبر نبوده است و اطالعات مورد نظر ارائه نشده است«.

مذاکرات ایران و آژانس باید ادامه داشته باشد
گروسی ســپس با تأکید بر لزوم ادامه مذاکرات ایران و آژانس ادامه داد: »قطعاً تا زمان 
روشن شدن این موضوعات باید )به مذاکرات با ایران( ادامه دهیم. راه دیگری برای صادق 
بودن وجود ندارد«.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاســخ به سؤالی مربوط به 

ایــن که آیا صدور قطعنامه علیه ایران می تواند به حل موضوعات باقیمانده میان ایران و 
آژانــس کمک کند یا خیر، گفت: »ما باید به همکاری با ایران ادامه دهیم اما آن چه که 
ما از آن ها )ایران( دریافت کردیم، کافی نبوده اســت و به همین دلیل ما نمی توانیم رو 
به جلو برویم. مســئله ای که در این جا وجود دارد این اســت که ایران باید همچنان به 
همکاری با ما ادامه دهد و همانطور که می دانید یک برنامه )هسته ای( جاه طلبانه دارد و 
هم اکنون بیانیه  آنها زیر سؤال است زیرا خالءها و تردیدهایی وجود دارد که بسیار حائز 
اهمیت است«.گروسی سپس ادامه داد: »بنابراین فکر می کنم به نفع ایران باشد که این 
موضوعات )باقیمانده و غیرشــفاف( را برطرف کنند تا بتوان به مسیر ادامه داد و به غیر 
از این راه دیگری برای صداقــت وجود ندارد«.مدیرکل آژانس بین الملل انرژی اتمی در 
پاسخ به ســؤالی مربوط به این که آیا در سفر به فلسطین اشغالی درباره ادعاهای رژیم 
صهیونیســتی در خصوص اسناد هســته ای آژانس که ایران به دست آورده است، گفت: 
»خیر، درباره دسترســی ایران به گزارش هــای محرمانه آژانس گفت وگویی با مقام های 
اسرائیلی نداشته ام«.گروسی با اشاره به این که این موضوع مربوط به 15 سال پیش بوده 
است، گفت: »از آن زمان حفاظت از اطالعات محرمانه به طور چشمگیری افزایش یافته 
اســت«.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص برخی گمانه زنی ها مبنی بر 
دسترسی ایران به مواد کافی برای ساخت بمب گفت: »ممکن است ظرف چند هفته یا 

چند ماه ایران، مواد کافی برای ساخت بمب را داشته باشد«.

آژانس از فعالیت های غنی سازی ایران اطالع دارد
 وی در پاســخ به سؤال یک خبرنگار تأکید کرد: »فعالیت های غنی سازی ایران محرمانه 
نیســت و آژانس از فعالیت های غنی ســازی در ایران آگاهی دارد و آژانس آن را بازرسی 

می کند«.

از اسرائیل خواستم به آژانس اجازه دهد کار خود را انجام دهد
گروســی در ادامه در پاسخ به ســفر خود به سرزمین اشغالی گفت: »آژانس باید بعنوان 
بخشــی از کار خود با همه گفت وگو داشته باشد. نمی توانیم با برخی صحبت کنیم و با 
برخی صحبت نکنیم....من به آن جا رفتم تا این پیام را ابالغ کنم که بگذارید که آژانس 
به کار خود را انجام دهد و اگر اجازه بازرســی از ســوی ایران را داشته باشیم، بازرسی ها 

نتایج خوبی خواهد داشت«.

همه حتی اسرائیل باید به ان پی تی بپیوندند
وی در خصوص لزوم عضویت در پیمان منع گســترش ســالح های اتمی )ان پی تی( 
گفت: »تمامی کشورها حتی اسرائیل هم باید به ان پی تی بپیوندند و تمامی تأسیسات 
و پادمان ها و تجهیزات آژانس را داشــته باشند. مهم است که صدای آژانس در همه جا 

شنیده شود«.

