
 خیزش گرد و خاک در نقاط 
مختلف کشور

سازمان هواشناســی از تشدید فعالیت سامانه بارشی و وزش باد 
شدید،احتمال آبگرفتگی معابرهمچنین خیزش گرد و خاک در 
نقاط مختلف کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی 
با صدور هشدار نارنجی رنگ از تشــدید فعالیت سامانه بارشی، 
همراه با رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید 
موقت، در مناطق مستعد خیزش گردوخاک از شنبه تا یکشنبه 
)۲۱ تا ۲۲ خرداد( خبر داد.این شــرایط جوی روز شنبه در نیمه 
شمالی خراسان رضوی و یکشنبه در نیمه شمالی خراسان رضوی، 
نیمه جنوبی سیســتان و بلوچستان و ارتفاعات و دامنه در شرق 
هرمزگان مورد انتظار است که  آب گرفتگی و جاری شدن روان آب 
به شکل محلی، صاعقه، در نواحی مستعد بارش تگرگ، آسیب به 
تابلوهای تبلیغاتی و سازه های موقت، کاهش شعاع دید و کیفیت 
هوا، شکستن درختان فرسوده و نهال ها و احتمال پرتاب اشیاء از 
ساختمان های نیمه کاره و احتمال تاخیر در پروازها را به همراه 
دارد.سازمان هواشناســی برای کاهش آسیب های احتمالی عدم 
اتراق در کنار رودخانه ها، عدم تردد از حاشــیه مسیل ها، اجتناب 
از چرای دام، استحکام سازه های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، عدم 
پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان های نیمه کاره 
و عدم پرواز با بالگرد و هواپیماهای ســبک را توصیه می کند.در 
ادامه این هشدار سازمان هواشناسی با صدور هشداری زرد رنگ 
ازوزش بــاد و خیزش گرد و خاک و وزش باد شــدید و در نقاط 
مستعد خیزش گردوخاک از شنبه تا سه شنبه)۲۱ تا ۲۴ خرداد( 

خبر داد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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تهران- ایرنا- دریادار تنگسیری گفت: اگر کسی به هر دلیلی پای رژیم مفلوک، کودک کش و دشمن شماره یک صهیونیستی را به منطقه باز کند، هم خودش 
و هم این منطقه را دچار ناامنی، نابسامانی و بی ثباتی امنیتی می کند.به گزارش حوزه دفاعی ایرنا، دریادار پاسدارعلیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه 
به منظور بررسی وضعیت استحکامات و سازه های مهندسی ، پدافند غیر عامل و ارزیابی آمادگی های رزمی در جزیره تنب بزرگ، از یگان های مستقر در این 
جزیره بازدید کرد.دریادار تنگسیری پس از ورود به جزیره تنب بزرگ و حضور در گلزار شهدای گمنام و ادای احترام به آنها ، از آخرین وضعیت استحکامات 

و سازه های جدید مهندسی و پدافند غیر عامل این جزیره ، بازدید میدانی به عمل آورد.....

www.sobh-eqtesad.ir

سردار تنگسیری در بازدید از جزیره تنب بزرگ:

ارتباط برخی کشورها با رژیم صهیونیستی امنیت منطقه را مخدوش می کند

info@sobh-eqtesad.ir

دولت با حذف ارز ترجیحی دنبال حذف 
رانت است

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر دولت فاصله نرخ های متعدد 
ارزی را کم کرده و به حداقل برســاند، می تواند به اهداف سیاســت 
درســت خود که حذف رانت و فساد و ارز ترجیحی است دست یابد 
و شــفافیت ایجاد کند.محمد الهوتی در گفت و گو با خبرنگار مهر 
با اشــاره به تفاوت نرخ ارزی که هم اکنون میان ســامانه نیما، سنا، 
بازار متشــکل ارزی و بازار آزاد وجود دارد، اظهار کرد: در مورد بازار 
متشــکل ارزی از زمان سه رئیس کل بانک مرکزی صحبت به میان 
آمده و اســتفاده از این ابزار مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما در اجرا 
خیلی موفق نبوده و امیدوار هســتیم که در این دوره با سیاست های 
دولت ســیزدهم و جدیت بانک مرکزی، بازار متشکل ارزی به شکل 
واقعی شکل گیرد.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: تا زمانی 
کــه دولتمردان نپذیرند که نرخ ارز کف بازار، نرخ معامالتی اصلی به 
شــمار می رود و مالک معامالت تجاری است و هر نرخی پایین تر از 
آن در قالب بازار متشــکل ارزی، سامانه نیما یا سنا نباید به رسمیت 
شــناخته شود، نوع دیگری از ارز ترجیحی در اقتصاد ایران به حیات 

خود ادامه می دهد.

ارز نیما جایگزین ارز 4200 تومانی شده است
الهوتی تاکید کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شــده و ارز ۲۵ هزار 
تومانی جایگزین آن شــده ولی در بازار ارز به عنوان مثال قیمت ۳۰ 
هزار تومانی دارد، متأســفانه باید گفت که عماًل رانت همچنان وجود 
داشــته و اگرچه در این رانت، فاصله نرخ کمتر شده؛ ولی کماکان در 
اقتصاد ایران حضور دارد، لذا به نظر می رســد که اگر دولت شــرایط 
ارزی کشــور را با این سیاســت جلو ببرد که فاصله نرخ های متعدد 
ارزی را کم کرده و به حداقل برســاند، توانســته به اهداف سیاست 
درست خود که حذف رانت و فساد و ارز ترجیحی است دست یابد و 
شفافیت ایجاد کند.رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در غیر این صورت اگر کماکان نرخ ارز 
در بــازار آزاد، عددهای متنوعی که امروز هســت را به خود ببیند و 
این نرخ های متعدد در نیما، سنا یا بازار متشکل ارزی نسبت به نرخ 
صرافی ها باقی بمانند، ایجاد فرصت و رانت برای افرادی که دسترسی 

به این منابع دارند، قطعاً باقی خواهد ماند.

ارز 4200 تومانی به نام مردم به کام واردکننده
الهوتی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی یک خسران سه سال و نیمه ای 
بود که بر کشور حاکم شد، تصریح کرد: متأسفانه از روز اول مشخص 
بود که اجرای این سیاســت، تصمیم اشتباهی است؛ ولی دولتمردان 
علیرغم همه تذکرات فعاالن اقتصادی به مسیر غلط خود در این حوزه 
ادامه دادند و در نتیجــه، در ماههای ابتدایی اجرای آن، ۱۰ میلیارد 
دالر منابع ارزی کشور با فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت اسکناس 
از بین رفت و به موازات، میلیاردها دالر نیز در بحث واردات با قیمت 
ارزان در اختیــار عده ای قرار گرفت.وی افــزود: در نهایت با توجه به 
اینکه هدف دولــت حمایت از مصرف کننده نهایی بــود، توزیع ارز 
۴۲۰۰ تومانی به نام مصرف کننده نهایی ولی به کام واردکنندگانی که 
دسترسی به این منابع ارزان قیمت داشتند، تمام شد.الهوتی گفت: 
تأثیرات منفی حاصل از اجرای این سیاست آنقدر بزرگ بود که هیچ 
فردی در دولت قبل جرأت نداشت دست به جراحی بزند و این معضل 
را برطرف کند، اما دولت ســیزدهم علیرغم تمامی شــرایطی که در 
کشــور وجود داشت، با مصوبه مجلس شورای اسالمی ملزم به حذف 
ارز ترجیحی شد که به نظر می رسد کار بسیار مهمی انجام داد.رئیس 
کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: اینکه چگونه این منابع، 
مجدد به مصرف کننده نهایی برســد، موضوعی است که حتماً باید 
دولت در مورد اطالعاتــی که در حوزه خانوارها جمع آوری می کند، 
دقت الزم را داشــته و بازنگری مناسب را صورت دهد؛ چراکه در این 
شــرایط، طبق اعالم دولت، نه دهک در کشور نیازمند کمک بوده و 
به نوعی نیازمند حمایت به شمار می روند، بنابراین باید در این حوزه 
دقت کافی صورت گیــرد؛ چراکه حتی در یک دهک باقی مانده نیز 

نیازمند بازنگری جدی هستیم.

جزئیات جدید از سرقت صندوق امانات بانک ملی
رییس پلیس آگاهی کشــوربا اشــاره به به جوانب مختلف سرقت از بانک ملی گفت: این سرقت حرفه ای و 
پیچیده بوده است. با این حال امنیت ساختمان بانک به اندازه کافی نبوده قفل هایی ساده در حد ساختمانی 
ســاده در در ورودی بکار گرفته شــده است. همچنین ارتباط سامانه امنیتی بانک نیز با پلیس برقرار نبوده 
است.به گزارش ایسنا سردار محمد قنبری در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با تشریح ابعاد سرقت از صندوق 
امانات بانک ملی اظهار کرد: این سرقت یکی از سرقت های پیچیده بود و در ایام تعطیل اتفاق افتاد. سارقین 
حرفه ای از در ورودی پارکینگ وارد شده، تجهیزات ایمنی را قطع کردند و با تخریب دریچه امانات با هوا و 
گاز ۱۶۷ صندوق امانت از ۲۵۰ صندوق را به سرقت بردند و از بانک خارج شدند.  وی افزود: پلیس با استفاده 
از اطالعات خوب با دقت بسیار باال و با بهره مندی از تجهیزات هوشمندسازی پلیس و بکارگیری همه داده ها 
توانست مجرمین را پیدا و دستگیر کند. در کشف جرم باید فرایندی طی شود و با دستور ویژه فرماندهی کل 
برای سرعت بخشی این موضوع در دستور کار ما قرار گرفت. این سرقت پیچیده بود و سارقین نیز حرفه ای 
بودند. سارقین سعی کردند ردی بجا نگذراند و پلیس با استفاده از اطالعاتی که از صحنه جرم برداشته شد 
و تجزیه و تحلیل داده ها به همراه امکانات و ظرفیت های فوق العاده فاتب توانست سارقین را دستگیر کند.  
قنبری در ادامه گفت: ما صبح روز دوشنبه از این سرقت مطلع شدیم و سرقت  پنجشنبه شب اتفاق افتاده 
بود. این اتفاق نیز توسط بانک به ما اعالم شد. سرقت در فضای داخل بانک اتفاق افتاد و سامانه امنیتی بانک 
نیز به پلیس وصل نبود در حالی که باید سامانه امنیتی بانک با پلیس هماهنگ می شد. سامانه امنیتی باید به 
شکلی باشد که با قطع یک سیم از دسترس خارج نشود. وی اضافه کرد: عملیات پیچیده کشف سارقین در 
کمترین زمان به نتیجه رسید و در کمتر از ۴۸ ساعت هویت آن ها با استفاده از سامانه های هوشمند تقاطع 
گیری دیتا فاش شد. عملیات اصلی توسط پلیس آگاهی فاتب انجام شد، هدایت ستادی با همکاری پلیس 
آگاهی فراجا بود و سازمان اطالعات نیز مسئولیت تحلیل اطالعات را بر عهده داشت. همچنین پلیس بین 
الملل نیز مسئولیت رهگیری سارقین در خارج از مرزهای کشور را با هماهنگی با پلیس آن کشور به عهده 
داشــت. قنبری افزود: دو نفر از سارقین که یکی با خانواده به خارج از کشور رفته بود  دستگیر شدند. قطعا 
قصور امنیتی وجود داشــته و ابتدایی ترین امکانات نیز در در ورودی وجود نداشــت. در ورودی بانک مانند 
دری ســاده بوده است که به سادگی باز شده و گاوصندوق با هواگاز کوله ای بریده شده است. البته ما یک 
ماه پیش درباره این موضوع به بانک تذکر داده بودیم. باید تمهیداتی اتخاذ شود که در آینده این مشکالت 
وجود نداشته باشد.  قنبری اضافه کرد: باید به پلیس تبریک گفت که در زمانی که برای اموال مردم دغدغه 
وجود داشت تمام قد پای کار بود. همچنین حفاظت بانک ها به عهده خودشان است و ما امنیت عمومی را 
تامین می کنیم.  اصال چیزی به عنوان گشت کشیک بانک وجود ندارد.  پلیس در این زمینه مشاوره می دهد 
و بازدید می کند. پیام این واقعه تقویت ایمنی سایر مراکز است. پرونده نیز هنوز به اتمام نرسیده و تمام زوایا 
مورد بررسی قرار می گیرد. ۸۰ ۹۰ درصد تحقیقات انجام شده  و تا اینجای کار هیچگونه دلیل و مدرکی دال 
بر تبانی وجود نداشته است.  وی در ادامه اظهار کرد: سارقین اصلی ۴ نفر بودند. افرادی که دستگیر شدند 
مرتبط به ســارقین اصلی بودند که تعدادی از اموال مسروقه را در اختیار داشتند.  برخی نیز سارقین اصلی 
را به فرودگاه رســاندند و یا اقدامات قبلی و بعدی سرقت را تسهیل کردند. ماموران ما از طریق دوربین های 
شهری اطالعات ذی قیمتی کسب کردند. دو عضو اصلی سرقت نیز که االن خارج از کشور هستند دستگیر 
شــدند و مراحل انتقال را می گذرانند. این دو نفر قبال ســابقه سرقت در شمال کشور را داشتند و بقیه افراد 
حاضر در این سرقت سارقین معمولی بودند.  قنبری در پایان گفت: ما با توجه به استانداردهای بین المللی 

مشکل امنیتی نداریم و نباید ذهن مردم مشغول این مسائل باشد. 

تهران- ایرنا- رئیس جمهور با راهبردی خواندن روابط تهران - کاراکاس 
به اســتراتژی مقاومت دو کشور در برابر قدرت های زورگو اشاره کرد و 
گفت: به اعتراف ســخنگوی کاخ سفید، فشارهای حداکثری علیه ایران 
مفتضحانه شکســت خورده و ملت ما عزم دارد تحریم ها را به فرصتی 
برای پیشرفت کشــور تبدیل کندبه گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، 
آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« دیروز شنبه در نشست خبری مشترک 
با »نیکالس مادورو« در مجموعه سعدآباد تهران ضمن خوش آمدگویی 
به رئیس جمهور ونزوئال و همراهانشــان گفت: جمهوری اسالمی ایران 
همواره در عرصه سیاست خارجی به دنبال ارتباط با کشورهای مستقل 
بوده و ونزوئال در مقابل تحریم های دشــمنان و امپریالیسم ایستادگی 
کرده و مقاومت مثال زدنی داشــته است.رئیس جمهور، روابط تهران و 
کاراکاس را راهبردی خواند و گفــت: روابط برادرانه ما ادامه دار خواهد 
بود و امضای سند ۲۰ ساله بین دو کشور نشان دهنده این عزم است.وی 
افزود: تحریم ها و تهدیدها علیه کشورمان در این ۴۲ سال اخیر فراوان 
بود و ملت ایران تصمیم گرفته تا تحریم ها را در جهت پیشــرفت کشور 
به فرصت تبدیل کند.آیت اهلل رئیســی در عین حال خاطرنشــان کرد: 
همان طور که ســخنگوی کاخ ســفید اعالم کرده، فشارهای حداکثری 
علیه ایران مفتضحانه شکســت خورده است و این نقطه پیروزی برای 

ملت ایران و نقطه شکست آمریکا و دشمنان است.
وی این نکته را هم گفت که ونزوئال ســال های ســختی را سپری کرد 
اما اراده ملت و دولت این کشــور این بود که باید در مقابله با دشمنان 
ایستادگی کند و در همین مسیر هم حرکت کرده است.آیت اهلل رئیسی 
ادامه داد: اراده مردم، دولت و رئیس جمهور ونزوئال این بوده که باید در 
مقابل تحریم ها ایستاد و ما امروز گزارش داریم که این کشور ابرتورم ها 
را پشت سر گذاشــته  و رشد اقتصادی آن آغاز شــده است؛ این نشانه 
خوبی است که به همه ثابت می کند مقاومت و ایستادگی جواب می دهد 
و دشــمن را وادار به عقب نشــینی می کند.رئیس جمهور، امضای سند 
جامع همکاری های راهبری ۲۰ ســاله بین ایران و ونزوئال را جلوه ای از 
اراده مسئوالن عالی دو کشور برای توسعه روابط در حوزه های مختلف 
دانســت و تأکید کرد: همکاری های خوبی بین تهــران و کاراکاس در 
حوزه انرژی، نیروگاه های حرارتی، تعمیر پاالیشگاه ها، صادرات خدمات 
فنی و مهندســی، روابط اقتصــادی، دفاعی و نظامی وجــود دارد که 
نشــان دهنده ظرفیت باالی روابط دو کشور است و دولت سیزدهم به 
دنبال ارتقای این ارتباطات به باالترین ســطح است.آیت اهلل رئیسی از 
حوزه علم و فناوری بــه عنوان یکی دیگر از حوزه ها یاد کرد که تهران 
و کاراکاس می توانند همکاری های خوبی در آن حوزه داشــته باشند و 
متذکر شد: گام های خوبی برای همکاری های علمی و فناورانه با ونزوئال 
در ایران برداشــته شده و شــرکت های دانش بنیان و پارک های علم و 
فناوری و کشاورزی آماده انتقال تجربیات خود در این زمینه  هستند.وی 
همچنین با اشــاره به راه اندازی قریب الوقوع خط مستقیم پروازی بین 
تهران - کاراکس توضیح داد: این اقدام زمینه خوبی برای تســهیل در 
رفت و آمد شهروندان دو کشور است که منجر به رونق روابط اقتصادی 
و تجــاری می شــود و روابط دو ملت را نزدیک تــر خواهد کرد.  رئیس 
جمهور در پایان اظهار امیدواری کرد »ســفر رئیس جمهور ونزوئال به 
ایران نقطه عطفی برای ارتقای هر چه بیشــتر روابط دو کشور و تعمیق 

دوستی دیرینه دو ملت باشد«.

