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سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری ۱۴ نفر در پرونده ریزش ساختمان متروپل خبر داد.به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز ضمن 
تبریک فرارســیدن دهه کرامت و نیز تســلیت سالروز رحلت امام )ره( و  تسلیت درگذشت حجت االسالم دعایی مدیر مسوول روزنامه اطالعات گفت: ما 
معتقدیم که باید از ظرفیت های باال و ارزشمند حوزه رسانه در جهت جهاد تبیین  بهره برد و استفاده کرد.ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه 
بازداشتی های حادثه متروپل آبادان چه کسانی هستند و پرونده شان در چه مرحله ای است؟ گفت: در ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه تاریخ دوم خرداد ۱۴۰۱ اطالع 

دادند که این حادثه در شهر آبادان رخ داده شده است و ساختمان ۱۱ طبقه متروپل ریزش کرد...
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از 25 خرداد
آغاز واریز ما به التفاوت افزایش 

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی از آغاز واریــز مابه التفاوت 
افزایش حقوق بازنشســتگان از ۲۵ و ۲۶ خرداد خبر داد و گفت: 
معوقات فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد 
شد.به گزارش ایسنا، میرهاشــم موسوی با حضور در شبکه خبر 
ســیما توضیحاتی پیرامون مصوبه افزایش حقوق بازنشســتگان 
ســازمان تأمین اجتماعی ارائه و اظهــار کرد: برای افزایش حقوق 
بازنشستگان، قانون داریم و باید میزان افزایش حقوق را بر اساس 
مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی به هیأت دولت پیشــنهاد 
دهیم. ماده ۹۶ افزایش مســتمری را بر اساس هزینه های زندگی 
مــورد تأکید قرار می دهــد و ماده ۱۱۱ تأکیــد دارد که حداقل 
مستمری نباید از حداقل دســتمزد کارگری کمتر باشد تا سطح 
حداقلی معیشت با رویکرد عدالت برای بازنشستگان نیز حفظ شود.

وی افزود: پیشنهاد ما حفظ همین سطح حداقلی بود که با مصوبه 
دولت، رقم خورد.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این که 
ابالغیه هیأت وزیران دارای چند ســطح افزایشی است، گفت: در 
اولین سطح، برای حداقلی بگیران و مستمری بگیران حداقلی بگیر 
و زیر حداقلی بگیر، ۵۷.۴ درصد افزایش در ســال جدید خواهیم 
داشت. البته سطوح درآمدی پایین ممکن است افزایش بیشتری 
هم داشته باشند و بیش از ۵۷.۴ درصد باشد، زیرا در مصوبه دولت 
قید شده است که حداقل حقوق نباید از عدد پنج میلیون و ۵۸۰ 
هزار تومان کمتر باشد.موسوی ادامه داد: عدد حداقل دستمزد را در 
سطوح درآمدی ۵۷ درصد رشد می دهیم که به عالوه بن مسکن و 
... می کنیم و هر چه قدر به عدد مذکور نرسید مابه التفاوت می دهیم 
به نحوی که به آن عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان برســد و 
لذا هر چه قدر دریافتی کمتر باشد میزان افزایش بیشتر خواهد بود. 
از آن سو ممکن اســت افزایش در برخی افراد، کمتر از این میزان 
باشــد اما به طور متوســط برآورد ما این است که ۵۱ درصد رشد 
متوســط را در حقوق حداقلی بگیران خواهیم داشت. عائله مندی 
و حــق اوالد هم به این مبلغ افزوده خواهد شــد و برآورد ما این 
اســت که حقوق یک بازنشسته حداقلی بگیر با دو فرزند به حدود 
شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد.وی با بیان این که سطح 
بعدی مصوبه مربوط به باالتر از حداقلی بگیران تا سقف ۱۰ میلیون 
تومان حقوق است، گفت: حقوق این افراد ۱۰ درصد رشد می یابد 
به عالوه مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تحت عنوان کمک معیشت که 
برآورد ما این است حقوق افراد در این طبقه حدود ۲۰ درصد رشد 
پیدا می کند. آن مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تا ســقف ۱۰ میلیون 
تومــان حقوق را پر می کند به عنوان مثال اگر کســی ۹ میلیون 
دریافــت می کرده با ۱۰ درصد افزایــش، حقوقش به ۹ میلیون و 
۹۰۰ هزار تومان می رسد و ۱۰۰ هزار تومان دیگر اضافه می شود تا 
۱۰ میلیون تومان را پر کند. برای سطح آخر و حقوق بگیران باالتر 
از ۱۰ میلیون تومان هم افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفته شــده 
است.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به این که حدود 
۷۰ درصد مســتمری بگیران ما حداقلی بگیــر و زیر حداقلی بگیر 
هســتند که افزایش ۵۷.۴ درصدی یــک افزایش خوبی برای این 
گروه بود، اظهار کرد: البته هزینه های معیشــت و زندگی فراتر از 
این هاست اما برای فردی که سه تا چهار میلیون تومان در اسفند 
۱۴۰۰ می گرفته این رقم به حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
رســیده است.موسوی افزود: البته عالوه بر اینها حق عائله مندی و 
حق اوالد را هیأت امنا باید تصویب کند که بعد از اعالم این مبالغ، 
آن آیتم های جانبی هم روی احکام اعمال خواهد شــد.وی با بیان 
این که این مصوبه بر اساس ماده ۹۶ باید بتواند هزینه های زندگی 
را تأمین کند که معیار نرخ تورم اســت و این افزایش متناسب با 
نرخ تورم اتفاق افتاده اســت گفت: معتقدیم باید در زمینه تأمین 
معیشت عزیزان بازنشســته در همه سطوح درآمدی تا جایی که 
بتوانیم اقدام کنیم، اما خب اقتضائات صندوق و محاسبات بیمه ای 
مطرح اســت و با توجه به شرایطی که داریم ممکن است وضعیت 
ما تا حدودی تحت الشــعاع قرار بگیرد. اما به طورکلی ما متعهد به 
این هستیم که شرایط بازنشســتگان را در باب حقوق مطلوب تر 
کنیم.مدیرعامــل ســازمان تأمین اجتماعی ادامــه داد: وضعیت 
صندوق تأمین اجتماعی در زمان تحویل از دولت قبل مشــخص 
بود. بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک ناشــی از کسری منابع، 
بدهی داشتیم. از ابتدا تأکیدم روی این موضوع بود که برای تأمین 
حقوق به ســراغ استقراض از بانک نرویم. این اقدام در حال انجام 
است و چندان به دنبال استقراض از بانک نرفته ایم.موسوی افزود: 
در ســال ۱۴۰۰ فقط  در ماه اول حضورم در ســازمان رقمی را از 
بانک به ناچار اســتقراض کردیم اما پس از آن پافشاری کردیم که 
به ســراغ استقراض از بانک نرویم؛ مگر در شرایط بحرانی که فعاًل 
این گونه نیســت. دولت ۷۳ هزار میلیارد تومان از بدهی اش را به 
ما تأدیه کرده تا بتوانیم بخشــی از بدهی بانک را تسویه کنیم.وی 
درباره زمان پرداخت معوقات گفت: پیاده ســازی نرم افزاری احکام 
جدید، فرایند پیچیــده ای دارد و پیش بینی می کنیم چهارتا پنج 
روز زمان ببرد. بنای ما بر این است که چون پرداختی ما از بیستم 
هرماه بر اساس حروف الفبا شروع می شود ما به روال عادی قبلی 
حقوق خرداد را می پردازیم و برآورد ما این اســت که واریز اولین 
مابه التفاوت مربوط به خرداد را از ۲۵ و ۲۶ خرداد شــروع کنیم و 
برای فروردین و اردیبهشــت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد 
شد.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره توسعه پوشش بیمه 
همگانی گفت: امروز حدود ۷۳ درصد جامعه از بیمه های اجتماعی 
بهره مند هستند که حدود ۵۲ درصد برعهده تامین اجتماعی است 
و یکی از رویکردهای ما بر اســاس اصل ۲۹ قانون اساسی توسعه 
پوشش بیمه همگانی است و در همین راستا در شش ماه دوم سال 
گذشــته حدود ۷۰۰ هزار نفر را تحت پوشش بیمه درآوردیم که 
بخشــی از آن در قالب بیمه فراگیر خانواده ایرانی انجام شد و این 

طرح را ادامه خواهیم داد.

اوجی:
مبادالت تجاری بین ایران و روسیه به ۴۰ میلیارد دالر 

افزایش خواهد یافت
تهران- ایرنا- وزیر نفت درباره زمان تحقق هدف مبادالت تجاری 
ســاالنه ۴۰ میلیارد دالری با روسیه نیز گفت: ظرف یک سال و 
نیم آینده و با برنامه ریزی که در دســتور کار داریم به سقف ۴۰ 
میلیارد دالر در ســال در روابط تجاری ایران و روســیه برسیم.
به گزارش حوزه سیاســت خارجی ایرنا، جواد اوجی در روز ملی 
روســیه گفت: روز ملی روســیه را تبریک عرض می کنیم و از 
دعوت بنده برای حضور در این مراسم تشکر می کنم و خرسندم 
که در این جشــن که نماد فرهنگی روسیه است حضور دارم.ایران و روسیه دو همسایه بزرگ در 
منطقه هســتند که اشتراک زیادی در زمینه های مختلف اقتصادی و فرهنگی دارند.وزیر نفت با 
بیان اینکه خوشــبختانه در دولت سیزدهم، رابطه ایران و روســیه از روند رو به رشدی برخوردار 
اســت که امیدوارم تعمیق یابد، اظهار داشت: وزارت نفت، عالوه بر تالش بر حوزه استراتژیک دو 
کشــور، از همکاری با سازمان ها و وزارت خانه ها حمایت می کند.وی با اشاره به اینکه امیدواریم 
باتوجه به دیدار  روســای جمهور دو کشور، تعمیق مناسبات ایران و روسیه پیگیری شود، گفت: 
البته سفر معاون نخست وزیر روسیه به تهران، به عزم جدی برای گسترش روابط میان دو کشور 
کمک می کند.اوجی درباره زمان تحقق هدف مبادالت تجاری ساالنه ۴۰ میلیارد دالری با روسیه 
نیز گفت: با این توافق ها و تفاهم نامه هایی که بعضی از آنها هم در حوزه انرژی به قرارداد منجر شده 
است ظرف یک سال و نیم آینده و با برنامه ریزی که در دستور کار داریم به سقف ۴۰ میلیارد دالر 
در سال در روابط تجاری ایران و روسیه برسیم.اجرای پروژه همکاری بانکی روسیه، چین و ایران، 
در آینده ای نزدیک به ســلطه دالر خاتمه خواهد دادوی با تاکید بر اینکه اجرای پروژه همکاری 
بانکی روسیه، چین و ایران، در آینده ای نزدیک به سلطه دالر خاتمه خواهد داد، گفت:  این موارد 
نشان دهنده ظرفیت های ایران و روسیه و تغییر موازنه قدرت است.وزیر نفت تصریح کرد: ایران و 
روسیه به عنوان دو بازیگر مهم در تامین نفت و گاز می توانند تامین کننده انرژی در جهان باشند.

بازی با این دو کشــور مهم، تهدیدی برای امنیت جهان و تامین انرژی خواهد بود.وی ادامه داد: 
وابستگی اروپا به انرژی بازی نیست که به راحتی جبران شود و بازی که آمریکا انجام می دهد به 
ســود کشورها نیست، این تجربه در سایر کشورها تکرار شده است.اوجی با بیان اینکه تحریم راه 
چاره نیست و دامن گیر تحریم کنندگان خواهد شد، اظهار داشت: امیدوارم عقالی عالم، مصالح 
را با گفت و گو و مذاکره حل کنند و راه حل های منطقی برای مشــکالت پیدا کنند. وزیر نفت 
گفت: جمهوری اسالمی با ذخایر نفت و گاز رتبه اول را در جهان دارد.ما امروز بیش از یک میلیارد 
متر مکعب ظرفیت تولید گاز و چهار میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت داریم و طی برنامه هشت 
ســاله برای افزایش تولید نفت و گاز کشور برنامه ریزی کردیم.وی با بیان اینکه از سرمایه گذاری 
خارجی در حوزه نفت و گاز  استقبال می کنیم، گفت: ایران را تحریم کرده اند، لذا آمادگی کامل 

برای جذب سرمایه گذاران را داریم.

۷ فوتی و شناسایی ۱۳۹ بیمار جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته ۱۳۹ بیمار مبتال به کووید ۱۹ شناسایی شدند و 
متاسفانه در این بازه زمانی ۷ بیمار نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.به گزارش 
ایسنا، تا دیروز ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۳۹ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۸ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به ۷ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۹۲۹ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷ بیمار مبتال به 
کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار 
و ۳۳۹ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۵۶ هزار و ۹۱۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 
از بیمارستانها ترخیص شده اند.۴۲۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۵۲ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۴۵۷ آزمایش تشخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شــده است.در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۰ شهرستان 
در وضعیت نارنجی، ۱۴۷ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۰۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

شامخ رکورد زد

فرار پرشتاب اقتصاد ایران از رکود
جاماندگان سهام عدالت مشخص شدند

نیاز به پرداخت یک ریال هم نیست!

۶ ابهام طرح کاالبرگ الکترونیک

دوربرگردان در مسیر حذف رانت و فساد

رئیس سازمان خصوصی سازی از شناسایی جاماندگان سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
خبر داد و افزود: نیاز نیســت افراد برای ثبت نام به جایی مراجعــه کرده یا حتی یک ریال پرداخت کنند.

حسین قربانزاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه انتهای بند الف تبصره دو قانون بودجه به اختصاص سهام 
عدالت به مشموالن تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد واجد شرایط اشاره دارد، اظهار کرد: 
در این راســتا شناسایی افراد جامانده نیز از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی آغاز و در این راستا چند 
جلسه برگزار شده است، زیرا برخی بانک های اطالعاتی کامل نبوده و برخی نیاز به اصالح داشته اند.وی از 
مشــخص شدن تعداد جاماندگان خبر داد و افزود: در آخرین جلسه ای که هفته گذشته با رئیس سازمان 

بهزیستی، معاون وزیر رفاه....

وزارت نفت خبر داد؛ در دو ماهه اول سال

صادرات نفت به باالی یک میلیون بشکه در روز رسید

دپوی 2.5 میلیونی نهاده در بنادر

دست های خالی در انباشت میلیونی!

اسالمی: 

 دسترسی آژانس به تصاویر ضبط شده دوربین ها 
وابسته به سرنوشت برجام است
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شهرداري صدرا در نظر دارد مناقصه عملیات موزاییک فرش پیاده رو در راستای زیبا سازی و مناسب سازی معابر سطح شهر 
را طبق برآورد و مشخصات قید شده در اسناد مناقصه ،از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت برگزار نماید.كلیه مراحل 
برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاكت ها از طریق درگاه سامانه الكترونیكي 
دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي 

،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
1- مبلغ براورد اولیه  : 30/887/010/404 ریال

2- تامین  اعتبار از منابع  داخلي مي باشد .
3- مبلغ تضمین شــركت در مناقصه مبلغ 000/ 1/545/000  ریال مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل 

3 ماهه و یا فیش واریز نقدي به حساب 100830670088 نزد بانک شهر در شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا باشد .
4-  مبلغ خرید اسناد مناقصه مبلغ 000 / 500 / 1 ریال به حساب 100805891412 نزد بانک شهر در سامانه ستاد ایران مي باشد .

5- سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري صدرا ضبط خواهد شد 
6- هزینه درج آگهي نوبت اول و دوم  بر عهده برنده مناقصه مي باشد 

7- شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود .
8- سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است 

9- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تداركات الكترونیكي دولت روز چهارشنبه ساعت 10 صبح تاریخ 18 / 03 / 1401 مي باشد .
10- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 19عصر روز چهارشنبه مورخ 25 / 03 / 1401 مي باشد .

11- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارك در سامانه تا ساعت 19 عصر روز شنبه مورخ 04 / 04 / 1401 مي باشد .
12- زمان بازگشایي پاكت ها در ساعت 13صبح روزیكشنبه مورخ 05 / 04 / 1401 مي باشد .

متقاضیان مي بایســت مدارك پاكت هاي الف - ب - ج در سامانه بارگذاري نمایند شهرداري از دریافت حضوري پاكات طبق 
قانون معذور مي باشد و فقط اصل ضمانت نامه را پس از بارگذاري در سایت ستاد ) پاكت الف ( به صورت فیزیكي تا ساعت 9 
صبح مورخ 05 / 04 / 1401در پاكت سربسته و بادرج كامل مشخصات شركت و شماره تماس به واحد حراست شهرداري صدرا 
به آدرس زیر تحویل نمایند . آدرس استان فارس - شهر صدرا - بلوار پاسداران ساختمان مركزي شهرداري صدرا كد پستي 
7199433869 شماره تماس 36417818-071 واحد امور قراردادها اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت 

در سامانه : مزكز تماس 41924-021 دفتر ثبت نام 85193768-88969737 
نوبت اول : 18 / 03 / 1401
نوبت دوم :25 / 03 / 1401

آگهــي مناقـصه

  بهزاد پرنیان - شهرداري صدرا

عملیات موزاییک فرش پیاده رو در راستای زیبا سازی معابر سطح شهر 
به شماره 1401-11

ول
ت ا

نوب
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گزیده خبر

در جلسه بررسی ظرفیت های جدید تأمین کاالهای اساسی صورت گرفت؛
مأموریت رئیس جمهور به دو وزیر برای رفع 

موانع تأمین و ذخیره کاالهای اساسی
تهران- ایرنا- رئیس جمهور در راســتای تســریع در تأمین و ذخیره احتیاطی 
کاالهای اساســی وزرای صمت و جهاد کشاورزی را مکلف کرد موانع پیش روی 
این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن اقدام کنند.به 
گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« در جلسه بررسی 
به کارگیری ظرفیت های جدید برای تأمین و ذخیره کاالهای اساسی گفت: نباید 
منابع کشور در سایر کشورها راکد بماند و باید با سرعت و مستمرا نسبت به ورود 
منابع به داخل کشور در قالب کاال یا امکانات مورد نیاز اقدام شود.این نشست به 
ریاست آیت اهلل رئیسی  و با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس 
جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، 
معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و روسای بانک مرکزی و سازمان 
برنامه و بودجه برگزار شد.در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت تأمین و ذخایر 
کاالهای اساســی ارائه شد. بر اســاس این گزارش میزان ذخایر کاالهای اساسی 
کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است اما با توجه به شرایط جهانی تدابیر الزم 
برای ایجاد یک ظرفیت احتیاطی مطرح و جزئیات اجرای آن بررســی و تصویب 
شــد.در همین راستا ترتیبات تسهیل و تسریع تأمین کاالهای اساسی، استفاده 
از ظرفیــت نهادها و بنیادها، تقویت ظرفیت های بخش خصوصی جهت تأمین و 
توزیع کاالهای اساسی، افزایش زیرساخت های الکترونیکی و هوشمند در جهت 
توزیع بهتر کاالهای اساسی، تقویت بنادر و ظرفیت های ترانزیتی کشور، استفاده 
از ظرفیت همه انبارهای موجود در کشور به منظور افزایش ذخایر استراتژیک و 
احتیاطی و منابع مالی الزم برای تامین، ترانزیت و انبارداری و راهکارهای تأمین 

آن مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی:
 قطعنامه صادر شود در مذاکرات هسته ای 

تجدید نظر می کنیم
وحید جالل زاده رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
با ســفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرزمین های اشغالی، آژانس 
برای بار چندم اثبات کرد که به جای اینکه سازمان فنی باشد تبدیل به سازمانی 
سیاسی شده است.وحید جالل زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره 
احتمال صدور قطعنامه علیه کشــورمان در جلســه آینده شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، گفت: با ســفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
سرزمین های اشغالی آژانس برای بار چندم اثبات کرد که به جای اینکه سازمان 
فنی باشد تبدیل به سازمانی سیاسی شده است.وی ادامه داد: جمهوری اسالمی 
ایران در مذاکرات وین برای احیای برجام عالقمند بود که موارد اختالفی خود با 
آژانس را نیز حل و فصل کند و در آن نقشه راهی که در سفر سال گذشته آقای 
گروســی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران  ترسیم شد بنا بر این 
بود که آژانس سواالت خود را مطرح کند و جمهوری اسالمی ایران به آنها پاسخ 
بدهد و اگر برای آژانس ابهامی باقی ماند ایران آنها را برطرف کند.نماینده ارومیه 
در مجلس تصریح کرد: متاسفانه قبل از اینکه گزارش اصلی آژانس منتشر شود 
آقای گروسی در پارلمان اروپا مواضع خودش علیه ایران را اعالم کرد یعنی گزارش 
قبل از اینکه به صورت رسمی منتشر شود در پارلمان اروپا از زبان آقای گروسی 
به اطالع آنها رسانده شد و این موضوع نشان داد که آنها به دنبال حقیقت نیستند.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس با بیان اینکه تصویب 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها در پارلمان تکلیف دولت ها برای مقابله با 
زیاده خواهی های غربی ها را روشن کرده است، اضافه کرد: برای مجلس این دولت 
و آن دولــت هم تفاوتی ندارد، البته مجلس بــه دنبال حمایت از توانمندی های 
هسته ای کشورمان است، به دنبال این هستیم که دولت ها بتوانند معاهدات خود 
عمل کنند.جالل زاده خاطرنشــان کرد: انتظار امروز نمایندگان مجلس از دولت 
این اســت که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را اجرایی کند، نمایندگان 
در این قانون تمام تالششــان این بود که به جاده یکطرفه بهره برداری از پروتکل 
الحاقی پایــان دهند و لذا دولت را مکلف کردیم در یک بازه زمانی اگر تحریم ها 
برداشته نشــد باید به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پایان داده شود.وی ادامه 
داد: در بحث دوربین های نظارتی آژانس در تاسیســات هســته ای کشورمان نیز 
به خاطر اینکه بهانه به دســت غربی ها ندهیم تصویربرداری دوربین ها را متوقف 
نکردیم، هرچند هیچ تصویری از این دوربین ها به آژانس داده نشد.نماینده ارومیه 
در مجلس تصریح کرد: گزارشات اخیر گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نشان می دهد که رفتارهای مسالمت آمیز کشورمان با آژانس تاکنون نتیجه 
عکس داده است لذا نمایندگان مجلس از دولت درخواست دارند که پاسخ قاطعی 
به آژانس داده شود.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان 
کرد: اینکه غربی  ها در مذاکرات نمی توانند به نتایج مطلوب خودشان دست پیدا 
کنند و امتیازات بیشتر از جمهوری اسالمی بگیرند و آژانس و گزارش آن را ابزاری 
برای فشار به جمهوری اسالمی کردند قطعاً پاسخی قوی دریافت خواهند کرد، اگر 
قطعنامه صادر شود حتما در فرآیند مذاکرات برجامی با 1+4 تجدید نظر خواهیم 
کرد.جالل زاده با بیان اینکه اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس امروز )چهارشــنبه 18خرداد( در جلســه فوق العاده با حضور مسئوالن 
مربوطه موضوعات پیش آمده اخیر اعم از سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به اراضی اشغالی را بررسی خواهیم کرد، اظهار داشت: قطعا پس از بررسی ها 
در کمیســیون مواضع الزم و انقالبی را اتخاذ خواهیم کرد و به عنوان کمیسیون 

تخصصی آن مواضع را به اطالع عموم مردم کشورمان خواهیم رساند.