اظهارات گانتز درباره نطنز مطلب جدیدی ندارد
گروســی در پایان در پاســخ به ســؤالی درباره اظهارات »بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم 
صهیونیســتی مبنی بر این که ایران در حال ساخت تأسیســات زیر زمینی تازه ای در 
نطنز اســت، گفت: »من در این باره می دانم اما این چیز محرمانه ای نیســت زیرا دکتر 
صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران پیش تر گفته بود که قصد دارد، تأسیسات 
زیرزمینی بیشــتری برای نصب سانتریفیوژهای بیشــتری بسازد و این مطلب جدیدی 

نیســت«.پیش از این، رافائل گروســی در صحبت برای اعضای شــورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی مدعی شد که ایران توضیحاتی ارائه نکرده است که از نظر فنی در 

رابطه با یافته های آژانس در سه مکان اعالم نشده در ایران معتبر باشد.
بنا بر گزارش وبسایت آژانس بین المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی در این نشست درباره 
گزارش خود به شورای حکام  درباره فعالیت های آژانس برای »راستی آزمایی و نظارت« 
بر برنامه هســته ای ایران با توجه به قطعنامه ۲۲۳1 شورای امنیت سازمان ملل صحبت 
کرد.او ادعا کرد: »تا ۲۳ فوریه ۲۰۲1، آژانس اجرای تعهدات هسته ای ایران تحت برجام 
را راستی آزمایی و نظارت کرد. با این حال از آن تاریخ، این فعالیت ها به طور جدی تحت 
تاثیر تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات هســته ای برجامی خود، از جمله پروتکل 
الحاقی قرار گرفته اســت«.رافائل گروسی ســپس ادعا کرد: »تا زمانی که ایران از لحاظ 
فنی توضیحات معتبری برای وجود ذرات اورانیوم با منشا انسانی در تورقوزآباد، ورامین 
و مریوان ارائه نکند و آژانس را از همه مکان های فعلی مواد هســته ای یا تجهیزات آلوده 
مطلــع نکند، آژانس نمی تواند صحت و کامل بــودن اعالمیه های ایران ذیل موافقتنامه 
جامــع پادمان را تایید کند. بنابراین، موضوعات پادمانی مربوط به این ســه مکان باقی 

مانده است«.
این اولین بار نیســت که مدیرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی به رغم همکاری های 
همه جانبه ایران و بازرســی های همه جانبه این نهاد از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، 

ادعاهایی علیه این برنامه مطرح کرده است.
پیش از آغاز نشست شورای حکام، »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در وین  درباره دســتور جلسه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گفته بود: »انتظار می رود این نشســت با تنش همراه باشــد. عالوه بر تعدادی از 
 AUKUS جنبه های عمومی کار آژانس، شورای حکام موضوعات مربوط به ایران، اوکراین و
)توافق زیر دریایی هســته ای سه جانبه اســترالیا، انگلیس و آمریکا( را مورد بحث قرار 

خواهد داد«. 
خبرگزاری »رویترز« هفته قبل گزارش داده بود آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام 
)آلمان،  فرانســه و انگلیس( قصد دارند در نشست شورای حکام  با صدور قطعنامه ای از 
ایران بابت آنچه »عدم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی« خوانده شــده، انتقاد 

کنند.