رئیس جمهور ونزوئال: تهران و کاراکاس در همه حوزه ها به ویژه 
دفاعی روابط بسیار نزدیکی دارند

رئیس جمهور ونزوئال در نشست خبری مشترک با آیت اهلل رئیسی گفت: 
در همه حوزه ها از جمله حوزه های دفاعی، نفت و پتروشــیمی با ایران 

روابــط نزدیکی وجود داریم.به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری 
فارس، نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال دیروز شــنبه در نشست 
خبری مشترک با آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، اظهار 
داشــت: ما امــروز دوره ای از گفت وگوها و مفاهمه عمیق را پشت ســر 
گذاشتیم و به دنبال آن هستیم از طریق امضای سند همکاری های ۲۰ 
ساله چشم انداز روشنی را در مسیر توسعه روابط با تهران ترسیم کرده 
و در سال ۲۰۲۲ به سوی گسترش همکاری ها گام برداریم.وی افزود: به 
آقای رئیســی توضیح دادم که ما در دوران بسیار سختی زندگی کردیم 
و دوران ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ دوران سختی برای ما بود و فشارها و حمالت 
امپریالیســم را تحمل کردیم اما با مقاومت و ایستادگی توانستیم کار را 
به اینجایی که هستیم برسانیم. البته برای آینده کارها و اقدامات زیادی 
را پیش بینی می کنیم و قطعاً با موفقیت از عهده همه اینها بر خواهیم 
آمد برای اینکه بتوانیم شاهد توســعه روابط اقتصادی باشیم.مادورو با 
تاکید بر اینکه از تجربه تاریخی جمهوری اسالمی ایران استفاده خواهیم 
کرد، اضافه کرد: دانش و فناوری و تکنولوژی را در مرکز ثقل این توسعه 

و همکاری قرار خواهیم داد.
رئیــس جمهور ونزوئال بیان کرد: جبهه هــای مختلف همکاری را میان 
ایران و ونزوئال در حوزه نفت، گاز، پاالیشــگاه و پتروشــیمی و تأمین 
مالی از طریق بانک توسعه ایران و ونزوئال، حوزه دفاعی و تحکیم روابط 
دفاعی میان ایران و ونزوئال شــاهد هستیم.مادورو خاطرنشان کرد: ۱۸ 
جوالی شــاهد این خواهیم بود که پرواز مســتقیم ایــران و کاراکاس 
افتتاح خواهد شــد و گردشــگری را در این حوزه ارتقا خواهیم داد. ما 
از طریق این پرواز می توانیم شــاهد توســعه گردشگری باشیم. ونزوئال 
استعدادهای خدادادی زیادی مانند دریای کارائیب، جنگل های آمازون 
دارد که می توانند مقصد گردشــگری ایرانیان باشــند.وی تصریح کرد: 
در حوزه کشــاورزی هم به همین ترتیب اســت. ایران در این سال ها 
توانسته است معجزه ای در حوزه کشــاورزی خود رقم بزند. ونزوئالیی 
باید اطالع داشــته باشند که ۷۰ درصد ســرزمین ایران خشکی است 
و در ۳۰ درصد این ســرزمین محصوالت کشــاورزی رشد می کند اما 
در مناطق کویری توانســتند از طریق تکنولوژی نســبت به توســعه 
محصوالت کشــاورزی اقدام کنند.رئیس جمهور ونزوئال اضافه کرد: ما 
دو اولویت را ترســیم کردیم. اولین اولویت توسعه فناوری و تکنولوژی 
برای توســعه محصوالت کشاورزی در ونزوئال اســت تا بتوانیم از این 
تجربیات شــگرف اســتفاده کنیم و از طریق منابع خدادادی خود در 
ونزوئال شاهد توسعه محصوالت کشاورزی خود باشیم.وی اظهار داشت: 
ونزوئال ۳۳ میلیون مســاحت برای کشت محصوالت کشاورزی دارد. ما 
توسعه مساحت هکتاری به منظور توسعه محصوالت کشاورزی داشتیم. 
ما ۳۰ میلیون هکتار زمین آماده زرع و برخوردار از آب داریم که مناسب 
تولید و حتی صادرات هستند.رئیس جمهور ونزوئال با بیان اینکه دومین 
اولویت ما به حوزه تولید و توســعه تولید محصوالت کشــاورزی برای 
صادر کردن به ایران و اقصی نقاط ایران ارتباط دارد، گفت: در تبادل ها 
و تفاهم نامه هایی که داشــتیم اهمیت در حوزه امنیت غذایی و توسعه 
همکاری های کشاورزی بالمنازع است.مادورو افزود: اعتقاد من این است 
که آینده دوســتی ما آینده ای بسیار مســرت بخش و غیرقابل خدشه 
خواهد بود و شاهد خواهیم بود جهان جدید چگونه شکل خواهد گرفت 
و در مقابل مشکالت چگونه مقاومت خواهیم کرد و به پیشرفت خواهیم 
رســید.رئیس جمهور ونزوئال در پایان تصریح کــرد: جوانان ونزوئال و 
جوانان ایرانی باید بدانند که دنیای آینده دنیای تســاوی و حامل عدل 
اســت و در مقابل دنیای امپریالیسم ایستادگی می کند. ما باید در کنار 
هم این آینده را به ســرانجام برسانیم. آقای رئیسی و مردم ایران روی 

همکاری همه جانبه ما حساب کنند.

توقف یک شبه عرضه خودرو در بورس
معاون وزیر رفاه اعالم کرد

اعالم نتایج اعتراض به »دهک بندی 
خانوار« طی یکی دو هفته  آینده

اقدام دولت برای جلوگیری از تورم وارداتی؛

 مالیات ارزش افزوده کاالهای اساسی 
یک درصد شد

معــاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان اعالم نتایج اعتراضات ثبت شــده پیرامون 
دهک بندی گفت: احتماال نتایج نهایی اعتراضات تا پایان ماه و طی یکی دو هفته دیگر از طریق سامانه حمایت 
اعالم می شــود و مردم می توانند نتیجه بررسی ها را مشاهده کنند.داریوش ابوحمزه در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه هرتعداد اعتراض ثبت شده باشد مبلغ یارانه در اردیبهشت ماه طی دو مرحله برایشان واریز شده است؛ درباره 

زمان اعالم نتایج اعتراضات ثبت شده پیرامون....

به شایعات توجه نکنید؛ کارت سوخت 
جایگاه داران حذف نمی شود

تابستان دردناک مصرف کنندگان نفت

در نشست خبری مشترک با مادورو؛

آیت اهلل رئیسی: راهبرد تهران و کاراکاس در برابر 
دشمن »ایستادگی« است
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گزیده خبر
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه:

ظرفیت  چشمگیر ترانزیتی ایران در خدمت 
حمل و نقل بین المللی کاال است

تهران-ایرنــا- معاون دیپلماســی 
اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: 
مســیرهای ریلی و جاده ای ایران 
در زمره مطمئن ترین مســیرهای 
حمل ونقلی هستند، زیر ساخت ها 
آماده است و ظرفیت های چشمگیر 
ترانزیتی ایران در خدمت تســهیِل 
ترانزیت بین المللی کاالها بویژه در 
شرایط فعلی است. به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، دبیرکل کمیسیون 
بین الدولی کریدورهای اروپا، قفقاز و آسیا موسوم به تراسیکا امروز شنبه با 
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو 
کرد. در این دیدار، آساوبایف هدف از سفر خود به کشورمان را تاکید بر بهره 
برداری حداکثری از مسیرهای ترانزیتی ایران برای انتقال کاال از کشورهای 
آســیای مرکزی به اروپا عنوان کرد. وی با اشــاره به وضعیت جدید منطقه 
اظهار داشت: هم اکنون حجم حمل و نقل کاال از آسیای مرکزی به اروپا از 
طریق دریای خزر و جمهوری آذربایجان بیش از ظرفیت آن می باشــد و لذا  
مسیرهای عبوری از ایران هم اکنون بسیار مورد توجه هستند.  صفری نیز 
در این دیدار ضمن اســتقبال از توسعه همکاری ها با تراسیکا اظهار داشت: 
مســیرهای ریلی و جاده ای ایران در زمره مطمئن ترین مســیرهای حمل 
ونقلی هستند، زیر ساخت ها آماده است و ظرفیت های چشمگیر ترانزیتی 
ایران در خدمت تســهیِل ترانزیت بین المللی کاالها بویژه در شرایط فعلی 
است. معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه در خصوص تسهیل 
در صدور روادیِد رانندگان کشــورهای عضو تراسیکا برای عبور از مسیرهای 
ترانزیتی ایران تاکید کرد: وزارت امور خارجه آماده هرگونه همکاری در این 
زمینه می باشــد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. صفری همچنین 
از دبیرکل خواســت متقابال صدور روادیِد رانندگان ایرانی برای عبور از این 
کشورها تسهیل گردد.  شایان ذکر است »کمیسیون بین الدولی کریدورهای 
اروپا، قفقاز و آسیا« در سال 1998 با عضویت 12 کشور ایجاد گردید و مقر 
آن در باکو می باشــد. جمهوری اسالمی ایران بعنوان سیزدهمین عضو در 

سال 2009 به این کریدور مهم بین المللی پیوست.

 نادری خبر داد؛
»سید نظام الدین موسوی« سخنگوی هیئت 

رئیسه مجلس شد
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی گفت: 
»سید نظام الدین موســوی« به عنوان سخنگوی 
هیئت رئیسه مجلس انتخاب شد.احمد نادری در 
گفتگو با خبرنگار مهر، با اشــاره به جزئیات جلسه 
صبح امروز )شــنبه 21 خرداد ماه( هیئت رئیسه 
مجلس، گفت: سید نظام الدین موسوی در جایگاه سخنگوی هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی ابقاء و ناظر امور پشتیبانی شد.عضو هیئت رئیسه 
مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: همچنین حجت االسالم علیرضا 
ســلیمی به عنوان یکی از ناظران هیئت رئیسه مجلس، مسئول پیگیری 
امور فرهنگی شــد. محمدرضا دشــتی اردکانی هم به عنوان مسئول امور 

اداری و مالی شد.

امیر صباحی فرد:
قدرت مطلق پدافند هوایی در منطقه 

هستیم

فرمانــده نیروی پدافند هوایی ارتش گفــت: امروز نیروی مقتدر 
پدافند هوایــی ارتش به مرحله ای از رشــد و نبوغ رســیده که 
هیچ وابســتگی در تجهیزات به هیچ کشــوری نــدارد و قدرت 
مطلق پدافند هوایی در منطقه اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، 
امیر علیرضا صباحی فرد فرمانــده نیروی پدافند هوایی ارتش در 
مراسم گرامیداشت والدت امام رضا )ع( در دانشگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیا )ص( ضمن تبریک میــالد امام رضا )ع( گفت: ما هر 
چــه داریم از برکت وجود امام رضا )ع( اســت و اعتقاد قلبی من 
این است که این امام رئوف گره از بزرگترین مشکالت می گشاید.

فرمانده نیروی پدافنــد هوایی ارتش از این نیرو به عنوان اولویت 
اول در دفاع از کشــور نام برد و تصریح کرد: همانطور که شــهید 
بزرگوار حاج قاسم سلیمانی بیان می کرد، جمهوری اسالمی ایران 
حرم اســت و نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ایران که لباس 
خدمت به امنیت این کشــور را بر تــن دارند، خادمان این حرم و 
به نوعی خادمان حراســت از امنیت کشورِ امام رضا )ع( هستند.

وی با اشاره به پیشرفت ها و دســتاوردهای نیروی پدافند هوایی 
ارتش اظهار داشــت: امروز نیروی مقتدر پدافند هوایی ارتش به 
مرحله ای از رشــد و نبوغ رسیده که هیچ وابستگی در تجهیزات 
به هیچ کشــوری ندارد؛ امــروز در تجهیزات بومی در لبه فناوری 
دنیا قرار داریم و قدرت مطلق پدافند هوایی در منطقه هســتیم.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه اگر دشــمنان ما 
توانایی رویارویی با ما را داشتند درنگ نمی کردند عنوان کرد: عامل 
بازدارندگی دشمنان ایران اسالمی در درجه اول وجود فردی آگاه، 
شــجاع، مدیر، مدبر و مجتهد به عنوان فرمانده در راس کشور و 
همچنیــن آمادگی نیروهــای باایمان و تجهیزاتــی که نیروهای 
مســلح در اختیار دارد است که هیچ گلوگاهی ندارند. ما به خاطر 
داشتن این توانمندی به روز به خود می بالیم.گفتنی است؛ در این 
مراسم ضمن ادای احترام به پرچم ضریح مطهر حضرت علی بن 
موسی الرضا )ع( از سوی حاضرین، نشان »ما همه خادم الرضائیم« 

به امیر صباحی فرد اهدا شد.

سردار تنگسیری در بازدید از جزیره تنب بزرگ:

ارتباطبرخیکشورهابارژیمصهیونیستیامنیتمنطقهرامخدوشمیکند
تهــران- ایرنا- دریادار تنگســیری گفت: اگر کســی به هر 
دلیلی پای رژیم مفلوک، کودک کش و دشــمن شــماره یک 
صهیونیستی را به منطقه باز کند، هم خودش و هم این منطقه 
را دچار ناامنی، نابسامانی و بی ثباتی امنیتی می کند.به گزارش 
حوزه دفاعی ایرنا، دریادار پاســدارعلیرضا تنگسیری فرمانده 
نیروی دریایی سپاه به منظور بررسی وضعیت استحکامات و 
سازه های مهندسی ، پدافند غیر عامل و ارزیابی آمادگی های 
رزمی در جزیره تنب بزرگ، از یگان های مستقر در این جزیره 
بازدید کرد.دریادار تنگسیری پس از ورود به جزیره تنب بزرگ 
و حضور در گلزار شــهدای گمنــام و ادای احترام به آنها ، از 
آخرین وضعیت اســتحکامات و سازه های جدید مهندسی و 

پدافند غیر عامل این جزیره ، بازدید میدانی به عمل آورد.
فرمانــده نیروی دریایی ســپاه ضمن حضور در ســنگرها و 
خطوط عملیاتــی- دفاعی و دیدار با رزمندگان مســتقر در 
جزیره تنب بزرگ، افــزود: آنچه برای ما و رزمندگان دریادل 
اصل و حجت است و موجب عاقبت بخیری می شود، اطاعت 
و تبعیت محض از فرامین و اوامر حکیمانه ولی امر مسلمین 
امام خامنه ای)حفظه اهلل( است.ســردار تنگسیری با اشاره به 
فرمایش أخیر مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( و تقدیر و 
اظهــار رضایت معظم له از عملکرد اقتدار آفرین دریادالن که 
موجب غرور ملی و اظهار غیرت ایرانی گردید، گفت: دالوری 
ها و جان فشانی های شما رزمندگان نیروی دریایی سپاه در 
توقیف نفتکش های متخلف یونانی ، موجب رضایتمندی نائب 
امام المهدی،حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای)حفظه 
اهلل( را فراهــم نمود که برای ما بهترین مدال افتخار اســت.

دریادار پاســدار علیرضا تنگســیری خطاب به فرماندهان و 
رزمندگان مســتقر در جزیره تنب بزرگ ابراز داشــت: طبق 
فرمایش حضــرت آقا مبنی بر لقــب دادن »دالوران از جان 
گذشــته جمهوری اســالمی« به غیور مردان نیروی دریایی 
ســپاه ، وظیفه و مسئولیت ما ســنگین تر شده و باید ضمن 

بجا آوردن ســجده شکر به درگاه الهی، با استعانت از خداوند 
سبحان و توسل به إئمه معصومین )علیهم السالم( بدانیم تمام 
ایــن پیروزی ها از  لطف و محبت خدا اســت و بایســتی به 
قدرت ال یزال الهی ایمان و باور قطعی داشــته باشیم.وی در 
ادامــه با بیان اینکه باید خداوند رحمان را بابت برخورداری از 

برکات نعمت بزرگ والیت و اداره شایســته جامعه و هدایت 
امت های اســالمی با راهبری حکیمانه و اتخاذ تدابیر عالمانه 
مقام معظم رهبری شــکرگزار باشیم، بیان داشت: چشم انداز 
و افق دید تحولی رهبر معظم انقالب اســالمی در مدیریت و 
راهبری موضوعات نظامی و امنیتی بسیار جلو تر از همه می 
باشد و توفیقات بدست آمده به دلیل اطاعت و تبعیت محض 
نیروهای مسلح از ایشان است.فرمانده نیروی دریایی سپاه در 
ادامه تصریح کرد: امروز امنیت مطلوبی با همکاری و هم افزایی 
کشورهای همســایه در حوزه جغرافیایی خلیج فارس وجود 
دارد که اگر کســی به هر دلیلی پــای رژیم مفلوک، کودک 
کش و دشمن شــماره یک صهیونیستی را به این منطقه باز 
کند، هم خودش و هم این منطقه را دچار نا امنی، نابسامانی 
و بی ثباتی امنیتی دچار می کند.سردار تنگسیری تأکید کرد: 
ما به کشــورهای دوست و برادر خود در منطقه خلیح فارس 
توصیه می کنیم با رژیم صهیونیســتی ارتباطی برقرار نکنند، 
چراکه با این کار، امنیت منطقه را مخدوش می کنند.دریادار 
پاسدار علیرضا تنگسیری در پایان با اشاره به برگزاری یادواره 
های شهدا و نشــر آثار آنان گفت : همه باید تالش کنند یاد 
و خاطره شــهدای واالمقام را در سطح ســپاه و جامعه زنده 
نگه داشته شود، شهدا اهل محبت و غیرت هستند و همیشه 
برای موفقیت ما دعا می کنند و ما برای ترویج ســبک زندگی 
شهدا، موظفیم با شناخت و مطالعه سیره شهدا و بازگو نمودن 
آن، به راه انــدازی فراگیر نهضت خاطره گویی و تأثیر مثبت 
آموزه های معنوی زندگی شــهدا بر مخاطبان و نسل جوان، 

کمک نماییم.