هشدار فرمانده نیروی زمینی ارتش به صهیونیست ها
با هر خطایی تل آویو و حیفا را با خاک یکسان 

خواهیم کرد
گروه استان هاـ  فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران با هشدار  به 
ســران رژیم صهیونیستی گفت: به فرمان رهبر معظم انقالب با هرخطای دشمن 
تل آویو و حیفا را با خاک یکســان خواهیم کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم از 
مراغه، امیر ســرتیپ کیومرث حیدری در صبحگاه نیرو هــای ارتش جمهوری 
اســالمی ایران در پادگان امام رضا)ع( با بیان اینکه رژیم غاصب و صهیونیستی 
سرزمین های مسلمانان را اشغال کرده است و کمتر از 25 سال آینده این زمین ها 
به آغوش اســالم باز خواهد گشت، اظهار داشــت: امروز دستاورد های نظامی و 
دفاعی ارتش جمهوری اسالمی ایران خار چشم دشمنان است.وی با بیان اینکه 
تمامی یگان های نیروی زمینی در حال مجهز شــدن به دستاورد ها و تجهیزات 
نقطه زن، دورزن و هوشمند است، افزود: برد پهپادها و موشک های عملیاتی نیروی 
زمینی ارتش افزایش یافته اســت.امیر حیدری با اشــاره به شهر پهپادی ارتش 
افزود: این همه تجهیزات برای پاسخ گفتن به تجاوز های احمقانه دشمنان انقالب 
اســالمی است و سالح های سبک نیروی زمینی نیز در حال »تغییر، به روز شدن 

و بومی شدن« است.

میراحمدی خبر داد
لغو ویزای عراق در ایام اربعین

دبیر ستاد اربعین حســینی از موافقت دولت عراق برای لغو ویزا در 
زمان اربعین حســینی خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید 
میراحمدی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در گفت و گو با خبر 
ساعت 14 گفت: امروز در مالقات و مذاکره بین دو وزیر کشور ایران 
و عــراق یکی از مباحثی که مطرح شــد بحث ســفر زوار به اربعین 
بود و ایــن مژده را می دهیم که دولت عــراق موافقت خود را با لغو 
ویزا در ایام اربعین حسینی به طور کامل اعالم کرد.وی افزود: ضمن 
اینکه توافق شــد در هفته آینده روزانه دو هزار نفر تا رسیدن به ایام 
اربعین از طریق مرزهای زمینی با لغو روادید اعزام به عتبات عالیات 
داشته باشیم.دبیر ستاد اربعین حسینی گفت: بنابراین از هفته آینده 
با سهمیه لغو روادید برای سفر زمینی خواهیم داشت و این اقدام تنها 
از طریق سازمان حج و زیارت خواهد بود اما با شروع سفرهای اربعین 
بدون سهمیه این اتفاق رخ خواهد داد.میر احمدی بیان کرد: به دلیل 
اینکه ساماندهی و سازماندهی زوار ایرانی در عراق در ایام اربعین در 
فصل گرما با مشکالت خاصی مواجه است از اکنون اعالم شده است 

که موکب داران ثبت نام را آغاز کنند.

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد

دستگیری ۱۴ نفر در پرونده متروپل
سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری 14 نفر در پرونده ریزش 
ساختمان متروپل خبر داد.به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی 
در نشست خبری دیروز ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت 
و نیز تسلیت ســالروز رحلت امام )ره( و  تسلیت درگذشت 
حجت االسالم دعایی مدیر مسوول روزنامه اطالعات گفت: ما 
معتقدیم که باید از ظرفیت های باال و ارزشمند حوزه رسانه 
در جهت جهاد تبیین  بهره برد و اســتفاده کرد.ستایشی در 
پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه بازداشتی های حادثه متروپل 
آبادان چه کســانی هستند و پرونده شــان در چه مرحله ای 
اســت؟ گفت: در ســاعت 12 و 45 دقیقه تاریخ دوم خرداد 
14۰1 اطالع دادند که این حادثه در شهر آبادان رخ داده شده 
اســت و ســاختمان 11 طبقه متروپل ریزش کرد و در یک 
وضعیت ناایمنی باقی ماند.وی افــزود: به ناایمن بودن باقی 
مانده ساختمان باید توجه کرد. براساس هماهنگی هایی که 
صورت گرفت رییس کل دادگســتری خوزســتان به اتفاق 
دادســتان حوزه قضایی اســتان یعنی اهواز در معیت سایر 
عزیزان به جمع حاضر از قضات محترم شهرستان پیوستند و 
در منطقه استقرار یافتند و بر صدور دستورات قضایی نظارت 
عالیه داشتند.ستایشــی افزود: بالدرنگ  به تشکیل کارگروه 
قضایی و حقوقی مبادرت کردند که ابعاد حقوقی حادثه مورد 
بحث مورد بررسی قرار دهند که از نگاه های لغزنده جلوگیری 
شــود. تحقیقات مقدماتی و معاینه محل صورت گرفت و با 
توجــه به اســتفاده از ظرفیت های خوب منطقــه ای، قرار 
کارشناسی صادر و هیات کارشناسی در جهت تبیین ابعاد و 
مشــخص کردن علت تامه حادثه انتخاب شــد و کسانی که 
قصور داشتند را  مشخص کنند.وی با یاداوری اینکه پالسکو 
عالوه بر ریزش آتش سوزی هم داشت گفت:  در اینجا کمیته 
ای برای شناسایی کسانی که اموالشان در آنجا بود انتخاب شد 
و همچنین  پزشــکی قانونی استان  تکالیفشان را  نسبت به 
شناســایی صدمات افراد انجام داد. داخــل خرابه ها اموال و 
امکانات و... است که باید خروج انها با نظم مشخص شود.وی 
افزود: کسانی که ممکن اســت قصور یا تقصیر کرده باشند 
دســتگیر شــدند.  دســتگاه قضایی با همــکاری ضابطین 
دادگستری اقداماتی را با رعایت موازین انجام دادند و  14 نفر 
از افرادی که تشــخیص داده شــد، مقصر حادثه هســتند 
بازداشت شدند. شهرداران سابق و اسبق 4 نفر بودند و کسانی 
که مسئول حوزه نظام مهندسی در شهرستان بودند  دستگیر 
شدند.ستایشی افزود:  با رعایت موضوع مقررات ماده ۳۶ قانون 
مجازات اســالمی، عناوین احصا و قابل ذکر اســت. شهردار 
سابق، رئیس نظام مهندســی، مهندس ناظر پروژه، شهردار 
منطقه 1، سرپرست شهرداری منطقه 1، معاون امور زیربنایی 
و حمل و نقل و سرپرســت معاونت فنی و عمرانی و معاونت 
فنی شــهرداری جز کســانی بودند که در این تصمیمات به 
موجب قرار تأمین کیفری بازداشت شدند.  اجرای دقیق قانون 
بهترین راه تجلی عدالت است. باید تاکید مؤکد بر این باشد 
که باید متمسک به رعایت قوانین باشیم.ستایشی تصریح کرد: 
هر تصمیمی که نسبت به قاصران این حادثه گرفته شود، به 
موجب قانون خواهد بود. قرارهای صادره هم متناسب با جرم 
مرتکب شده، بوده است.ستایشی در پاسخ به این سوال که  آیا 
مســئوالن دولت فعلی و قبلی اموال خود را در سامانه اعالم 
اموال مســوالن اعالم کرده اند یا خیر؟  گفت:  اعضای دولت 
قبل و دولت فعلی کلیه اموال خود را برای ریاست قوه قضاییه 

ارسال و نسبت به اعالم اموال دارایی اقدام کرده اند.وی تاکید 
کرد:  براساس آخرین آمار 8۰ درصد این قانون در قوه قضاییه 
اجرایی شده است و اکثر قضات ما در اعالم صورت دارایی در 
سامانه مشارکت داشته اند و در سایر وزارتخانه ها و نهادها این 
مشارکت خیلی کمتر بوده است.  معاون اول رئیس جمهور و 
رئیس دفتر رئیس جمهور در این ارتباط پیگیری های خوبی 
داشــته اند.وی در پاســخ به ســوالی درباره آخرین وضعیت 
موضوع سوءاستفاده جنسی از بازیگران گفت:  این مسایل که 
در فضای مجازی مطرح شده بسیار  تلخ و تاسف بار است اما 
متاســفانه وجود دارد و  کسانی مطرح می کنند که از ناحیه 
کسان دیگر مورد تعرض واقع شدند. دستگاه قضایی براساس 
مقررات اگر شکایتی صورت گرفت ورود میکند و  می توانند 
در مقام طرح شکایت کیفری  آن را مطرح کنند و اگر شکایت 
صورت گرفت ما رسیدگی می کنیم.وی با طرح این سوال که 
آیا شکایتی در این زمینه شده یا خیر ؟ گفت: تا روز گذشته 
شــکایتی مطرح نشده بود اما امروز با طرح شکایتی از طرف 
مقابل نسبت به  کسانی که این موضوع را اعالم کردند مواجه 
شدیم و شاکی خواستار تعقیب فردی که آن را را اعالم کرده 
شده است.وی از اعالم اسم شاکی خودداری کرد.وی در پاسخ 
به ســوالی درباره اسناد قولنامه ای گفت: ما به دنبال کاهش 
ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی هستیم اما متاسفانه اسناد 
عادی به ابزاری برای سوء استفاده عده ای از افراد تبدیل شده 
است. تالش می کنیم به سمت تثبیت اسناد رسمی برویم.وی 
افزود:  ما طرح الزام به ثبت رســمی را داریم که قولنامه های 
عــادی بی اعتبار باشــند و  این طرح در مجلس و شــورای 
نگهبان بررسی شده که ایراداتی از سوی شورای نگهبان وارد 
شده و مجددا به مجلس برگشته تا رفع ایراد شود. با تصویب 
قانون هرگونه تنظیم سند عادی توسط مشاورین امالک منع 
می شود.وی در پاسخ به سوالی در  خصوص سرعت عمل در 
رسیدگی به حادثه متروپل و تفاوت آن با حادثه پالسکو گفت: 
در حادثــه متروپل تاکنون 41 نفر از عزیزانی که در موقعیت 
بودند را از دست دادیم و 4۷ نفر مصدوم هستند که 2 نفر از 

آن ها در بیمارستان بستری هستند.ستایشی ادامه داد: گفته 
شد 12۹ ســاختمان ناایمن داریم، سوال شــد چرا تاکنون 
اقدامی انجام نشــده که فرصت پاسخگویی در آن برنامه مهیا 
نشد. اقدامات برای شناسایی ساختمان های ناایمن بر اساس 
دســتورهای قوه قضائیه بود.  دادســتان تهران گفته اســت 
فهرســت مکان های ناایمن منتشــر شــود و  فهرست تمام 
ساختمان های ناایمن به دادسرای ناحیه ۳۷ تهران ارجاع شده 
اســت و  تاکنون دادســرای تهران ۶۶۰ واحد تجاری را مورد 
بررسی قرار داده است.وی با طرح پرسش هایی ادامه داد: آیا 
ایمن ســازی ســاختمان های ناایمن وظیفه دستگاه قضایی 
اســت؟صاحبان تکلیف  در ایمن سازی ساختمان های ناایمن 
کجای کار هستند؟اصحاب رسانه از صاحبان تکلیف در ایفای 
نقش ها و تکالیف خود مطالبه کنند.وی درباره اینکه پاســخ 
دادســتانی به درخواست  آزادی مشــروط محمدعلی نجفی 
شهردار پیشــین تهران چیست؟ گفت: نجفی در سال ۹8 به 
اتهام قتل عمدی و نگهداری اسلحه غیرمجاز بر اساس شعبه 
۹ دادگاه کیفری یک استان به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد 
و تاریخ پایان حبس ایشان 1۰ اردیبهشت 14۰۳ است. اولیای 
دم نســبت به محکوم علیه مورد بحث رضایت دادند و در این 
مرحله از 15 روز  مرخصی با رعایت مقررات اســتفاده کرده 
است. یک  درخواست برای پابند الکترونیک  و یک درخواست 
نسبت به ازادی مشروط ایشان داده که مرجع صاحب تصمیم 
نسبت به آزادی مشروط  و پابند الکترونیک موافقت نکرده و 
در حال گذراندن ایام حبس است.وی درباره آخرین وضعیت 
حسین فریدون گفت: آقای فریدون ایام حبسش خاتمه نیافته 
و خبر مربوط به پایان حبســش را تکذیب می کنیم.  نیمی از 
جزای نقدی اش  پرداخت نشــده اســت. اتهام ایشــان هم 
مشخص است و در 24 مهر ۹8 به اوین معرفی شده و 5 سال 
حبس و ۳1۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات 
دولتی محکومیت دارد. چند روز در مرخصی بود که  مرتکب 
غیبت شده و قطعا اگر از غیبت نیاید از وثیقه ای که گذاشته 
اســتفاده می شود و  اینکه آزاد شده اســت را  رد می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه لحظاتی بعد گفت: االن اطالع دادند که 
آقای فریدون دیشــب به زندان بازگشــته است.ستایشی در 
خصوص پرونده بقایی گفت: بقایی با نظریه کمیسیون پزشکی 
قانونی به علت بیماری باید خارج از زندان باشــد و بر اساس 
تصمیــم قضائی و مطابق قانون در مــورد این فرد تصمیمی 
گرفته شــده که موقت اســت  و خبر آزادی وی هم تکذیب 
می شود.سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مشایی نیز گفت:  
اسفندیار رحیم مشایی از تاریخ 1۳ آذرماه ۹8  به دلیل فوت 
والده از زندان مرخصی گرفته اســت. این فرد ادعای بیماری 
داشــت  و دوبار به  کمیسیون پزشکی مراجعه کرده و گفته 
توان کیفر حبس را ندارد ولی کمیسیون پزشکی  تحمل توان 
ایــن فرد جهت کیفر را تأیید کرده اســت و او باید به زندان 
برگردد.ســخنگوی قوه قضائیه درباره برگــزاری دادگاه های 
جرایم سیاسی گفت: در راستای تحقق مندرجات قانون جرم 
سیاسی، ریاست وقت قوه قضاییه در خرداد 1۳۹۹ بخشنامه ای 
صادر کرد که در آن مندرجات قانون مجدد تاکید و تبیین شد. 
برگزاری این دادگاه ها باید با حضور هیئت منصفه و علنی باشد 
مگر اینکه دســتور به غیرعلنی بودن جلسات رسیدگی اعالم 
شود.وی افزود: در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، 
تاکنون پنج دادگاه در ارتباط با جرم سیاســی تشکیل شده 
اســت؛ البته 1۶۷ مورد دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار 
شــده است اما از این تعداد، پنج پرونده ناظر بر جرم سیاسی 
بوده است.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ترک 
فعل های انجام شده در رابطه با اجرای قانون جوانی جمعیت، 
گفــت: برای اجرای دقیق و مؤثر قانــون حمایت از خانواده و 
جوانــی جمعیت، رئیس قوه قضائیه دو جلســه خاص و یک 
جلسه فرعی برای این امر اختصاص داد و پیگیری این قانون 
به صورت جدی در حال انجام اســت. دستگاه هایی در جهت 
تحقق این قانون مســئول هســتند و  بعضی از دستگاه ها در 
قانون متکلف تنظیم برخی دستورالعمل ها هستند و  برخی از 
دســتگاه ها تکالیفی دارند که انجام ندادند و می توان مصداق 
ترک فعل شمرد.وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات 
دستگاه قضا در رابطه با پرونده شهید صیاد خدایی، گفت: این 
پرونده دارای ابعاد امنیتی است و این اطمینان را می دهیم که 
انتقــام خون این شــهید عزیز را می گیریم و بــا قاطعیت با 
مرتکبان این جنایت برخورد می کنیــم. پرونده با جدیت در 
دادسرای تهران در حال پیگیری است.سخنگوی قوه قضائیه 
درباره اقدامات انجام شده در خصوص گران فروشی گفت:  در 
حوزه گرانفروشی از ابتدای سال 14۰1 تا روز گذشته، بیش از 
4۷ هزار و 2۰۰ فقره پرونــده بوده که از این میزان 42 هزار 
فقره مختومه شــده است. بیش از 8 میلیارد محکومیت برای 
متخلفین به دنبال داشته است. بیش از 11 هزار فقره پرونده 
در ارتباط با کم فروشــی وارد شده که بیش از 1۰ هزار فقره 
پرونــده مختومه شــده و بیــش از 1۳ هزار میلیــارد ریال 
محکومیت به دنبال داشته است.وی افزود: در ارتباط با احتکار، 
بیش از هزار و هشتصد فقره پرونده وارد شده است.  همچنین 
هزار و ۳۶5 فقره پرونده مختومه شده است و از این میزان هم 
رقم هزار و ۶۹۷ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و 2۳ هزار و 225 ریال 
کسانی که مرتکب احتکار شــدند محکومیت حاصل کردند.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: قاتل دو طلبه در حرم 
مطهر رضوی به اعدام محکوم شد و  وکیل او درخواست فرجام 

خواهی کرده است که پرونده به دیوان عالی رفته است.

تهران - ایرنا - رییس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصاویر ضبط شده دوربین ها وابسته به سرنوشت برجام است.به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، محمد اسالمی 
در گفت وگو با شبکه الجزیره افزود: پاسخ هایی که تاکنون به سواالت آژانس بین المللی انرژی اتمی داده ایم، دقیق بوده است.وی گفت: مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اراده جدی برای »قانع کننده« توصیف کردن 
پاسخ های ما ندارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی به گزارش های اطالعاتی دشمنان ما و در راس آن ها اسرائیل استناد می کند.اسالمی گفت: قطعنامه ای که برخی در شورای حکام برای رسیدن به آن تالش می کنند 
اوضاع جدیدی را به وجود نخواهد آورد. آژانس باید نفوذ سیاسی در داخل خود را متوقف کند و به قوانین پایبند باشد.رییس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی از هدف قرار دادن سایت 

های ما انتقاد نکرد و این یک پرسش بزرگ است. سالح هسته ای در راهبرد ما جایی ندارد و چیزهایی که مطرح می شود تنها اتهامات مغرضانه است.اسالمی تاکید کرد: سهم ما از انرژی جهانی تنها سه درصد است و 25 درصد فعالیت بازرسان آژانس 
در خاک ما انجام می شود. تصمیم غنی سازی اورانیوم ۹۰ درصد منوط به تصمیمات مسئوالن مربوطه است. ما تصمیم غنی سازی اورانیوم را تنها برای تحریک کردن اتخاذ نمی کنیم. دستیابی آژانس به فیلم ها و ضبط ویدیویی منوط به سرنوشت توافق 
است.وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما بدون توجه به نتیجه توافق به فعالیت های مسالمت آمیز هسته ای خود ادامه می دهیم. ما آماده پایبندی به توافق هسته ای هستیم به شرطی که طرف های دیگر به تمام بندهای توافق پایبند باشند.رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز )دوشنبه( در نشست خبری خود گفت که آنچه رخ داده است نشان می دهد که ما و ایران به همکاری و شفاف سازی و توضیح درخصوص برخی امور نیاز داریم.وی تاکید کرد: ایران برنامه هسته ای بلندپروازانه 
دارد و به نفع این کشور است که با ما همکاری کند و درخصوص امور مبهم توضیح دهد.گروسی گفت: چیزی که ایران به ما داده است کافی نیست و باید توضیحات الزم را ارائه دهد.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنرانی آغازین جلسه شورای 

حکام نیز مدعی شده بود که ایران پاسخی قانع کننده به سواالت آژانس درباره وجود مواد هسته ای در سه مکان اعالم نشده نداده است.

اسالمی: 

دسترسی آژانس به تصاویر ضبط شده دوربین ها وابسته به سرنوشت برجام است
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گزیده خبر

فرج زاده رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری صدرا:
ایجاد کتابخانه و مراکز فرهنگی محله ای با 

مشارکت مردم
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری صدرا با حضور در مجتمع 
مسکونی 1270 واحدی شهید دســت باال از کتابخانه و مجموعه فرهنگی این 
مجتمع بازدید کرد.فرج زاده با تاکید بر ضرورت توســعه فرهنگی در بین اقشار 
مختلف مردم گفت: الزمه توسعه همه جانبه فرهنگی، وجود زیرساخت و امکانات 
الزم و حضور دســتگاههای متولی در میدان اقدام می باشد که متأسفانه شهر 
صدرا از این حیث محروم مانده است. برای گریز از این مشکالت، مردمی سازی 
و اســتفاده از ظرفیت شــهروندان می تواند عالوه بر پیشبرد برنامه ها، فرصت 
ارتقاء فرهنگی را در جامعه هدف ایجاد نماید.رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، 
ورزشی شهرداری صدرا با اشــاره به مشارکت مردم در توسعه و ارتقای شهری 
بیان داشت: حضور مردم، تخصیص امکانات محله ای، همراهی و همدلی فعاالن 
و گروههای اجتماعی سبب شده تا با پشتیبانی شهرداری در هر منطقه و محله 
ای با محوریت مسجد یا مجتمع مسکونی پرجمعیت، اقدامات فرهنگی بومی و 
اجرایی گردد.وی افزود: با موافقت شــهردار محترم صدرا؛ هیئت مدیره مجتمع 
های مســکونی پرجمعیت با اجتماعات گسترده از شهروندان، ضمن در اختیار 
گذاشــتن مکان مناسب، آمادگی خود را برای اجرای فعالیت فرهنگی اعالم می 
نمایند و شهرداری با مشارکت هیئت مدیره ضمن تجهیز این مجموعه ها برای 
اســتفاده عموم مردم، مدیریت فرهنگی محله را با کمک اهالی محل انجام می 

دهد.