»زلنسکی« با اشاره به دیدار روز یکشنبه خود با نیروهای ارتش اوکراین در خطوط مقدم در شرق، بدون اعالم جزئیات، اعالم کرد 
که چیزی در اختیار ارتش این کشــور قرار داده شــده است که آن را برمال نمی کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان 
ان، »ولودیمیر زلنسکی« در سخنرانی شب گذشته خود اعالم کرد که روز گذشته از خطوط مقدم نیروهای اوکراینی در منطقه 
دونباس )شامل دونتسک و لوهانسک( بازدید کرده است.زلنسکی در این باره گفت: ما در لیسیچانسک و سولدار بودیم.اشاره وی 
به مناطقی است که درگیری ها شدید در آنها در جریان است.رئیس جمهور اوکراین افزود: من به همه کسانی که مالقات کردم، با آنها دست دادم، ارتباط برقرار کردم 
و حمایت کردم، افتخار می کنم. چیزی برای ارتش چیزی آورده شده است، اما من جزئیات آن را بیان نمی کنم و من نیز چیزی از آنها برای شما آوردم که مهم است: 
اعتماد به نفس و قدرت.شامگاه جمعه نیز زلنسکی در یک سخنرانی ویدئویی گفته بود: پیروزی از آن ما خواهد بود.اظهارات وی در پی آن بیان شده بود که نیروهای 
اوکراینی مدعی شــدند که حدود ۲۰ درصد از اراضی را که از زمان عملیات روســیه در »سیویرو دونتسک« از دست داده بودند، پس گرفته اند.این در حالی است که 
همزمان با تشدید درگیری ها در شرق اوکراین، کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلیس تصمیم گرفته اند تا سامانه های پرتاب موشک بردبلند را به اوکراین ارسال 
کنند. اسپانیا نیز می خواهد اوکراین را به موشک های ضدهوایی مجهز نماید.مسکو نیز ضمن تکرار هشدارهای قبلی در این رابطه گفته است که نابودی این تسلیحات 

برای روسیه بسیار آسان خواهد بود.

تهران-ایرنا- جدیدترین نظرسنجی در آمریکا نشان می دهد در حالیکه مسائل اقتصادی در اولویت اصلی شهروندان آمریکایی قرار دارد، 
فقط ۳۷ درصد از مردم عملکرد جو بایدن در نحوه اداره اقتصاد این کشور را تایید می کنند.به گزارس روز دوشنبه ایرنا به نقل از تارنمای 
شــکه ای بی ســی نیوز، نظرسنجی مشترک مرکز ایپسوس و شبکه ای بی سی نیوز نشان می دهد که بیشتر آمریکایی اقتصاد، تورم و 
افزایش بهای گاز را مهمترین مسائلی می دانند که در نظر آنها در انتخابات میان دوره ای آتی کنگره تاثیرگذار خواهند بود.افزایش تورم 

در آمریکا از پاییز گذشته تاکنون بر زندگی عادی مردم این کشور تاثیر چشمگیری داشته به طوریکه هزینه های کاالها و خدمات رشد داشته است.در این نظرسنجی جدید 
عنوان شد که از هر 1۰ نفر هشت نفر )۸۳ درصد( اعالم کردند که اقتصاد یا مسئله به شدت مهم یا مهم در رای دادن انتخابات میان دوره ای کنگره محسوب می شود.۸۰ درصد 
از رای دهندگان در این نظرسنجی نیز تصریح کردند که تورم یک عامل بسیار مهم در رای آتی در انتخابات میان دوره ای به حساب می آید.در این میان آشکار شده است که 
میزان تایید عملکرد جو بایدن در نحوه هدایت اقتصاد آمریکا برای نامزدهای دمکرات در انتخابات میان دوره ای مشکل ساز خواهد شد. براساس آمارهای این نظرسنجی، فقط 
۳۷ درصد از آمریکایی ها عملکرد رئیس جمهوری این کشور را در اداره اقتصاد آمریکا تایید می کنند. همزمان  فقط ۲۸ درصد از آمریکایی عملکرد بایدن را در مدیریت تورم 
تایید می کنند.پیش از این شبکه خبری فاکس نیوز گزارش داده بود، از زمانی که جو بایدن در ژانویه ۲۰۲1 کار خود را آغاز کرده، قیمت هر گالن بنزین )۳.۸ لیتر( درسراسر 

این کشور بیش از دو برابر افزایش یافته است.