جوکار: 
قطعنامه ضدایرانی شورای حکام بخشی از سناریوی دشمن 

برای زورگویی به ایران است
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: امروز برای همه شفاف است که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی دست آویز قدرت های زورگو شده و با صدور قطعنامه علیه ایران به دنبال تحمیل شرایط 
خود در مذاکرات هســته ای به جمهوری اســالمی هستند.محمدصالح جوکار در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران، بیان کرد: این قطعنامه 
بیشتر دارای بار سیاسی است تا بار حقوقی. کامال برای دنیا روشن است که پشت آن نیز آمریکا و رژیم 
صهیونیستی هستند. صدور این قطعنامه بخشی از  سناریویی است که فشار بیشتری به ایران وارد کنند 
تا شرایط مد نظر آنها را در مذاکرات بپذیرد و امتیازات بیشتری را از ایران اخذ کنند.وی در ادامه اظهار 
کرد: جالب این اســت که رژیم صهیونیستی که پشت این قطعنامه است، خودش هیچکدام از پادمان 
های آژانس بین المللی انرژی اتمی را نپذیرفته و هیچ گونه اطالعاتی از فعالیت های هسته ای خود در 
اختیار آژانس بین المللی اتمی و در اختیار نهادهای بین المللی قرار نداده است.نماینده مردم یزد در 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: حال با اسنادی که هیچ گونه سندیتی نداشته و ساختگی می باشد 
در شورای حکام علیه جمهوری اسالمی قطعنامه صادر می کنند. در حالی که آژانش بین المللی انرژی 
اتمی و شورای حکام موظف هستند تا از کشورهای عضو این نهاد در راستای توسعه صلح آمیز هسته 
ای حمایت کنند. تا به امروز غیر از کارشکنی اقدام دیگری برای ایران انجام نداده اند.رئیس کمیسیون 
امورداخلی کشور در ادامه تاکید کرد: ایران توقعی بیش از این از آژانس و شورای حکام نداشت. آژانس 
بین المللی انرژی اتمی دســتآویز قدرت های بزرگ شده و در مسیر اجرای سیاست های ظالمانه این 
قدرت ها در دنیا گام بر می دارند. اما خود آمریکایی ها می دانند در بحث تحریم ها شکست خورده اند. 
آنها دیدند زمانی که یک کشور ثالث نفت ما را توقیف کرد و دست به دزدی دریایی زد پاسخ کوبنده 
ای را دریافت کرد.جوکار افزود: در حوزه هسته ای نیز ایران با قدرت گام برخواهد داشت. کامال شفاف 
است است که اینها جز خیانت در حق ملت ایران کار دیگری انجام نمی دهند. شورای حکام به دنبال 
این است تا منافع ملت ایران را نادیده گرفته و آن را از بین ببرد. ما تجربیات زیادی از گذشته داریم. 

شورای حکام امروز در دست قدرت های زورگو است.

تصویب قطعنامه  شیوه  همیشگی 
استکبار

دبیــرکل جمعیت ایثارگران با محکوم کردن قطعنامه ضد ایرانی اخیر 
شــورای حکام گفت: در مواقعی که کشــوری حاضر به امتیازدهی بر 
اساس فشارهای وارده شان نیســت، قطعنامه هایی را بر ضد آن کشور 
ایجاد می کنند.محمدجــواد عامری دبیرکل جمعیت ایثارگران انقالب 
اســالمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تصویب قطعنامه ضد 
ایرانی اخیر شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: اگر به 
روند برخورد کشــورهای اســتعماری که به حق خود قانع نیستند و 
می خواهنــد حقوق ملت های دیگر را ضایــع کنند، نگاه کنیم، متوجه 
می شویم زمانی که کشوری علیرغم فشــارهای وارده حاضر نمی شود 
به آنها امتیازدهی کنند، دســت به ترور می زنند، بین مردم شایعاتی را 
مطرح می کنند یا قطعنامه هایی را بر ضد آن کشور صادر می کنند. بعد 
از انقالب اسالمی همه این شیوه ها بارها برای ایران، رخ داده است.وی با 
ذکر مثالی بیان کرد: مثاًل در دوران دولت قبل شاهد بودیم که دولتی ها 
به صورت سهوی یا عمدی، فریب شایعات غرب و اروپا را می خوردند که 
اگر به FATF نپیوندید، هیچ گونه واکسن کرونایی به کشور وارد نمی شود 
و مردم متضرر می شوند. متأسفانه برخی مسئولین و رسانه های داخلی 
هــم جمالت آن ها را تکرار می کردند. اکنون در دولت حجت االســالم 
رئیسی دیدیم که بدون پیوستن به الیحه ای توانستیم واکسن وارد کنیم 
و موفق شدیم مشــکل کرونا را حل کنیم. مشخص است که به دولت 
قبل دروغ گفته اند و تولیدکنندگان این شایعات که کشورهای غربی و 
اروپایی بودند نیز رسوا شدند.عامری با اشاره به اینکه غرب در دور جدید 
مذاکرات می خواست همچون دولت قبل، از ایران امتیازات زیادی بگیرد 

تا مشکالت اقتصادی شدیدتری را تحمیل کند، 

تهران- ایرنا- رؤسای جمهور ایران و ونزوئال، روز شنبه در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد سند همکاری های جامع راهبردی 20 ساله 
دو کشور را امضا کردند.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، ایران و ونزوئال عالوه بر سند جامع همکاری های راهبری 20 ساله، اسنادی را 
برای همکاری در زمینه های سیاسی، فرهنگی، گردشگری، اقتصادی، نفتی و پتروشیمی امضا کردند.پس از مراسم امضای اسناد، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی و نیکالس مادورو 
در نشست مطبوعاتی مشترک حضور یافتند.رئیس جمهور ونزوئال روز گذشته در صدر هیأتی بلندپایه به ایران سفر کرد و صبح امروز از سوی رئیس جمهور کشورمان به طور 
رسمی در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد مورد استقبال قرار گرفت.سفر »نیکالس مادورو« به ایران به دعوت رسمی آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« انجام  شده و بعد از 
سفر آبان 9۵، دومین سفر او به تهران است.دیدار و گفت وگو با رئیس  جمهوری اسالمی ایران و برگزاری نشست مشترک هیأت های عالی رتبه دو کشور از جمله برنامه های سفر 
دو روزه رئیس جمهور ونزوئالست.وزرای امور خارجه، کشاورزی، ارتباطات، علوم و تکنولوژی، حمل و نقل و گردشگری ونزوئال، مادورو را در سفر به کشورمان همراهی می کنند.

رئیس جمهور ونزوئال جمعه شب در نخستین مصاحبه خود با شبکه اسپانیایی زبان ایران )هیسپان تی وی( اعالم کرد که امروز در دیدار با آیت اهلل رئیسی برنامه ها و راهبردهای 
20 سال آینده در قالب نقشه همکاری دو کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

تهران-ایرنا- وزیر امورخارجه کشورمان گفت: عزم و اراده دولت سیزدهم بر تعامل و همکاری با کشورهای آفریقایی به ویژه نیجریه در 
چارچوب سیاست است.به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان در رایزنی های سیاسی با 

زبیرو دادا وزیر مشاور در امور خارجی نیجریه که برای برگزاری اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و نیجریه، به تهران سفر کرده است، ضمن ابراز خرسندی از توسعه 
روابط فیمابین به ویژه در زمینه اقتصادی و تجاری طی دو سال اخیر،اظهارداشت: حجم فعلی تعامالت بین دو کشور متناسب با ظرفیت های موجود در دو کشور نبوده و با 
نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به عزم و اراده دولت جمهوری اسالمی ایران برای تعامل و همکاری با کشورهای آفریقایی به ویژه نیجریه در 
چارچوب سیاست خارجی دولت سیزدهم، تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران برای توسعه روابط و مناسبات با نیجریه هیچ محدودیتی قائل نمی باشد و برگزاری این اجالس 
به عنوان گام مهمی برای توسعه روابط دوجانبه قلمداد می شود. امیرعبداللهیان با ابالغ سالم های گرم رئیس جمهور کشورمان به محمدبوهاری همتای نیجریه ای ایشان، از رئیس 
جمهور نیجریه برای سفر به تهران بطور رسمی دعوت بعمل آورد. وزیر مشاور در امورخارجی نیجریه نیز با ابراز خرسندی از سفر به تهران و برگزاری موفق اجالس کمیسیون 

مشترک اقتصادی دو کشور، از طرف ایرانی برای هماهنگی های انجام شده جهت برگزاری موفق این اجالس سپاسگزاری کرد.

توسط رؤسای جمهور دو کشور؛

ایران و ونزوئال سند جامع همکاری  ۲۰ ساله امضا 
کردند

امیرعبداللهیان در دیدار با وزیر مشاور در امورخارجه نیجریه:

عزم دولت سیزدهم بر تعامل ویژه با کشورهای 
آفریقایی است
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گزیده خبر

نگـــاه

رمز ارزریال یا رمز ارزخیال؟!
امروزه با رواج دارایی هایی مثل بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بسیاری از 
کشورها به دنبال رمز ارزملی هستند و چین از نخستین کشورهای پیشتاز در 
این زمینه می باشد. در ایران نیز این موضوع مدتی است به درخواست بانک 
مرکزی در مرحله ی آزمایشی قرار گرفته است و در صورت تایید در سیستم 
بانکی کشور استفاده خواهد شد. در این صورت دیگر سکه و اسکناسی در بازار 
نخواهد بود و تنها به صورت دیجیتال بر روی رایانه و سیستم ها وجود خواهد 
داشت. بنابراین رمزریال برخالف تصور عموم قابلیت سرمایه گذاری ندارد و 
تنها مانند پول ابزاری برای مبادله و پرداخت است. اما این پول هوشمند عالوه 
بر مزایایی چون امنیت و سهولت مبادالت که پایه گذارانش عنوان می کنند، 
برآیندهای منفی دیگری نیز دارد که بدون شک مزایای احتمالی آن را تحت 
شــعاع قرار خواهد داد و توجه به آن ها می تواند هشداری برای پیشگیری 
از نتایجی باشــد که نه تنها می توانند بر زندگی معیشتی مردم بلکه از نظر 
اجتماعی و جامعه شناختی نیز تاثیرگذار باشند. آن چنان که شاهد برخی از 
این موارد در کشــورهایی که این طرح را اجرا کرده اند هستیم. این موضوع 
روشــن است که وقتی چیزی در حوزه ی دیجیتال و برنامه نویسی قرار می 
گیرد ایمن بودن آن همان قدر محتمل اســت که ناایمن بودن آن و با توجه 
به این که در کشــور ما نیز پلتفرم های مورد نیاز رمز ارزریال وجود ندارد و 
از صندوق بین المللی پول درخواســت کمک شده است، احتمال این امر باز 
هم بیشــتر خواهد شد که یک کد یا کلیک بتواند پیامدهایی به مراتب بدتر 
از حتی تصور ما داشــته باشد. با وجود این که سیستم بانکداری الکترونیکی 
کشور طی سالها تجربه و تجدید هنوز در زمینه خدمات و امنیت با مشکالتی 
رو به رو اســت پس تاکید بر امنیت و ســهولت رمز ارزریال و اجرایی کردن 
آن؛ علــی رغم این موارد و هک متعدد اطالعات برخی از ارگان ها، لقمه ای 
بزرگ تر از دهن برداشتن است.عالوه بر موارد مذکور استفاده از این سیستم، 
ساختار حاکمیت پولی و مالی را در کشور به راه خواهد انداخت که به مرور 
زمان باعث نفوذ و دخالت دولت حتی در جزئی ترین مسائل مالی و معیشتی 
مردم خواهد شــد. خرید نان با حذف اسکناس و سپس سهمیه بندی کردن 
آن، نمونه ای بارز در جهت تایید این موضوع اســت. رمز ارزملی گاهی می 
تواند اعتبار اجتماعی افراد را هم درگیر مبادالت و آن را به عاملی مهم تر از 
پول تبدیل کند. بدین معنی که ارزش پول می تواند از فردی به فرد دیگری 
متفاوت تعریف شود و نابرابری های اجتماعی و طبقاتی بیشتری را رقم بزند. 
این اتفاق نیز دور از ذهن نخواهد بود که رمزارز ملی زمینه استفاده از قدرت 
اجتماعی را برای کسب پول دیجیتال، نسبت به پول کاغذی بیشتر و سهل 
الوصول تر کند. سخن آخر این که در حال حاضر ماهیت پول نیست که نیاز 
به اصالح دارد بلکه ماهیت جرمی اســت که نسبت به آن اعمال می شود و 
رفع آن با زیرساخت ها و سیستم های موجود هم امکان پذیر است و نیازی 

به تبدیل پول واقعی به خیالی نیست!

IT نرجس وجدانی روانشناس - پوریا عبدلی فرد کارشناس

افزایش حقوق بازنشستگان ابالغ شد

معــاون اول رییس جمهور مصوبه هیــأت وزیران دربــاره افزایش حداقل 
مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان را برای اجرا ابالغ کرد.

به گزارش ایرنا، هیأت دولت در جلسه چهارم خرداد ماه امسال و به پیشنهاد 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مــواد )۹۶( و )۱۱۱( قانون 
تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴،  افزایش مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی 
و بازماندگان را تصویب کرد.بر این اساس از اول فروردین ماه امسال، حداقل 
مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت 
حق بیمه معادل حداقل حقوق موضوع مصوب ۱۹ اســفند ســال گذشته 
شورای عالی کار خواهد بود و برای سطوح باالتر از حداقل مستمری همانند 
بازنشستگان و وظیفه بگیران مشموالن صندوق های بازنشستگی کشوری و 
لشــکری موضوع بند )۴( بند )الف( تبصره )۱۲( قانون بودجه امســال کل 
کشور افزایش می یابد.آن دسته از مشموالن سطوح باالتر که مجموع دریافتی 
ماهانه آنها پس از افزایش موضوع این بند کمتر از یکصد میلیون ریال باشد، 
این افزایش تا سقف مزبور به اضافه ۶ میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود.

همچنین بر اســاس این مصوبــه، کمک هزینه عائله منــدی و اوالد تمامی 
مستمری بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان مدیریت خدمات کشوری 
افزایش می یابد.دستگاه های اجرایی مشمول بند )۴( ماده )۶۸( قانون مصوب 
جلســه ۰۴/۰۳/۱۴۰۱ هیأت وزیران در خصوص افزایش حقوق مســتمری 
بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان نیز پیش از این مشخص و طی نامه ای 

در ۱۸ خرداد امسال توسط »محمد مخبر« ابالغ شده بودند.

براساس مصوبه هیات وزیران:
حق مسکن کارگران تعیین شد

به گزارش تسنیم،  محمد مخبر معاول اول رئیس جمهور در نامه ای به وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر 
افزایش حق مسکن کارگران را ابالغ کرد.هیئت وزیران در جلسه ۱۱/۰۳/۱۴۰۱ 
به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 
۲ اصالحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برای کمک هزینه مسکن کارگری 
ـ مصوب ۱۳۷۰ـ  تصویب کرد.کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از 
ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵ میلیون و پانصد هزار ریال تعیین 
می شــود. پیش از این شورای عالی کار، حق مســکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ 
به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود در حالی که سال گذشته این رقم ۴۵۰ 
هزار تومان بود، البته این مصوبه پیشــنهاد شورای عالی کار بود که برای اجرایی 
شــدن باید به تصویب هیئت وزیران می رســید.اما در بررسی هیات وزیران حق 

مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ معادل ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.

یک نماینده مجلس تشریح کرد:
سازوکار جدید پرداخت یارانه نان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: همه مردم 
نان را با همین قیمت های قبلــی دریافت می کنند و خواهند کرد. قیمت نان را 
مانند همین روال به نانوا پرداخت می کنند اما مابه تفاوت نرخ آرد با ارز آزاد را با 
یارانه ۴۲۰۰ تومانی را دولت به نانوا پرداخت خواهد کرد.به گزارش ا ایلنا، جعفر 
قادری درباره آخرین تصمیمات برای نحوه اجرای یارانه نان و فروش کیلویی آن 
و همچنین نتیجه اجرای آزمایشــی این طرح در برخی از شــهرها اظهار داشت: 
فروش کیلویی نان هیچ ارتباطی با یارانه نان ندارد و یک بحث مکمل تصمیمات 
برای فروش نان اســت و اصال جزو بر نامه های هدفمندی های یارانه نیست.وی 
ادامه داد: بحث فروش کیلویی نان بیشــتر به بحث نظــارت و جلوگیری از کم 
فروشــی برمی گردد و یک اقدام کیفی سازی اســت. وقتی افراد نان را خریداری 
می کنند از حجم نان به فروش رســیده مطمئن باشد و از فروش زیاد و کم نان 
جلوگیری می شود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی درباره 
نحوه پرداخت یارانه نان به مردم گفت: همه مردم نان را با همین قیمت های قبلی 
دریافت می کنند و خواهند کرد. قیمت نان را مانند همین روال به نانوا پرداخت 
می کننــد اما مابه تفاوت نرخ آرد بــا ارز آزاد را با یارانه ۴۲۰۰ تومانی را دولت به 
نانوا پرداخت خواهــد کرد.قادری با تاکید بر اینکه از آنجایی قیمت نان تغییری 
نکرده یارانه ای هم تحت عنوان یارانه نان به مردم پرداخت نمی شود، افزود: اما آرد 
صنفی و صنعتی که به نان فانتزی و ســاندویچی، قنادی ها و شیرینی فروشی ها 
توزیع می شود با نرخ آزاد خواهد بود و دولت یارانه ای را به تولیدکنندگان این اقالم 
پرداخت نخواهد کرد.وی گفت: ساز و کار یارانه دارو هم به همین نحو خواهد بود. 
بیمار براساس کد ملی ویزیت می شود و دارو را از طریق سامانه با همان قیمت های 
قبلی از داروخانه دریافت می کند اما مابه تفاوت قیمت دارو با نرخ آزاد با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را دولت از طریق بیمه ها به داروخانه ها پرداخت خواهد کرد.عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره به افزایش قیمت  تمام کاالها پس 
از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جهش قیمت اقالمی مانند گوشت قرمز اظهار داشت: 
درباره قیمت گوشت باید توجه داشته باشیم که پیش از این به دامداران نهاده های 

دامی مانند ذرت، سویا و ... را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به فروش می رسید.