ظرفیت های معادن در کشور بسیار باالست
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی با تقدیر و تشکر 
از مســئولین فعال در بخش معادن گفت: ظرفیت های معادن در کشــور بسیار 
باالست.ســید محمد صالح جــوکار نماینده یزد و صدوق  در مجلس شــورای 
اسالمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ظرفیت های 
بخش معادن کشور گفت: در بخش معادن در کشور ظرفیت ها بسیار باالست و 
در قانون برنامه ششم نیز توجه ویژه ای به این ظرفیت ها شده است. وی با بیان 
اینکه در حوزه معادن در بخش اکتشــاف و بهره برداری و مقابله با خام فروشی 
قانون تکالیفی را مشــخص کرده، افزود: فرصت های زیادی در بخش اکتشاف 
معادن در کشور وجود دارد اما متاسفانه تاکنون کمتر به این موضوع توجه شده 
است.رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی گفت: البته 
مســئولین از نظر آماری اطالعاتی را ارائه می کنند که اکتشافات در حال انجام 
است و جای تقدیر دارد اما باید از همه ظرفیت ها بهره برداری کرد.جوکار اضافه 
کــرد: مثاًل در بخش فوالد ما نیاز به تهیه خوراک فــوالد داریم که می توان از 
همین معادن تهیه کرد.وی با بیان اینکه در حوزه بهره برداری معادن نیز باید به 
ســمت بهره برداری از همه معادن و از همه ظرفیت ها برویم، افزود: در گذشته 
متاسفانه سیاست فقط بهره برداری از معادن با عیار باال بود و کمتر به معادن با 

عیار پایین تر توجه می شد.

کسب رتبه برتر اداره ارتباطات و اطالع 
رسانی راه و شهرسازی بوشهر

رئیس اداره ارتباطات و اطالع رســانی راه و شهرســازی استان بوشهر از کسب 
رتبه برتر ایــن اداره کل در تولید محتوای چند رســانه ای بین ادارات کل راه 
و شهرسازی سراسر کشــور خبر داد.پری حیدری اظهارداشت:  در گردهمایی 
سراسری روســای اداره ارتباطات و اطالع رســانی ادارات کل راه و شهرسازی 
اســتان ها که در ساختمان این وزارت خانه برگزار گردید از روابط عمومی های 
برتر کشــور تجلیل شد.  وی  افزود : روابط عمومي سازمان ها با مسئولیت ها و 
وظایف فرواني در حوزه تبلیغات و اطالع رســانی و پژوهش رو به رو هستند که 
یکي از مهمترین وظایف که مي تواند نقطه قوتي برای روابط عمومی ها باشــد 
حوزه اطالع رســاني است.حیدری گفت : روابط عمومي کارآمد با ارتباط هرچه 
بیشتر با رســانه ها، ســازمان ها و اداره هاي دیگر زمینه معرفي دستاوردها و 
فعالیت هاي سازمان ها مطبوع خود را در جامعه فراهم و زمینه رشد و پیشرفت 
آن را فراهم کنند.وی با بیان اینکه داشــتن اطالعات موثق، دقیق و به موقع از 
بزرگترین سرمایه هر سازمان اســت و حیات یک سازمان به داشتن ارتباط دو 
سویه درون سازماني و برون سازماني و کسب اطالعات به روز و مفید است، گفت: 
خوشبختانه اداره ارتباطات و اطالع رسانی این اداره کل در سالجاری با افزایش 
تعامل رســانه ای توانسته بیش از گذشته در جهت اهداف سازمان حرکت و به 

ارتقای جایگاه اداره کل در بین افکار عمومی اقدام کند.

جلسه کمیته کیفیت محصول مخابرات منطقه 
گلستان برگزار شد

ســومین جلسه کمیته کیفیت محصول در مخابرات منطقه گلستان برگزار شد 
.جلسه کمیته کیفیت محصول با حضور اعضای کمیته برگزار ومصوبات جلسات 
قبلی بررسی واقدامات انجام شده تشریح شد .در این جلسه در خصوص تشکیل 
کمیته استاندارد سازی ،تقویت سامانه ارتباطات مردمی 2021 همچنین نحوه 
رســیدگی به شکایات مشترکین وپرداخت خسارات الزم بحث وتبادل نظر شد 
ودر این زمینه راهکارهای مناســب ارائه شــد .دکتر محمد رضا اخوت مدیریت 
تجاری مخابرات منطقه گلســتان با تأکید برارائه خدمات وسرویسهای مناسب 
، کســب رضایتمندی حداکثری مشــتریان را اولویت دانست وخواستار سرعت 

بخشیدن مصوبات این کمیته وانجام اقدام الزم شد .

۶ ابهام طرح کاالبرگ الکترونیک

دوربرگردان در مسیر حذف رانت و فساد
با وجود اینکه دولت به منظور حذف فساد و تقویت تولید مسیر 
ســخت اصالح ارز ۴200 را پیموده اســت، اما به نظر می رســد 
اجرای سیاســت کاالبرگ الکترونیک در ماه های آینده مشکالت 
متعدد دیگری را بوجود آورد.به گزارش خبرنگار مهر پس از فراز 
و فرودهای بســیار نهایتاً دولت ســیزدهم به دلیل مفاسد شکل 
گرفتــه و تضعیف زنجیره تولید، تصمیــم به حذف ارز ترجیحی 
و تخصیص آن به شــکل دیگری گرفت. با این وجود کارشناسان 
و مســئولین به اتفاق بــر این باورند در پس این سیاســت باید 
سیاســت های حمایتی به نحوی اعمال شــود تا معیشت خانوار 
تضعیف و سفره آنها کوچک تر از قبل نشود.به همین منظور دولت 
تصمیم گرفت در ماه های ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی 
را به ۹ دهک درآمدی بدهد و پس از چند ماه زیرساخت اعطای 
کاالبــرگ الکترونیک را فراهم آورد و جایگزین یارانه نقدی کند. 
البته موضوع کاالبرگ از ســال ۹7 مطرح است و در جز 1 از بند 
»ص« تبصره 1 قانون بودجه 1۴01 هم به آن الزام شده است.در 
رابطه با ســاز و کار اجرای کاالبرگ الکترونیک، سید محمد رضا 
فاطمی امین، وزیر صمت می گوید: فرد با هر کارت بانکی که دارد 
و می خواهد خریدی انجام دهد، وقتی کارت را می کشد بخشی از 
هزینه از کارت فرد و بخشی دیگر از یارانه کسر می شود.همچنین 
محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس گفت: میزان شارژ اعتبار در کارت بانکی یا کارت یارانه ای 
به اندازه ی مابه التفاوت قیمت شهریور سال گذشته با قیمت جدید 
است. مثاًل اگر کاالیی ۳0 هزار تومان بوده و با برداشته شدن ارز 
ترجیحی به ۵0 هزار تومان می رســد، 20 هزار تومان به اندازه ی 
مابه التفاوت آن کاال در قالب یارانه به حســاب فرد واریز شــده و 
آن فــرد ۳0 هزار تومان را از جیب می دهد و 20 هزار تومان مابه 
التفاوت از اعتبارش هزینه می شود. منتها تأکید بر این است که 
ابتدا باید اعتبار در کارت شارژ شده و سپس ارز ترجیحی حذف 
شــود.وی تأکید کرد که به محض اجرایی شــدن طرح کاالبرگ 
الکترونیکی قیمت کاالهای ضروری معیشتی، به شهریور 1۴00 
باز می گــردد.در واقع می توان گفت این طرح به روزشــده طرح 
کوپنی اســت که در ســال های اول انقالب اجرا میشده است. از 
سال های گذشته که این موضوع مطرح شد مورد انتقاد بسیاری 
از کارشناســان قرار گرفت و وعده دولت برای اجرای آن در این 
شــرایط خاص دغدغه ها را بیش از پیش کرده است. در ادامه به 
برخــی ابهاماتی که این طرح دارد و می تواند موجب مشــکالت 

متعدد دیگری برای مردم شود اشاره می شود:

1( زمینه ســازی برای احتکار و ایجاد بازار سیاه: آنچه در اقتصاد 
اثبات شده است این سیاســت دولت هاست که می تواند انگیزه 
سفته بازی، احتکار و ایجاد بازار سیاه را تقویت کند و در صورت 
سیاستگذاری اشــتباه هرقدر هم که نظارت تشدید شود باز هم 
مشــکالتی بوجو میایند. مشابه تجربه ای که در مسأله ارز ۴200 

بوجود آمد.
در موضوع کاالبرگ الکترونیک اولین مســئله این است که خود 
سیســتم کاالبرگ فســادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد 
بود. حتماً فعاالن اقتصادی دهه های گذشــته موضوع شکلگیری 
بازارهای سیاه و ایجاد فضای مناسب جهت داللی را به یاد دارند. 
همچنین جدای از تشــدید وزود دالالن به بازار کاالهای اساسی، 
از آنجا که امکان انتخاب و جایگزینی کاالها از مردم گرفته شده 
اســت، خود مردم نیز اقدام به خرید و فروش کاالها می کنند که 
آثار مخربی دارد.تخلفات شکل گرفته از کوپن تا حدی باال گرفت 
که در ســال ۶7 قانون منع خرید و فروش کوپن تصویب شــد و 
در آن مجازات هایی برای جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید 
و فروش و سو استفاده از کوپن ها در نظر گرفته شد.سید محمد 
غرضی عضو کابینه دولت سوم دراین باره می گوید: »در سال ۶۸ 
که ما در دولت بودیم جمعیت کشــور ۴۸ میلیون بود ولی کوپن 

در دست مردم ۶۸ میلیون بود؛ یعنی 20 میلیون اضافه چاپ شده 
بود.اکنون که کاال برگ به تعداد بسیار زیادی توزیع می شود، این 

کار اصاًل از عهده دولت بر نمی آید.«
همچنین کامران ندری، عضو هیأت علمی پژوهشــکده پولی و 
بانکی و دانشگاه امام صادق در این باره می گوید: نظام کوپنی در 
سطح ملی که ما هم آن را ابتدای انقالب طی دوران جنگ تجربه 
کردی، مشکالت فراوانی به همراه دارد. مهم ترینش این است که 
فسادزاست. به هر حال در این سیستم باید دستگاه نظارتی خیلی 
قوی ای وجود داشته باشد که بسیار هزینه بر است. اگر همان مبلغ 
به صورت نقدی حتی به افــراد دهک های پردرآمد هم پرداخت 
شود، به صرفه تر اســت تا بخواهید چنین سیستم نظارتی ای راه 
بیندازید.وی اضافه می گوید: سیســتم کوپنی یک نظام نظارتی 
خیلی قوی می خواهد که اگر نداشته باشید اصاًل به هدف اصابت 
نمی کند. اگر هم بخواهید این سیستم نظارتی خیلی قوی را ایجاد 
کنید، باید یک بوروکراســی عریض و طویل با هزینه های خیلی 
کالن ایجاد کنید. به جای اینکه این هزینه ها ایجاد شــود، اگر به 

همه یکسان پرداخت کنیم به صرفه تر است.

تورم بر اساس قیمت های بازار سیاه شکل می گیرد
همچنین هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق 
مجلس با تأکید بر اینکه کاالبرگ مناســب شرایط فعلی نیست، 
خاطرنشان کرد: کوپن برای شرایط بسیار خاص و جنگی کاربرد 
دارد. امروز اگر گفته می شود در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم 
یعنــی انضباط های پولی، مالی و مدیریتی کشــور باید مدیریت 
شود.وی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده کاالهای موردنیاز 
کشور را در داخل تولید می کنیم و برای اینکه اهمیت این موضوع 
مشخص شود کافی است ارزش واردات کشور را با ارزش ناخالص 
کشور مقایسه کنیم، در 11 ماهه امسال کل واردات کشور حدود 
۴0 میلیــارد دالر بوده و تولید ناخالص ملی کشــور حدود ۴۴0 
میلیارد دالر، یعنی 10 درصد نیاز کشور بستگی به واردات دارد.

حق شناس گفت: به نظر می رسد اگر کوپن مجدداً رایج شود در 
کنــار آن عارضه بزرگ تری به نام بازار ســیاه ایجاد و قیمت های 
غیر واقعی شــکل می گیرد و دهک های پردرآمد می توانند با هر 
قیمتی نیازهای خود را تأمیــن کنند و مجدداً دهک های پایین 

دچار مشکل خواهند شد و قاچاق افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه عوارضی که کوپن دارد از مزایای آن بیشتر است، 
تصریح کرد: قیمت واقعی کاال بر اساس کوپن تعیین نخواهد شد 
هرچند کاال با کوپن به مردم داده خواهد شــد، اما قیمت واقعی 
در بازار ســیاه یا دوم تعیین خواهد کرد و تورم نیز بر اساس این 

بازار خواهد بود، مانند ارز ۴200 تومانی که پرداخت شد، اما مردم 
گوشت 100 هزار تومانی خریداری کردند و تورم بر اساس گوشت 
100 هزار تومانی شکل گرفت.این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: 
دولت باید به جای این قبیل کارها، قیمت ها را واقعی کند و برای 
خانواده های جامعه هدف، سبد کاال به جای کوپن بدهد به دلیل 
اینکه عوارض اینکار کمتر از کوپن است که کل اقتصاد را عوارض 

آن تحت شعاع قرار می دهد.
2( ایجاد اختالل در توزیع: دولت در بحث توزیع نان نظام متفاوتی 
را در پیش گرفته اســت که مجری آن بر خالف کاالبرگ وزارت 
اقتصاد اســت. در این مدل کارتخوان تمام نانوایی ها به سیستم 
بانک مرکزی متصل می شوند و مابه التفاوت قیمت نان با قیمت 
قدیم مستقیماً به حســاب نانوا واریز می شود. در این مورد باید 
توجه داشت نان کاالیی همگن است، یعنی میان نان نانوایی های 
مختلف تفاوت چندانی نیســت و برای مــردم تفاوتی نمی کند. 
اما در مورد کاالهای اساســی اینگونه نیست. مثاًل تنها در مورد 
روغن ده ها عنوان برند تأیید شده وجود دارد که قیمت و کیفیت 
آنها متفاوت اســت و به میزان یکسانی هم در بازار وجود ندارند.

با اجرایی شدن کاالبرگ این مشکل ممکن است بوجود بیاید که 
اجناسی که کیفیت کمتری دارند توسط کاالبرگ توزیع شوند و 

برای اجناس با کیفیت باالتر صفوف طوالنی تشکیل شود.
همچنین کارشناســان معتقدند باید مدیریت منابع و مخارج به 
دســت خود خانوار سپرده شــود زیرا هوشمند تر از هر سیستم 
از پیــش تعیین شــده ای می تواند عمل کنــد. ضمن آنکه نظام 
کاالبرگی برای برخی افراد می تواند مشکالتی را ایجاد کند.محمد 
صالح جوکار، رئیس کمیســیون شوراها و امور داخلی مجلس در 
این باره می گویــد: در بحث اختصاص کاالبرگ این انتقاد جدی 
وجود دارد که برخی از افراد مثاًل روستاییان خودشان مرغ دارند 
و تولیدکننده تخم مرغ هســتند، بنابراین نیازی به این کاالبرگ 
ندارنــد و اعطــای کاالبرگ به آن ها عماًل مفیــد نخواهد بود. به 
همین دلیل، بهتر اســت یارانه به صورت نقدی در اختیار مردم 
قرار بگیر، د تجربه های تلخ قبلــی کاالبرگ کاغذی )کوپن( نیز 
تکرار نشود. در ارتباط با همین مثال، نباید به گونه ای عمل کنیم 
که روستاییان به سمت استفاده از مرغ ماشینی بروند و تولیدات 
خودشان را مصرف نکنند و مشکالت دیگری برای کشور به وجود 

بیاید.
۳( عدم تأثیر کاالبرگ بر کاهش اختالف طبقاتی: در زمان دولت 
هاشمی رفسنجانی با وجود تداوم پرداخت کوپن به مردم، ضریب 
جینــی هیچ گاه پایین تر از 0.۴ نیامد؛ این در حالی اســت که با 
اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ و پرداخت یارانه نقدی 

به مردم، ضریب جینی از 0.۴1 به زیر 0.۳7 آمد و به پایین ترین 
میزان پس از انقالب اسالمی رسید.

۴( وابستگی به واردات: کاالبرگ ضمن اینکه تقاضای کاذب ایجاد 
می کند )همانطور که باالتر گفته شد( امکان جایگزینی کاالهای 
جانشــین و مکمل را دشــوار می کند و در نتیجه مصرف برخی 
کاالهای اساسی به طور فزاینده ای رشد پیدا می کند. در نتیجه 
باید انتظار داشــت که نیاز به واردات مستمر برخی کاالها ایجاد 

شود.
۵( زیرساخت پیچیده: با توجه به کاالهای مختلف موجود در سبد 
کاالیی کاالبرگ، باید همه سوپرمارکت ها، مغازه ها و فروشگاه ها به 
این سازوکار مجهز باشــند ولی با توجه به مشکالت زیرساختی 
موجود در دســتگاه های پــوز، به هیچ وجه ســازوکار کاالبرگ 
بــرای تمام محل های فوق آماده نیســت و نتیجتاً مردم تنها در 
فروشــگاه های بزرگ باید این کاالها را خریداری کنند که ثمره 
آن، صف های طوالنی خرید کاالهای اساسی و ایجاد انحصار برای 
فروشــگاه های بزرگ در مقابل دیگر مغازه ها است که این امر نیز 
موجب ایجاد مشــکالت وسیع در اقتصاد خواهد شد. در این بین 
نزدیک ترین تجربه، سبد کاالی اعطایی به مردم در دولت روحانی 
اســت که موجب از بین رفتن عزت مردم شد.الزم به ذکر است 
تــا پیش از این به منظور تأمین ســبد غذایی خانواده های تحت 
پوشش کمیته امداد حدود 2 میلیون خانواده از نظامی نزدیک به 
کاالبرگ بهره گرفته می شــد ولی باید در نظر داشت اجرا کردن 
این سیاســت به صورت کالن و برای تمــام جامعه پیچیدگی و 
تبعات به شدت باالتری دارد.از طرف دیگر به منظور دسترسی به 
کاالبرگ الکترونیک برای همه باید دسترسی مردم به تلفن های 
هوشمند و امکان کاربری آن برای همه اقشار در نظر گرفته شود.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در این باره با تأکید بر اینکه 
سیاست کوپن در دهه شــصت به اهداف خود نرسید، می گوید: 
حال با پیشــرفت تکنولوژی به جــای کوپن کاغذی می خواهند 
کوپن الکترونیک بیاورند که اتفاقاً معایب بیشتری نسبت به کوپن 
کاغذی دارد چون همه اقشار جامعه با این مسائل الکترونیک آشنا 
نیســتند.وی ادامه می دهد: بهترین سیاستی که ما برای جبران 
داریم همان پرداخت سیاســت یارانه نقدی مستقیم است که در 
دنیا هم تحت عنوان UBI شــناخته می شود. همان سیاستی که 
یکبار در هدفمندی یارانه ها اجرا شده ولی متأسفانه در ادامه کار 
متوقف شد و ادامه پیدا نکرد چرا که این سیاست بی اعتبار شد. 
این دولت هم دقیقــاً دارد راه دولت تدبیر و امید را می رود و در 

سیاست های اقتصادی شکست خواهد خورد.
۶( تبعات اجتماعی: هرچند اجرای سیاســت کوپن در سال های 
پس از جنگ و در شــرایطی که کشــور با مشکالت متعددی از 
جمله ممنوعیت یا باالبودن ریســک واردات و کاهش ســرمایه 
گذاری دســت و پنجه نرم می کرد سیاست ضروری و عادالنه ای 
بود ولی این نوســتالژی شــیرینی برای آن نسل نبوده و نیست. 
هرچقدر هم که تفاوت های کاالبرگ الکترونیک با کوپن تشریح 
شود، باز هم اذهان به خاطرات تلخ می رود و موجب سرخوردگی 
و تقویت گزاره عدم توســعه برای نســل جوان می شود. بنابراین 

سیاتگذار نباید از این جنبه مهم اجتماعی غافل شود.

کاالبرگ دوربرگردانی در مســیر حذف رانت و فســاد 
می شود؟

موارد باال ابهامات و مشــکالت انتظاری بــود که در پس اجرای 
سیاست کاالبرگ الکترونیک به وجود خواهد آمد. الزم به تأکید 
است این سیاست های دولت ها است که می تواند زمینه ساز ایجاد 
رانت و فساد باشــد یا برعکس. دولت سیزدهم به منظور حذف 
واســطه ها، از بین بردن فســاد و تقویت نظام تولیدی راه دشوار 
حذف ارز ۴200 را در پیش گرفت و نباید با اجرای سیاســتی از 

پیش آزموده شده، مجدداً به عقب بازگردد.

آمار و ارقام نشان می دهد آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن تا 
کنون بیش از دو برابر مبلغ تسهیالت بانکی بوده و هنوز متمم 
۴۵0 میلیون تومانی به پروژه ها نرسیده است. البته هردو منابع 
مذکور رقم چندانی نیست و تناســبی با کلیت طرح ندارد اما 
آنچه که تا کنون تحت عنوان وام صرفا از سوی بانک مسکن به 
پروژه ها اختصاص یافته حدود 2 درصد منابع تکلیفی نظام بانکی 
را شامل می شود.به گزارش ایســنا، قرار است اواخر ماه جاری 
چهارمین جلسه شــورای عالی مسکن با حضور رییس جمهور 
برگزار شود. مهمترین دستور کار این نشست طبیعتا باید طرح 
نهضت ملی مســکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد 
مسکونی باشد؛ طرحی که با جاخالی دادن بانک ها از تعهداتشان 

گرفتار شــده است. در حال حاضر بسیاری از پروژه ها که وعده 
آن از ماه ها قبل داده شده یا به کلنگ زنی نرسیده، یا نیمه کاره 
مانده یا با ظرفیتهای بسیار محدود فعالیت می کنند.از مناطق 
مختلف خبر می رسد که متقاضیان تاکنون چهار تا پنج مرحله 
آورده پرداخــت کرده اند اما هنوز متمــم ۴۵0 میلیون تومانی 
قرارداد مشــارکت مدنی توسط بانک ها  منعقد نشده است. در 
واقع سقف تســهیالت طرح نهضت ملی مسکن از زمان ابالغ 
در مردادماه 1۴00 می بایســت از 1۵0 میلیون تومان به ۴۵0 
میلیــون افزایش پیدا می کرد اما آنطــور که برخی پیمانکاران 
می گویند تا کنون متمم ها شکل اجرایی به خود نگرفته است.

متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن می بایست آورده خود را در 
چهار مرحله متناسب با پیشرفت پروژه ها بپردازند و تسهیالت 
بانکی نیز در ســه مرحله پرداخت شود. با این حال آمار و ارقام 
می گوید رقم آورده متقاضیان حدود دو برابر تســهیالت بانکی 

است.قرار بود در سال اول ۳۶0 هزارمیلیارد تومان  تسهیالت به 
طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص یافت که 20 بانک 
در تامین این اعتبارات مشارکت کنند اما غیر از بانک مسکن 
کــه تا کنون 7۴۳۸ میلیارد تومــان وام به این پروژه پرداخت 
کرده، هیچ بانکی در این زمینه عملکرد نداشته است. 1۶ هزار 
و 200 میلیارد تومان نیز تا امروز آورده متقاضیان بوده که در 
واقع به بیش از دو برابر مبلغ تســهیالت رسیده است. مقایسه 
تســهیالت تکلیفی ۳۶0 هزار میلیارد تومانــی با رقم 7۴۳۸ 
میلیارد تومان وامی که اختصاص یافته حاکی از آن اســت که 
نظــام بانکی به 2 درصد تکالیف خود عمل کرده اســت.البته 
تناسبی هم بین متقاضیان موثر و ثبت نامی ها وجود ندارد. بر 
اساس آخرین آماری که بانک مسکن ارایه داده تا سه روز قبل 
2۸1 هزار نفر به حساب خود در این طرح پول واریز کرده اند، 
در حالی که تعداد افراد تایید شــده 2 میلیون و ۳00 هزار نفر 

است؛ یعنی فقط یک هشتم متقاضیان موثر، آورده اولیه خود 
را واریز کرده اند.گفته می شود که هدف گذاری بانک ها در سال 
جاری پرداخت ۴000 هزار میلیارد تومان تسهیالت است که 
طبق قانون می بایســت 20 درصد آن یعنی ۸00 هزار میلیارد 
تومان به بخش مســکن اختصاص پیدا کند. با گذشت حدود 
یک چهارم از ســال تا کنون بانک ها می بایست نزدیک 200 
هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش مسکن پرداخت می کردند. 
سوال این اســت که آیا چنین رقمی پرداخت شده یا به رسم 
گذشته، عمده تسهیالت به بخش غیرمولد خدمات اختصاص 
پیدا کرده است؟با توجه به محدودیت منابع بانک مسکن بیم 
آن می رود که به زودی کفگیر این بانک نیز به ته دیگ بخورد. 
در این بین متقاضیان می مانند و پروژه های به گل نشسته که 
احتماال با تورمهای آتی نیز مواجه خواهد شــد.در این بین اما 

امیدواریهایی نیز وجود دارد.

رئیس سازمان خصوصی ســازی از شناسایی جاماندگان سهام 
عدالت تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و افزود: 

نیاز نیست افراد برای ثبت نام به جایی مراجعه کرده یا حتی یک 
ریال پرداخت کنند.حسین قربانزاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه انتهای بند الف تبصره دو قانون بودجه به اختصاص سهام 
عدالت به مشموالن تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر 
افراد واجد شرایط اشاره دارد، اظهار کرد: در این راستا شناسایی 
افراد جامانده نیز از افراد تحت پوشــش نهادهای حمایتی آغاز و 
در این راستا چند جلسه برگزار شده است، زیرا برخی بانک های 

اطالعاتی کامل نبوده و برخی نیاز به اصالح داشته اند.

شناسایی بیش از سه میلیون جامانده در مرحله اول
وی از مشخص شدن تعداد جاماندگان خبر داد و افزود: در آخرین 

جلسه ای که هفته گذشــته با رئیس سازمان بهزیستی، معاون 
وزیر رفاه و مســئوالن کمیته امداد برگزار شد تعداد جاماندگان 
تحت پوشش این دو نهاد مشخص شدند. بر این اساس این افراد 
در مجموع حدود سه میلیون و ۳۳7 هزار و 700 نفر هستند که 
حدود دو میلیون و 2۵ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و حدود 

یک میلیون و ۳00 نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند.
رئیس سازمان خصوصی ســازی درمورد پرتفوی افرادی که به 
عنوان مشمول شناخته شده اند نیز گفت: تا دو هفته اینده پرتفو 
این افراد مشــخص می شــود. درواقع کیفیت پرتفو، نوع سهام، 
میزان ســهام هر فرد و روش انتقال مشــخص شده و در تیرماه 
اطالع رســانی کامل می شــود. تفاوتی که پرتفوی این افراد با 

پرتفوی مشموالنی که سال 1۳۸۴ انتخاب شدند در این است که 
درحال حاضر سهام دولت بسیار محدود شده و ابتکار عملی که 
در ان زمان وجود داشته وجود ندارد. از طرف دیگر دولت تکالیف 
دیگری در بند الف تبصره دو یا بند ی که رد دیون است و... دارد 
و تابلوی بورســی سهام دولت کفاف این تکالیف را نمیدهد. باید 
اولویت ســنجی صورت بگیرد که درحال انجام است.قربانزاده با 
تاکید بر اینکه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی الزم 
نیست برای ثبت نام به جایی مراجعه کنند، توضیح داد: افراد باید 
توجه داشته باشــند که اصال ثبت نامی وجود ندارد زیرا هویت 
افراد مشــخص و در بانک اطالعات موجود است. این افراد نباید 
حتی یک ریال پرداخت کنند. اگر پیامکی ارســال می شود که 
لینک ثبت نام دارد قطعا کاله برداری اســت و ربطی به دولت و 

وزارت اقتصاد و سازنمان خصوصی سازی ندارد.

ادامه روند شناسایی جاماندگان

وی در ادامه درمورد ســایر افراد واجد شرایط نیز گفت: درمورد 
تعیین سایر افراد واجد شرایط نیز جلسات مجزا درحال برگزاری 
اســت. مطابق تبصره ۳ ماده ۳۴ اجرای سیاست های اصل ۴۴ 
باید با همکاری وزارت رفاه و طبق ســازو کاری که پایگاه رفاهی 
ایرانیان دارد، افراد واجد شرایط  بر اساس دهک بندی شناسایی 
شــوند. بر این اســاس مرحله بعد دو دهک ابتدایی هستند که 
باید تا پایان سال سهام عدالت به ان ها تخصیص پیدا کند. این 
موضوع نیاز به جلسات بیشتری دارد که ممکن است تا چند ماه 
اینده زمان ببرد.بر اســاس این گزارش درحال حاضر حدود ۴۹ 
میلیون نفر مشمول ســهام عدالت وجود دارد که شناسایی این 
افراد در سال های 1۳۸۴ و 1۳۸۵ صورت گرفته است. طی این 
سال ها  برخی افراد که در دهک های پایین قرار دارند به اینکه 
مشمول سهام عدالت نیستند اعتراض داشته اند که طبق قانون 
بودجه سال جاری وضعیت این افراد باید مشخص شده و چنانچه 

باید مشمول شوند، به آن ها سهام اختصاص یابد.  

جاماندگان سهام عدالت مشخص شدند

نیاز به پرداخت یک ریال هم نیست!

آورده آمد، وام نیامد!
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گزیده خبر

عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای محور 
دوآب به ورسک آغاز شد

کلنگ آغاز عملیات اجرایی پروژه فاز نخست گازرسانی 
به ۴۹ روســتای منطقه دوآب به ورســک در منطقه 
راســتوپی شهرســتان ســوادکوه با حضور سرپرست 
شــرکت گاز مازنــدران، نمایندگان مردم قائمشــهر، 
سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس 
شــورای اسالمی، فرماندار ســوادکوه و جمعی از مسئولین شهرستانی به زمین 
زده شد.قاســم مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز مازندران با اشاره به اهمیت 
باالی این پروژه و با توجه به اینکه اجرای کامل آن مدت ۲ سال به طول خواهد 
انجامید، گفت: از لحاظ اعتباری و اجرایی این پروژه اهمیت بسیار باالیی دارد و 
به دلیل صعب العبور و سردسیر  بودن منطقه از طرح های مهم شرکت گاز استان 
تلقی می گردد و کارکنان شرکت گاز تالش خواهند کرد تا امر گازرسانی به این 
منطقه کوهســتانی در کوتاه ترین زمان اجرایی شود.مایلی رستمی با اشاره به 
اینکه اجرای دو فاز گازرسانی به این محور، منجر به برخورداری یک هزار و ۳۳۲ 
خانوار از نعمت گاز طبیعی می شود، گفت: هزینه تمام شده اجرا و بهره برداری 

از این پروژه بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان خواهد بود.

پیام تبریک مدیرعامل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس به مناسبت هفته محیط زیست

مدیرعامل شرکت نفت ســتاره خلیج فارس در پیامی 
فرارســیدن هفته محیط زیســت را تبریــک گفت.به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت نفت 
ستاره خلیج فارس، در متن پیام علیرضا جعفرپور آمده 
است:شرکت نفت ستاره خلیج فارس در راستای رعایت 
اصل 5۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، به عنوان اصلی ترین تأمین کننده 
ســبد سوخت کشــور تالش می کند با تبلور و تجلی روحیه خودباوری جوانان 
نخبه و اعتماد به نیروهای جوان متخصص در راســتای توســعه پایدار کشــور 
گام بردارد.این شــرکت سیاســت های کلی حفاظت محیط زیست ابالغ شده از 
سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( را سرلوحه و خط مشی خود قرار داده 
و ضمن تولید محصوالت پاک مطابق با اســتانداردهای جهانی، همواره ســعی 
می کند به عنوان صنعتی پیشــرو در رعایت الزامات محیط زیســتی با استفاده 
از سیستم های نوین جهت توسعه فضای سبز، حفاظت از منابع خاک، مدیریت 
منابع آبی، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، بهینه سازی مصرف انرژی، بازیافت 
امســال با توجه به نام گذاری هفته محیط زیست مبنی بر »محیط زیست مردم 
پایه، هوشمند و فناورانه« این شــرکت در تالش است با همکاری سازمان های 
مردم نهاد و شــرکت های دانش بنیان و با استفاده از تکنولوژی های بروز کشور 
عزیزمان در راستای بهبود مستمر شاخص های محیط زیستی خود، نقش مؤثری 
ایفا کند.این جانب ضمن گرامیداشت هفته محیط زیست، امیدوارم همگان با تفکر 
سیســتمی در راستای شعار محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه تالش 
کنند تا نه  تنها در این روز بلکه در تمام روزهای ســال شاهد اجرای این شعار و 

ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان اقشار جامعه باشیم.
علیرضا جعفرپور

مسقط توافق با تهران در خصوص 
میدان »هنگام« را تکذیب کرد

وزارت انــرژی و معــادن عمان در بیانیه ای توافق تهران و مســقط 
درخصوص توسعه مشــترک میدان نفتی هنگام/غرب بخا و تقسیم 
سهم ها میان این دو کشــور را تکذیب کرد.به گزارش ایسنا، وزارت 
انرژی و معادن عمان با انتشار بیانیه ای در صفحه توییتر خود اعالم 
کرد: میدان مشــترک نفتــی هنگام/غرب بخــا در مرزهای دریایی 
سلطنت عمان و جمهوری اسالمی ایران قرار دارد که از طرف عمان 
مشرف به اســتان »مســندم« بوده و میدان »غرب بخا« نام دارد و 
بخش ایران به میدان »هنگام« معروف است.در این بیانیه آمده است 
که سلطنت عمان از سال ۱۹۸5 میالدی اقدام به بهره برداری از این 
میدان نفتی می کند.در ادامه این بیانیه تاکید شده است: درخصوص 
گسترش مشترک این میدان و تقسیم سهم ها میان ایران و عمان از 
مدت ها پیش مباحثات و گفت وگوهایی وجود داشته است اما منجر 
به توافق نشد. وزارت انرژی و معادن اخیرا هیچ گونه مذاکرات فنی و 

یا تجاری درخصوص این میدان نفتی نداشته است.

علت خاموشی های پراکنده چیست؟
ســخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر شبکه برق کشور بدون 
مشــکل و پایدار است و مشــکلی برای تامین برق وجود ندارد، ولی 
ممکن اســت در برخی نقاط شاهد خاموشــی های مقطعی باشیم.

مصطفی رجبی مشــهدی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه روز 
گذشته مصرف برق کشور در زمان اوج مصرف به مرز ٦۰ هزار مگاوات 
رسیده که عدد بسیار بزرگی است، اظهار کرد: این رقم از آخرین زمان 
اوج مصرف ســال گذشته 5۰۰۰ مگاوات بیشتر است.وی با تاکید بر 
اینکه توانســتیم با نیروگاه هایی که در مــدار تولید بودند این تقاضا 
را تامین کنیم و خاموشــی در کشــور رخ نداده است و اگر مدیریت 
مصرف نیز صورت بگیرد می توانیم این چالش را پشــت سر بگذاریم.

رجبی با اشاره به علت خاموشی های پراکنده در کشور، گفت: ممکن 
است علت این خاموشــی ها حادثه یا بروز مشکالت فنی باشد، ولی 
محدودیت یا مشــکل شبکه برق نیست.وی اظهار کرد: از مشترکین 
تقاضا می شود با توجه به رشد مصرفی که رخ داده از وسایل پرمصرف 
یا روشــن کردن همزمان دو وســیله پرمصرف در زمان اوج مصرف 
پرهیز کرده و از دور کند کولرها استفاده کنند.سخنگوی صنعت برق 
با اشاره به برخورد جدی با ادارات، اظهار کرد: هر کدام از سازمان ها و 
ادارات میزان مصرف خود را مدیریت نکنند حتما در نوبت اول اخطار 

و بعد قطع خواهیم کرد.

وزارت نفت خبر داد؛ در دو ماهه اول سال

صادرات نفت به باالی یک میلیون بشکه در روز رسید
وزارت نفت اعالم کرد: با افزایــش درآمدهای نفتی، دولت برای 
اولین بار در ســال های اخیر برای اداره خود در ماه های نخســت 

سال جاری از بانک مرکزی تنخواه نگرفته است.
به گزارش  ایرنا، وزارت نفت در پاسخ به گزارش  برخی رسانه های 

منتقد دولت درباره کاهش صادرات نفت، اعالم کرد:
۱- کاهش یا افزایش حجم صادرات نفت کشور در بازه های زمانی 
گوناگون با توجه به شرایط بازار و میزان عرضه و تقاضای فصلی 

برای انواع خاص نفت خام مورد نیاز پاالیشگران متغیر است.
۲- با توجه به شرایط بازار، استفاده از تکنیک های معامالتی برای 
حفظ سهم بازار با رعایت صرفه و صالح و منافع کشور انجام شده 
و در نظر گرفتن تســهیالتی در این زمینه در چارچوب ضوابط و 
مجوزهای الزم و حسب روال مرســوم، امکان پذیر است. بدیهی 
است بدون اطمینان از حصول منافع کشور هیچ گاه فروش نفت 

انجام نخواهد شد.
۳- در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی نظام استکبار علیه ایران 
عزیز و به ویژه صنعت نفت، فروش و صادرات نفت کشــور تحت 
شــرایط خاص و با تالش جهادگونه پرسنل خدوم صنعت نفت 
بدون یک روز تعطیلی انجام گرفته که ثمرات و برکات این تالش 
در ماه های اخیر ســبب تقویت بنیه اقتصادی دولت در عمل به 
تکالیف خود شــده اســت و امروز به حمدا... از این حیث کشور 
نگرانی نداشــته و در آرامش قرار دارد. بدیهی اســت با توجه به 
امکان سوءاستفاده دشمنان نمی توانیم هیچ یک از این تالش های 

صورت گرفته و در حال انجام را به صورت عمومی بیان کنیم.
۴- میــزان عرضــه و تقاضــای جهانــی نفت خام بــا توجه به 
سیاســت های کشــورهای صادرکننده و واردکننده، میزان رشد 
اقتصادی و سایر عوامل متغیر فصلی، یک نسبت مشخص داشته 
و الزاما با کنار گذاشــتن یک عرضه کننده از یک بازار خاص، این 
نســبت دچار تغییر فاحش نخواهد شــد و صرفا جغرافیای بازار 
ممکن اســت تغییر کند. جمهوری اسالمی ایران به مدد سال ها 
تجربه و تخصص و در اختیار داشتن پتانسیل کم نظیر لجستیکی، 
ضمن حضور در بازارهای ســنتی و تامین نیاز مشتریان قدیمی 

خود، امکان حضور در هر جغرافیایی از بازار جهانی نفت را دارد. 
کمــا اینکه در چند ماه اخیر افزایــش فروش نفت و میعانات در 
کنار افزایش قیمت، کسری سنگین بودجه ۱۴۰۰ را جبران کرده 
و دســت دولت را در مدیریت بازار ملتهب ارز، بازتر کرده است. 
چنانکه دولت برای اولین بار در سال های اخیر برای اداره خود در 

ماه های نخست سال از بانک مرکزی تنخواه نگرفته است.
5- وزارت نفــت به عنوان قلب تپنده نظام اقتصادی کشــور در 
دشــوارترین تحریم های ظالمانه، با صالبت بــه انجام ماموریت 
خــود پرداخته و همین موضوع نقطه قوت و باعث تقویت موضع 
دیپلماســی ایران عزیز در مذاکرات بین المللی برجام بوده است. 
صنعت نفت به عنــوان یک صنعت بین المللــی هرچند از رفع 
زنجیره تحریم های ظالمانه نظام اســتکبار و هر نوع گشایشــی 
اســتقبال می کند ولی برخالف نظر نویسنده گزارش، دیپلماسی 
انرژی و پیشبرد برنامه های صنعت نفت را فارغ از نتیجه مذاکرات 

با جدیت دنبال می کند.

صادرات نفت ایران، باالتر از یک میلیون بشکه در روز
یک مقام آگاه در وزارت نفت می گوید که صادرات نفت کشــور 
همچنان باالتر از یک میلیون بشــکه در روز است. او که تمایلی 
بــه ذکر نام خود در این گزارش نداشــت با تکذیب برخی اخبار 
مبنی بر کاهش صادرات نفت کشــور به ۴۰۰ هزار بشکه در روز 
به »ایران« توضیح می دهد: »برخی مدعی شــده اند که صادرات 
نفت ایران به ۴۰۰ هزار بشــکه و تولید نیز به ۲ میلیون و ۳5۰ 
هزار بشــکه در روز رسیده است. اما این اعداد نه تنها غلط است 
و تکذیب می شود؛ بلکه با یک محاسبه سرانگشتی مغایرت ها نیز 
نمایان می شــود. ایران حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز ظرفیت 
پاالیشــی دارد. چطور صادرات را زیر ۴۰۰ هزار بشــکه محاسبه 
می کنند؟ ضمن آنکه حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز نیز صادرات 

میعانات گازی به این رقم اضافه می شــود.« این مقام آگاه عنوان 
می کند: »صادرات نفت ایران اکنون بیش از یک میلیون بشــکه 
در روز اســت و درآمدهای نفتی نیز حــدود ٦۰ درصد باالتر از 
بهار ۱۴۰۰ است. در همین حال به نظر می رسد که بازار کشش 
فروش نفت بیشــتر را نیز دارد و در این زمینه بازاریابی در حال 

انجام است.« 

هیچ مقام مســئولی کاهش درآمدهــای نفتی را تأیید 
نمی کند

ســخنگوی انرژی مجلس شــورای اســالمی می گوید: »اگرچه 
آمارهای دقیق صادرات نفت و میزان درآمدهای نفتی در اختیار 
نهادهایی مانند وزارت نفت و بانک مرکزی اســت اما در جلساتی 
که خدمت آقایان وزارت نفت بوده ایم و گزارش هایی که دریافت 
کرده ایم نشــان می دهد کــه در ماه های اخیر نــه تنها کاهش 
درآمدهای نفتی رخ نداده بلکــه افزایش درآمدهای نفتی را نیز 
داشــته ایم. بخش قابل توجهی از این افزایش درآمدها مربوط به 
حجم صادرات نفت است، البته افزایش قیمت جهانی نفت نیز در 
ارزآوری این بخش بی تأثیر نبوده است اما گزارش ها نشان می دهد 
که در ماه های اخیر کاهش فروش نفت نیز رقم نخورده اســت و 
همچنان حجم فروش نفت کشور باالتر از روزهای ابتدایی دولت 
است.« مصطفی نخعی در گفت وگو با »ایران« ادامه می دهد: »در 
این مدت شــرایط فروش نفت تسهیل شده؛ تجربه فروش نفت 
در دوران تحریم افزایش پیدا کرده اســت و ما تا اندازه ای راه های 
خنثی ســازی تحریم ها را یاد گرفته ایم. از این رو سیاســت صفر 
کــردن صادرات نفت ایران نیز که دشــمن بر آن تأکید می کرد، 
نه تنها شکســت خورد، بلکه در بازار نفت رقابتی امروز با وجود 
شــدیدترین تحریم ها بازهم می توانیم نفت بفروشیم.«او با اشاره 
به تسهیل فروش نفت در این دور از تحریم های بی سابقه، عنوان 
می کند: »این امر دالیل متعددی از جمله شیوه بازاریابی شرکت 
ملــی نفت دارد. ضمن آنکه ایران یکی از بازیگران مهم در بازار و 

مجامعی مانند اوپک است.

قیمت نفت در معامالت روز سه شــنبه بازار جهانی تحت تاثیر انتظار ســرمایه گذاران برای بهبود تقاضا برای سوخت در چین و 
تردیدها نســبت به تحقق اهداف تولید باالتر اوپک پالس، افزایش یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۱۹ سنت 
معادل ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۱۹ دالر و ۷۰۹ ســنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته ۰.۲ درصد کاهش داشت.بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲5 ســنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۱۸ دالر و ۷5 سنت در هر بشکه رسید. 
 ANZ این شــاخص روز دوشنبه تا مرز ۱۲۰ دالر و ۹۹ سنت صعود کرده بود اما با ۰.۳ درصد کاهش بسته شد .تحلیلگران گروه
Research در یادداشتی نوشتند: تسهیل محدودیت های سفر در چین، تقاضا برای نفت را در هفته های آینده افزایش خواهد داد.پکن و شانگهای پس از دو ماه قرنطینه 
فلج کننده برای مهار شیوع واریانت اومیکرون، در روزهای اخیر به زندگی عادی برگشته اند. ممنوعیت ترافیکی برداشته شده و رستوران ها روز دوشنبه در اکثر نقاط 
پکن برای سرویس دهی گشوده شدند.عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، قیمت فروش رسمی گرید نفتی سبک عرب الیت به مشتریان 
آسیایی را در ژوئیه دو دالر و ۱۰ سنت افزایش داد و شش دالر و 5۰ سنت باالتر از قیمت پایه نفت عمان و دوبی تعیین کرد. این اقدام منعکس کننده انتظارات برای 
محدودیت عرضه به دلیل مختل شــدن صادرات روســیه است.وزیران اوپک پالس پنج شنبه گذشته توافق کردند این گروه تولیدش را در هر یک از ماه های ژوئیه و 
اوت به میزان ٦۴۸ هزار بشکه در روز افزایش دهد که ۲۰۰ هزار بشکه در روز باالتر از توافق اولیه برای افزایش تولید ماهانه به میزان ۴۳۲ هزار بشکه در روز است. 
این افزایش تولید بین همه اعضای اوپک پالس تقسیم خواهد شد اما بسیاری از تولیدکنندگان این گروه از جمله روسیه که هدف تحریمهای غربی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: در راستای طرح های افزایش توان تولید برق برای روزهای اوج مصرف تابستان امسال حدود 
۲5۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق حرارتی کشــور افزوده شده است.به گزارش ایسنا، عبدالرسول پیشاهنگ در مراسم معارفه 
سرپرست جدید معاونت توسعه طرح های شرکت  برق حرارتی با اعالم این خبر، افزود: در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاه های 
حرارتی ایران به ۷۱ هزار مگاوات رســیده اســت که حدود ٦۸ درصد این ظرفیت در اختیار بخش خصوصی است.وی با اشاره به 
سنکرون ۱۱ واحد نیروگاهی حرارتی جدید در کشور، افزود: در راستای طرح های افزایش توان تولید برق برای روزهای اوج مصرف 

تابستان سال ۱۴۰۱ واحد گازی نیروگاه های هنگام، پاسارگاد قشم، میانرود، آریان زنجان و دو واحد ایران LNG وارد مدار شده است.مدیرعامل برق حرارتی با اشاره به 
اجرای طرح های ارتقای توان عملی واحدهای گازی و سیکل ترکیبی به ظرفیت ۴۸۸ مگاوات، گفت: همچنین تاکنون واحدهای بخار جدید نیروگاه های جهرم، هریس، 
ارومیه، چابهار و بعثت پارس جنوبی نیز برای کمک به تامین انرژی پایدار روزهای پیک مصرف امسال به شبکه سراسری برق کشور متصل شده اند که با این اقدامات 
مجموعا حدود ۲5۰۰ مگاوات )شامل ۱۹۷۹ مگاوات نیروگاه جدید و ۴۸۸ مگاوات ارتقای توان عملی نیروگاه های موجود( به ظرفیت نیروگاه های کشور افزوده شده 
است.طبق اعالم وزارت نیرو، پیشاهنگ با تاکید بر اینکه ظرفیت تولید برق کشور بایستی هر ۱۰ سال افزایش دو برابری پیدا کند، ادامه داد: در حال حاضر گسترده ترین 
شــبکه کنترل دار کشــور مربوط به صنعت برق بوده و ضریب نفوذ آن در میان مردم به ۹۹ درصد رسیده است؛ بنابراین بایستی با تالش دو چندان بتوانیم واحدهای 

تولید برق را در مدار نگه داشته، آن ها را توسعه دهیم و در شرایط تحریم برای تامین برق پایدار مشترکان نیز دچار مشکل نشویم.