زلنسکی پس از سفر به شرق اوکراین؛

ارتش ما چیزی در اختیار دارد که برمال نمی کنم
نتایج جدیدترین نظرسنجی در آمریکا نشان داد؛

نارضایتی اکثر آمریکایی ها از عملکرد بایدن
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گروهــی از محققــان در مطالعه اخیرشــان روش جدیدی که طی آن 
سیســتم ایمنی بدن در برابر عفونت های ویروسی چشمی مداخله و از 
چشم محافظت می کند را کشف کرده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس 
اف، چشم ها اندام حساسی هستند و هر چیزی خواه رفتن یک مژه در 
چشــم خواه گرد و غبار باعث تحریک آنها می شود. با این حال، بدن در 
پاکسازی عفونت های ویروسی که چشم را هدف قرار می دهند، عملکرد 
خوبی دارد کــه گروهی از محققان در یک مطالعه اخیرا نحوه عملکرد 
سیستم ایمنی را دریافته اند.نتایج مطالعه اخیر  محققان موسسه عفونت 
و ایمنی پیتر دوهرتی نشان می دهد که قرنیه )الیه بیرونی شفاف چشم( 
از لنفوســیت تی )T cells( برای نظارت و از بین بردن ویروس ها بدون 
آســیب رساندن به بینایی فرد اســتفاده می کند.پاسخ ایمنی در قرنیه 
این نظریه که لنفوســیت تی در قرنیه های سالم یافت نمی شوند را رد 
می کند. دلیل آن این اســت که چشم ها برای جلوگیری از التهابی که 
بینایی را مسدود می کند، یک پاسخ ایمنی ضعیف ایجاد می کنند.برای 
مطالعه قرنیه، محققان از یک میکروســکوپ چند فوتونی برای دریافت 
نمای نزدیک از ســلول های قرنیه گرفته شده از بافت موش های آلوده 
به ویروس هرپس سیمپلکس اســتفاده کردند. یافته ها نشان می دهد 
که چشــم لنفوســیت تی حافظه طوالنی مدت تولید کرده و آنها را در 
قرنیه قرار داده است. هنگامی که آنها در معرض عفونت قرار می گیرند، 
سلول های لنفوسیت تی در سراسر چشم حرکت می کنند تا ویروس را 
از بین ببرند. پس از آن، سلول های لنفوسیت تی به قرنیه باز می گردند 

تا از هرگونه عفونت مجدد در آینده جلوگیری کنند.

بررســی جدید پژوهشگران انگلیسی نشــان می دهد که بروز تغییرات 
ژنتیکی در ســلول های خونی می تواند کلید آغاز پیری باشد.به گزارش 
ایســنا و به نقل از ادونسد ساینس نیوز، پژوهش جدیدی نشان می دهد 
تغییرات ژنتیکــی که در طول عمر به آرامی در ســلول های خونی رخ 
می دهند، احتماال مســئول بروز تغییرات چشمگیر در تولید خون پس 
از ۷۰ سالگی هستند. این تغییرات می توانند کلید آغاز پیری باشند.همه 
سلول های بدن طی زندگی ما، تغییرات ژنتیکی را پشت سر می گذارند 
که به عنوان جهش های جسمی شناخته می شوند. پیری احتماال ناشی 
از رسیدن چندین نوع آسیب به سلول های ما است. یک نظریه این است 
که ایجاد جهش های جسمی باعث می شود تا سلول ها به تدریج ذخیره 
عملکردی خود را از دست بدهند. با وجود این، در حال حاضر مشخص 
نیست که تجمع تدریجی آســیب مولکولی چگونه می تواند به وخامت 
ناگهانی عملکرد اندام های ما پس از ۷۰ ســالگی منجر شود.گروهی از 
پژوهشــگران »موسسه ولکام ســنگر« )Wellcome Sanger Institute( در 
انگلستان برای بررســی این روند پیری، تولید سلول های خونی از مغز 
استخوان را مورد بررسی قرار دادند. آنها ژنوم ۳۵۷۹ سلول بنیادی خون را 
توالی یابی کردند و توانستند همه جهش های جسمی موجود در هر سلول 
را شناسایی کنند. پژوهشگران برای نخستین بار دیدگاهی بی طرفانه را 
در مورد روابط بین سلول های خون و چگونگی تغییر این روابط در طول 
عمر انسان نشان دادند.یافته های به دست آمده، پژوهشگران را به سوی 
ارائه مدلی ســوق داد که در آن تغییرات مرتبط با ســن در تولید خون، 
ناشی از جهش های جسمی هستند که باعث می شوند سلول های بنیادی 