تغییر نگرش مدیران الزمه گذر از اقتصاد نفتی است

 خاندوزی: اقتصاد منطقه ای را باید جایگزین اقتصاد نفتی کنیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما هیچ مشــکلی در کمبود 
منابع مالی در کشــور نداریم ولی بهتر اســت محدودیت های 
ذهنــی مدیران رفع و تغییر نگرش در این حوزه اتفاق بیفتد تا 
ما از اقتصاد نفت به سمت دیگر منابع درآمدی ملی و منطقه ای 
حرکت کنیم.به گزارش خبرگزاری تســنیم، ســید احســان 
خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جلســه شورای برنامه ریزی 
و توســعه استان اردبیل اظهار داشت: ســعی کردیم تا در گام 
نخســت  اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها با تبیین موضوع 
به مردم همراهی آنها را شاهد باشیم.وی افزود: همگرایی قوای 
ســه گانه برای تحقق این جراحی اقتصادی ارزشمندتر از سایر 
متغییر های مؤثر در این اجرا  است.خاندوزی در ادامه به نواقص، 
کاستی ها و ایرادات اصالح یارانه ها اشاره کرد و گفت: هر جراحی 
عوارض خاص خــودش را دارد ولی انتظار می رود روز به روز با 
اصــالح موارد عیب و ایراد این طرح بــا جلب رضایت مردم به 
شکل مناسب انجام شود. به جای پرداخت یارانه به وارد کننده 
در طرح مردمی  سازی یارانه ها این فرآیند منتهی به تولید شده 
و در حقیقــت تولید کننده اصلی مورد حمایت و همراهی قرار 
می گیرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی  به مصوبات ســفر رئیس 
جمهور به استان اردبیل و پرداخت ۹ هزار میلیارد تومان منابع 
از سوی بانک های عامل اشاره کرد و گفت: بخشی از این منابع 
به صورت نقدی پرداخت شــده ولی پیگیری های الزم در حال 
انجام اســت تا از محل تبصره ۱۸ منابع مــورد نیاز تا آخر تیر 
ماه در اســتان اردبیل پرداخت شود.خاندوزی بیان کرد: باید با 
اولویــت کارها را به پیش ببریم تا طرح هایی را که نیاز به منابع 
مالی بیشتری دارد در زمره این حمایت ها قرار گرفته و به نوعی 
فعالیت های مثبت و ســازنده را شاهد باشــیم.وی علم اقتصاد 

را مدیریــت و تخصیص بهینه منابع دانســت و گفت: ما باید با 
اولویت طرح های توســعه استان اردبیل را در تأمین منابع ماده 
۵۶ مــورد توجه قرار دهیم که در این زمینه بانک ســپه و رفاه 
موظف هستند تا به تکمیل پروژه عظیم راه آهن اردبیل به عنوان 
اولویت کمک کنند.وزیر امور اقتصادی و دارایی از اصالح برخی 
فرآیندها در پرداخت تسهیالت ماده ۵۶ خبر داد و گفت: تالش 

ما بر این است تا منابع ماده ۵۶ را به سرعت به طرح های اولویت 
دار پرداخت کنند که در استان اردبیل نیز در این زمینه اقدامات 
مؤثری را شاهد هستیم.خاندوزی از تعیین ناظران پولی مستقل 
برای اســتان اردبیل و ابالغ آئین نامه جدید مربوط به پرداخت 
تسهیالت تبصره ۱۸ خبر داد و گفت: منابع سرمایه در گردش 
طرح های تولیدی در کوتاه ترین زمان در این اســتان پرداخت 

خواهد شــد و ســعی ما بر این است تا بهترین شــرایط را در 
پشــتیبانی را از واحدهای تولیدی به وجود آوریم.وی از افزایش 
سرمایه بانک های خصوصی و دولتی خبر داد و گفت: با مصوبه 
مجلس ۳۵ هزار میلیــارد تومان منابع جدید به بانک ها تزریق 
خواهد شد تا آنها توان پرداخت تسهیالت بیشتر را داشته باشند 
و همچنین در حوزه مالیات اختیار بیشــتری به استان ها داده 
می شود تا آنها بتوانند تصمیم گیری های منطقه ای مناسبی را 
داشته باشند.وزیر امور اقتصادی و دارایی تکلیف مالیاتی امسال 
را ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: به تناسب استان ها 
هم در بحث مالیات و هــم معافیت های گمرکی اعمال قوانین 
و مقررات با مدیریت های منطقه ای و اســتانی انجام می شود تا 
بخش تولید مورد حمایت جدی قرار گیرد.خاندوزی بیان کرد: 
اقتصاد کشور باید از وابستگی به نفت خارج شده و ما به سمت 
تأمین منابع مالی به شکل منطقه ای و محلی حرکت کنیم.وزیر 
امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در بسیاری از استان ها با اداره 
اقتصاد به صورت ملی و منطقه ای می توان نتایج ســودمندی را 
بگیریم که قطعاً در اقتصاد متکی به نفت دســتیابی به چنین 
منابعی امکان پذیر نیست.خاندوزی تأمین منابع مالی را با نگاه 
مبتنی به بخش خصوصی و ایجاد جذابیت به ســرمایه گذاران 
یادآور شد و گفت: نمی شــود با بودجه دولتی هتل، کمپ و یا 
سایر زیرســاخت های گردشگری، صنعتی و کشاورزی را فراهم 
آورد بلکه بهتر اســت از طرفیت بخش خصوصی در این حوزه 
بیشترین بهره برداری شود.وی خاطر نشان کرد: باید به استان ها 
اختیارات بیشــتری داده شــود و اقتصاد منطقه ای را در کنار 
توانمند ساختن اقتصاد مردمی هدف گذاری کرد تا اهداف مورد 

نظر تحقق پیدا کند.

مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی 
مجلس: ارائه کاالبرگ الکترونیک روش 
مناسبی نیســت و مشکالتی به بار می 
آورد. از یک طرف ما بســتر مناســب 
الکترونیک را  برای صــدور کاالبــرگ 
نداریم و از طرف دیگر، نیازهای افراد و 
خانوارها یکسان نیست و به همین دلیل 
نمی توانیم با ارائه یک کاالبرگ مشکل 
همه دهک ها را حل کنیم. برای نتیجه 
گیری صحیح پیرامون هدفمندی یارانه 
ها، مبلغ یارانه باید واقعی تر و به صورت 
نقدی به همه مردم پرداخت شــود.به 
گزارش اقتصادآنالین، اجرای سیاســت 
ارز ترجیحی در کشــور ما مســبوق به 
ســابقه است و تا کنون چندین بار پس 
از هر دوره افزایش چشــمگیر تورم به 
اجرا گذاشــته شــده اســت. به عقیده 
می تواند  سیاســت  این  کارشناســان، 
در کوتاه مدت مشــکالت را حل کند. 
امــا نبایــد در درازمدت ادامــه یابد به 
دالیل مختلــف از جمله هراس مقامات 
از مشــکالتی که حــذف ارز ترجیحی 
می توانســت به بار بیاورد، این سیاست 
مشکل آفرین از ســال ۱۳۹۷ تاکنون 
ادامــه یافت. تا اینکــه در نهایت دولت 
ســیزدهم عزم خود را جــزم کرد تا در 
راســتای حدف آن گام بردارد.به عقیده 
بســیاری از افراد، اگر بتوانیم مشکالت 
ناشــی از حذف ارز ترجیحــی را حل 

کنیم و بــه مدیریت مســائل متعاقب 
آن بپردازیــم، در درازمدت حذف این 
سیاســت می تواند به نفع جامعه باشد. 
در ایــن خصــوص اقتصــاد آنالین با 
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی 
مجلس گفتگویی داشــته که در ادامه 
می آید.نخعی در مورد مشکالتی که ارز 
ترجیحی ۴۲۰۰ تومانــی برای اقتصاد 
کشــور به وجود آورد، تصریح کرد: این 
سیاست منجر به ایجاد اختالف قیمتی 
بین ارز دولتی و بازار آزاد شــد و همین 
موضوع مشکالتی را به دنبال داشت. در 
واقع این سیاست زمینه های فراوانی را 
برای سوءاستفاده به وجود می آورد. ارزی 
که بــرای واردات کاالهای اساســی در 
اختیار افراد قرار می گرفت، در این زمینه 
صرف نمی شــد و در بخش های دیگری 
هزینه می شــد و مورد سوءاستفاده قرار  
می گرفت. همچنین کاالهایی که با ارز 
ترجیحی وارد کشــور می شد با قیمت 
واقعی  اختالف زیادی داشــت و همین 
امــر انگیزه های زیادی را برای احتکار و 

سوءاســتفاده، قاچاق و موارد اینچنینی 
به وجــود می آورد.به گفتــه این عضو 
کمیســیون انرژی مجلــس، حذف ارز 
ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره 
توزیــع و تأمین به انتهــای آن موجب 
برچیده شــدن بســتر رانت و فساد در 
کشور می شــود و این بزرگترین نقطه 
قوت طرح جدید هدفمنــدی یارانه ها 
است. در این طرح، کمک های دولتی به 
صورت مستقیم در اختیار مصرف کننده 
واقعی قرار می گیرد و امکان سوءاستفاده 
برخــی افــراد از ارز ترجیحــی از بین 
می رود. به طور کلی، حذف ارز ترجیحی 
باعث می شود که ما از یک اقتصاد درگیر 
با سوءاستفاده و رانت به سمت اقتصادی 

سالم با بهره وری بیشتر حرکت کنیم.
نخعی با تأیید این موضوع که آزادسازی 
قیمت ۴ قلم کاالی اساســی به افزایش 
قیمت برخی خدمات و اقالم دیگر منجر 
شده است، تصریح کرد: به نظر من، مبلغ 
یارانه باید واقعی تر شود. همچنین یارانه 
باید به همه تخصیص داده شود. اینکه 

عده ای را بــه دالیل مختلفی از گرفتن 
یارانه محــروم کرده ایم، گله مندی های 
زیادی را در سطح جامعه به وجود آورده 
اســت. یارانه متعلق به همه مردم است 
و باید به تمامی دهک ها پرداخت شود. 
مگر اینکه فردی خودش نخواهد یارانه 
بگیرد. وی ادامــه داد: به نظر من، باید 
خوداظهاری انجام شــود و کسانی که 
نمی خواهند یارانه بگیرند، خودشان این 
موضوع را اعالم کننــد، نه اینکه دولت 
به بعضی از افــراد یارانه بدهد و برخی 
دیگر را از آن محــروم کند. یارانه حق 
مردم اســت و باید به صورت نقدی در 
اختیــار آنها قرار بگیرد. باید این احترام 
را بــرای مردم قائل شــویم که هر طور 
صالح می دانند آنچه را که حق آنهاست، 
هزینــه کنند.عضو کمیســیون انرژی 
مجلس خاطرنشــان کرد: ارائه کاالبرگ 
الکترونیک روش مناســبی نیســت و 
مشــکالتی به بار می آورد. از یک طرف 
ما بستر مناســب برای صدور کاالبرگ 
الکترونیک را نداریــم و از طرف دیگر، 
نیازهای افراد و خانوارها یکسان نیست 
و به همین دلیل نمی توانیم با ارائه یک 
کاالبرگ مشــکل همه دهک ها را حل 
کنیم. برای نتیجه گیری صحیح پیرامون 
هدفمنــدی یارانه ها، مبلــغ یارانه باید 
واقعی تر و به صورت نقدی به همه مردم 

پرداخت شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس؛

 تخصیص کاالبرگ روش 
مناسبی نیست

رییس کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی تهران از پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشســتگان از ۲۵ خرداد خبر داد و گفت: رقمی که از ســوی دولت برای 
بازنشســتگان سایر سطوح در نظر گرفته شــده است مورد انتقاد ما قرار دارد.به گزارش تسنیم، علی دهقان کیا با اشاره به آغاز پرداخت حقوق بازنشستگان مربوط به 
خردادماه، اظهار کرد: حقوق بازنشستگان بر مبنای حروف الفبا آغاز شده شده است و این روند تا چند روز آینده ادامه خواهد داشت.وی در ارتباط با واریز مابه التفاوت 
افزایش حقوق بازنشستگان مربوط به ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد، تصریح کرد: همانطور که وزیر رفاه و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعالم کرده است 
حقوق بازنشستگان از خرداد ماه افزایش پیدا خواهد کرد و بر همین اساس از ۲۵ ما به التفاوت افزیاش حقوق خردادماه به حساب بازنشستگان واریز می شود و در ماه های تیر و مرداد نیز مابه التفاوت افزایش 
حقوق بازنشستگان مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت ماه واریز می شود.رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: حقوق بازنشستگان حداقل بگیر افزایش ۵۷ درصدی افزایش پیدا خواهد 
کرد و این در حالی است که پیش از این قرار بود حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز بر اساس مصوبه شورای عالی کار ۳۸ درصد افزایش پیدا کند که متاسفانه این رقم به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است 
و مورد نقد و انتقاد بازنشستگان قرار دارد.دهقان کیا افزود: ما همچنان تاکید بر اجرای مصوبه شورای عالی کار جهت افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر و سایر سطوح هستیم.وی ادامه داد: با توجه به 
عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار و افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح، قرار است فردا جلسه ای با حضور روسای ۳۱ کانون بازنشستگی برگزار و در خصوص عدم اجرای مصوبه شورای 
عالی کار به افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تصمیم گیری شود.رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: همچنین قرار است طی روزهای آینده جلسه ای را با کمیسیون 

اجتماعی مجلس برگزار کنیم چرا که ما همچنان نسبت به عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار منتقد هستیم.

تهران- ایرنا- بر اســاس مکاتبه معاون اقتصادی رئیس جمهور با وزرای اقتصاد و جهاد کشــاورزی، 
فهرست اقالم اساسی وارداتی که نرخ مالیات ارزش افزوده آنها از ۹ به یک درصد کاهش یافته، ابالغ 
شــد.به گزارش ایرنا، »محسن رضایی« معاون اقتصادی رییس جمهور در مکاتبه ای با »سید احسان 

خاندوزی« وزیر اقتصاد و »سید جواد ساداتی نژاد« وزیر جهاد کشاورزی،  مصوبه جلسه ۶۶ شورای هماهنگی اقتصادی در زمینه کاهش نرخ 
مالیات ارزش افزوده واردات برخی اقالم اساسی را ابالغ کرد.معاون اقتصادی رییس جمهور در این نامه نوشت: کاهش نرخ مالیات بر ارزش 
ازوده واردات برخی اقالم کاالهای اساسی به تشخص سران سه قوه و به تایید رهبر معظم انقالب رسیده و برای اجرا ابالغ شده است.براین 
اساس از تاریخ الزم االجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، 
دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای یک درصد تعیین 

می شود.در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل نیز یک درصد تعیین شد.

 از چهارشنبه

واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
اقدام دولت برای جلوگیری از تورم وارداتی؛

مالیات ارزش افزوده کاالهای اساسی 
یک درصد شد

معاون وزیر رفاه اعالم کرد
اعالم نتایج اعتراض به »دهک بندی خانوار« طی یکی دو هفته  آینده

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان اعالم نتایج اعتراضات ثبت شده پیرامون دهک بندی گفت: احتماال نتایج نهایی اعتراضات تا پایان ماه و طی یکی دو 
هفته دیگر از طریق سامانه حمایت اعالم می شود و مردم می توانند نتیجه بررسی ها را مشاهده کنند.داریوش ابوحمزه در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه هرتعداد اعتراض ثبت شده باشد 
مبلغ یارانه در اردیبهشت ماه طی دو مرحله برایشان واریز شده است؛ درباره زمان اعالم نتایج اعتراضات ثبت شده پیرامون دهک بندی گفت: احتماال نتایج نهایی اعتراضات تا پایان ماه 
و طی یکی دو هفته دیگر از طریق سامانه حمایت اعالم می شود و مردم می توانند نتیجه بررسی ها را مشاهده کنند.وی ادامه داد: اگر از طریق سازمان هدفمندی، خانوارشان را تفکیک 
کرده باشند، اطالعات خانوار جدید بررسی می شود و اگر تفکیک نکرده باشند و به برخی آیتم ها اعتراض داشته باشند، همان موارد دوباره بر اساس آخرین اطالعات بررسی می شود.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نتایج همه اعتراضات یک جا و احتماال تا پایان ماه خرداد اعالم می شــود. اطالعات در حال به روز رســانی های الزم است.

ابوحمزه درباره زمان عملیاتی شدن امکان جدید ارسال پیامک به معترضان  برای مشاهده شناسنامه اقتصادی شان که پیش از این از سوی وزیر رفاه اعالم شده بود نیز اظهار کرد: این 
امکان هنوز فعال نشده و در دست بررسی است. بر این اساس اطالعات اقتصادی خانوار به صورت دقیق تری قابل مشاهده است. سعی می کنیم در مدت کوتاهی این امکان را ایجاد کنیم 
تا ثبت اعتراض در موارد خاص راحت تر انجام شود.وی در پاسخ به این پرسش که چرا اطالعات مربوط به »ملک« جزو معیارهای موجود دهک بندی نیست و چه زمانی این اطالعات 
وارد پایگاه اطالعاتی رفاهی ایرانیان می شود؟ گفت: اطالعات امالک ناقص است و باعث بی عدالتی می شد به همین علت ملک را به صورت کلی مبنا قرار ندادیم اما در حال پیگیری 
از نهادهای مربوط هستیم تا بتوانیم اطالعات امالک را نیز اضافه کنیم و  به محض اینکه افزوده شود اطالعات امالک را هم مبنای دهک بندی قرار می دهیم. ولی فعال اطالعات مربوط 

به امالک ناقص است و نمی توان آن را اعمال کرد.
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به شایعات توجه نکنید؛ کارت سوخت 
جایگاه داران حذف نمی شود

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تکذیب شایعات مطرح 
شده درباره حذف کارت سوخت جایگاهداران، گفت: هیچ ابالغیه ای درباره حذف 
کارت ســوخت جایگاه داران از چرخه عرضه بنزین وجــود ندارد و چنین طرحی 
در برنامه نیســت.علی اکبر نژادعلی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه روال مانند 
گذشــته بوده و هیچ تغییری در شرایط ایجاد نشده اســت، اظهار کرد: شایعاتی 
که در این باره منتشــر شده واقعی نبوده و قرار نیست که از تیرماه، کارت سوخت 
جایگاه داران برای سوخت گیری با نرخ آزاد حذف شود.وی با بیان اینکه تغییری در 
نحوه توزیع بنزین در جایگاه های عرضه ســوخت ایجاد نخواهد شد، گفت: بنزین 
یارانه ای با قیمــت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز همچنان با قیمت لیتری ۳۰۰۰ 

تومان عرضه می شود.