افزایش ظرفیت نیروگاه های حرارتیقیمت نفت باالتر رفت
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گزیده خبر

کیفیت محصوالت ذوب آهن اصفهان، عامل 
استحکام ساختمان
محمد صدری مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان 
و علــی اصغر میر قادری نائب رئیس نظام مهندســی 
استان اصفهان گفتگو کردند.مدیر کیفیت فراگیر ذوب 
آهــن اصفهان در این گفتگو بــه عوامل تاثیر گذار در 
استحکام و ایمنی ســاختمان اشاره کرد و سه پارامتر 

را مهمتر از ســایرین دانســت و افزود  : مصالح مرغوب و اســتاندارد،طراحی و 
معماری مناسب و اســتفاده صحیح از مصالح،عوامل بسیار مهمی در استحکام 
ساختمان هستند که در صورت رعایت این شاخص ها ،ساختمان ایمنی خواهیم 
داشت.وی اظهار داشت : ذوب آهن اصفهان با داشتن تیم کارشناسی مجرب در 
بخش های مختلف، کنتــرل کلیه فرایند را از مرحله طراحی تا تولید محصول 
منطبق با استانداردهای روز دنیا همواره مدنظر قرار می دهد و این رویکرد سبب 
شــده محصوالتش عالوه بر اینکه در داخل کشور انتخاب اول مصرف کنندگان 
باشد،صادرات محصوالت ذوب آهن نیز به بیش از بیست کشور دنیا انجام گیرد.
مدیر کیفیــت فراگیر ذوب آهن این مجتمع عظیم صنعتی با اشــاره به اینکه 
انــواع آرماتور،تیرآهن های بال پهن،میلگرد و ... در ســایزهای گوناگون در این 
مجتمع عظیم صنعتی تولید می شــود خاطر نشان کرد : تولید H۳۰ به عنوان 
یک محصول استراتژیک نیز از سالیان گذشته در دستور کار قرار گرفت و بدین 
منظور بیم بالنک را نیز برای آن تولید کردیم.شایان ذکر است محصول تیرآهن 
H تولید شــده به روش نوردی در ذوب آهن اصفهان در مقایسه با تیر ورق این 
مزیت را دارد که محصول به صورت پیوسته و بدون دخالت دست، تولید شده و 
از مقاومت فوق العاده زیادی برخوردار است . همچنین عالوه بر تسریع در ساخت 
سازه و ایمنی باالتر در مقابل زلزله و حوداث غیرمترقبه، حدود ۳۰ درصد هزینه 

تمام شده را کاهش می دهد.

صنعتی که درصدد تحقق محیط زیستی پایدار است؛
فوالد مبارکه نماد صنعت سبز کشور

شــرکت فوالد مبارکه در راستای تحقق شعار جهانی 
محیط زیست در ســال 2۰22، »تنها یک زمین«، به 
دنبال تغییر سیســتم های اجتماعی و اقتصادی خود 
در جهــت بهبود رابطه با طبیعــت و درک ارزش آن 
اســت و طی ۳ دهه فعالیت خود، گام های ارزشمندی 

در حفاظت از محیط زیست برداشــته و سرمایه گذاری های کالنی در این راستا 
انجام داده است.به گزارش خبرنگار فوالد، پنـــــــجم ژوئن هـــــــــر سال 
به عنــــــوان روز جهانی محیط زیست، روزی برای ترویج آگاهی و اقدام جهانی 
برای محیط زیستی پایدار است که از سال 1972 نام گذاری شده و به بزرگ ترین 
پلتفرم جهانی برای اطالع رســانی عمومی محیط زیســت، جهت دست یابی به 
اهداف توســعه پایدار تبدیل شده اســت و میلیون ها نفر از شرکت های بزرگ، 
دولت ها و جوامع در سراسر جهان آن را گرامی می دارند. روز جهانی محیط زیست 
در سال 2۰22 با شعار »تنها یک زمین« بر رویکرد زندگی پایدار در هماهنگی 
با طبیعت تمرکز دارد. این شــعار نیز در ســال 1972 در نخستین گردهمایی 
حفاظت از محیط زیست معرفی شد و رویکرد آن این بود که این سیاره تنها خانه 
ماســت که بشریت باید از منابع محدود آن محافظت کند. خانواده بزرگ فوالد 
مبارکه در راستای تحقق شعار جهانی محیط زیست در سال 2۰22، »تنها یک 
زمین«، به دنبال تغییر سیســتم های اجتماعی و اقتصادی خود در جهت بهبود 

رابطه با طبیعت و درک ارزش آن است. 

دکتر خلج طهرانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس مطرح کرد: 
پیش بینی دستیابی به اشتغال ۲۳ هزار نفری 

در افق ۱۴۰۴
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج 
فارس به نقــل از پایگاه خبری معدن نامه، مدیرعامل 
ایــن منطقه ویژه ایجاد زیرســاخت های مناســب را 
ســبب جذب ســرمایه گذار جدیــد و افزایش تمایل 
سرمایه گذاران فعلی برای انجام طرح های توسعه ای می 

داند به طوریکه عاملی برای کاهش نرخ بیکاری در استان خواهد شد.دکتر خلج 
طهرانی با اشــاره به میزان اشتغالزایی به سبب طرح های اجرا شده در منطقه 
عنــوان کرد: در ســال 1۴۰۰ به میزان 1۵۰۰ نفر اشــتغالزایی در منطقه ویژه 
خلیج فارس داشــتیم و به طور کلی در حال حاضر 1۳ هزار نفر در منطقه ویژه 
مشــغول فعالیت هستند. پیش بینی ما این است که براساس اهداف افق 1۴۰۴ 
این رقم اشتغال به 2۳ هزار نفر برسد. با توجه به ۴۴ پروژه فعال در منطقه ویژه 
و مزیت های آن و همچنین میزان سرمایه گذاری های جذب شده، این هدف قابل 
دستیابی خواهد بود.وی افزود: منطقه ویژه خلیج فارس با احداث زیرساخت های 
جدید به دنبال جذب ســرمایه گذار و ایفای نقشی پررنگ تر در توسعه اقتصادی 
کشــور به ویژه با تولید 1۰ میلیون تــن فوالد خواهد بود.دکتر خلج طهرانی به 
اقدامات منطقه در سال 1۴۰۰ اشاره کرد و گفت: با اجرای برنامه های توسعه ای 
و تامین زیرساخت ها در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، تعداد قراردادهای 
ســرمایه گذاری در این منطقه طی ســال 1۴۰۰ به 2۴ قرارداد به ارزش 1.2 
میلیارد دالر رسید. سال 99  به تعداد 9 طرح به ارزش ۳.۴ میلیارد دالر منعقد 
شــد که سهم باالیی از ارزش قراردادها به طرح 1۰ میلیون تن فوالد اختصاص 
داشت. تخصیص ۳۵۰۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار از دیگر دستاوردهای منطقه 

ویژه خلیج فارس در سال 1۴۰۰ بوده است.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد
به منتخبان ذخیره هم این دوره خودرو 

می دهیم
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطالعیه ای ضمن تاکید بر 
اینکه مشخص نشدن منتخبان ذخیره از منتخبان اصلی، علت اصلی مشکل پیش 
آماده در اعالم نتایج اولین دوره فروش خودرو یکپارچه بوده است، اعالم کرد به 
منتخبان ذخیره این دوره نیز در قالب طرح های مشخص خودرو تخصیص داده 
خواهد شد.به گزارش ایسنا، در دو روز گذشته تعدادی از افراد شرکت کننده در 
اولین طرح فروش خودرو در قالب طرح تخصیص یکپارچه خودرو، از موضوعی 
مشترک گالیه داشتند.  این افراد، پس از اعالم نتایح در روز 11 خرداد به عنوان 
منتخب اول )اصلی( اولین فروش خودرو در این  سامانه مشخص شده بودند اما 
سپس وضعیت منتخب بودن آن ها به رزرو تغییر کرده بوده و با پیام »شما جزو 
منتخبین رزرو قرعه کشی  این دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو  هستید« 
مواجه شده  بودند.همانطور که روز گذشته نیز تاکید شد، مشخص است، مشکل 
پیش آمده بــه عدم تفکیک برندگان اصلی از منتخبان رزرو مربوط می شــود.

در این رابطه ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان در اطالعیه  
با اظهارنظر صدیف بیک زاده-رئیس این ســازمان- اعالم کرده اســت: به  جهت 
جلوگیری از قرعه کشــی های دوباره در یک فرآینــد تخصیص، حدود 12 هزار 
نفر به عنوان منتخبان ذخیره مشــخص شدند؛ اما این موضوع به صورت شفاف 
در ســامانه تخصیص یکپارچه خودرو، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.  وی 
افزود: هماهنگی های الزم در راســتای رفع دغدغه های ایجاد شده برای کسانی 
که به عنوان منتخب ذخیره مشخص شده اند، صورت گرفته تا در قالب سازو کار 
مشخصی، فرآیند تحویل خودرو با طرح هایی همچون فروش فوری، فوق العاده و 
پیش فروش که توسط خودروسازان اعالم شده است و منتخبان نیز  برای آن ها 
ثبت نام کرده اند، پیگیری شــود و برای آنان از ســوی وزارت صمت تخصیص 

خودرو در قالب این طرح ها، انجام شود.

راه اندازی سامانه مودیان و صدور صورت 
حساب الکترونیک آزمایشی

سازمان امور مالیاتی قصد دارد تا صدور صورت حساب مودیان را الکترونیک 
کند.به گزارش اتــاق اصناف ایران و بنابر اطالعات واصله از ســازمان امور 
مالیاتی، در راســتای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و 
مطابق با ماده ۳ آن، سازمان امور مالیاتی کشور، نسخه اولیه سامانه مودیان 
را راه اندازی کرده است تا امکان ثبت نام در سامانه و صدور صورت حساب 
الکترونیکی از ســامانه مزبور فراهم شود. در این راســتا به زودی فراخوان 

عضویت فعاالن اقتصادی صادر خواهد شد.

شامخ رکورد زد

فرار پرشتاب اقتصاد ایران از رکود
اتاق بازرگانی ایــران در جدیدترین گزارش خود از ثبت رکوردی 
جدید برای شامخ)شــاخص مدیران خرید( در اردیبهشت امسال 
خبر داده است.به گزارش ایسنا، این اتاق هر ماه با بررسی وضعیت 
بنگاه های اقتصادی و نظرخواهی از مدیران این بنگاه ها، عدد شامخ 
را منتشــر می کند. هر چه عدد شامخ از ۵۰ باالتر باشد، به معنی 
حرکت اقتصاد به سمت رونق بیشتر است و هرچه پایین تر باشد، 
معنی سقوط در رکود را می دهد. در ماه های گذشته شامخ همراه 
با تالطم هایی، روندی منفی به خود گرفته بود اما آمار منتشر شده 
از اردیبهشت ماه، نشــان از بهبود قابل توجه این عدد دارد.مرکز 
پژوهش های اتاق ایران در تازه ترین گزارش شاخص مدیران خرید 
کل اقتصاد )شامخ(، رقم این شاخص در اردیبهشت ماه را ۵۶.17 
واحد اعالم کرده که بیشــترین مقدار در دوره ۳2 ماهه از ابتدای 
شروع طرح است.  اگر چه شــدت این افزایش تا حدود زیادی به 
دنبال عادی شدن فعالیت کسب وکارها بعد از تعطیالت فروردین  
ماه بوده؛ اما به عقیده فعاالن اقتصادی، عالوه بر رونق سفارشــات 
بعد از تعطیالت فروردین، بخشــی از افزایش تقاضا نیز ناشــی از 
تعجیل مشتریان در خرید قبل از باال رفتن قیمت هاست.از نکات 
قابل تأمل در گزارش شامخ اردیبهشت این است که شاخص قیمت 
مواد اولیه یا لوازم خریداری شــده به بیشترین مقدار در 19 ماه 
گذشته رسیده و همین مسئله به کاهش شاخص میزان موجودی 
مــواد اولیه یا لوازم خریداری شــده در هر ســه بخش اقتصادی 
صنعت، خدمات و کشاورزی دامن زده است.همچنین آمارها نشان 
می دهد که در اردیبهشت ماه، شاخص قیمت محصوالت تولیدشده 
و خدمات ارائه شــده نیز به شــدت افزایش داشته و به بیشترین 
مقدار در 19 ماه گذشــته رسیده اســت.نکته دیگر اینکه باوجود 
رکوردشکنی شاخص مدیران خرید اقتصاد در ماه اردیبهشت ماه، 
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در خردادماه 
کاهشــی شده که نشان دهنده انتظارات کاهشی فعاالن اقتصادی 
به ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است.طبق نظرسنجی انجام 
شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید )تعدیل 
فصلی نشــده( برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت ۵۶.17 ثبت 
شــد که به بیشــترین مقدار ۳2 ماهه خود از ابتدای شروع طرح 

رسیده که البته شدت این افزایش به دنبال کاهش شدید فعالیت 
کســب وکارها در تعطیالت فروردین ماه بوده اســت. در این ماه 
به غیراز موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده سایر مؤلفه های 
اصلی باالی ۵۰ ثبت شــده اند. در اردیبهشــت ماه شــرکت های 
صنعتــی افزایش قابل توجهی در فعالیت ها داشــتند، درحالی که 
بخش ساختمان با رکود و کاهش در فعالیت روبرو بوده اند.شاخص 
میزان فعالیت های کســب وکار در اردیبهشــت ماه )۶1.۳7( رشد 
قابل توجهی داشته و بعد از کاهش شدید فروردین ماه به بیشترین 
میزان از ابتدای شروع طرح رسیده است. بخش صنعت بیشترین 
میزان رشد را در میان سایر بخش های اصلی داشته است.شاخص 
میزان سفارشــات جدید مشتریان در اردیبهشــت ماه )۵۵.19( 
افزایش داشته است، افزایش آن بیشتر متأثر از افزایش در بخش 
صنعت است این در حالی است که سفارشات در بخش ساختمان 

با کاهش روبرو بوده و در بخش خدمات و کشــاورزی نیز رشــد 
اندکی داشــته است.شــاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شــده )۴۵.۳۴( با کاهش روبرو بوده است، این شاخص 
در هر ســه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی کاهشی 
بوده البته شــدت کاهش نسبت به ماه قبل کمتر است و افزایش 
شــدید قیمت مواد اولیه در کاهش این شــاخص تأثیرگذار بوده 
است.شــاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )92.7۵( 
به بیشــترین مقدار 19 ماهه خود از آبان 99 رسیده است، که در 
برخی از فعالیت ها با افزایش بیشتری همراه بوده است. بر اساس 
آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم 
نقطه ای در اردیبهشت ماه به عدد ۳9.۳ رسیده است و در مقایسه 
با ماه قبــل ۳.7 واحد درصد افزایش یافتــه و نرخ تورم نقطه ای 
گروه عمده« خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« با افزایش ۶ 

واحد درصدی به ۴9.۴ درصد رســیده است.شــاخص موجودی 
محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق ۴9.۶۳ نسبت به ماه قبل 
کاهش داشــته است. به نظر می رســد از یک سو با افزایش میزان 
سفارشات مشتریان و از سوی دیگر کاهش موجودی مواد اولیه یا 
لوازم خریداری شده این شاخص با کاهش روبرو بوده اند.شاخص 
قیمت محصوالت تولیدشده و خدمات ارائه شده )7۰,۰۵( به شدت 
افزایش داشته و طی 19 ماه اخیر از آبان ماه  1۳99 به بیشترین 
مقادیر خود رســیده اســت. هر چند به عقیده بسیاری از فعاالن 
اقتصادی قیمت فروش در برخی از رشــته فعالیت ها متناسب با 
افزایش هزینه های تولید افزایش نیافته است.شاخص انتظارات در 
ارتبــاط با میزان فعالیت اقتصادی در مــاه آینده )۴۳.۸2( بعد از 
یک ماه افزایش مجدداً کاهشی شده است و نشان دهنده انتظارات 
کاهشــی فعاالن اقتصادی به ویژه در بخش خدمات و کشــاورزی 
اســت. اکثر فعاالن این بخش به خصوص در بخش کشاورزی که 
بــا افزایش قیمت نهاده ها روبرو بوده اند معتقدند که به دلیل عدم 
تناسب قیمت تولید و هزینه های حمل ونقل با قیمت فروش، ادامه 
تولید در قیمت های تعیین شده توســط دولت، صرفه اقتصادی 
ندارد. از طرفی افزایش قیمت تمام شــده تولید باعث شده تا توان 
رقابت صادراتی را نیز نداشته باشند.به طورکلی روند شاخص کل 
)تعدیل فصلی نشده( در اردیبهشــت ماه، طبق روال اردیبهشت 
سال های قبل افزایشی بوده اگر چه در بخش خدمات و کشاورزی 
فعالیت ها با کاهش رشد روبرو بوده اند. افزایش شدید قیمت مواد 
اولیه بر روی قیمت فروش محصوالت تأثیرگذار بوده و با توجه به 
شاخص انتظارت پیش بینی می شــود طی ماه آینده فعالیت های 
بخش خدمات و کشاورزی با کاهش رشد روبرو باشند. همچنین 
بســیاری از فعالیت ها برای حفظ تقاضای مشــتریان قیمت ها را 
متناسب با افزایش هزینه های تمام شده بنگاه افزایش نداده اند. به 
دلیل شرایط نابسامان قیمتی و کمبود شدید نقدینگی، بنگاه ها با 
مشــکل تأمین مواد اولیه روبرو هستند. از طرفی فعالیت هایی که 
وابسته به ارز ترجیحی بودند با باال رفتن قیمت مواد اولیه با کمبود 
شدید نقدینگی موردنیاز برای تأمین مواد اولیه روبرو هستند و قادر 

به ادامه تولید در قیمت های دستوری نیستند.

همواره بیــش از ۵۰ درصــد کاالهای 
اساســی دپو در گمرک و بنادر به ســه 
نهاده برای تولید دام و طیور اختصاص 
دارد و معمــوال بــا توجه بــه مصوبات 
مربوطه، ترخیص این کاال با مانع جدی 
مواجه نیســت، ولی اینکــه چرا اغلب، 
دامداران و مرغداران از عرضه نشــدن 
نهاده در ســامانه بازارگاه گلــه دارند، 
مبهم است.به گزارش ایسنا،  این اولین 
بار نیســت که دامداران و مرغداران از 
کمبود و یا عرضه نشدن نهاده در سامانه 
بازارگاه انتقاد و اعالم می کنند با اینکه 
حتی  هزینه خرید را پرداخته اند، نهاده 
را تحویل نگرفته اند. اخیرا رئیس هیات 
مدیره انجمن صنفی گاوداران گفته که 
یکی از شــرکت های متعلق به سازمان 
تعاون روستایی، نهاده دامی را فروردین 
ماه در ســامانه بــازارگاه بــه گاوداران 
فروختــه و پول آن را نیز دریافت کرده، 
ولی هنوز  به آنها تحویل نداده است.در 
همین جریان اعالم اخیر سالمی-مدیر 
امور پشــتیبانی دام- قابل توجه است، 
وی گفته که بارگیری بیش از 1۰۰ هزار 
تن کنجاله سویای وارداتی از بندر امام 
)ره( آغاز شــده و  در حال حاضر بیش 
از ۵۰۰ هزار تن نهاده در بنادر کشــور 
آماده توزیع است که به محض ترخیص، 
عملیات حمل آن انجام خواهد شد. وی 
البتــه به اقدام برای واردات هم اشــاره 
داشته و گفته که شرکت پشتیبانی امور 
دام به دســتور مقام عالی وزارت جهاد 
کشــاورزی به جهت حمایــت از تولید 
در حال کارســازی واردات بیش از یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده است که به 
محض ورود، ترخیص و بارگیری تحویل 

تولیدکنندگان خواهد شد.
اما اینکه نبود نهاده و اقدام برای واردات 
جهت تامین آن دلیلی برای عدم عرضه 

در سامانه بازارگاه باشد، چندان با آمار و 
ارقام و جریان ترخیص کاالی اساسی که 
نهاده  از اهم آن است، منطبق نیست و 
چند مورد در این رابطه قابل توجه است.

فعال نهاده کم نیست، ۶4 درصد دپو 
شده، نهاده است

واردات کاالهای اساسی با ارز ۴2۰۰ در 
حداقل دو ســال اخیر محدود به هفت 
قلم بوده است؛ گندم، جو، ذرت، کنجاله 
سویا، روغن، دانه های روغنی و همچنین 
بخشــی از دارو و تجهیزات پزشکی. در 
صدر ایــن واردات همــواره نهاده های 
تولیــد دام و طیور یعنی ســه قلم جو، 
ذرت و کنجالــه ســویا که در ســامانه 
بازارگاه عرضه می شــود، قرار داشــته 
اســت و حتی همیشه باالترین سهم از 
موجودی کاالهای اساسی در گمرک و 
بنادر متعلق به این نهاده ها بوده اســت.

ایران نشــان  تازه ترین گزارش گمرک 
می دهد که تا 11 خردادماه امسال، ۳.9 
میلیون تن کاالی اساســی در گمرک و 
بنــادر موجود بوده که از این رقم ســه 
میلیــون تــن در بنادر و حــدود 9۰۰ 
هزار تن در شــناورها قرار داشته است. 