خودخواه بر مغز استخوان افراد مسن تسلط پیدا کنند.

 نقش سیستم ایمنی
 در محافظت از چشم

 کدام تغییرات ژنتیکی کلید
 آغاز پیری هستند؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

دستگیری مهاجران غیرقانونی در مرز ایالت تگزاس آمریکا/ رویترز

المبورگینی تانک نما!
یک طرح مفهومی جدید از خودروی »المبورگینی« یک خودروی مفهومی با شمایلی جالب توجه را نشان می دهد که با سیستم 
جابجایی شــبیه به تانک قادر خواهد بود به راحتی از میان شــن و حتی سنگالخ عبور کند.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، 
خودروهای ساخت شرکت »المبورگینی » همیشه از لحاظ مهندسی شگفت انگیز بوده اند، اما زمانی که طراحان تصمیم به ارتقای 
آنها می گیرند، این شگفتی حتی بیشتر نیز می شود. این همان کاری است که »مایکل هریتزکریگ« با مدل جدید المبورگینی 
به نام »LMXX2« انجام داده اســت.از تصاویر می توان دید که این خودروی مفهومی به جای چرخ های رایج، دارای آج های غول 
پیکری است که دور تا دور ماشین چرخیده اند و بنابراین واضح است که می تواند حتی سخت ترین و صعب العبورترین مسیرها 
مانند تپه های شنی، سنگالخ ها و جاده های خاکی را به راحتی پشت سر بگذارد.جالب اینجاست که »هریتزکریگ« در مورد این 
طراحی خالقانه می گوید آن را خیلی با عجله برای رســیدن به مهلت یک مســابقه اینستاگرامی طراحی کرده است.رقابتی که 
او به آن اشــاره می کند »مسابقه AGP« در اینســتاگرام است که از شرکت کنندگان خواسته است با استفاده از کلمات کلیدی 

»کویر+المبورگینی+آینده« طرحی را طراحی کنند.

سانتوس: تکرار می کنم، رونالدو بهترین بازیکن جهان است!
سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال بار دیگر به تمجید از فوق ستاره تیمش پرداخت.به گزارش ایسنا و به نقل از رکورد، تیم های ملی 
پرتغال و سوئیس در ورزشگاه ژوزه آلواالده شهر لیسبون برابر هم به میدان رفتند که با درخشش رونالدو این دیدار با نتیجه ۴ بر 
صفر به سود پرتغال به پایان رسید. در این دیدار رونالدو 2 بار موفق به گلزنی شد و بر این اساس تعداد گل های کاپیتان تیم ملی 
پرتغال به عدد ۱۱۷ رســید.فرناندو سانتوس پس از این بازی با تمجید از درخشش بازیکن تیمش در این دیدار گفت: نمی دانم 
درباره او چه باید بگویم. همه این دیدار را دیدند و مشاهده کردند که رونالدو از چه توانایی برخوردار است.سرمربی پرتغال با بیان 
اینکه نمی دانم چه چیز دیگری می توانم بگویم، افزود: تکرار می کنم که او بهترین بازیکن جهان اســت و در این دیدار بار دیگر 
توانایی خود را به رخ کشید.سانتوس به عملکرد کلی پرتغال اشاره کرد و  افزود: من مربی هستم که وقتی برنده می شوم و وقتی 
تیم به گونه ایی بازی می کند که از آنها انتظار دارم خوشحالی خود را بروز می دهم. امشب هم به همین خاطر خوشحالم. سوئیس 

مشکالتی ایجاد کرد اما ما بر بازی مسلط بودیم و توانستیم به چیزی که می خواهیم برسیم.