گزیده خبر

برق ادارات پرمصرف گلستان قطع می شود
سرپرســت شرکت توزیع نیروی برق گلســتان گفت: به دنبال اخطارهای داده 
شده، از روز سه شنبه، انشعاب ادارات مستقر در گلستان که مصرف برق خود را 
بر اســاس مصوبه ابالغی هیئت وزیران به شرکتهای توزیع و استانداران کاهش 
نداده اند براساس این مصوبه قطع خواهد شد.سید احمد موسوی در گفتگوی با 
خبرنگاران با اشــاره به رشد ۵۰درصدی در مصرف برق در استان گفت : جهت 
رفاه حال مشترکین ، براساس مصوبه استانداری؛ ساعات کار ادارات یک ساعت 
زودتر از حالت عادی شــروع و همچنین به پایان می رســد تا در مصرف انرژی 
برق مدیریت شود که مشکلی برای مشترکین پیش نیاید.وی افزود : با این وجود 
باتوجه به رصد های صورت گرفته از طریق کنتورهای فهام، مشخص گردید که 
برخی ادارات مصرف برق خود را مدیریت نکرده، ؛ ضمن اعالم هشــدار ،به آنها 
اعالم می گردد که درصورت عدم مدیریت ، براســاس مصوبه هیئت وزیران برق 

آنها قطع خواهد شد.

درخشش دوباره شرکت آب منطقه ای 
کردستان

بر اساس ارزیابی به عمل آمده از سوی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب 
ایران، شرکت آب منطقه ای کردستان حائز رتبه برتر در اجرای موفق طرح دانش 
آموزی داناب و گسترش سواد آبی در کشور شد .به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای کردســتان، مهندس آرش آریانژاد ضمــن تبریک و قدردانی از 
همکاران اثرگذار اجرای این طرح، اظهار داشت: با تدبیر و رویکرد جدید مدیران 
ارشد وزارت نیرو، توجه ویژه ای در مقطع کنونی به اجرای طرح های غیرسازه ای 
به ویژه فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی در زمینه حفاظت و صیانت از 
منابع آب در سطح ملی شده است که امروز ما شاهد تغیر رفتار مردم عزیزمان در 
زمینه حفظ این سرمایه ملی و بهره برداری از آن در مقایسه با سال های گذشته 
هســتیم .مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان، با بیان اینکه طرح دانش 
آموزی نجات آب یک طرح اثرگذار بر روی اقشار مختلف جامعه بویژه معلیمن، 
خانــواده دانش آموزان و از همه مهم تــر دانش آموزان بوده و آنها را با چالش ها و 
محدودیت های آب آگاه تر کرده است، افزود: این شرکت در اجرای این طرح برای 
چهارمین سال متوالی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران به عنوان شرکت 

برتر اعالم گردیده و موفق به کسب رتبه اول شده است.

احداث مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی 
)MRCC( زرآباد جلوتر از برنامه زمانبندی

  سرپرســت اداره کل بنادر و دریانوردی سیســتان و 
بلوچستان گفت: احداث ساختمان مرکز فرعی جستجو 
و نجات دریایی زرآباد در سواحل غرب استان با پیشرفت 
فیزیکی ۱۱.۵ درصد جلوتر از برنامه زمانبندی در حال 
اجرا می باشد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل 
بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان، ناصر روانبخش سرپرست اداره کل 
بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: پروژه احداث ساختمان مرکز 
فرعی جستجو و نجات دریایی )MRCC( زرآباد با هدف ارتقاء ایمنی دریانوردی، 
جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و ایجاد بســتر مناســب جهت ارائه کیفیت 
خدمات جستجو و نجات دریایی، در نوار ساحلی غرب استان در حال احداث می 
باشد.وی با اشاره به کثرت تردد ناوگان دریایی و خصوصاً شناورهای صیادی در 
خط ســاحلی غرب استان افزود: ضرورت ارتقاء ایمنی دریایی در سواحل غربی 
اســتان سیستان و بلوچستان موجب شد، اداره کل بنادر و دریانوردی بر اساس 
وظایف حاکمیتی و الزامات کنوانسیون های بین المللی، پروژه احداث ساختمان 

جستجو و نجات دریایی را در دستور کار قرار دهد.

روح اهلل نوریان :
دریافت خوراک پایدار باعث افزایش تولید 

در پاالیشگاه گاز ایالم می شود
 مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه 
دریافــت خوراک پایدار از چاه های باالدســتی باعث 
افزایش تولید در این واحد صنعتی می شــود،گفت: 
پاالیشگاه گاز ایالم نسبت به طراحی اولیه ۱۵ درصد 
خوراک از چاه های باالدستی کمتر دریافت می کند.

بــه گزارش روابط عمومی، روح اله نوریــان در بازدید مدیرعامل وعضو اصلی 
هیأت مدیره شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران از پاالیشگاه گاز ایالم افزود: 
دریافت خوراک پایدار، مستمر و مناسب در افزایش کمی و کیفی تولیدات این 
پاالیشگاه گازی موثر است که انتظار می رود نفت مرکزی تمهیدات الزم برای 
دریافت خوراک مورد نیاز از چاه های باالدستی فراهم کند.  وی با بیان اینکه با 
تالش و کوشش همکاران و در راستای تحقق نامگذاری سال ، میزان تولیدات 
پنجگانه این شرکت در سال گذشته نسبت به سال ماقبل افزایش چشمگیری 
داشته اســت،اظهار داشت: با اجرایی شــدن فازدوم این مجتمع صنعتی می 
بایســت دریافت خوراک از چاه های باالدســتی افزایش یابد که خوشبختانه 
نفــت مرکزی مقدمات این کار را فراهم کرده و برای توســعه آن برنامه دارد. 
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: با ارســال خوراک پایدار و 
کافی، تعهدات این واحد صنعتی به شرکت پتروشیمی ایالم محفق خواهد شد 
و خوشبختانه هم اکنون در ارسال محصوالت به شرکت پائین دستی هیچگونه 

مشکلی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:
برق اداراتی که مصرف خود را رعایت 

نکنند قطع خواهد شد
مهندس سید کاظم حسینی کارنامی در 
جلســه قرارگاه عملیاتی گــذر از اوج بار 
۱4۰۱ شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
که با محوریت بررسی اقدامات نمایندگان 
پایش مصرف برق در دستگاههای اجرایی 

برگزار شــد با بیان اینکه برای مدیریت مصرف اقدامات گسترده ای 
انجام شده است ، تاکید کرد : امسال مصرف برق ادارات به طور ویژه 
و با نصب کنتور هوشــمند کنترل می شــود.رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران افزود : براساس مصوبه 
هیئت دولت ، ادارات باید مصرف برق خود را ۳۰ درصد در ســاعات 
کاری کاهــش دهند و در صورتی که مصرف خود را کاهش ندهند ، 
در مرحله نخست اخطار دریافت می کنند و در صورت عدم دعایت 
، برق ادارات پرمصرف قطع خواهد شــد.مهندس حسینی کارنامی 
یادآور شد : این اقدامات به منظور تامین پایدار برق مشترکان خانگی 
و تداوم رونــد تولید ادامه خواهد یافت و به همیــن دلیل ، ادارات 
باید پس از پایان ســاعات کاری نســبت به خاموشی سیستم های 

سرمایشی و روشنایی های غیر ضروری اقدام نمایند .

با حضور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی؛
عملیات احداث مخزن 20 هزار 

مترمکعبی شهر قم آغاز شد
کلنگ احداث مخزن 2۰ هزار مترمکعبی شــهر قم با حضور دکتر 
امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی و دکتر معتمدی 
معاون امور عمرانی استانداری قم به زمین زده شد.به گزارش روابط 
عمومی شــرکت آب و فاضالب استان قم، مهندس حسن بختیاری 
در حاشــیه آیین کلنگ زنی مخزن 2۰ هزار مترمکعبی شهر قم که 
با حضور جمعی از مدیران اســتان و معاونین شرکت آب و فاضالب 
اســتان قم برگزار شــد گفت: این مخزن با هدف افزایش ظرفیت 
مخازن ذخیره آب شــهر قم و با اعتباری بالغ بر ۵۱۰ میلیارد ریال و 
طی یک ســال به اجرا خواهد رسید.وی با بیان اینکه مخازن ذخیره 
آب برای اطمینان بخشی به تأمین پایدار آب از لحاظ کمی و کیفی 
حائز اهمیت هســتند، حجم ذخیره مخازن آب اســتان را در حال 
حاضر ۳6۰ هزار مترمکعب اعالم و خاطرنشــان کرد: احداث مخازن 
ذخیره آب در شــهر می تواند به تأمین پایداری آب در شهر به ویژه 
در مواقع بحرانی کمک کند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
قم با اشاره به تأمین آب شهر قم از خارج از استان و فاصله های دور 
اظهار داشت: با توجه به اینکه احتمال بروز مشکل در خط انتقال دور 
از ذهن نیست برنامه ریزی هایی برای ایجاد مخازن ذخیره جدید برای 

پایداری آب در شبکه انجام شده است.

کانون های بحران آب ایران کدامند؟
تشخیص کانون های بحران آب لزوما با شاخص  های بحران آب امکان پذیر نیست، بلکه 
با توجه به مبانی توســعه اقتصادی و در یک ظرف تحلیلی جامع ممکن است و با این 
نگاه و با تاکید بر دیدگاه دفاع غیرعامل، دو کانون عمده بحران آب در جغرافیای ایران 
عبارت از توسعه بی  رویه شهرنشینی و تقاضای فزاینده برای تامین آب شهرهای بزرگ و 
توسعه بی رویه کشاورزی در فضای باز و بهره  برداری بی  رویه از سفره  های آب زیرزمینی و 
فرونشست آبخوان ها هستند.داریوش مختاری - کارشناس ارشد مدیریت منابع آب - در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: کانون های بحران آب در یک چارچوب 
تحلیلی منسجم و بر اســاس منابع و مصارف آب قابل تشخیص و ارزیابی است، اظهار 
کرد: منابع آب شامل قنات، چشمه، رودخانه و سفره  های آب زیرزمینی )آبخوان( است. 
اصطالحات کم آبی، بی آبی، کمیابی و کمبود آب و شــاخص  های تشخیص بحران آب 
همانند شــاخص فالکن مارک و یا شاخص بحران آب سازمان ملل با اندازه  گیری سرانه 
آب تجدیدشونده در یک قلمرو جغرافیایی، مربوط به حوزه منابع آب است. ابتکار حساب 
داده-ســتانده در بخش آب، نیز دارای مبانی مشخصی است که منابع و مصارف آب را 
بــه یکدیگر پیوند می زند. در این میان شــاخص فقر آبــی از مبانی ضعیف و اصطالح 
ورشکســتگی آب، فاقد مبانی علمی اســت.وی با بیان اینکه از دیــدگاه مصارف آب، 
بخش  های مصرفی آب شامل کشاورزی، شهری و روستایی، صنعتی و زیست  محیطی 
است، گفت: به این ترتیب، مصرف بی رویه منابع آب و به هم خوردن توازن در مصرف 
آب در بخش های چهارگانه، موجب افزایش تقاضا و فشــار بیشتر بر منابع آب می شود 
و به مرور، دامنه بحران آب افزون می  شــود.این کارشــناس ارشد مدیریت منابع آب با 
تاکید بر اینکه در ایران، بخش کشــاورزی عمده آب مصرفی را شامل می شود و سرانه 
آب تجدیدپذیــر پی در پی کاهش می  یابد، ادامــه داد: همچنین مصرف آب در بخش 
شــهری و روستایی فراتر از ســرانه متعارف برای یک جغرافیایی نیمه خشک )با بارش 
سالیانه 22۰ تا 2۵۰ میلی متر در سال( است.به گفته مختاری در یک تحلیل جامع تر، 
هر دوی این کانون ها، با توســعه اقتصاد غیررســمی تشدید می شوند. به این سبب که 
منافع فعاالن اقتصاد غیررسمی در توسعه بی رویه شهرنشینی و توسعه دو بخش عمده 
مصرفی در اقتصاد کشور یعنی خودرو و مسکن نهفته است. توسعه شهرنشینی در یک 
گرداب بســیار خطرناک، منحنی تقاضای آب برای مصارف شهری را به سمت راست و 
باال جابجا می  کند. توســعه شهرنشینی، تقاضا برای شماره گذاری و خرید اضافی ساالنه 
چند صد هزار دستگاه خودرو را تشدید می کند. صنایع خودروسازی نیازمند مواد اولیه ای 
هســتند که تامین آب برای تولید این مواد اولیه، نیازمند توسعه صنایع آب بَر فوالد و 
پتروشیمی است.وی با بیان اینکه در همین حال، توسعه کشاورزی در فضای باز، دست 
کم ۷۰ درصد از حدود 6۰۰ دشــت  کشور را به آستانه کمبود شدید منابع آب رسانده 
است، گفت: توسعه بی رویه سدســازی، زمینه توسعه کشاورزی در فضای باز و توسعه 
شهرنشینی را فراهم کرد و حقابه زیست محیطی رودخانه  ها و تاالبها را به صفر رساند. 
به این ترتیب در یک چارچوب تحلیلی منسجم، دیده می شود که چگونه پیوند پسین و 
پیشین اقالم عمده در بخش های مصرفی شهری، روستایی، کشاورزی و صنعتی، زمینه 
هم افزایی در تشــدید بحران را فراهم کرده انــد و جغرافیای ایران را در یک قدمی یک 
فروپاشی بسیار جدی جغرافیایی قرار داده اند.به گفته این کارشناس در حوزه راهکارها، 
الزم است از ظرف قوانین کمک گرفت. قوانین آب، می توانند بازدارنده و یا تشدیدکننده 
بحران آب باشند. برای جلوگیری از گسترده شدن دامنه بحران آب، بهتر است از تصویب 
قانون جامع آب تا پیش از انجام اصالح آن خودداری شود. مادامی که نظام فنی و اجرایی 
کشور به درستی مستقر نشود و شوراهای عالی در حوزه آب، کشاورزی، محیط زیست 

و ده ها شورای عالی و استانی تازه تاسیس، برچیده نشوند، 

تابستان دردناک مصرف کنندگان نفت
در شرایطی که قیمت هر بشکه نفت برنت باالی ۱2۰ دالر معامله 
می شــود، فروشندگان نفت منتظر بازگشت چین به بازار هستند 
که موتور رشــد تقاضا به شــمار می رودبه گزارش ایسنا، اگر این 
تحلیل درست باشد، این تابستان برای مصرف کنندگان نفت در 
هر کجا که باشند، دشوار خواهد بود. هم اکنون آمریکایی ها حدود 
پنج دالر برای قیمت هر گالن بنزین و انگلیســی ها بیش از ۱۰۰ 
پونــد معادل ۱2۵ دالر برای پر کردن باک یک خودروی معمولی 
پرداخت می کنند.در چین تجدید شــماری از تدابیر قرنطینه در 
شانگهای، به مسیر ناهمواری که پیش رو قرار دارد اشاره می کند 
اما بزرگترین مصرف کننده نفت جهان، محتاطانه در حال پشت 
سر گذاشتن جدیدترین دور مبارزه با شیوع کووید ۱۹ بوده است. 
بهبــود تقاضای جهان برای ســوخت، میزان مصــرف نفت را در 
شــرایطی که قیمت ها حدود ۱2۰ دالر در هر بشکه است، باالتر 
خواهد برد.گای راس، یک مشاور نفتی کهنه کار در شرکت »بلک 
گلد اینوســترز« در این باره گفت: من هرگز در بیش از ۵۰ سال 
گذشــته حرفه خودم، چنین آمیزه ای از عوامل مختلف را ندیده 
بودم. جهان ظرفیت مازاد تولید اندکی دارند. اقتصاد خارج از چین 
قوی است و چین اکنون رو به بهبود است و ما در بحبوحه اختالل 
بازار نفت جهانی هستیم.مقامات اوپک پالس هفته گذشته اظهار 
کردند: ظرفیت مازاد اندکی وجود دارد که آنها بتوانند اضافه کنند 
و در عین حال، محدودیتهای مشابه در پاالیشگاههای نفت جهان 
باعث شده است مصرف کنندگان با قیمتهای سوخت روبرو شوند 
که سریع تر از نفت افزایش پیدا می کنند.چندین کشور در واکنش 
به حمله نظامی مسکو به اوکراین، تحریمهایی را علیه روسیه که 
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است، اعالم کرده اند. 
این مسئله، عرضه نفت و فرآورده های نفتی قابل دسترس در بازار 
را مختل کرده است. مصرف فرآورده های نفتی از تولید فراتر رفته 

و باعث تقلیل بیشتر ذخایر شده است.اکثر اهالی وال استریت در 
این دیدگاه خوش بینانه از بازار نفت سهیم هستند. گروه گلدمن 
ساکس هفته گذشته پیش بینی کرد قیمت نفت برنت در ماه های 
آینده، به ۱4۰ دالر در هر بشکه صعود خواهد کرد. بانک مورگان 
استنلی اعالم کرد پیش بینی این بانک از قیمت ۱۵۰ دالری نفت، 
ممکن اســت از این هم باالتر برود. رکورد ثبت شده برای قیمت 
نفت برنت، ۱4۷ دالر و ۵۰ سنت در ژوییه سال 2۰۰۸ بوده است.

شرکت ملی نفت چین برآورد می کند که مصرف چین ممکن است 
در ســه ماهه سوم ۱2 درصد رشــد کند. بانک چاینا اینترنشنال 

انتظار دارد در سه ماهه سوم، بهبود مالیمی روی دهد و تقاضا در 
سه ماهه چهارم قوی باشد.به گفته آمریتا سن، تحلیلگر ارشد نفت 
در شرکت مشاوره انرژی اسپکتس، قیمت نفت، بدون چین ۱2۰ 
دالر اســت و وقتی چین به بازار برگردد، قیمت نفت باالتر خواهد 
رفت. حتی بدون قیمتهای باال، تقاضــا همچنان وجود دارد زیرا 
مردم می خواهند به سفر بروند و ثانیا، دولتهای سراسر جهان برای 
قیمتهای ســوخت یارانه می دهند.این یارانه ها یا مالیاتهای کمتر، 
تقاضا را در کشورهای مختلف از مکزیک گرفته تا آفریقای جنوبی 
تقویــت کرده اند. این یک دلیل باال ماندن قیمتهای نفت با وجود 

صعود بهای معامالت بنزین آمریکا به ۱۸۰ دالر در هر بشکه بوده 
است.روسیه صادرکننده بزرگ فرآورده های نفتی به خصوص دیزل 
است که قیمت عمده فروشی آن در اروپا، حدود ۱۷۰ دالر است. 
نرخ پریمیوم دیزل و بنزین نسبت به نفت امسال در آمریکا و اروپا 
با افت موجودی این ســوختها، به رکورد باالیی صعود کرده است.