از موجودی سه میلیون تنی بیش از یک 
میلیــون و ۸7۵ هزار تن به جو، ذرت و 
کنجاله سویا اختصاص داشته است که 
بیش از 1.۵ میلیون تــن ذرت، حدود 
1۶۳ هزار تن جو و  1۵2 هزار تن سویا 
بوده است. باید به این میزان حدود ۵7۰ 
هزار تن از این سه کاال که در شناورهای 
رســیده به بنادر قــرار دارند هم اضافه 
کرد که به حدود 2.۵ میلیون تن نهاده 
می رسد.این نزدیک به 2.۵ میلیون تن 
نهاده، حدود ۶۴ درصد مجموع کاالهای 
اساســی موجود در بنادر و شناورها را 
تشــکیل می دهد که این آمــار باالی 
۵۰ درصدی، در دو تا ســه ســال اخیر 
تقریبا همیشــه در واردات و موجودی 
نهاده های تولید در بین کاالهای اساسی 
وجود داشته است. می توان گفت گاهی 
کمتر و یا بیشــتر ولی همواره نهاده ها 
به گمرک رســیده و موجودی میلیونی 
داشته اســت که اکنون هم بدون اینکه 
واردات جدیــدی به بنادر صورت بگیرد 
یکجا حدود 2.۵ میلیون تن نهاده وجود 

دارد که باید ترخیص و توزیع شود.

اســت،  درصدی  که  هم  ترخیص 

توزیع چگونه است؟
اما موضــوع دیگر ترخیص کاال و توزیع 
آن در ســامانه بازارگاه و رســاندن به 
متقاضی است. در مرحله ترخیص کاال، 
گرچه اغلب موانعی از تامین ارز تا صدور 
مجوزهای دیگر و حتــی عدم اقدام به 
موقع واردکننده وجود دارد ولی در هر 
حال حدود دو تا سه سال اخیر اقداماتی 
جهت تســهیل ترخیص اقالم اساسی 
صــورت گرفت که از جمله آن ترخیص 
9۰ درصدی کاالهای اساســی در صف 
تخصیص ارز بــود و در ادامه به نحوی 
پیش رقــت که کاالی اساســی امکان 
ترخیص حتی بــدون صف تخصیص را 
هم داشت و 1۰ درصد باقی مانده بعد از 

تامین ارز، ترخیص نهایی می شود.

فاسد  که  سویاهایی  و  ذرت  جوها، 
شد...

بر این اساس واردکننده اعم از دولتی و 
خصوصی می تواند با ورود کاال به بنادر و 
دریافت مجوزهای ضروری، بدون تامین 
ارز، نسبت به ترخیص بخش عمده کاال 
ورود کند، البته اعالم مسئوالن گمرک 
در مدت اخیر  از این حکایت داشته که 
مشکل خاصی برای ترخیص این اقالم 
نیســت، حتی گزارش ها نشان داده که 
روزانــه حداقل ۴۰ هزار تن کاال از بندر 
امام خمینی که عمده اقالم اساسی در 
آن دپو شده بارگیری و تخلیه می شود. با 
این وجود بارها گزارش گمرک نشان داد 
که عــدم ورود به موقع جهت ترخیص 
کاال موجب آلودگی و یا فاسد شدن آن 
شده اســت که می توان به جریان آلوده 
شــدن ذرت های یک شرکت خصوصی 
، جوانــه زدن جوهای شــرکت دولتی 
و یا فاســد شــدن کنجاله های سویای 

واردکننده دولتی اشاره کرد.

دپوی 2.5 میلیونی نهاده در بنادر

دست های خالی در انباشت میلیونی!

در پی افزایش شدید قیمت مواد غذایی در جهان، سازمان ملل روز 
جمعه هشــدار داد که جنگ اوکراین می تواند به تشــدید افزایش 
قیمــت ها و بروز یک بحران جهانی تمام عیار در عرصه تامین مواد 
غذایی بیانجامد.خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: کارشــناس ارشد 
سازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد در امور بحران های مربوط 
به مواد غذایــی اعالم کرد مواد غذایی در جهان موجود اســت اما 
مشــکل اصلی قیمت آن است که به شــکلی روزافزون در حال اوج 
گرفتن اســت.لوکا روسو در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: از آنجا 
که عملیات نظامی روسیه در اوکراین موجب باال رفتن قیمت انرژی 
و در نتیجه افزایش هزینه تحویل می شــود، خطر بروز بحران جدی 
مواد غذایی به ویژه در کشــورهای در حال توسعه احساس می شود.

به گزارش ســازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، شاخص قیمت 
مواد غذایی ســازمان ملــل )معیار ارزیابی قیمت مــواد غذایی که 
بیشــتر از سایر مواد در جهان خرید و فروش شــده اند(، در ماه مه 
برای دومین ماه متوالی کاهش داشــت.با اینکه شاخص مذکور در 

ماه مه کاهش داشــته اما حاکی از آن اســت که قیمت مواد غذایی 
نســبت به همین ماه در ســال قبل 22.۸ درصد بیشتر شده است. 
این مساله نگرانی ها را در خصوص جنگ اوکراین دو چندان می کند 
چرا که اوکراین یکی از تأمین کنندگان عمده گندم جهان اســت.
لوکا روسو در پاسخ به سواالت الجزیره در مورد اینکه چطور ممکن 
است میلیون ها تن در سرتاسر جهان با خطر قحطی رو به رو شوند 
در حالی که ذخایر جهانی مواد غذایی حتی بیشــتر از میزان مورد 
نیاز اســت، گفت: بحران مواد غذایی مساله جدیدی نیست. تعداد 
افرادی که با نا امنی غذایی در جهان رو به رو هستند ظرف ۶ سال 
گذشــته به شــکل نگران کننده ای افزایش داشته است. در شرایط 
به شــدت پیچیده کنونی، جنگ اوکراین آخرین عامل بروز بحران 

مواد غذایی محســوب می شود. با اینکه سازمان ملل ظرف ۳۰ سال 
گذشته پیشــرفت های زیادی در زمینه کاهش تعداد افرادی داشته 
که دچار گرســنگی بودند، اما ظرف چند سال گذشته این روند در 
2۰ الی ۳۰ کشــور جهان معکوس شده است.روسو این طور پیش 
بینی کرد که در صورت ادامه جنگ اوکراین، ســال 2۰2۳ می تواند 
به دلیل سیستم های شکننده تأمین مواد غذایی، نحوه اداره ضعیف 
و نادرست آن و تغییر شرایط اقلیمی و مشکالت ناشی از آن به سال 
»بسیار بسیار خطرناکی« بدل شود.این کارشناس سازمان خواربار و 
کشاورزی ملل متحد با تاکید بر اینکه مواد غذایی به اندازه کافی در 
جهان موجود است گفت: همه ساله 7۸۰ میلیون تن گندم در جهان 
تولید می شود و امسال فقط سه میلیون تن گندم کم داشتیم. مشکل 

کمبود گندم نیست بلکه قیمت رو به افزایش آن است.به اعتقاد روسو 
یکــی از دالیل این افزایش قیمت هزینه گران انرژی اســت. پس از 
جنگ اوکراین 19 کشور جهان صادرات مواد غذایی خود را محدود 
کردند و همین مســاله باعث افزایش قیمت می شود.به گفته روسو 
افزایش قیمت مواد غذایی می تواند تأثیر ویرانگری بر کشــورهایی 
مانند افغانستان، یمن، سودان جنوبی، شمال شرق نیجریه و سومالی 
داشــته باشد چون این مناطق از قبل هم برای کنترل قحطی تحت 
نظارت ســازمان ملل بوده اند. باال رفتن قیمت سوخت و مواد غذایی 
باعث می شود که کمک های غذایی کمتری به این کشورها برسد. از 
ســوی دیگر گاهی کمک رسانی به مردم مناطقی که درگیر جنگ 
هســتند بسیار دشوار می شود.برای جلوگیری از اینکه شرایط مردم 

مناطق بحران زده وخیم تر شود باید بر قیمت ها و روند نا امنی تأمین 
مواد غذایی نظارت کرد و در حوزه کشاورزی سرمایه گذاری بیشتری 
انجام داد. با اینکه در برخی کشورها زندگی ۸۰ درصد از جمعیت به 
کشاورزی وابسته است اما تنها ۸ درصد از کمک های انسان دوستانه 
را می توان به مناطق روســتایی رساند.در صورتی که جنگ اوکراین 
تا ســال 2۰2۳ ادامه یابد، دچار کمبود مواد غذایی می شــویم و در 
این بین کشــورهایی که به واردات مواد غذایی مانند گندم و ذرت 
از اوکراین و روســیه وابسته هستند وضعیت بدتری خواهند داشت. 
شــمال آفریقا و خاورمیانه مناطق بحرانی هستند.روسو با اشاره به 
نقش کشــورهای جهان در رفع بحران مــواد غذایی به نقل قولی از 
ایالن ماسک مالک شــرکت تسال اشاره کرد که گفته بود: اگر واقعاً 
مشخص شود بحران گرسنگی با پرداخت مقدار مشخصی پول حل 
می شود من خوشحال می شوم کمک کنم اما این یک راه حل کوتاه 
مدت است ما باید مطمئن شویم که ریشه های اصلی بحران از طریق 

سرمایه گذاری طوالنی مدت رفع شوند.

کارشناس ارشد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد:

با ادامه جنگ اوکراین، سال 2023 فاجعه غذایی در جهان روی می دهد
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گزیده خبر

ارتقای خدمات بانکی- بیمه ای در راستای 
کمک به رشد و توسعه تعاونی ها 

سرپرست بانک توســعه تعاون ارتقای خدمات بانکی و بیمه ای را در کمک به 
رشد و توسعه تعاونی ها موثر دانست.محمد شیخ حسینی بیان داشت: کمیسیون 
تخصصی بازارسرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران، به دلیل گستردگی جامعه 
مخاطب، یک فرا کمیسیون است و ما سیاست ها، سرویس ها و خدماتی که در 
حال حاضر در بانک توســعه تعاون، وجود دارد را در اختیار شرکت های تعاونی 
قرار می دهیم و به دنبال بهره گیری از ظرفیت ســایر بانکها برای توسعه بخش 
تعاون نیز هســتیم.رئیس کمیسیون بازارسرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران 
با بیان این مطلب گفت: 80 درصد تامین مالی اقتصاد، توسط بانک صورت می 
گیرد و بیمه نیز یکی از بازیگران اکوسیســتم اقتصاد است با این توصیف برنامه 
های مدونی برای بهره گیری از تمام ظرفیت های تخصصی بخش تعاون، شامل 
بانک، بیمه و تعاونی های اعتبــار با محوریت اتاق تعاون ایران تدوین و به اجرا 
درمی آید.وی با اشــاره به اهمیت پرهیــز از فعالیت های جزیره ای و لزوم نگاه 
سیســتمی و هم افزایی میان اجزا اظهار داشــت: باید نیاز و خواسته های بدنه 
تعاونی ها در اجرا شناسایی شود و با احصاء آن فرآیندها، سیاست های اعتباری 
ارزی، بیمه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تنظیم گردد تا در راستای توسعه 
بخش تعاون و رضایتمندی خانواده بزرگ تعاون که مخاطب اصلی و جامعه هدف 

بانک توسعه تعاون هستند، گام های موثری برداشته شود.

کارآفرین در جمع بهترین های بانکی ایران
 کارآفرین دومین بانک در نسبت 

کفایت سرمایه
بررســی گزارش های ثبت شده بانکهای مختلف در سیستم های بورسی نشان 
می دهد که بانک کارآفرین دومین بانک در نســبت کفایت ســرمایه در میان 
بانکهای کشــور اســت.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، نسبت کفایت 
سرمایه یا به عبارت دیگر Capital Adequacy Ratio از مهم ترین معیارهای 
ارزیابی وضعیت ســامت مالی بانک ها و ریســک نقدینگی و اعتباری است که 
از تقسیم ســرمایه بانک )دوالیه( بر دارایی   های موزون شده براساس ریسک به 
دســت می   آید و نشان دهنده سطح ریســک و زیان قابل تحمل بانک است.در 
حال حاضر بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران نیز حداقل نسبت 8درصدی 
را برای بانک ها در نظر گرفته اســت. از میان بانک های پذیرفته شــده در بورس 
تهران، بانک خاورمیانه با نســبت کفایت سرمایه۱۲.۱۹ درصدی در جایگاه اول، 
بانک کارآفرین با نســبت ۱۱درصدی در جایگاه دوم و بانک پاســارگاد با نسبت 
۱0درصدی در جایگاه سوم قرار گرفته است. بانک سینا نیز با نسبت 8درصدی 

حداقل   های بانک مرکزی را رعایت کرده است.

تعهد بانک ملی ایران به جبران خسارت اموال 
مسروقه از صندوق های اجاره ای

بانک ملی ایران جبران کامل خسارات وارد شده به صاحبان صندوق های اجاره 
ای را متعهد می شود.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این خصوص 
هماهنگی های الزم با مقامات قضایی جهت تعیین بازپرس ویژه برای حضور در 
محل و رســیدگی به درخواست های متقاضیان بعمل آمده و با هماهنگی مقام 
قضایی  و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام صورت 

خواهد پذیرفت.

پیام تسلیت کورش پرویزیان به مناسبت 
درگذشت حجت االسالم والمسلمین 

سیدمحمود دعایی
رئیس کانون بانک های خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان در پیامی درگذشت 
حجت االسام والمسلمین ســیدمحمود دعایی، نماینده ولی فقیه و سرپرست 

موسسه مطبوعاتی اطاعات را تسلیت گفت.
“ویبقی وجه ربک ذوالجال و االکرام”

خبر غمبار درگذشت حجت االسام و المسلمین زنده یاد »سید محمود دعایی«، 
از یاران دیرین امام )ره( و رهبری و روزنامه نگار خوشنام و باسابقه که سال های 
بســیاری از عمر پربار خویش را در کســوت سرپرســتی موسسه مطبوعاتی و 
مدیریت روزنامه وزین »اطاعات«، مصروف داشــته، موجب تاسف و تآلم بسیار 
شــد.تاش های ایشان و ارتباط مستمر وی با مجامع فرهنگی و هنری در کنار 
سوابق درخشان انقابی و مجاهدت ها و مبارزات سیاسی ستودنی و به یادماندنی 
اســت.وی الگویی از مدیریت جهادی و انقابی در عرصه رسانه های کشور بود و 
اینجانب به سهم خود، فقدان این عالم وارسته را به همه اصحاب فرهنگ و رسانه، 
به ویژه همکاران ایشان در مجموعه روزنامه اطاعات و خانواده عزیز و محترم وی 
تســلیت گفته و از خداوند متعال برای روح بلند آن مرحوم غفران واسعه الهی 

و برای بیت مکرم و دوستان و دوست داران ایشان، صبر و اجر مسالت دارم.«

استاندارقم دومین سفیر قرض الحسنه 
کشور شد

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران در دیدار با اســتاندار قم لوح »سفیر 
قرض الحســنه« را به »سید محمد تقی شاهچراغی« اهدا کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر سید سعید شمسی نژاد در دیداری 
با استاندار قم ضمن تشریح خدمات و برنامه های بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
لوح افتخار »ســفیر قرض الحسنه« در نظام بانکی کشور را به استاندار قم اعطا 
کرد.بانک قرض الحسنه مهر ایران در لوح اهدایی تأکید کرده انتخاب آقای سید 
محمد تقی شــاهچراغی، به عنوان سفیر قرض الحسنه با عنایت به فعالیت های 
ارزنده اجتماعی و فرهنگی و پیشگامی در امور خیر و انساندوستانه صورت گرفته 
و ابراز امیدواری شــده سفیران قرض الحســنه با نیک اندیشی و خیرخواهی در 
مسیر خدمت به خلق خدا و دستیابی مردم به زندگی شرافتمندانه گام بردارند.
در این لوح همچنین بر لزوم ترویج فرهنگ غنی قرض الحسنه در کشور تأکید 
و تصریح شده است که این کار موجب برانگیختن نیت ها و انگیزه های انسان های 
بزرگ مهر و خیراندیش شــده و توســعه رفاه اجتماعی در پرتو فرهنگ قرض 
الحســنه و همیاری را شتاب می بخشــد.بانک قرض الحسنه مهر ایران از نیمه 
دوم ســال ۱۳8۶ با هدف گسترش معارف و مبانی شرع مبین اسام و فرهنگ 
قرض  الحســنه و احیای مطلوب مبانی اقتصادی اسامی در نظام بانکی کشور 
تأسیس شد.گفتنی است بانک قرض الحسنه مهر ایران با ۵۳0 شعبه و بیش از 
۹۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی، در نظر دارد در سایه احکام متعالی اسامی 
با برخورداری هرچه بیشتر از رهنمودهای مراجع عظام تقلید نقش محوری خود 
در توسعه مسئولیت های اجتماعی و فرهنگ سازی نظام متعالی قرض الحسنه 

اسامی به بهترین وجه ایفا کند.

در پی سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی

تکلیف پرداخت خسارت به صندوق های دزدیده شده چیست؟
در شرایطی که در پی سرقت روز یکشنبه معادل ۱۶8 صندوق 
اجاره ای در یک شــعبه بانک ملی آسیب دیده است، یک مقام 
مســئول بانکی معتقد اســت: به دلیل اینکه فقط مشــتری از 
محتوای داخل صندوق اطاع داشــته و بانک بی اطاع است و 
اثبات میزان و ارزش محتوای صندوق توســط مشتری تقریبا 
غیرممکن اســت، بیمــه و بانک نمی توانند خســارت وارده را 
بپردازند مگراینکه مشــتری با بانک مربوطه به توافق برسد.به 
گزارش ایسنا، روز یکشــنبه در شعبه دانشگاه بانک ملی ایران 
ســرقتی رخ داد که در پی این اتفاق، براســاس اعام این بانک 
معادل ۱۶8 عدد از صندوق های اجاره ای این شعبه آسیب دید. 
در این زمینه، وضعیت تکلیف پرداخت خسارت به صاحبان این 
صندوق های به سرقت رفته مورد ابهام است. بدین منظور، برای 
پیگیری چگونگی پرداخت خســارت به صاحبان صندوقها در 
صورت آســیب دیدن یا به سرقت رفتن اجناس و اشیای داخل 
آن ها به گفت وگو با محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانک ها 
و موسســات اعتباری خصوصی - پرداختیم. وی در این رابطه 
اظهار کرد: ســاختمان بانک و اموال آن تحت پوشش بیمه قرار 
دارد اما صندوق بانک تحت پوشــش بیمه نیست و بانک نیز در 
صورتی می تواند خسارات وارد شده به این صندوق ها را بپردازد 
که مشتری بتواند ثابت کند که چه میزان کاال یا اشیا در صندوق 
داشته اند. جمشیدی با بیان اینکه خسارات وارد شده به صندوق 
بانک ها را بیمه پرداخت نمی کند، مگر اینکه مشــتری از بانک 

شکایت کند تا موضوع تحت پیگیری قرار گیرد، ادامه داد: از آنجا 
که نماینده بانک در زمان تحویل صندوق به مشتری شاهد اینکه 

مشتری چه چیزی را در صندوق برای امانت قرار داده، نیست؛ 
اثبات اینکه چه چیزی از سمت مشتری در صندوق قرار گرفته 

برای مواقع وقوع حادثه غیرممکن اســت. وی افزود: به عنوان 
مثال، اگر فردی ۱000 ســکه خریداری کرده باشد و آن را در 
صندوق بانک گذاشته باشد، در زمان وقوع حادثه برای صندوق 
در صورتی که ســندی مبنی بر خرید این میزان سکه به بانک 
ارائه دهد هم نمی تواند اثبات کند که حتما این میزان سکه در 
صندوق قرار داشته است زیرا فقط خود مشتری از میزان دقیق 
محتوی صندوق اطاع دارد و بانک از این موضوع بی خبر است. 
جمشــیدی تاکید کرد: البته، در بانک ها صندوق ویژه ای برای 
اشــیای گرانبها وجود دارد که مردم می توانند اشیای گرانبهای 
خود را به بانک بسپارند و هزینه نگهداری آن را نیز بپردازند که 
بیمه در صورت وقوع حادثه ای برای آن اشیاء، خسارت وارده را 

پرداخت می کند.

بانک ملی: خسارت می دهیم
بانک ملی ایران جبران کامل خســارات وارد شــده به صاحبان 
صندوقهای اجاره ای را متعهد شــد.به گزارش ایســنا، در پی 
سرقت تعدادی از صندوق های اجاره ای یکی از شعب بانک ملی 
در تهران، روابط عمومی این بانک اعام کرد که در این خصوص 
هماهنگی های الزم با مقامات قضایی جهت تعیین بازپرس ویژه 
برای حضور در محل و رســیدگی به درخواست های متقاضیان 
بعمل آمده و با هماهنگی مقام قضایی  و در اسرع وقت نسبت به 

جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد شد.

بازارهــای آســیایی روز سه شــنبه بــه دلیل 
نگرانی های طوالنی مدت در مورد افزایش تورم، 
افزایش نرخ های بهره و امید به کاهش اقدامات 
نظارتــی چین علیه غول هــای فناوری متاطم 
شــدند.به گزارش ایســنا و به نقــل از بیزنس، 
افزایش بازدهی خزانــه داری آمریکا با تمرکز بر 
انتشار داده های تورم از ایاالت متحده و چین در 
پایان هفته، فروش وال اســتریت را از بین برد.

تحلیلگران به فــدرال رزرو توصیه می کنند که 
هزینه های اســتقراض را در سه نشست بعدی 
خــود به میزان نیــم امتیاز افزایــش دهد زیرا 

مقامات تاش می کنند تا بر قیمت های ناپایدار 
کنترل کنند اما این عملکرد باعث ایجاد ناراحتی 
در سطوح معاماتی می شود زیرا سرمایه گذاران 
از تاثیر آن بر رشــد اقتصادی و درآمد شرکت ها 
نگران هستند.سهام توکیو با کاهش ارزش ین به 
پایین ترین حد خود در دو ســال اخیر، افزایش 
یافت زیرا انتظار می رود بانک ژاپن سیاست های 
پولی خود را همزمان با افزایش نرخ های آمریکا 
تشدید نکند.مانیل و جاکارتا نیز پیشی گرفتند اما 
سیدنی، سئول، سنگاپور، ولینگتون و تایپه ضرر 
کردند. سهام هنگ کنگ سقوط کرد و شانگهای 

ثابت بود.بازارها در هفته های اخیر شاهد کاهش 
قیمت ها بوده اند زیــرا کاهش اقدامات قرنطینه 
در چین به جبران برخــی از نگرانی ها در مورد 
نرخ های باالتــر و تاثیر جنــگ اوکراین کمک 
می کند.اما ناظر بازار، لوئیس ناولیر هشدار داد که 
هنوز نوسانات بیشــتری در راه است. وی گفت: 
»اگر تاریخ تکرار شــود ارزش سهام امروز پایین 
می آید سپس در روز چهارشنبه باال می رود و در 
روز پنج شــنبه و احتماال روز جمعه ارزش سهام 
بــاال خواهد بود بنابراین فقط به این نوســانات 
باال به پایین عادت کنید زیرا آنها ادامه خواهند 
داشــت«.وی افزود: می خواهم به سرمایه گذاران 
یادآوری کنم که وقتی بازار افزایش می یابد خیلی 
هیجان زده نشوند زیرا نوسانات آن ادامه خواهد 

داشــت فقط عدم اطمینان بیــش از حد وجود 
دارد.ســهام ایاالت متحده قبل از اینکه بازدهی 
اسکناس ۱0 ســاله خزانه داری ایاالت متحده را 
که شاخصی برای تورم و نرخ های بهره است به 
باالی سه درصد رساند، بیشترین سود را داشتند.