آن کس هک هب دست، جام دارد
سلطانِی َجم، مُام دارد

ِضر حیات از او یافت
ِ

آبی هک خ
رد میکده جو، هک جام دارد

رسرشتٔه جان، هب جام بگذار
کاین رشته از او نظام دارد

ما و می و زاهدان و تقوا
ات یار، رِس کدام دارد

بیرون ز لِب تو ساقیا نیست
رد دور، کسی هک کام دارد

رنگس همه شیوه اهی مستی
از چشِم خوشت هب وام دارد

پیشنهاد

چهره روز

فروغ زندگی
 Spark کتاب فروغ زندگی از متن انگلیســی با عنوان
of life ترجمه شــده که نخستین بار در سال ۱۹۵2 
منتشــر شــد. فروغ زندگی رمانی ضدجنگ است و 
رمانی که در آن اریش ماریا رمارک از امید و ناامیدی 
صحبت می کند.اریش ماریا رمارک در سال ۱۸۹۸ در 
آلمان به دنیا آمد. جوانی او همزمان با جنگ جهانی 
اول بود و به زیر پرچم خوانده شــد تا در جبهه غرب 
نبرد کند. رمــارک بین ســال های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۹ 
خانه ای در ســوئیس بنا کرد و بــر آن بود موقتی در 
آن زندگی کند اما رژیم نازی کتاب های او را که ضد 
جنگ بود، در آلمان توقیف و تابعیت او را لغو کرد. او  
شــاهد جنگ جهانی دوم نیز بود و در بیشتر آثارش 
سرباز حاضر در میدان جنگ را محور اصلی داستان هایش قرار داده است، کسی که وحشت هجوم 
وحشیانه جنگ را متحمل می شود. اریش ماریا رمارک در سال ۱۹۷۰ درگذشت. داستان کتاب در 
یک اردوگاه  کار اجباری در پایان جنگ جهانی دوم و در بخشی به نام اردوگاه کوچک اتفاق می افتد. 
زندانیانی که از شــدت ضعف توان کار کردن ندارند، تا زمانی که مرگ آن ها را نجات دهد در این 
خوابگاه ها زندگی می کردند. این خوابگاه ها پر از اسکلت و پر از تسلیم شدگان است. زندانیانی که 
دیگــر نمی توانند نجات پیدا کنند؛ نه به این دلیل که چیزی برای خوردن ندارند و یا انقدر بیمار 
هســتند که نمی توانند از جایشان تکان بخورند، بلکه به این دلیل که باورشان به نجات یافتن از 
دســت رفته است.وقتی نیروهای متفقین به شــهری که اردوگاه در آن قرار دارد حمله می کنند، 
اســکلت شماره ۵۰۹ اولین زندانی در اردوگاه کوچک است که به خودش اجازه می دهد باور کند 
ممکن است نجات پیدا کند و ما شاهد آخرین تالش ها و جنگیدن ۵۰۹ برای زنده ماندن هستیم. 