بعضی از چهره های سیاســی قبول دارنــد که دنیا در حال حاضر 
ظرفیت پاالیش کافی ندارد. آموس هوچ اســتاین، مشــاور ارشد 
وزارت خارجه آمریکا در امور امنیت انرژی در کنفرانس آر بی سی 
کپیتال مارکتس گفت: کمبود ســرمایه گذاری در فضای انرژی و 
روند نزولی ظرفیت پاالیش نفت، در کمبود سوختها نقش داشته 
اند. اظهارات وی مشــابه اظهارات وزیر انرژی عربســتان سعودی 
بوده اســت. دولت بایدن از صنعت پاالیش آمریکا خواسته است 
تاسیســات غیرفعال را راه اندازی کنند.همه این موارد به معنای 
آن است که با وجود وعده اوپک و متحدانش برای افزایش بیشتر 
تولید، نشــانه محکمی از این که چنین اتفاقی دیده نمی شــود و 
حتی اگر تولید این گروه افزایش بیشتری داشته باشد، روی روند 
صعودی قیمتها تاثیر چندانی نخواهد گذاشــت.محمد بارکیندو، 
دبیرکل اوپک، هفته گذشته گفت: تنها دو یا سه کشور عضو این 
گروه می توانند تولیدشــان را افزایش دهند.اگرچه محدودیتهای 
کرونایی در قســمتهایی از شانگهای برداشته شد، معامله گران بر 
ایــن باورند که بهبود مصرف در بازار نفــت روی خواهد داد. این 
موضوع برای مصرف کنندگان در آســتانه تابســتان که مصرف 
فرآورده های نفتی به دلیل سفر و تقاضای سرمایشی افزایش پیدا 
می کند، پرمخاطره خواهد بود.بر اساس گزارش بلومبرگ، امارات 
متحده عربی که در خصوص میزان افزایش عرضه تولیدکنندگان 
نفت به بازار بدبین بوده است، هشدار داد تابستان پیش رو ممکن 

است تابستان طوالنی باشد.

قیمت نفت معامالت روز جمعه را تحت تاثیر رشــد بیش از 
حــد انتظار قیمتهای مصرفی آمریکا و وضع تدابیر قرنطینه 
جدیــد کووید در چین، با کاهش به پایان برد اما توانســت 
رشد هفتگی دیگری را به ثمر برساند.به گزارش ایسنا، بهای 
معامالت نفت برنت با یک دالر و شــش ســنت کاهش، در 
۱22 دالر و یک سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸4 ســنت کاهش، در 
۱2۰ دالر و 6۷ سنت در هر بشکه بسته شد. هر دو شاخص 
رشــد هفتگی ثبت کردند و نفت برنت ۱.۹ درصد و وســت 
تگزاس اینترمدیت ۱.۵ درصد رشد هفتگی داشت.قیمتهای 
نفت در معامالت روز جمعه همســو با ســهام وال استریت 
تحت تاثیر شــتاب گرفتن رشد قیمتهای مصرفی آمریکا در 

ماه مه، روند نزولی داشتند. قیمتهای بنزین به رکورد باالیی 
صعود کرد و هزینه مواد غذایی افزایش یافت و به بزرگترین 
رشد ساالنه نرخ تورم در حدود 4۰ سال گذشته منجر شد. 
این وضعیت، انتظارات برای تحکیم ســریع تر نرخهای بهره 
از ســوی بانک مرکزی آمریکا را تقویت کرد.  قیمت بنزین 
در آمریکا در آســتانه صعود به پنج دالر در هر گالن است و 
بعضی از بانکها پیش بینــی می کنند قیمت بنزین تا پایان 
تابســتان، به بیش از شش دالر صعود خواهد کرد و فشارها 
روی دولت بایدن برای مقابله بــا افزایش قیمتها، همچنان 
تشدید خواهد شــد.فیلیپ فالین، تحلیلگر شرکت پرایس 
فیوچــرز در این باره گفت: اگر قیمتهــای بنزین ثبات پیدا 
نکننــد، در این صورت مصرف کننــدگان، هزینه را کاهش 

خواهند داد.همچنین نشانه نگران کننده دیگر برای تقاضا، 
هشــدار کووید در شــانگهای و پکن و اعمال محدودیتهای 
قرنطینه جدید در بخشــهایی از شانگهای بود. این شهر دور 
جدیدی از تســت کرونا برای میلیونها ســکنه را اعالم کرد.

واردات نفت خام چین در ماه مه حدود ۱2 درصد نســبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد کرد. با این حال، کارستن 
فریچ، تحلیلگر کومرس بانک در این باره گفت: این نشــان 
دهنــده اوج گیری تقاضا برای نفت نیســت. در واقع چین 
فرصــت طلبی کرده و نفت را از روســیه به قیمت بســیار 
پایین تر از بــازار جهانی خریداری می کند تا مخازن خود را 
پر کند.نفت ابتدای معامالت به دلیل نگرانی از مختل شدن 
عرضه در اروپــا و آفریقا، بیش از یک دالر صعود کرده بود.

انجمــن نفت و گاز نروژ اعالم کرد اگــر کارکنان نفتی روز 
یکشــنبه به اعتصاب دســت بزنند، تولید نفت نروژ ممکن 
اســت کاهش پیدا کند. حدود ۸4۵ نفر از ۷۵۰۰ پرســنل 

ســکوهای فراساحلی در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات 
دســتمزد ســاالنه، از ۱2 ژوئن اعتصاب خواهند کرد.تولید 
نفت در میدان ســریر لیبی پس از این که بنادر راس النوف 
و سرت بسته شــدند و با تهدید یک گروه برای بستن بندر 
حریقــه، کاهش پیدا کرد.تقاضا بــرای نفتی که پاالیش آن 
نسبتا راحت اســت، از زمان آغاز جنگ در اوکراین، قیمت 
گاز طبیعی را باالتر برده اســت. اتحادیه اروپا ســرگرم کار 
روی ممنوعیت واردات نفت از روسیه است و نگرانیها نسبت 
به تامین انرژی و تاثیر آن بر ریسکهای تورمی را برانگیخته 
اســت. همزمان، پاالیشــگاهها تحت تاثیر صعود قیمتهای 
بنزیــن به رکورد باال، با ظرفیت کامــل فعالیت می کنند.بر 
اساس گزارش رویترز، در آمریکا، شمار دکلهای حفاری نفت 
که معیاری برای برآورد تولید آتی است، هفته گذشته شش 
حلقه افزایش یافت و به ۵۸۰ حلقه رسید که باالترین میزان 

از مارس سال 2۰2۰ بود.

تورم افسارگسیخته راه صعود نفت را بست
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گزیده خبر

۵۰ درصد از خودروهای طرح فروش فوق 
العاده سایپا فاکتور شده است

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا از فاکتور شدن ۵۰ درصد 
از خودروهای طرح فروش فوق العاده ســایپا در سامانه یکپارچه تخصیص 
خودرو، یک روز پس از واریز وجه خودرو به نام مشتریان خبر داد.به گزارش 
ســایپانیوز، حسین کاظمی گفت: در طرح فروش فوق العاده و پیش فروش 
محصوالت ســایپا که از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو انجام شد 
۳7۱ هــزار و ۸۱۲ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۳ هزار و ۲۳۱ نفر 
شرایط حضور در قرعه کشی را نداشتند و از فرآیند قرعه کشی حذف شدند.

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا افزود: در این مرحله تعداد 
7۰ هزار خودرو جهت تخصیص به مشتریان در نظر گرفته شده بود که بین 
۳4۸ هزار و ۵۸۱ نفر حائز شــرایط، قرعه کشی انجام و نتیجه آن از طریق 
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعالم شد.او خاطرنشان کرد: تا این لحظه 
۲۱ هــزار و 7۶۰ نفر از افراد برگزیده نســبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام 
کــرده اند که ۱7 هــزار و ۵۱۹ نفر از آنها مربوط به طرح فروش فوق العاده 
بــوده و 4 هزار و ۲4۱ نفر هم مربوط به طرح پیش فروش محصوالت گروه 
سایپا هســتند.کاظمی تصریح کرد: با برنامه ریزی دقیق در تولید و فروش 
گروه، ۵۰ درصد از خودروهای طرح فروش فوق العاده در ســامانه یکپارچه 
تخصیــص خودرو بالفاصله و در مدت یک روز پس از واریز وجه خودرو، به 

نام مشتریان فاکتور شده است.

توسط فوالد هرمزگان صورت گرفت:
کسب لوح تقدیر سه ستاره در جایزه تعالی 

آموزش و توسعه منابع انسانی
 فــوالد هرمزگان در نهمیــن کنفرانس آموزش و 
توسعه ســرمایه های انسانی که در تاریخ ۹ لغایت 
۱۱ خردادمــاه در محل ســالن همایش های بین 
المللی دانشگاه شهید بهشــتی تهران برگزار شد 
موفق به کسب لوح تقدیر سه ستاره در جایزه تعالی 
آموزش و توسعه منابع انسانی ایران شد و در بخش 
تجربیات برتر سازمانی نیز از تجربه سازمانی فوالد 

هرمزگان با عنوان برنامه توسعه فردی مبتنی بر مربی گری نیز تقدیر بعمل 
آمد.امین رنجبرفرد مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی فوالد هرمزگان پس 
از دریافت این جایزه و در حاشــیه همایش در گفت و گو با خبرنگار روابط 
عمومی این شرکت تمرکز بر اثربخشی فرصتهای یادگیری، استفاده از روش 
های متنوع آموزش و توســعه، مشارکت ســطوح مدیریتی در ایفای نقش 
رهبری یادگیری، التزام و تعهد به مبانی و مفاهیم اصلی مدل تعالی آموزش 
و توســعه منابع انسانی، تعریف پروژه ها و اقدامات موثر در حوزه های مهم 
آموزش و توسعه منابع انسانی، استفاده از رویکردهای موثر آموزشی به ویژه 
در شــرایط کرونا، توزیع عادالنه و یکپارچه فرصتهای یادگیری در ســطح 
سازمان، توجه ویژه به ایفای نقش تسهیلگری و بستر سازی در توانمندسازی 
خانواده کارکنان در بخش آموزش، برقراری ارتباط و حفظ یکپارچگی بین 
زیرسیستم ها و زیرفرایندهای حوزه آموزش و توانمندسازی کارکنان را اهم  

دالیل کسب این موفقیت برشمرد. 

معاون مالی و اقتصادی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج  فارس 
مطرح کرد: 

جذب سرمایه باال در منطقه ویژه خلیج 
فارس در سالی که گذشت

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به نقل از پایگاه 
خبــری معدن نامه، معاون مالی و اقتصــادی منطقه ویژه صنایع معدنی و 
فلزی خلیج فارس بیان داشــت که منطقه ویــژه اقتصادی خلیج فارس در 
سال گذشته از نظر جذب سرمایه گذاری بسیار درخشان بوده و رشد جذب 
سرمایه گذاری در این منطقه، علی رغم همه تحریم ها و به دلیل پتانسیل های 
موجــود در منطقه باال بوده اســت.عبدالعظیم نجیبی فینی، معاون مالی و 
اقتصــادی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بیان کرد: ســال 
پیش رو برای منطقه ویژه خلیج فارس از لحاظ کاری بســیار خوب اســت 
زیرا ایمیدرو مبلغی قریب به ۸۰۰ میلیارد تومان به بحث زیرساختی منطقه 
اختصاص داده و در حال حاضر مناقصات پروژه ها در حال برگزاری هستند 
و با توجه به استحکام بخشــی به زیرساخت ها سرمایه گذار با عالقه بیشتری 
در منطقه حضور پیدا می کند.وی افزود: منطقه ویژه خلیج فارس، به دلیل 
دارا بودن عنوان منطقه ویژه اقتصادی، پتانسیل هایی را برای سرمایه گذاران 
ایجــاد می کند که این مزیت ها هم از نظر جغرافیایی یعنی دسترســی به 
آب های آزاد و هم از نظر قانونی قابل توجه هســتند. در ســال های اخیر با 
توجه به اطالع رســانی هایی که از سوی این منطقه برای معرفی پتانسیل ها 
و مزایای این منطقه صورت گرفت، موفق شدیم آمار خوبی را از نظر تعداد 
و ارزش سرمایه گذاری به ثبت برسانیم.معاون مالی و اقتصادی منطقه ویژه 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس افزود: برای جذب سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی، باید ابتدا زیرســاخت های اساسی را برای حضور آنها فراهم کرد 
تا سرمایه گذاران نیازی به صرف هزینه اضافی برای تامین زیرساخت های 
مورد نیاز خود از جمله آب، برق،  گاز  و راههای دسترسی نداشته باشند. به 
همین دلیل، سرمایه گذاران همواره در مناطقی حضور می یابند که پتانسیل 

های بیشتری داشته باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
ایجاد بخت آزمایی و کنار گذاشتن بازار 

سرمایه مورد قبول مجلس نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص لغو عرضه خودرو در بورس 
کاال گفت: وقتی ظرفیت و زیرساخت های بازار سرمایه برای کمک 
به صنعت خودرو فراهم است چرا از بخت آزمایی استفاده می شود.
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص لغو عرضه خودرو در بورس کاال 
با اقدامــات وزارت صمت در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: وقتی 
ظرفیت و زیرساخت های بازار سرمایه برای کمک به صنعت خودرو 
فراهم است و وزارت صمت به جای استفاده از این روش از سیستم 
داخلی بخت آزمایی اســتفاده می کند، عماًل از هدف گذاری ها در 
صنعت خودرو فاصله می گیرد و کمیسیون اقتصادی در این زمینه از 
شخص وزیر سوال خواهد پرسید.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با بیان اینکه بحث فعالیت های بازار ســرمایه در ابعاد و حوزه های 
مختلف در چارچوب قانون یعنی هم قانون بازار سرمایه و هم توسعه 
ابزارها تعریف شــده گفت: در این قانون دقیقاً به این موضوع اشاره 
شده که در کشور مکانیزمی که شفافیت اطالعات را به همراه داشته 
و باعث می شــود که در حوزه عرضه و تقاضا هم یک رقابت منطقی 
و هم یک شــفافیت اطالعات شکل بگیرد و از بازارهای غیر شفاف، 
فســادآور و رانت زا جلوگیری گردد، بازار ســرمایه است.وی افزود: 
خروج از قاعده بازار ســرمایه در حــوزه بازارها درصورتی که امکان 
پذیری آن در بازار سرمایه نباشد قابل قبول است در غیر این صورت 
به نظر می رسد یک کار کاماًل مغایر با قوانین و مقررات کشور است 
و طبیعتاً این موضوع شــرایط خاصی را در حوزه اقتصادی کشــور 
بسته به وزن و حجم فعالیت اقتصادی آن حوزه مأموریتی یا فعالیتی 
فراهم می کند.پورابراهیمــی ادامه داد: اگرچه پذیرش چه در حوزه 
اوراق بهادار و چه کاالیی در بازار ســرمایه اختیاری است و اجباری 
در کار نیســت اما این موضوع حتماً زمینه بروز شفافیت اطالعات 
اقتصادی در کشور را فراهم می کند.وی تاکید کرد: آن چیزی که در 
بخش خودرو اتفاق افتاده، این است که زیرساخت های عرضه خودرو 
در بورس کاال ایجاد شده و نیازمند تصمیم یا اقدام جدیدی نیست. 
اینکه وزارت صمت علیرغم این زیرساخت ها اقدام به طراحی سامانه 
یکپارچــه با آن همه ایرادات کرده و ظرفیت قانونی و شــفاف بازار 
سرمایه را کنار می گذارد، قابل قبول نیست و مسلماً مجلس به این 
موضــوع ورود جدی خواهد کرد.وی با تاکید دوباره این موضوع که 
از وزارت صمت و شخص وزیر در این باره توضیح خواهیم خواست 
گفت: چنانچه زیرساخت ها موجود نبود وزارت صمت می توانست از 
ابزارهای خود استفاده کند اما اکنون که زیرساخت ها فراهم است، 
دلیل عدم استفاده از سازوکار شــفاف بورس و روی آوردن به یک 
سیســتم داخلی در وزارت صمت جهت عرضه آن هم به روش های 
بخت آزمایی که عماًل مانع هــدف گذاری در حوزه صنعت خودرو 

است قابل قوبل نیست.