شاخص داوجونز صنعتی با 0.۱ درصد افزایش به 
۳۲۹۱۵.۷8 واحد رسید. اس اندپی ۵00 با 0.۳ 
درصد رشــد در ۴۱۲۱.۴۳ بسته شد، در حالی 
که شــاخص نزدک کامپوزیت غنی  از فناوری با 
0.۴ درصد افزایش به ۱۲0۶۱.۳۷ رسید.ســهام 
در بیشــتر ســال ۲0۲۲ در حالت تدافعی قرار 
داشته اند زیرا فدرال رزرو با قدرت در تاش برای 
مهار تورم سیاست های  پولی را سخت تر می کند.

در مرکز تمرکز این هفته، گزارش شاخص قیمت 

مصرف کننــده در روز جمعــه خواهد بود که به 
عنوان ورودی مهمی در حرکت های بعدی فدرال 
رزرو تلقی می شود.در میان شرکت های منفرد، 
اپل پس از یک سری اعامیه های جدید در مورد 
نرم افــزار جدید آیفــون و لپ تاپ ها، 0.۵ درصد 

افزایش داشت. 

بازارهای سهام متالطم شدند
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گزیده خبر

روسیه:
 از هیچ قطعنامه ضد ایرانی در آژانس 

حمایت نمی کنیم
تهران – ایرنا – میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نزد سازمان های بین المللی در 
وین گفت که کشــورش باهرگونه قطعنامه غیر سازنده غربی ها درباره ایران در 
صورت تصویب از ســوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، همراهی 
نخواهد کرد.به گزارش ایرنا، تارنمای خبرگزاری تاس روز ســه شنبه به نقل از 
اولیانوف نوشت: قصد شرکت کنندگان غربی در مذاکرات وین)آمریکا، انگلیس، 
فرانســه و آلمان( برای تصویب قطعنامه درباره ایران در نشست کنونی شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، ســازنده نیســت.اولیانوف گفت؛ »روسیه 
با قطعنامه ای غیر ســازنده درمورد  ایران ، درصورت تصویب آن در نشســت 
کنونی شــورای حاکم آژانس، همراهی نخواهد کرد«.این دیپلمات روس افزود: 
هرچه جلوتر می رویم، بیشتر مشخص می شود که قصد شرکت کنندگان غربی 
در مذاکرات وین درمورد تصویب قطعنامه ای درمورد ایران در نشســت کنونی 

شورای حکام آژانس برای »برجام« غیر سازنده است.

وال استریت ژورنال: 
عربستان برای برقراری رابطه با اسرائیل 

وارد مذاکرات جدی شده است
تهران- ایرنا- روزنامه وال اســتریت ژورنال گزارش داد 
که عربستان سعودی در حال مذاکره جدی با اسرائیل 
برای ایجاد روابط تجاری و ایجاد ترتیبات امنیتی جدید 
اســت.به گزارش ایرنا از وال اســتریت ژورنال، اگرچه 
عربســتان از پیوستن به همســایگان خود در رسمی 

کردن روابط دیپلماتیک با اســرائیل خودداری کرده اســت اما به تازگی دولت 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فعاالنه میان تل آویو و ریاض برای عادی سازی 
روابط در مرحله بعدی میانجیگری می کند.روزنامه وال استریت ژورنال گرایش 
عربستان برای برقراری روابط رسمی با اسرائیل را به دلیل تغییر در افکار عمومی 
عربستان به سمت برقراری روابط رسمی با اسرائیل عنوان می کند.اگرچه دولت 
بایدن از ابتدای ورود به کاخ ســفید سیاست انتقاد از عربستان به دلیل مسائل 
حقوق بشری و قتل جمال خاشقچی اتخاذ کرده بود اما اخیراً روابط نزدیکی بین 
کاخ سفید و سعودی ها صورت گرفته است که سفر احتمالی رئیس جمهور آمریکا 
به آنجا در ماه آینده نشــان می دهد.امارات متحده عربی و بحرین همســایگان 
عربســتان سعودی در ســال ۲۰۲۰ توافقنامه ابراهیم را با اسرائیل در توافقی با 
میانجیگری آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، امضا کردند.مراکش 

و سودان بعداً به این پیمان پیوستند.

تشدید دوباره تنش میان کانادا و چین؛ این 
بار بر فراز آسمان
تهران- ایرنا- جاســتین ترودو نخســت وزیر کانادا با 
تشــدید تنش بین اتاوا و پکن، اقدامات چین در قبال 
هواپیماهای کشورش را غیر مسئوالنه و تحریک آمیز 
خواند.به گزارش روز ســه شنبه ایرنا از شبکه سی تی 
وی نیــوز، ترودو در یک کنفرانس خبری با اشــاره به 

اتهــام ارتش کانادا به هواپیماهای چین مبنی بر عدم رعایت هنجارهای ایمنی 
اعالم کرد: اقدامات چین غیرمســئوالنه و تحریک آمیز است و ما همچنان قویاً 
اعالم می کنیم که آنها مردم را در معرض خطر قرار می دهند و در عین حال به 
تصمیمات سازمان ملل احترام نمی گذارند.چند روز پیش ارتش کانادا چندین 
بار هواپیماهای چینی را به رعایت نکردن هنجارهای ایمنی بین المللی و به خطر 
انداختن خدمه کانادایی متهم کرد. در بیانیه ای آمده است که هواپیماهای چینی 
سعی کردند یک هواپیمای گشت زنی دوربرد کانادایی را از مسیر خود منحرف 
کنند و خدمه مجبور شدند برای جلوگیری از برخورد احتمالی به سرعت مسیر 
خود را تغییــر دهند.ارتش کانادا در این بیانیه افزود که چنین فعل و انفعاالتی 
باعث نگرانی است.یک هواپیمای کانادایی از ۲۶ آوریل )۶ اردیبهشت( تا ۲۶ مه 
)۵ خرداد( برای پیوستن به سایر کشورها در نظارت بر انتقال سوخت بین کشتی 
ها در دریا مســتقر شد تا این تیم مانع نقض تحریم های سازمان ملل از سوی 
کره شمالی به دلیل آزمایش های موشکی و هسته ای اش شود. ایاالت متحده و 
ژاپن به همراه کانادا در عملیات نظارت بر انتقال سوخت حاضر هستند تا کشتی 
های چینی که به ادعای آنها در انتقال ســوخت به پیونگ یانگ نقش دارند را 
تحت کنترل خود قرار دهند.به دنبال اعتراض های اخیر کانادا و استرالیا مبنی 
بر اینکه هواپیماهای چینی بر فراز اقیانوس آرام مانورهای خطرناکی انجام دادند، 
پکن روز دوشنبه از خلبانان ارتش خود دفاع کرد و گفت که آنها به درستی عمل 
کرده و از حاکمیت کشور محافظت می کنند.»وو کیان« سخنگوی وزارت دفاع 
چین گفت که ارتش این کشور اقدامات معقولی را برای مقابله با اقدامات کانادا 
در پیش گرفته و از طریق کانال های دیپلماتیک، اعتراض رســمی کرده است.
روابط بین چین و کانادا از سال ۲۰۱۸ به دنبال بازداشت منگ وانژو مدیر ارشد 
مالی شــرکت هواوی با حکم استرداد آمریکا رو به سردی گذاشت. چین مدتی 
کوتاه پس از آن دو تبعه کانادا را دســتگیر کرد که اتاوا این اقدام را دیپلماسی 
گروگان گیری خواند.وانژو سپس بر ســر پایان مساله استرداد با دادستان های 
آمریکا به توافق رسید و دو تبعه کانادا نیز چند ساعت پس از این توافق توسط 
چین آزاد شدند.حتی پیش از دستگیری وانژو مواضع انتقادی کانادا از وضعیت 
حقوق بشــر در چین، خشــم پکن را در پی داشت و همین مانع رویکرد آشتی 

جویانه بین دو طرف شد.

 آمریکا حکم توقیف ۲ جت میلیاردر روس 
را صادر کرد

تهران – ایرنا – با افزایش تنش ها بین واشنگتن و مسکو، آمریکا حکم توقیف 
۲ فروند جت متعلق به میلیاردر روس، رومن آبراموویچ، را صادر کرده است.به 
گزارش ایرنا از تارنمای خبری ســی ان ان، بر اساس اسناد منتشر شده توسط 
دفتر دادستان منهتن آمریکا، دامیان ویلیامز، قاضی دادگاه ایاالت متحده، سارا 
ال کیو، روز دوشنبه حکم توقیف یک بوئینگ ۷۸۷-۸ دریم الینر و یک گلف 
استریم G۶۵۰ER متعلق به آبراموویچ را امضا کرد.  به گفته آمریکایی ها، این 
دو هواپیمــا روی هم بیش از ۴۰۰ میلیــون دالر ارزش دارند.یک مقام وزارت 
بازرگانی آمریکا روز دوشــنبه در نامه ای مدعی شد که آبراموویچ با صادرات 
مجدد این هواپیماها به روســیه بدون مجوز الزم، تحریم های آمریکا را نقض 
کرده است. بر اســاس این گزارش، هواپیمای بوئینگ از ماه فروردین در دبی 
باقی مانده اســت، در حالی که گلف استریم از آن زمان در مسکو بوده است.

تالش برای توقیف اموال این میلیاردر مشهور روس در بحبوحه جنگ روسیه 
در اوکراین در حالی صورت می گیرد که مقامات آمریکایی پس از شکست سفر 
آبراموویچ به کی یف برای احیای مذاکرات صلح، فشارها را برای اعمال تحریم ها 

علیه او از سر گرفته اند.

جدیدترین اقدام ضد ایرانی آمریکا و کشورهای عربی
کشورهای عضو مرکز هدف گیری تأمین مالی تروریسم که شامل آمریکا و چند کشور عربی است 
اسامی چند نفر از جمله دو تبعه ایران را در فهرست ادعایی تحریم خود قرار داد.به گزارش اقتصاد 
آنالین به نقل از فارس، سازمان امنیت کشور عربستان سعودی مدعی شد که افراد و گروههای 
مختلفی را در لیست تروریستی خود قرار داده است.شبکه خبری الحدث گزارش داد، کشورهای 
عضو »مرکز مقابله با تأمین مالی تروریسم« که عربستان سعودی عضو آن است اسامی ۱۳ فرد 
و ســه گروه را در لیســت »تروریستی« قرار دادند. به گزارش این شبکه، در این لیست، نام سه نفر از کسانی که با سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ارتباط دارند، نیز در این لیست قرار دارد. دو نفر از این افراد تبعه ایران و یک نفر دیگر تبعه لبنان 
است.  یک تبعه افغانستانی، سه تبعه سوری و ۶ تبعه نیجریایی دیگر کسانی هستند که در این فهرست قرار گرفته اند. 
اتهام تبعه های نیجریه این اســت که »یک باند وابســته به گروه تروریستی بوکوحرام را ایجاد کردند تا برای اعضای این 
گروه که در نیجریه حضور دارند، کمک مالی جمع کنند«.اتهام تبعه های سوری نیز این است که مؤسس شرکت سوری 
»القاطرجی« هســتند و مرکز مذکور مدعی است که این شرکت، مســئول رساندن سوخت به گروه تروریستی داعش 
است.الحدث همچنین گزارش داد، نام گروههای »سرایا االشتر« و »سرایا المختار« که در بحرین حضور دارند و شرکت 
القاطرجی  هم در این لیســت دیده می شــود. این دو گروه به دلیل ارتباط با سپاه در فهرست قرار داده شده اند.آمریکا و 
عربســتان سعودی در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ با امضای یک توافق نامه، مرکز موسوم به »مقابله با تامین مالی تروریسم« 
)Terrorist Financing Targeting Center( را تاســیس کردند. این مرکز تا کنون به زعم خود، طی شش مرحله، ۸۲ فرد و 
گروه را در لیست تحریمی خود قرار داده است.با استناد به آیین نامه موسوم به مبارزه با جرایم تروریستی و تأمین مالی 
آن در عربستان، هر کسی که در این کشور متهم به حمایت از تروریسم شود، همه داراییها و اموالش بلوکه خواهد شد.این 
ادعا در حالی از سوی عربستان سعودی مطرح می شود که این کشور به همراه آمریکا یکی از حامیان اصلی تروریسم در 

منطقه خاورمیانه و سراسر جهان به شمار می روند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
واشنگتن به ارزیابی آژانس اتمی درباره ایران اعتماد دارد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با حمایت از ادعاهای ضد ایرانی آژانس اتمی و مدیرکل آن، مدعی شد 
که به دنبال بازگشت متقابل به توافق هسته ای هستند.به گزارش فارس، بعد از اینکه »رافائل گروسی« 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه ادعاهای خود علیه جمهوری اسالمی ایران را تکرار 
کرد، آمریکا نیز طبق روال گذشــته به حمایت از این اظهارات پرداخت.»ند پرایس« سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا بامداد سه شنبه اظهار داشت که واشنگتن به ارزیابی آژانس انرژی اتمی و مدیرکل آن 

درباره ایران، کاماًل اعتماد دارد.به نوشــته رسانه های آمریکایی، پرایس در ادامه بازی مقام های آمریکایی با کلمات درخصوص 
احیای برجام، گفت: » ما به دنبال دستیابی به بازگشت متقابل به توافق هسته ای هستیم تا زمانی که این به نفع امنیت ملی ما 
باشد«.گروسی طی سخنرانی افتتاحیه در نشست شورای حکام، مدعی شد که ایران به آژانس درباره »سه مکان اعالم نشده« 
خود توضیح نداده است. وی در بخشی از صحبت هایش درباره جنگ اوکراین، توضیح داد: »ما به حمایت از شرکای اوکراینی 
خود ادامه می دهیم و هزینه های سنگینی را بر روسیه تحمیل می کنیم. با توجه به سفر آتی وزیر امور خارجه روسیه به آنکارا، 
با متحدان ترکیه ای خود ارتباط برقرار خواهیم کرد«.این دیپلمات آمریکایی ضمن تکرار اتهام زنی ها مبنی بر کمبود غالت در 
جهان به دلیل محاصره دریایی روسیه علیه بنادر اوکراین، گفت: »ما در حال ارتباط گرفتن با سازمان ملل و اوکراین در مورد 
بحران غذایی به دلیل جنگ پوتین با اوکراین هستیم«.پرایس همچنین مدعی شد: »روسیه به شکلی بی سابقه از نظر دیپلماتیک 
منزوی شده و به یک کشور طردشده از عرصه بین المللی تبدیل شده است«.بر اساس گزارش ها، وی درباره سفر آتی »جو بایدن« 
رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی، اظهار داشت: »ما با ریاض بر روی منافع مشترک و در عین حال حفظ حقوق بشر در 
قلب سیاست خارجی خود کار می کنیم«.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه داد: »ما منافع مشترکی با عربستان سعودی در 
مقابله با تهدیداتی داریم که این کشور با آنها روبه رو است، زیرا هزاران آمریکایی در آنجا زندگی می کنند. روابط ما با عربستان 

سعودی امروز نسبت به یک سال پیش باثبات تر است«

سخنگوی اتحادیه اروپا: 
در روابط با روسیه به نقطه خیلی بدی رسیدیم

تهران-ایرنا-پیتر اســتانو سخنگوی اتحادیه اروپا بامداد سه شنبه گفت: ما به خاطر حمله 
توجیه ناپذیر روســیه به اوکراین به نقطه خیلی بدی در روابط با مسکو رسیدیم.به گزارش 
ایرنا، اســتانو در گفت وگوی اختصاصی با شبکه الجزیره قطر گفت: کانال  دیپلماسی با روسیه همچنان باز است و 
تماس ها با والدیمیر پوتین رییس جمهوری این کشور ادامه دارد.وی مدعی شد: روسیه در مذاکره با اوکراین جدی 
نیست.سخنگوی اتحادیه اروپا افزود: نمیدانیم چگونه در سایه ادامه بمباران اوکراین توسط روسیه، با مسکو صحبت 
کنیم.وی تصریح کرد : کشورهای درحال توسعه به خاطر آن که روسیه بنادر اوکراین را محاصره کرده است، دچار 
گرسنگی خواهند شد.این سخنان ساعانی پس از آن روی می دهد که وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای ۶۱ 
مقام آمریکایی از جمله جانت یلن و جنیفر گرانهولم به ترتیب وزرای خزانه داری و انرژی ایاالت متحده را تحریم 
کرد.در بیانیه مذکور آمده است که در واکنش به گسترش تحریم های آمریکا علیه سیاستمداران و بازرگانان روسی، 
مسکو از ورود ۶۱ شهروند آمریکایی به روسیه را بطور نامحدود منع کرده است. اتحادیه اروپا که به علت وارد کردن 
بیشتر نفت خام مصرفی خود از روسیه پیش از جنگ اوکراین، به کندی در جلوگیری از تامین مالی مسکو متهم 
شــده بود، روز جمعه اجرای ششــمین موج تحریم ها را با اعالم رسمی ممنوعیت بخش بزرگی از واردات نفت از 

روسیه، آغاز کرد.

اشپیگل:
 آلمان به زلنسکی اعتماد ندارد

مجله اشــپیگل آلمان با اســتناد به منابع دولتی در گزارشی نوشت که این کشوردر ارسال 
تانک به اوکراین برای مقابله با نیروهای روسیه به سبب »دالیل تاریخی« مردد بوده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه راشا تودی، به گفته مقامات ناشناس، دولت اوالف شولتس، صدراعظم آلمان این 
نگرانی را دارد که کی یف در صورت دســتیابی به یک ســری از پیروزی ها، بیش از حد اعتماد به نفس پیدا کرده و 
ممکن است به خاک روسیه حمله کند.گزارش شده که برلین در زمینه ارسال تسلیحات به اوکراین ُکند عمل کرده 
زیرا نگران اســت موفقیت نظامی این کشور را به حمله علیه روسیه وادار کند. اشپیگل در مطلب خود در اشاره ای 
آشــکار به حمله آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۴۱ نوشت: چنین تحولی »به این معنی است که 
تانک های آلمانی بار دیگر در داخل روسیه قرار خواهند گرفت.«در ادامه این گزارش تصریح شد: وجود نگرانی از بابت 
امکان ارسال تسلیحات آلمانی به روسیه »وجود یک بی اعتمادی خاصی نسبت به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین نزد برلین را برجسته می سازد و به این دلیل این است که صنعت دفاعی آلمان مجوز تحویل تانک های جنگی 
را پیدا نکرده است.«تاکنون، تنها لهستان و جمهوری چک به دولت کی یف تاک تحویل داده اند، نه صادرکنندگان عمده 
تسلیحات مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه.به گفته این منابع، به رغم اینکه ممنوعیت ارسال تانک به اوکراین هرگز در 
سطح ناتو مورد بحث قرار نگرفته، توافقی غیررسمی بر سر این موضوع بین واشنگتن، لندن و پاریس حاصل شده است 

و آلمان »به دالیل تاریخی« هرگز نمی تواند اولین کشوری باشد که تانک به اوکراین تحویل می دهد.

منابع خبری ادعا کردند:

پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی به شورای حکام ارائه شد
لنــدن – ایرنــا – منابع خبری روز سه شــنبه ادعا کردند که 
قطعنامه ضد ایرانی ایاالت متحده آمریکا و سه کشور اروپایی 
انگلیس، فرانســه و آلمان به شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ارائه شد.به گزارش ایرنا، خبرگزاری فرانسه دقایقی 
پیش به نقل از دیپلمات های آگاه ادعا کرد: طرح محکومیت 
ایران به دیده بان هســته ای ســازمان ملل ارائه شد.در همین 
حال منابع خبری شــبکه های عربی به نقــل از منابع مطلع 
مدعی شــدند: آراء کافی برای تصویــب قطعنامه علیه ایران 
وجود دارد.در فرازهایی از این ســند پیشنهادی که به رویت 
برخی رســانه های غربی رسیده، آمده اســت: شورای حکام 
آژانــس از ایران می خواهد برای انجام تعهدات قانونی خود به 
صورت فوری اقدام کند و پیشــنهاد مدیرکل آژانس در مورد 
تعامل بیشتر برای شفاف ســازی و حل و فصل همه مسائل 
پادمان های باقی مانده را بالفاصله بپذیرد.این قطعنامه درحالی 

پیشنهاد شده است که مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
هفته پیش با انتشار گزارشی یکسویه و تحریک آمیز ادعا کرد 
که ایران در ارائه پاســخ های »معتبر فنی« به سوال های این 
سازمان درباره پیدا شــدن مواد هسته ای در سه مکان اعالم 
نشــده، ناکام بوده و به این ترتیب مسائل پادمانی که قرار بود 
در هماهنگی با توافق اسفند ماه گذشته میان ایران و آژانس 
حل و فصل شود، باقی مانده اســت.جمهوری اسالمی ایران 
اقدام واشنگتن و سه کشور اروپایی را برخالف رویه دیپلماسی، 
شتاب زده و غیرسازنده دانسته که موجب سخت تر و پیچیده تر 
شــدن روند مذاکرات وین خواهد شد.حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشــورمان در گفت  وگوی جمعه گذشته با 
جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد 
که هرگونه اقدام سیاسی در آژانس، با واکنش متناسب، موثر و 

فوری جمهوری اسالمی ایران مواجه خواهد شد.

برخــی از تحلیلگران سیاســی برای روزنامــه گلوبال تایمز 
نوشته اند که برد و باخت اوکراین برای آمریکا دیگر مهم نیست 
و ایاالت متحده صرفا به دنبال دسترســی به اهداف و منافع 
خود است؛ همچنین این کشــور »سیاست خودخواهانه ای« 
را درخصوص سیاســت خارجه اتخاذ کرده و با ارسال بیشتر 
تسلیحات به کی یف موجب طوالتی تر شدن جنگ می شود.