فرهاد مجیدی
فرهاد مجیدی قادیکالیی  )زادهٔ ۱۳ خرداد ۱۳۵۵( 
بازیکن سابق و مربی کنونی فوتبال اهل ایران است. 
مجیدی در ۴۵ بازی ملی ۱۰ گل به ثمر رسانده است 
و گلزنترین بازیکن ایرانی در مسابقات باشگاهی آسیا 
است. او همچنین سابقه بازی در باشگاه های صنایع 
پارچین، کشاورز، بهمن کرج، استقالل و راپید وین 
اتریــش )نیم فصل( را در کارنامــه دارد. مجیدی ۷ 
سال سابقه حضور در لیگ امارات با تیم های الوصل، 
العین، االهلی و النصر را دارد و یک سال نیز در تیم 
الغرافه قطر بازی کرده اســت.فرهاد مجیدی با تیم 
العین امارات به مقام قهرمانی لیگ قهرمانان آســیا 
۰۳-2۰۰2 دســت یافت و زننــده یکی از گل های 
حساس مرحله نیمه پایانی برای این تیم بود.مجیدی در ۷ آبان ۱۳۹2 در باشگاه استقالل تهران 
از دنیای فوتبال به عنوان بازیکن خداحافظی کرد. وی از خانواده ای مازندرانی و قائم شهری است 
ولی متولد و ساکن تهران است. وی یک برادر و 2 خواهر دارد که به غیر از فرهاد، برادرش فرزاد 
نیز به فوتبال روی آورد. همسر سابق وی فرناز مؤمنی نام دارد و دارای دو فرزند به نام های تیام 
و امیر بردیا می باشد. فرهاد مجیدی دوران فوتبال خود را با تیم فوتبال صنایع پارچین که محل 
زندگی خود و کار پدرش در آنجا بود شروع کرد. نخستین تیم رسمی که فرهاد مجیدی در آن 
بازی کرد، تیم جوانان کشــاورز بود. او بعد از مدتی بازی در این تیم به جوانان بهمن پیوســت. 
پس از گذشت مدت زمان کوتاهی به طور قرضی برای بازی در مسابقات استانی به تیم پارچین 
بازگشت. بعد از ۸ ماه حضور قرضی در تیم پارچین تیم بهمن بار دیگر خواستار او شد و دوباره 

به این تیم بازگشت.

فرهنگ

»جیم کری« بازیگر و کمدیــن معروف اعالم کرد تنها 
به یک شــرط حاضر به بازی در دنباله فیلم کالســیک 
و موفق »ماســک« خواهد بود.به گزارش ایسنا به نقل 
از شــوبیز، »جیم کری« در طــول دوران حرفه ای خود 
در بســیاری از فیلم های مهم بازی کرده با این حال، او 
تنها در چند دنباله ظاهر شده است و جدیدترین فیلم با 
بازی او یعنی »سونیک خارپشت 2«  تنها سومین دنباله 
ای اســت که او تا به حال در آن ایفای نقش کرده است.
اکنون »جیم کری« می گوید که تنها شــرطی که طبق 
آن می تواند برای دنبالــه ای بر یکی از فیلم های کمدی 
کالسیک خود یعنی فیلم موفق »ماسک« بازگردد، این 
اســت که کارگردان مولفی مانند »کریســتوفر نوالن« 
ایده ای درخشانی برای آن داشته باشد.»کری« طی چند دهه گذشته در فیلم های کمدی بزرگ مانند 
»پس کابلی«، »دروغگو دروغگو«، »نمایش ترومن« و »ماســک« در کنار دو دنباله ســینمایی »ایس 
ونچورا: هنگامی که طبیعت فرا می خواند« و »احمق و احمق تر 2« بازی کرده است و هیچ یک از این 
دو دنباله به موفقیتی مشابه قسمت اصلی نرسیدند، به همین دلیل است که او در مورد بازی در دنباله ها 
تردید دارد. او در مصاحبه ای جدید  و در پاسخ به این پرسش که آیا هرگز به فکر بازگشت برای ادامه 
فیلم کمدی کالســیک »ماسک« اســت یا خیر، پاسخ داده که بعید است مگر اینکه فیلمساز معتبری 
مانند »کریســتوفر نوالن« ایده ای فوق العاده برای آن داشته باشد. فیلم کمدی و ابرقهرمانی »ماسک« 
محصول سال ۱۹۹۴ به کارگردانی »چاک راسل« و با نقش آفرینی »جیم کری«، «کامرون دیاز«، »پیتر 

ریجرت«، »ریچارد جنی«، »پیتر گرین« و ... و بر اساس کتاب های مصور ماسک ساخته شده است.

 شرط »جیم کری« برای بازی
در دنباله »ماسک«
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