توقف یک شبه عرضه خودرو در بورس
اگرچه دولت بر »جلوگیری از صدور بخشــنامه های یک شبه« 
تاکید داشت اما توقف یک شبه عرضه خودرو در بورس بر خالف 
دغدغه رئیس جمهور اســت.به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۹ 
بــود که مجلس یازدهم به صورت جدی وارد بحث ســاماندهی 
صنعت خودرو شد و بارها به دولت وقت اعالم کرد که الیحه ای 
را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کند که هر بار با بی اعتنایی 
دولت مواجه شــد؛ در نهایت نمایندگان تابســتان همان سال 
اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان »طرح تحول بازار و صنعت 
خودروی سبک« برای اصالح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ 
یکی از محورهای مهم این طرح که از همان زمان مورد اختالف 
مجلس و وزارت صمت قرار گرفت، بحث عرضه خودرو در بورس 
و چگونگی انجام آن بود. عده ای از نمایندگان مجلس خواســتار 
عرضه تمامی محصوالت خودروســازان در بورس و عده ای دیگر 
معتقد به عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس بودند. رزم حسینی 
وزیر صمت وقت هم از اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف 
بود. همین اختالف نظر موجب شد که تا مدت طوالنی تصمیم 
مشــخصی در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس اتخاذ نشــود.
بحــث در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کم و بیش 
وجود داشت که در ۱۱ آذر ماه سال ۱4۰۰، مجید عشقی رئیس 
ســازمان بورس ضمن انتقاد از روش قرعه کشــی خودرو، تاکید 
کرد که »بخشــی از محصوالت تولیدی خودروســازان مشمول 
قیمتگذاری نیستند و توسط خودروسازان تعیین قیمت می شوند 
کــه اصطالحاً آنها را به عنوان محصوالت لوکس خودروســازان 
می شناسیم، بنابراین سازمان بورس موافق عرضه این محصوالت 

لوکس در بورس کاالست تا در آنجا تعیین قیمت شوند.«

رفت و برگشت خودرو از بورس کاال
پس از این اظهارات، در ۲4 اسفندماه اعالم شد که شرکت سایپا 
به عنوان اولین خودروساز خواستار عرضه خودرو در بورس بوده 

و قصد دارد خودروی شاهین دنده ای خود را از این طریق عرضه 
کند. در همین راســتا نیز در تاریــخ ۱4 فروردین ۱4۰۱، این 
خــودرو در بورس کاال پذیرش و اعالم شــد که طبق مصوبات 
شــورای عالی بورس، ۸۰ درصد از تولید ساالنه این خودرو باید 
از طریق بورس عرضه شــود.در ادامه نیز شــرکت خودرو سازی 
بهمن، به عنوان دومین خودروســاز وارد بورس شــد و با عرضه 
مدارک و مســتندات خودرو کارا، پذیرش این محصول در تاریخ 
۲4 فروردین ماه مورد تصویب قرار گرفت و اعالم شد که کارا دو 
کابین و تک کابین ۲۸ اردیبهشــت ماه، برای اولین بار در بورس 
کاال عرضه خواهند شــد.همچنین در ۲۸ اردبیهشت ماه اعالم 
شــد که دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی، محصول بهمن موتور 
و دو خودروی جک S۵ نیوفیس و جک جی 4 متعلق به کرمان 
موتور در بورس کاال عرضه خواهند شد.ثبت سفارش برای خرید 
دو خــودروی دیگنیتی و فیدلیتی از ۱۱ خرداد ماه آغاز و اعالم 

شــد که فروش این محصوالت از تاریخ ۱۸ خردادماه ۱4۰۱ از 
طریق بورس کاال آغاز می شود.در همین بحبوحه که هم خریدار 
و هــم بورس کاال آمــاده خرید و فروش خــودرو بودند، وزارت 
صمت به صورت از پیش تعیین نشده و در پایان وقت اداری ۱7 
خردادماه، جلوی عرضه این خودروها را گرفت.منوچهر منطقی 
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه ای به ســلطانی 
نژاد مدیرعامل بورس، گفت که »تعیین قیمت خودروها بر عهده 
وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان پذیر بوده و 
حتی خودروهایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، 
مستثنی از قیمتگذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند 
بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کاال مغایر این قانون 
بوده و باید لغو شــوند.«در همین راستا نیز سازمان بورس طی 
اطالعیه ای که در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱4۰۱ منتشر کرد، ضمن 
عذرخواهی از تمامی ذینفعان، اعالم کرد که تا زمان رفع ابهامات 

پیش آمده، فروش خودرو از طریق بورس کاال تعلیق می شود.

وعده های دولت در مورد پیش بینی پذیر کردن اقتصاد 
چه شد؟

نکتــه قابل توجه در این جریان آن اســت که دولت ســیزدهم 
از زمــان روی کار آمدن بر »پیــش بینی پذیر کردن اقتصاد« و 
»جلوگیری از صدور بخشــنامه های یک شــبه« تاکید داشت و 
حتی شــخص رئیس جمهور و وزیر صمت بارهــا در مورد این 
مســاله صحبت کردند؛ با این حال در عمل اتفاقاتی عکس این 
صحبت ها افتاده است.درستی یا نادرستی عرضه خودرو از طریق 
بورس کاال مورد بحث این گزارش نیست بلکه اتخاذ تصمیمات 
یک شبه و بی توجهی به همه ابعاد یک تصمیم مورد بحث است؛ 
موضوعی که مورد اشــاره فعاالن بازار سرمایه نیز قرار گرفته و 
جمعی از آنها با انتشار بیانیه ای اقدام اخیر وزارت وزات صمت در 
تعلیق عرضه خودرو در بورس کاال را فاجعه تمام عیار و اقدامی 
در راســتای منافع مافیای صنعت خودرو دانسته اند.پیش بینی 
پذیری اقتصاد از مسائل ابتدایی اقتصاد و بازار است، با این حال 
به دلیل ناهماهنگی تیم های اقتصادی و اخذ تصمیمات عجوالنه 
و به دور از فضای کارشناسی، مصوبات یک شبه در اقتصاد ایران 
جوالن می دهند؛ همین مســاله عرضه خودرو در بورس کاال که 
از طرفی مورد تأیید رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار است و 
از ایــن طرف وزارت صمت با آن مخالفــت کرده و در نهایت به 
صورت یک شــبه تصمیم به تعلیق عرضه خودرو در بورس کاال 
گرفته شده است، نماد عدم پیش بینی پذیر بودن اقتصاد ایران 
است.باید در نظر داشت که اخذ تصمیمات یک شبه نه تنها یکی 
از موانع جدی افزایش تولید و صادرات است بلکه امنیت سرمایه 
گذاری را نیز به صورت مستقیم نشانه می رود و در نهایت منجر 
به خروج ســرمایه چه از کشور و چه از بخش های مولد اقتصاد 

می شود.

رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران 
گفت: براســاس هدف گذاری انجام شــده 
تجارت ایران و آفریقا تا پایان امسال به ۲.۵ 
میلیارد دالر و تا پایان ۱4۰4 به ۵ میلیارد 
دالر می رسد.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا 
پیمان پاک، در برنامه میز اقتصاد شبکه یک 
با اشــاره به دستاورد سفر هیأت نیجریه به 
تهران گفت: این سفر در راستای برگزاری 
مشترک  کمیسیون های  اجالس  ششمین 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدرال 
نیجریــه صورت گرفــت و در این اجالس 
تجاری، ایران و نیجریه یک سند اصلی و ۸ 
سند فرعی همکاری در حوزه های مختلف 
فرهنگی، گردشــگری، نفت، کشــاورزی، 
ورزشی و تجاری، گردشــگری، استاندارد، 
جوانــان، هواپیمایی و…امضــا کردند.وی 
افزود: در ســفر هیــأت بلندپایه تجاری و 
نماینــدگان بخش خصوصــی نیجریه به 
تهران برنامه های دیگــری از جمله دیدار 
و نشســت بخش خصوصی و رؤسای اتاق 
بازرگانــی دو کشــور و بازدیــد از صنایع 

پیشرفته و آشــنایی با حوزه صنعت ایران 
نیز دنبال شــد.رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران با اشــاره به تراز تجاری ۱۰۰ 
میلیارد دالری نیجریه، گفت: با وجود اینکه 
اقتصاد دو کشور مکمل هستند، اما مبادالت 
تجاری ایران با این کشــور در سال ۱4۰۰، 
۱۲۵ میلیون دالر بوده و برنامه ما افزایش 
این ســهم است.معاون وزیر صمت با اشاره 

به تدوین نقشــه راه توسعه تجارت کشور 
در ابتــدای دولت ســیزدهم گفت: در این 
نقشه راه هدفگذاری کالن صادرات و سهم 
بخش ها مشخص شده و در مورد قاره آفریقا 
نیز اولویت بندی و تقسیم بندی های تجارت 
با کشــورهای مختلف و الزامات آن مدنظر 
قرار گرفته است.پیمان پاک با اشاره به سهم 
کشورهای آفریقایی در سبد تجارت ایران 

افــزود: واردات آفریقا، حدود ۵۸۰ میلیارد 
دالر اســت و سهم ما از این میزان با وجود 
همه تالش های دولت، همچنان اندک است 
و در حــال حاضر توانســتیم ۱.۲ میلیارد 
دالر از ایــن بازار را به دســت آوریم.وی با 
اشــاره به صادرات خدمات فنی مهندسی 
به قاره آفریقا گفت: صادرات خدمات فنی 
و مهندســی به آفریقــا ۳۰۰ میلیارد دالر 
است؛ اما سهم ما در سال گذشته با وجود 
افزایش در دولت سیزدهم، به ۲۰۰ میلیون 
دالر رسید که همچنان اندک است.رئیس 
کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به 
اینکه در هشت ســال گذشته فرصت های 
تجاری زیادی نادیده گرفته شده و برگزاری 
کمیســیون های مشــترک و نشست های 
تجــاری به تعویق افتاده بود، گفت: در قاره 
آفریقا کشورهایی هســتند که در شرایط 
تحریم قرار دارند و امکان افزایش تجارت و 
مراودات تجاری با آنها فراهم است، این در 
حالی است که طی سال های اخیر بسیاری 
از فرصت های تجاری معطل مذاکره با غرب 

مانده بود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت:

تجارت ایران و آفریقا تا پایان 
1404 به 5 میلیارد دالر می رسد

رایزن بازرگانی ایران در عمان از افزایش ۱۲۶ درصدی صادرات ایران به عمان در ۲ ماه اول سال ۱4۰۱خبر داد.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تسنیم، فالح اوریمی  رایزن بازرگانی کشورمان در عمان اعالم کرد: صادرات کاال به عمان طی۲ ماهه سال ۱4۰۱به۲۰۳میلیون 
دالر رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۶درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.وی افزود: طی مدت یاد شده عمان 
در رتبه 7 کشورهای هدف صادرات ایران و در رتبه ۵کشورهای همسایه و همچنین در رتبه دوم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
طرف صادرات ایران قرار دارد.به گفته اوریمی، در بازه زمانی یاد شده مهمترین اقالم صادراتی کشور به عمان شامل قیرنفت، شمش از 
آهن و فوالد ، اوره حتی به صورت محلول در آب، میله های گرم از آهن یا فوالد، محصوالت نیمه تمام از آهن یا فوالد ، سیمان کلینکر، فرآورده ها و کنسروهای ماهی ، سیمان 
سفید پرتلند  بوده است.رایزن بازرگانی کشورمان در عمان بیان داشت: عمان در ۲ ماهه امسال با رشد 4 پله ای، در رتبه هفتم مقاصد صادراتی ایران، پس از چین، امارات عراق، 
ترکیه، هند و افغانستان قرار گرفته است.رایزن بازرگانی ایران در عمان تاکید کرد، سهم بازار عمان از کل صادرات ایران ۲.4 درصد می باشد و حجم مبادالت تجاری بین دو 
کشور طی ۲ ماه سالجاری۱4۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.اوریمی گفت:  در راستای سیاست های دولت و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و به ویژه سازمان توسعه تجارت ایران جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه و همسایگان روابط تجاری ایران در سال گذشته همواره رو به بهبود بوده و 
در سال جاری با سفر مقامات ارشد کشورمان از جمله ریاست محترم جمهور ، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس محترم کل سازمان توسعه تجارت ایران به عمان و 

تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری این روابط در همه زمینه ها شرایط بهتری پیدا کرده است.

یک مؤسسه تحقیقاتی نشان می دهد با وجود همه گیری کرونا و به لطف رونق بازارهای سهام، کل ثروت جهان در سال گذشته 
با ۱۰.۳ درصد افزایش به 47۳ تریلیون دالر رسید.به گزارش خبرگزاری مهر بررسی های یک مؤسسه تحقیقاتی نشان می دهد با 
وجود همه گیری کرونا و به لطف رونق بازارهای سهام، کل ثروت جهان در سال گذشته با ۱۰.۳ درصد افزایش به 47۳ تریلیون 
دالر رســید.این مطالعه که توســط گروه مشاوره بوستون انجام شد نشان داد که رشد کل ثروت جهان در سال ۲۰۲۱ بزرگترین 

رشد در ۱۰ سال گذشته را دارا بوده است. بر اساس این گزارش تعداد افراد ثروتمندی که دارایی آنها کمتر از ۱۰۰ میلیون دالر نیست، نزدیک به ۳۰۰ نفر افزایش 
یافت و ایاالت متحده با ۲۵.۸ هزار ثروتمند بیشترین تعداد افراد ثروتمند را به خود اختصاص داد و پس از آن چین با ۸۵۰۰ نفر ثروتمند قرار گرفت و آلمان در رتبه 
ســوم قرار گرفت.همچنین ارزش دارایی های فیزیکی شــامل امالک، آثار هنری و طال طی سال گذشته با ۱۱ درصد افزایش به ۱۳ تریلیون دالر رسیده است.علیرغم 
پیامدهای اقتصادی جنگ در اوکراین، گروه مشاوره بوستون انتظار دارد که رشد ثروت در جهان ادامه یابد، به ویژه در آسیا رشد قوی انتظار می رود.اگر جنگ روسیه 
در اوکراین در سال جاری به پایان برسد، انتظار می رود که ثروت جهانی تا سال ۲۰۲۶ ساالنه ۵.۳ درصد رشد کند.این امر پس از آن صورت گرفت که آمریکا در صدر 
فهرست »حساس ترین« کشورهای جهان برای فرار مالیاتی قرار گرفت و »بدترین امتیاز ثبت شده تاکنون« را در شاخص عدم اطمینان مالی که اخیراً توسط سازمان 

غیردولتی بریتانیا منتشر شد، کسب کرد.

یک مؤسسه تحقیقاتی اعالم کرد؛رشد ۴ پله ای صادرات ایران به عمان

رشد ۱۰.۳ درصدی ثروت جهان با وجود کرونا
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گزیده خبر

دکتر فطانت در اجالس سراسری رؤسای شعب بانک آینده:
نقش کلیدی پرسنل در رضایت مشتریان و 

هم افزایی سازمانی 
در نشست سراسری رؤسای شعب بانک آینده، دکتر محمد فطانت مدیرعامل 
بانــک، بر تقویت انگیزه، امید، نشــاط و محیطی پویا بــرای همه همکاران و 
مشــتریان تأکید کرد.او نقش هر یک از کارکنان در بخشــی که انجام وظیفه 
می کنند، فارغ از نقش فردی را یک جایگاه سازمانی بسیار مهم دانست و اظهار 
امیدواری کرد این جایگاه کلیدی موجب هم افزایی و هم دلی بیش تر شده و در 
تمامی سطوح سازمانی تســری یابد و در عین حال به مشتریان خدمات بهتر 
و برتری داده شــود. مدیرعامل بانک آینده، با بیان این که ســپاس گزار تمامی 
تالش های پیشــینیان و میرا ث دار و امانت دار هســتیم، گفت: به یاری خداوند 
متعال و تالش مجموعه، توانستیم بانک را در یک زمان بسیار کوتاه به جایگاه 

بسیار بلندی برسانیم.

گروه بازرگانی گردشگری دانا خبر داد؛
 آمادگی برای تأمین مواد اولیه شرکت های 

فوالدی کشور
گروه بازرگانی گردشگری دانا از توسعه فعالیت در زمینه واردات کاالهای اساسی 
و آمادگی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات شرکت های فوالدی کشور در سال 
1401 خبر داد.به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشــگری، با اشــاره به 
نامگذاری امســال به » تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین«، »گروه بازرگانی 
گردشگری دانا« آماده همکاری با شرکت های دانش بنیان و اشتغال آفرین در 
سال جاری است.توسعه فعالیت شرکت در زمینه بازرگانی محصوالت فوالدی 
از قبیل ورق و  میلگرد، گســترش فعالیت در زمینه واردات کاالهای اساسی و 
همچنین تســهیل در روند زنجیره تولید فوالد شامل تهاتر سنگ آهن، گندله، 

آهن اسفنجی و شمش از دیگر برنامه های سال1401 این شرکت است.

ساعت کار شعبه های بانک پاسارگاد از تاریخ 
21خرداد تا 3 شهریور1401

 بانک پاســارگاد ســاعت کار واحدهای خود را از تاریخ 21خــرداد1401 تا 3 
شــهریور1401 اعالم کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، بر اساس 
مصوبــه  هیأت محترم دولت، با هدف مدیریت مصرف برق در ایام گرم ســال، 
کلیه  واحدهای این بانک اعم از شعبه ها و واحدهای ستادی )به جز استان های 
خراسان جنوبی، بوشهر، فارس، گلستان و قزوین(، از تاریخ 21 خرداد 1401 تا 3 
شهریور1401، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 13:30 و روزهای 
پنج شنبه از ســاعت 07:15 الی 12:30 آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان 
هستند.هم میهنان گرامی می توانند با بهره مندی از خدمات بانکداری الکترونیک 
اعم از بانکداری مجازی، همراه بانک پاسارگاد، پی پاد، ویپاد، تلفن بانک و سامانه 

#720* خدمات بانکی را به صورت غیرحضوری دریافت فرمایند.

 امکان پرداخت غیرحضوری نذورات 
در بانک دی

بانک دی امکان پرداخت غیرحضوری نذورات نقدی هم وطنان به آستان مبارک 
حضرت امام رضا)ع( را فراهم کرد.به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ در راستای 
اقدام در حوزه مســئولیت های اجتماعی، امکان واریز نذورات نقدی مردمی به 
نیت آســتان متبرک حضــرت امام رضا )ع( از طریــق خودپردازها، دی نت و 
دی جت بانک دی فراهم شــد.از این پس تمامی هم وطنان گرامی می توانند 
با مراجعه به خودپردازهای بانک دی و انتخاب گزینه خیریه و ســپس گزینه 
پرداخت نذورات آستان قدس رضوی، نذورات خود را با نیت کمک به توسعه و 
نوسازی حرم و همچنین امور خیریه و اجتماعی مورد نظر  آستان قدس رضوی 
واریز کنند.همچنین مشتریان بانک دی نیز می توانند از طریق دی نت و دی 
جت با انتخاب گزینه نیکوکاری و سپس گزینه  نذر امام رضا )ع( نذورات خود 

را پرداخت کنند.