به گزارش ایســنا، گلوبال تایمز در گزارشــی نوشت، به نظر 
می رســد درگیری روســیه – اوکراین پایانی ندارد. از ابتدای 
این جنگ، ایاالت متحده تســلیحات سنگین و پیشرفته به 
اوکراین ارســال کرده و همچنان به این روند ادامه می دهد و 
موجب تشدید این وضعیت می شود. آمریکا قطعا می داند که با 
طوالنی تر شدن درگیری میان این دو کشور می تواند به اهداف 
خود برســد. تا زمانی که روســیه و اوکراین به صلح نرسند، 
روسیه تضعیف می شود و با بالتکلیفی بیشتری روبرو خواهد 
شد.»ژو لیانگ«، دانشیار روابط بین الملل در دانشگاه مطالعات 
بین المللی پکن به گلوبال تایمز گفت که هدف ایاالت متحده 
از ارســال کمک های نظامی به اوکراین تغییر کرده است.وی 
افزود: ایاالت متحده درخصوص کمــک  به اوکراین از هدف 
اصلی خود دور شده است. در واقع، آمریکا منافع ملی خودش 
را در نظر می گیرد و کمک های نظامی این کشور به اوکراین 
با هدف استراتژیک آن یعنی مبارزه برای قدرت جهانی تنظیم 
شده اســت.»خودخواهی« همیشه یکی از نمادهای سیاست 
خارجه آمریکا بوده اســت و درگیری مداوم اوکراین بهترین 
مثال آن اســت. ایاالت متحده با چنین رویه ای، مســئولیت 
توسعه کشــورهای به اصطالح »متحد« و یا »شریک« را به 
گردن نمی گیرد و حتی به مردم این کشورها هم فکر نمی کند. 
همزمان با درگیری اوکراین و ادامه این بحران، آمریکا به جای 
اینکه نقش کلیدی را درخصــوص حل وفصل اختالفات ایفا 
کنــد، برعکس، آتش این درگیری ها را شــعله ورتر می کند و 

مانع رســیدن صلح میان روسیه و اوکراین می شود.به عبارت 
دیگر، ایاالت متحده از بحران اوکراین سوءاستفاده می کند تا 
هژمونی خود در جهان را حفظ کند. رهبری جهانی آمریکا از 
پیش متزلزل شده است. از خروج آمریکا از سوریه، افغانستان 
تا به همین درگیری و جنگ اوکراین همه بیانگر این است که 
این کشور )آمریکا( صرفا به دنبال منافع خود است.والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روســیه طی مصاحبه ای با تلویزیون 
دولتی روسیا-۱ هشدار داد که اگر ایاالت متحده موشک های 
دوربرد به کی یف ارســال کند، روسیه به اقدام علیه »اهداف 
جدید« خواهد پرداخت؛ وی همچنین خاطرنشــان کرد که 
ارسال تســلیحات به کی یف صرفا این درگیری را طوالنی تر 
می کند.این اظهارات والدیمیر پوتین پس از آن مطرح شد که 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد که ســامانه های 
موشکی پیشــرفته و دوربرد را به اوکراین ارسال خواهد کرد. 
پوتین اشــاره ای نکرد که منظور او از »اهداف جدید« دقیقا 
چیست. »سونگ ژونگ پینگ«، کارشناس نظامی مستقر در 
پکــن به گلوبال تایمز گفت که این اهــداف می تواند هم در 

داخل و هم در خارج اوکراین باشد.

گلوبال تایمز:

 آمریکا استراتژی خود در قبال اوکراین را تغییر داده است

لندن - ایرنــا - هرچند نخســت وزیر انگلیس 
موفق شــد به رغم تخلفات آشــکار در ماجرای 
رسوایی پارتی گیت از ســد رای عدم اعتماد هم 
حزبی هایش عبور کند، اما ســایه ابهام، ناامیدی 
و بی اعتمادی بر فضای سیاســی انگلیس حاکم 
شده و بیشتر ناظران معتقدند که دوران بوریس 

جانســون در قدرت چندان دوام نخواهد آورد.به 
گزارش بامداد سه شــنبه ایرنا، بوریس جانسون 
)دوشــنبه( توانســت با اختالف ۶۳ رای سکان 
حــزب حاکم محافظه کار را حفــظ کند. در این 
رای گیری از مجمــوع ۳۵۹ آرای ماخوذه، ۲۱۱ 
نماینده به ادامه رهبری جانسون رای موافق دادند 
تا او در مقام نخســت وزیری ابقا شود.اما  ۱۴۸ 
نماینده معترضی که دســت کم دو نفر از آن ها 
مقام های رســمی دولت بودند و برای رای عدم 
اعتماد به جانســون، از سمت خود استعفا دادند،  
آماری قابل توجه و بیشتر از حد پیش بینی هاست 
و نشــانگر شکاف عمیق در داخل حزب محافظه 

کار است.کارشناســان معتقدند کــه رای عدم 
اعتماد، ســازوکاری برای ابراز ناخرسندی نسبت 
به عملکرد رهبر حزب اســت و شکاف در داخل 
حزب را ترمیم نمی کند. در واقع این زخم بر پیکر 
حزب محافظع کار می ماند و تا زمانی که جانسون 
در قدرت است، در مقاطع مختلف مانند تصویب 
لوایح پارلمانی و انتخابات میان دوره ای ســر باز 
می کند.چهار ســال پیش که »ترزا می« نخست 
وزیر ســابق انگلیس هم با بحران عدم اعتماد در 
داخل حزب  مواجه شــده بود، ۱۱۷ نماینده در 
مقابل ۲۰۰ نماینــده دیگر با رهبری او مخالفت 
کردند. »می« در این رای گیری جان سالم به در 

برد اما شــش ماه بعد به ناچار از مقام خود کناره 
گیــری کرد.بوریس جانســون نتیجه رای گیری 
دیشــب را »قاطع« و »قانع کننــده« خواند تا 
پرونده فشارها علیه او بسته شود. وی به رسانه ها 
گفت که پیــروزی او در ایــن رای گیری، »این 
شــانس را می دهد که اقتصاد کشــور را تقویت 
کنیم و ســطح آن را ارتقا دهیم. آنچه که اکنون 
می خواهیم انجام دهیم، اســتفاده از این فرصت 
برای اتحاد کشور است.«اما بسیاری از کسانی که 
به جانســون رای عدم اعتماد دادند معتقدند که 
دوران او در قدرت به ســر رســیده است. »جان 
پن روز« نماینده مســتعفی دولت در امور مفاسد 
اقتصادی می گوید که رای گیری دیشــب آغازی 
برای پایان دوره نخســت وزیری جانسون است.

همچنیــن طبق آخرین نتایج نظرســنجی های 

صورت گرفته حزب اصلی مخالف دولت )کارگر(، 
از محبوبیت بیشــتری نسبت به حزب جانسون 
برخوردار است. کی یر استارمر رهبر حزب کارگر 
دیشــب در اظهاراتی بیان کرد: مردم انگلیس از 
نخســت وزیری که وعده های بزرگ می دهد اما 
هرگز به آن ها عمل نمی کند خســته شده اند. از 
کسی که در قلب دولت قانون را نقض می کند و 
دروغ می گوید به ستوه آمده اند.وی با بیان اینکه 
نمایندگان حزب حاکم محافظه کار در رای گیری 
دیشب به نظر مردم پشت کنند تصریح کرد که 
بوریس جانســون برای ادامه سکان داری دولت 
مناسب نیست.تحلیل بیشتر رسانه های انگلیس 
هم این اســت که رفتن جانســون یک موضوع 
قطعــی اســت و از مرحله شــاید و اگر به »چه 

زمانی« رسیده است.

کابوس جانسون در قدرت
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محققان دانشگاه آلبرتا در مطاله اخیرشان اظهار کرده اند که سرطان 
یک بیماری کامال ژنتیکی نیســت.به گزارش ایســنا و به نقل از اس 
اف، آیــا واقعــا ژن های خانواده شــما می توانند تعییــن کننده این 
موضوع باشــند که شــما به سرطان مبتال می شــوید یا خیر؟ اخیرا 
گروهی از محققان دانشــگاه آلبرتا به صورتــی دقیق تر و جامع تر به 
انجام تحقیقات در این باره پرداخته اند.نویسندگان این مطالعه اظهار 
کرده اند، در حالی که گســترش ســرطان بدون شک به ژن های فرد 
مرتبط است عوامل محیطی و متابولیک دیگری نیز در این امر نقش 
دارند.»دیوید ویشارت«)David Wishart( استاد دانشکده علوم زیستی 
و علوم محاســباتی دانشگاه آلبرتا اظهار کرده تقریبا تمام نظریه های 
رایج در مورد منشــا سرطان را می توان به ســه دسته تقسیم کرد: 
ژنتیکی، محیطی یا متابولیک.تئوری های سرطان ژنتیکی بر روی ژنوم 
افراد)مجموعه مشخصی از دستورالعمل های ژنتیکی که هر فرد با آن 
متولد می شــود( متمرکز اســت، در حالی که نظریه های محیطی بر 
روی اکســپوزوم/مواجهه کلی)هر چیزی که یک فرد در طول زندگی 
خود در معرض آن قرار می گیرد( تمرکز دارد. در نهایت، رویکردهای 
متابولیک به سرطان، متابولوم را تجزیه و تحلیل می کنند. متابولوم نیز 
تمام محصوالت جانبی شیمیایی مرتبط با فرآیند متابولیسم است.از 
این سه، رویکرد متابولیک کمترین توجه به آن شده است و تحقیقات 
چندانی درباره آن انجام نشده است. نویسندگان مطالعه بر این باورند 
که هر ســه)ژنوم، اکسپوزوم و متابولوم( با هم کار می کنند و با ایجاد 
و رشد سرطان، یک حلقه بازخوردی تشکیل می دهند.عالوه بر این، 
طبق داده های مربوطه سرطان های ارثی تنها پنج تا ۱۰ درصد از کل 

سرطان های تشخیص داده شده را تشکیل می دهند. 

محققان علوم اعصاب اخیرا اظهار کرده اند عادت به خوابیدن راهی خوب 
برای پاکسازی مغز است.به گزارش ایسنا، محققان استرالیایی در مطالعه 
اخیرشــان به بررسی بیماری های نورون حرکتی ویرانگر مانند اسکلروز 
جانبی آمیوتروفیک)ALS( که به عنوان بیماری لو گهریگ نیز شناخته 
می شود، پرداختند.هیچ درمان شــناخته شده ای برای اسکلروز جانبی 
آمیوتروفیک وجود ندارد و محققان می خواســتند تعیین کنند که آیا 
اختالل در سیستم گلیمفاتیک بدن که مواد زائد را از مغز خارج می کند، 
ممکن اســت با شروع این بیماری مرتبط باشد یا خیر.بیماری اسکلروز 
جانبی آمیوتروفیک)ALS( یا بیماری لو گهریگ یک بیماری نورون های 
حرکتی است که موجب تخریب پیشرونده و غیرقابل ترمیم در دستگاه 
عصبی مرکزی)مغز و نخاع( و دستگاه عصبی محیطی می شود.به گفته 
محققــان بدن ما به زنجیره های بلندی از پروتئین ها متکی اســت که 
هر کدام از آنها از اســیدهای آمینه تشــکیل شده است که برای انجام 
وظایف خاصی مانند ایجاد آنتــی بادی برای مبارزه با عفونت، حمایت 
از ســلول ها یا انتقال مولکول ها در یک راستا قرار می گیرند.وقتی همه 
چیز به درستی عمل نمی کند، بدن می تواند پروتئین های تاشو نادرست 
را جمع آوری کند. این سیستم گلیمفاتیک است که این نوع مواد زائد 
را از مغز خارج می کند و بیشــتر در هنگام خواب کار می کند.محققان 
آزمایشاتی را روی موش های مبتال به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک انجام 
دادند و هنگامیکه به موش ها غذاهایــی دادند که حاوی آنتی بیوتکی 
بود که پروتئین انســانی را خنثی می کرد،  به طور طبیعی پیر شــدند.

امــا وقتی موش ها را بدون آنتی بیوتیک تغذیــه کردند و پروتئین های 
انسانی اصالح شده انباشته شد، موش ها شروع به نشان دادن نشانه های 
کالســیک اســکلروز جانبی آمیوتروفیک از جمله اختالالت پیشرونده 

عضالنی و آتروفی مغز کردند.

آیا سرطان بیماری ژنتیکی است؟

نقش خواب در پاکسازی مغز

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نمایشگاه گربه خانگی در انگلیس/ گتی ایمجز

رونمایی بنتلی از کانتیننتال GT و GTC S با استایل اسپرت تر
بنتلی از سری S خودروهای کانتیننتال GT و GTC رونمایی کرد. این خودروها روی طراحی اسپرت و لذت رانندگی تمرکز دارند. 
اگر به یاد داشــته باشــید چند هفته قبل نیز تریم آژور این محصوالت برای تمرکز روی رانندگی راحت و ریلکس معرفی شدند. 
خودروهای یاد شــده باعث گسترش سبد محصوالت S می شوند چراکه قباًل نیز شاهد رونمایی از بنتایگا S و فالیینگ اسپر S با 
تغییرات ظاهری مالیم، صدای تولیدی پرطنین تر و شاســی اســپرت بوده ایم. البته این خودروها در بحث قوای محرکه تغییری 
نداشته اند.بنتلی کانتیننتال GT و GTC S به لطف تریم مشکی براق بدنه، رینگ های جدید و نشان S روی گلگیرهای جلو از برادران 
استاندارد خود متمایز می شوند. بدنه این خودروها از کروم مشکی در جلوپنجره، چراغ های جلو و عقب، ورودی های هوای جانبی، 
دیفیوزر عقب و چهار خروجی اگزوز سود می برند. تنها استثنا از این نظر نشان های بنتلی هستند که همچنان ظاهر کرومی براق 
خود را حفظ کرده اند. مهم تر اینکه رینگ های جدید ۲۲ اینچی با ظاهر مشــکی براق یا ســاتین به همراه کالیپرهای ترمز قرمز 
در این خودروها بکار رفته اند. البته خریداران می توانند رینگ های ۲۱ اینچی با طراحی سه پره را نیز انتخاب کنند. این رینگ ها 
مختص مدل های S هستند.کابین نیز طرح منحصربه فرد دو رنگ را دارد و پوشش دینامیکا روی فرمان، دسته دنده، پشت سری ها 
و… دیده می شــوند. چرم ویژه ای نیز روی بالشــتک ها، درب ها، پانل پشت آمپرها و کنسول مرکزی کار شده است. صندلی های 
اسپرت این خودروها از دوخت سفارشی و نشان S سود می برند. از دیگر ویژگی های کابین می توان به پالک های نورانی، گرافیک 

جدید نمایشگر مرکزی و نشان S روی داشبورد اشاره کرد.

لواندوفسکی دست بردار جدایی از بایرن نیست
مهاجم لهستانی بایرن مونیخ بار دیگر به صراحت اعالم کرد که می خواهد تیم را در تابستان ترک کند.به گزارش ایسنا و به نقل 

ONET SPORT، روبرت لواندوفسکی یک سال دیگر با بایرن مونیخ قرارداد دارد اما اصرار دارد که تیم را در تابستان ترک کند.

او گفت: به صراحت اعالم می کنم که می خواهم بایرن مونیخ را ترک کنم. احترام مهم تر از کار کردن است. بهتر است که با باشگاه 
به یک توافق دو طرفه دست پیدا کنیم.او ادامه داد: چیزی در درون من نسبت به بایرن مرده است و به همین خاطر می خواهم 
تیم را ترک کنم. تنها به پیشنهاد بارسلونا فکر کرده ام. من می خواهم بایرن را ترک کنم زیرا به احساسات و هیجان بیشتری در 
زندگی نیاز دارم.بارسلونا برای جذب لواندوفسکی پیشنهاد رسمی به بایرن مونیخ داده است اما هنوز پاسخی از جانب این باشگاه 

آلمانی دریافت نکرده است.

من هب ره جوری نخواهم رکد زاری
زانکه دولت باشد از خوی تو خواری

گفته ای: خونت ربزیم،سهل باشد
شمشیر باری

بعد ازین رگ رب رسم 
گو: بیاموز، ارب نیسانی، ز چشمم

اکش باریدن رد آن شبهای اتری
رب ندارم رس ز خاک آستانت

من خود این خیر از خدا خواهم هب زاری
با تو خواهم گفت ره جوری هک رکدی

رگ نخواهی عذرم، آرخ رشم داری

پیشنهاد

چهره روز

کتاب پرده
کتاب پرده با عنوان فرعی آخرین پرونده ی هرکول پوآرو 
اثری از نویسنده مشهور، آگاتا گریستی است. کتابی که 
نویسنده مایل بود بعد از مرگش منتشر شود و سال های 
سال آن را نزد خود نگه داشت. اما یکباره تصمیم اش را 
عــوض کرد و در نهایت کتاب را چاپ کرد. کتابی که به 
مجموعه کارآگاهی هرکول پوآرو خاتمه داد و همان طور 
که از عنوان مشــخص است، آخرین پرونده پوآرو است. 
آخرین پرونده هرکول پوآرو، هزارتوی تاریک قتلی مرموز 
اســت و در مکانی اتفاق می افتد که او اولین پرونده اش 
را در آنجــا انجام داد. خانه ای ییالقی به نام »اســتایلز« 
که اکنون به کلی تغییر کرده اســت.آرتور هیســتینگز، 
دوست و همراه همیشگی پوآرو، در کمال ناباوری نامه از 
او دریافت می کند تا به استایلز بیاید که اکنون به مهمانخانه بدل شده است. جودیت، دختر هیستینگز، 
نیز در آنجا حضور دارد و به نظر می رســد این دعوت برای تجدید دیدار و گذراندن اوقاتی خوش است 
اما پوآرو خیلی ســریع موضوع را برای هیســتینگز روشــن می کند: »آمده ام این جا تا قاتلی را به دام 
بیندازم.«برای حل این پرونده و گرفتن قاتل، پوآرو به دوســتش نیاز دارد چرا که او »درب و داغان و 
علیل« شده و حتی چند قدم راه رفتن از سخت ترین کارهای ممکن است. خوشبختانه هیستینگز که 
بسیار تحت تاثیر هوش و ذکاوت پوآرو قرار دارد و می گوید پوآرو زندگی اش را برای همیشه تغییر داده، 
با کمال میل او را همراهی می کند. هرچند که این همراهی و همکاری با پوآرو آن طور که باید و شاید 
پیش نمی رود.ماجرای اصلی از این قرار است که پوآرو با مطالعه ۵ پرونده مختلف که در هریک از آن ها 
فردی مرده اســت، به این نتیجه می رسد پای یک قاتل سریالی در میان است و دالیلی وجود دارد که 

پوآرو باور کند در آن مهمانخانه به زودی قتل دیگری اتفاق می افتد

بهناز ذاکری
بهنــاز ذاکــری )زادهٔ ۲ خــرداد ۱۳۲۹ در تهــران( 
موســیقی دان، نوازنده سنتور و آهنگساز ایرانی است. 
بهناز ذاکری ۲ خرداد ســال ۱۳۲۹ در تهران متولد 
شد. پس از دوران ابتدایی به هنرستان موسیقی ملی 
راه یافت و ساز ســنتور را ابتدا نزد »ارفع اطرایی« و 
پــس از آن نزد »فرامرز پایور« فراگرفت. او همچنین 
نوازندگی ســاز »تمبــک« را تحــت تعلیم »محمد 
اســماعیلی« آموخــت و نواختن ســازهای »پیانو« 
و »قیچک« را نیز به عنوان ســاز دوم در هنرســتان 
موسیقی دنبال کرد.وی در زمان تحصیل در هنرستان 
موســیقی همکاری خود را با گروه موسیقی بانوان به 
سرپرســتی »افلیا پرتو« و گروه تمبک به سرپرستی 
»محمد اسماعیلی« آغاز کرد. او پس از پایان تحصیل در هنرستان موسیقی به دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران راه یافت و تحصیالت عالی موسیقی خود را پی گرفت. پایان نامه دانشگاهی 
او همــکاری علمی هنری با »محمدرضا لطفی« بود.از اســتادان وی می توان به هنرمندانی نظیر 
»نورعلی برومند«، »داریوش صفوت«، »محمدتقی مســعودیه«، »علیرضا مشــایخی«، »شاهین 
فرهت«، »پری برکشــلی«، »مصطفی کمال پورتراب« و »احمد پژمان« اشــاره نمود. او در سال 
۱۳۵۰ به همراه ارکســتر بــزرگ رادیو، چهارمضراب ماهور »درویش خــان« با تنظیم »فریدون 
شــهبازیان« را اجرا کرد. وی پس از انقالب ۱۳۵۷ ایران اولین کنسرت بانوان بدون خواننده را در 
ســال ۱۳۷۱ با دو گروه »سماعی« و »گلبانگ« سرپرستی کرد.»مسعود لقاء« نوازنده »فلوت« و 
»آزاده لقاء« نوازنده »دف« و »نازیال لقاء« نوازنده »ویلن« و »کمانچه« و کامبیز لقاء کارشــناس 

ارشد معماری، همسر و فرزندان او هستند.

سینما

»مارتین اسکورسیزی« با ادای احترام به »ری لیوتا« 
گفت: طرح های زیادی برای همکاری دوباره او داشته 
اما متاســفانه هیچ یک از این پروژه ها به ســرانجام 
نرســید.به گزارش ایســنا، »مارتین اسکورسیزی« 
در مطلبی که در گاردین منتشــر شــده با یادآوری 
همکاری با »ری لیوتــا« بازیگر نقش »هنری هیل« 
در فیلم تحسین شده »رفقای خوب« در سال ۱۹۹۰، 
از عدم همکاری با این بازیگر که چندی پیش در ۶۷ 
سالگی درگذشت، ابزار پشیمانی کرد.»اسکورسیزی« 
در این بــاره گفت: »ما برنامه های زیادی داشــتیم 
که دوبــاره با هم کار کنیم، اما زمان بندی همیشــه 
مشکل ساز بود و یا این که پروژه کاماًل مناسب او نبود. 
اکنون از این موضوع متاسفم. وقتی رِی را به عنوان وکیل طالق در فیلم »داستان ازدواج« تماشا 
کردم، احساس می کردم در این مقطع دوباره باید با او کار کنم تا جاذبه حضورش را کشف کنم، 
چرا که او بســیار متفاوت از بازیگر جوان و باهوشی بود که در زمان فیلم »رفقای خوب« مالقات 
کرده بودم. کاش این فرصت را داشتم که یک بار دیگر او را می دیدم تا بگویم چقدر همکاری امان 
برایم ارزشمند بود اما حاال امیدوارم که این موضوع را بداند«.اسکورسیزی در بیانیه ای که پس از 
خبر درگذشت »لیوتا« برای هالیوود ریپورتر ارسال کرد، نیز عنوان کرده بود: »او یک بازیگر بسیار 
با اســتعداد، ماجراجو و شــجاع بود. ایفای نقش ِهنری هیل در فیلم »رفقای خوب« کار سختی 
بود، زیرا این شخصیت دارای جنبه های مختلف و الیه های بسیار پیچیده بود و »ری« تقریباً در 
تمام صحنه های این فیلمبرداری طوالنی و سخت حضور داشت و کاماًل مرا شگفت زده کرد و من 

همیشه به کاری که با هم در این فیلم انجام دادیم افتخار خواهم کرد«.

پشیمانی »اسکورسیزی« 
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