20 روز پس از ابالغ قانون جهش تولید دانش بنیان
دومین گام موثر بانک کارآفرین و صندوق 

نوآوری برداشته شد
تفاهم نامه همکاری مشترک صندوق نوآوری و بانک کارآفرین در جهت توسعه 
تأمین مالی حوزه نوآوری و کارآفرینی در کشــور امضا شــد.به گزارش روابط 
عمومی بانک کارآفرین؛ با امضا تفاهم نامه همکاری مشــترک توســط دکتر 
احمد بهاروندی مدیرعامل بانک و دکتــر علی وحدت رییس صندوق نوآوری 
و شکوفایی، مقرر شد تا طرفین تفاهم نامه در راستای ایجاد همکاری مشترک 
جهت گســترش فرهنگ سرمایه گذاری و تأمین مالی کارآفرینی و فناوری، در 
جهت توسعه سرمایه های انسانی، ترویج کارآفرینی و بهبود ظهور و بروز کسب 
و کارهای موفق با یکدیگر همکاری می کنند.بر اساس این تفاهم نامه، همکاری 
مشترک برای ایجاد، تأسیس و مدیریت نهادهای مالی که با هدف تأمین مالی 
یا ارایه خدمات تخصصی مالی به شــرکت های دانش بنیــان، نوآور، فناوری و 
اشتغال آفرین فعالیت می کنند، شکل می گیرد و کمک به ضمانت انتشار صکوک 

نوآوری شرکت های دانش بنیان نیز از دیگر محورهای این تفاهم نامه است.

قدردانی دکتر فرزین از زحمات نیروی 
انتظامی برای دستگیری سارقان صندوق های 

اجاره ای شعبه دانشگاه
دکتر فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران با حضور در ستاد فرماندهی پلیس آگاهی 
تهران بزرگ از همراهی و همکاری و همچنین زحمات شبانه روزی روسای پلیس 
و کارآگان ویژه معاونت سرقت خاص پلیس آگاهی در راستای دستگیری سارقان 
صندوق های اجاره ای شــعبه دانشــگاه و برقراری تامین نظم و امنیت، تشــکر و 
قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ، دکتر فرزین با تنی چند از 
مدیران ارشــد بانک با حضور در ستاد فرماندهی پلیس آگاهی تهران بزرگ ضمن 
تشکر و قدردانی از زحمات و تالش های کارکنان نیروی انتظامی، اظهار داشت: در 
سایه لطف وعنایت خداوند شاهد خلق حماسه ماندگار دیگری از پلیس هستیم. به 
نحوی که این اقدام ارزشمند توسط نیروی انتظامی موجب یاس و ناامیدی دشمنان 
شد.دکتر فرزین گفت: امنیت و آرامشی را که امروز در سراسر کشور شاهد هستیم 
مرهون زحمات و تالش های مجاهدانه تمامی فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی 
است که با به کارگیری تمامی نیروها و ظرفیت های موجود  و شبانه روزی، خالصانه 

و بدون هیچ چشم داشتی در خدمت امنیت کشور هستند.

فروش ارز مسافرتی به چه کسانی ممنوع است؟
براســاس بخشــنامه بانک مرکزی به صرافی ها، فروش ارز مسافرتی به افراد دو تابعیتی و 
کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند، ممنوع است.به گزارش ایسنا، در بررسی میدانی 
از برخی صرافی ها دیده شد که بخشنامه ای از بانک مرکزی بر درب صرافی ها نصب شده 
و در یکی از بندهای آن ذکر شــده که به افراد دو تابعیتی ارز مســافرتی تعلق نمی گیرد.

برای بررســی صحت و سقم این موضوع به گفت وگو با کامران سلطانی زاده - عضو کانون 
صرافان ایران - پرداختیم. وی در این رابطه به ایســنا گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی، 
ارز مسافرتی به افرادی تعلق می گیرد که فقط ویزای توریستی یا مسافرتی داشته باشند و 
کسانی که در خارج از کشور اقامت داشته باشند، مشمول دریافت ارز مسافرتی نمی شوند.

وی افــزود: افراد دو تابعیتی نیز نمی توانند ارز مســافرتی دریافت کنند و صرافی ها نیز از 
فروش ارز به این افراد منع شده اند.عضو کانون صرافان در ادامه گفت: در این زمینه، کسی 
که در خارج از کشور زندگی می کند یا اقامت کشوری به غیر از ایران را دارد، از آنجا که این 
فرد عمال در آن کشور درآمد دارد، به همین دلیل قرار نیست تا با تخصیص ارز مسافرتی به 
آن ها بار هزینه مسافرت او بر ارز دولتی تحمیل شود.طبق این گزارش، براساس بخشنامه 
بانک مرکزی، حداکثر میزان فروش ارز توســط شرکت های صرافی به هر ایرانی باالی 1۸ 
سال و یکبار در سال تا سقف مقرر برای کشورهای با ویزا به صورت هوایی معادل 2000 
یورو، برای کشورهای بدون ویزا به صورت هوایی 300 یورو و مسافرتی به صورت زمینی، 

ریلی و دریایی نیز 300 یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست.

تخصیص وجه التزام به امور خیر از سوی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران قابل تحسین است

»یاســر مرادی« در یادداشــتی نوشــت: یکی از ابداعات خوب بانک قرض الحســنه مهر 
ایران تخصیص وجه التزام های دریافتی از مشــتریان بــه امور خیر مانند آزادی زندانیان، 
مدرسه سازی و... در راستای مسئولیت اجتماعی است که دقیقاً با مبانی بانکداری اسالمی 
هم خوانی دارد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، »یاســر مرادی« 
رئیس هیأت مدیره بانک صادرات در روز چهارشــنبه 1۸ خرداد ماه به نمایندگی از بانک 
صادرات به عنوان ســهامدار، در جایگاه ناظر مجمع عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شــرکت کرد.در جلسه مذکور یکی از نمایندگان بانک ها در خصوص نحوه مصرف بودجه 
وجه التزام بانک، مسائلی را مطرح کرد که دکتر مرادی، رئیس هیأت مدیره بانک صادرات، 

پاسخی در این خصوص ارائه کرد.

 از بانک سامان در جشنواره
 »بانک محبوب من« حمایت کنید

بانک ســامان با مشارکت در برگزاری هشتمین جشنواره مردمی بانک محبوب من، خود 
را در معرض دیدگاه و نظرات مشــتریان شــبکه بانکی کشــور قرار داد.به گزارش سامان 
رسانه، هشتمین دوره جشنواره »بانک محبوب من« به عنوان بزرگ ترین رویداد نظرسنجی 
عمومی در حوزه برترین بانک های ایرانی در حال برگزاری اســت و مشتریان شبکه بانکی 
کشور با پاسخ دادن به سؤاالت این نظرسنجی دیدگاه خود را در خصوص خدمات شبکه 
بانکی کشور اعالم می کنند.بر این اساس بانک سامان نیز که در دوره قبل با نظر مشتریان 
شبکه بانکی کشور توانست برای سومین دور متوالی محبوب ترین بانک ایران شود، در این 
دور از جشــنواره نیز خود را در معرض دیدگاه و نظرات مشتریان قرار داده و از این مسیر 
می کوشد تا عالوه بر بهبود فرآیندهای خدمت رسانی، زمینه افزایش رضایتمندی مشتریان 
را فراهم کند.لذا بانک ســامان از تمام مشتریان شــبکه بانکی کشور می خواهد تا ضمن 
مشارکت در این جشنواره، بانک ســامان را به عنوان بانک محبوب خود انتخاب و نظرات 
خود را در اختیار مدیران این بانک قرار دهند.گفتنی است، مشتریان شبکه بانکی کشور از 
طریق ســایت https://festival.banki.ir می توانند از بانک سامان در این رقابت ملی و 

مردمی حمایت کنند و برنده جوایز نقدی این نظرسنجی شوند.

روند بازگشت اموال مسروقه بانک ملی اعالم شد
در پی دســتگیری ســارقان صندوق های اجــاره ای بانک ملی 
ایران، این بانک اطالعیه تازه ای درباره چگونگی بازگشــت اموال 
ســرقتی صادر کرد.به گزارش ایســنا، متن اطالعیه به این شرح 
اســت: با توجه به نتیجه بخش بودن تالش های ارزشمند پلیس 
و دستگیری سارقان صندوق های اجاره ای بانک ملی ایران و به 
دست آمدن اموال مســروقه، اقدامات ذیل به منظور اعاده دقیق 
و ســریع اموال به صاحبان آن ضرورت دارد.همکاری مشــتریان 

محترم مهم ترین عامل توفیق در این راستا است:
1- آمادگی بانک  ملی ایــران در خصوص پرداخت پنجاه درصد 
مبلغ خود اظهاری، فارغ از مســائل حقوقی آن هم در زمانی که 
دستگیری ســارقان و پیدایش اموال مسروقه یک احتمال شاید 
ضعیف بود، موید اهتمام قطعی بانک به مشتری مداری و اخالق 
حرفه ای و حفظ ســرمایه اصلی بانک یعنی »اعتماد« مشتریان 
بوده اســت، لیکن با عنایت به پیدا شدن اموال مسروقه، منطقا 
تالش بانک و مرجع محترم قضایی بر اعاده و تحویل عین اموال 

به صاحبان آن متمرکز است.
2- اکنون با به دســت آمدن اموال مســروقه، قبل از هر اقدامی، 
تفکیــک و تطبیق اموال یافته شــده با فهرســت خود اظهاری 
صاحبان امــوال ضرورتی اجتناب ناپذیر و  مســتلزم همکاری با 
مرجع قضایی و بانک اســت تا در فرایند منطقی و بدون هر گونه 
ادعای معارض و شبهه، اموال هر یک از ذینفعان معلوم و  معین و 

به صاحب آن تحویل شود.
3- برای تســهیل و تسریع در شناسایی دقیق صاحب مال، ارائه 
اســناد و قراین مالکیت نظیر فاکتور خرید یا اعالم نشانی خاص 
به لحاظ کمی و کیفی و ســایر شواهد و قراین موثر، حتی تعرفه 
شــهود، کمک شایانی به تحویل اموال به صاحبان واقعی آن می 

کند.
4- محتمل اســت در فرایند تشــخیص، مقداری از اموال معلوم 
 معین شود و الباقی ادعا مستلزم رسیدگی دقیق تری باشد. انتظار 
می رود ذینفعان محترم با احترام به حقوق همه آســیب دیدگان 
از سرقت، شکیبایی داشته تا در اسرع وقت اموال هر یک به آنان 

اعاده شود.
5- با عنایت به یافته شــدن اموال مسروقه و تداخل اموال همه 
ذینفعان، صالحیت تشــخیص نهایی تعلق هر یــک از اموال به 
صاحبــان آن با مرجع قضایی بوده و تعیین تکلیف کســری آن 
نیز به عهده همان مرجع اســت، اما بانک ملی ایران تا زمان حل 
و فصل کامل موضوع، مسئوالنه نســبت به پیگیری اعاده اموال 

اقدام می کند.
۶- توصیه می شود با عنایت به خوداظهاری انجام شده ذینفعان 
در فضای تنش آلود و تالمات متاثر از ســرقت اموال و به منظور 
رسیدگی ســریع تر در مرحله تطبیق و تشخیص اموال، تمامی 
ذینفعان در صورت صالحدید مجددا نسبت به اعالم مشخصات 
اموال به صورت دقیق به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 34 

تهران نیز اقدام کنند.
7- بانــک ملی ایران متعهد اســت در خصوص جبران کســری 
احتمالی اموال، برابر تشخیص و نظر مرجع محترم قضایی اقدام 

کند.
۸- انتظار می رود با عنایت به دســتگیری سارقان با فاصله کم از 
زمان سرقت و پیدایش اموال به صورت حداکثری، صاحبان اموال 
با آرامش فرصت تفکیک و تطبیق و تشخیص را به کارشناسان و 
مرجــع محترم قضایی اعطا و از تجمع و تنش پرهیز کنند تا هر 

چه سریع تر به اموال خود برسند.

هزینه وام مســکن نســبت به هفته قبل روند 
افزایشــی داشــته و درحالی کــه متاهل های 
ســاکن تهران پیش از این بــا پرداخت حدود 
124 میلیون تومان میتوانســتند نســبت به 
خرید این اوراق اقدام کنند، اکنون باید حدود 
132 میلیون تومان بپردازند.بررســی آخرین 
وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که 
هر برگ اوراق تســهیالت مسکن در فروردین 
و اردیبهشــت و خرداد سال گذشته به ترتیب 
137 هزار و 400، 135 هــزار و 300 و 135 
هزار و 400  تومان قیمت دارند. هر برگ  اوراق 
تسهیالت مســکن بانک مسکن در تیر، مرداد 

و شــهریور ماه سال گذشــته با قیمت 135 
هــزار و ۹00، 137 هــزار و 100 و 13۶ هزار 
و 100 تومان داد و ســتد می شــود.همچنین 
این اوراق در ماه مهر ســال گذشته 13۶ هزار 
و ۶00، در آبــان ماه 13۶ هــزار و 200 و در 
آذرماه نیز 137 هزار  تومان قیمت دارند. اوراق 
تسهیالت مسکن در دی  و بهمن سال گذشته 
نیــز با قیمت های 137 هــزار و 300 و 137 
هزار و 700    تومان معامله می شود. این اوراق 
در فروردین ماه ســال جاری 13۸ هزار و 100 
تومــان قیمت دارد که این گزارش بر اســاس 

همین قیمت نوشته شده است.

بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند 
تا 2۸0 میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند 
کــه شــامل 200 میلیون تومان تســهیالت 
خرید مســکن و ۸0 میلیون تومان وام جعاله 
می شود؛ لذا برای دریافت 200 میلیون تومان 
تســهیالت باید 400 برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند که هزینــه این تعداد اوراق با 
تســه 13۸ هزار و 100 تومانی 55 میلیون و 
240 هزار تومان می شــود. همچنین با در نظر 
گرفتن ۸0 میلیــون تومان وام جعاله که برای 
آن باید 1۶0 ورق بــه مبلغ 22 میلیون و ۹۶  
هــزار تومان خریداری کننــد، مجموع هزینه 
خرید اوراق بــه 77 میلیون و 33۶هزار تومان 
می رســد.زوج های تهرانی نیز بر همین اساس 
می توانند تا ســقف 4۸0 میلیون تومان شامل 

200 میلیون تومان تســهیالت خرید مسکن 
بــرای هر نفر و ۸0 میلیــون تومان وام جعاله 
دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸00 برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 
110 میلیون و 4۸0 هزار تومان می شــود که 
همراه بــا هزینه 22 میلیون و ۹۶ هزار تومانی 
وام جعاله که برای آن باید 1۶0 ورق تسهیالت 
مســکن خریداری کنند، در مجموع باید 132 
میلیون و 57۶هزار تومان پرداخت کنند.سقف 
این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با 
جمعیت بیــش از 200 هزار نفر برای مجردها 
به 1۶0 و برای زوجین به 320 میلیون تومان 
رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید 
320 و متاهل های ســاکن این شهرها نیز باید 
۶40 برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند، 

مجردها باید 44 میلیــون و 1۹2 و متاهل ها 
نیز باید ۸۸ میلیون و 3۸4هزار تومان پرداخت 
کنند.ایــن وام برای مجردهای ســایر مناطق 
شهری به 120 و برای زوجین این مناطق نیز 

به 240 میلیون تومان رسیده است.

قیمت اوراق مسکن افزایش یافت
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گزیده خبر

 اولین وزیر خارجه زن در کره شمالی
 منصوب شد

رسانه های رســمی کره شمالی از انتصاب 
یک زن برای نخســتین بار در سمت وزیر 
خارجه این کشــور خبــر دادند.به گزارش 
ایلنا، رســانه های رسمی کره شمالی امروز 
-شــنبه- گزارش دادند که برای اولین بار 
یک زن به ســمت وزیر خارجه این کشور 
منصوب شده اســت.»چوی سون هوی«، 

معاون وزیر خارجه پیشین این کشور در جریان نشست حزب حاکم به رهبری 
»کیم جونگ اون«، رهبر کره شمالی، به عنوان وزیر خارجه این کشور منصوب 
شد.وی جایگزین »ری سون گوون«، مسئول نظامی سابق تندرو می شود که 
مذاکرات با کره جنوبی را رهبری می کرد.چوی یک دیپلمات انگلیســی زبان 
است که مشاور نزدیک کیم در جریان مذاکرات هسته ای با ایاالت متحده بود 
و او را در دیــدار با »دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری پیشــین آمریکا همراهی 

می کرد.

دونالد ترامپ شهادت دختر خود را رد کرد
تهران- ایرنا- در ادامه بررسی های کمیته 
تحقیق شــورش ۶ ژانویه و پس از پخش 
کلیپــی کوتاه از ســخنان ایوانــکا ترامپ 
در خصوص عــدم بروز تقلــب در نتیجه 
انتخابات، دونالد ترامپ شــهادت وی را رد 
کرد.بــه گزارش روز شــنبه ایرنا به نقل از 
تارنمای روزنامه نیویورک پســت، »دونالد 

ترامپ« رئیس جمهوری پیشین آمریکا دیروز جمعه شهادت دخترش »ایوانکا 
ترامپ« را در کمیته منتخب مجلس نمایندگان که شــورش ۶ ژانویه را مورد 
بررسی قرار می دهد، رد کرد.ترامپ در پلتفرم رسانه اجتماعی خود موسوم به 
»تروث سوشال« )Truth Social( نوشت: ایوانکا ترامپ در بررسی یا مطالعه نتایج 
انتخابات دخالتی نداشت. به نظر من ایوانکا فقط سعی می کرد به »بیل بار« و 
موقعیت او به عنوان دادستان کل احترام بگذارد.این پست تنها چند ساعت پس 
از آن منتشر شد که »لیز چنی« عضو کمیته تحقیق و بررسی شورش ۶ ژانویه 
بخش کوچکی از شهادت ایوانکا ترامپ را برای قانونگذاران و عموم مردمی که 
جلسه استماع را تماشا می کردند پخش کرد.چنی گفت: »بسیاری از کارمندان 
ترامپ در کاخ ســفید هم متوجه شــده بودند که شــواهد موجود، ادعاهای 
رئیس جمهوری را تایید نمی کند. این دختر رئیس جمهور اســت که درباره 
اظهارات بیل بار مبنی بر اینکه وزارت دادگستری هیچ تقلبی برای لغو نتیجه 
انتخابات ندیده است، اظهار نظر می کند.در این کلیپ نشان داده می شود که 
مصاحبه کنندگان از ایوانکا ترامپ می پرســند که اظهارات بار چگونه  دیدگاه 
وی را در مورد انتخابات تحت الشعاع قرار می دهد. دختر ترامپ هم در پاسخ 
گفت: »این سخنان روی نظر من تاثیر گذاشت. من به دادستان کل احترام می 
گذارم، بنابراین حرف های او را می پذیرم«.انتظار می رود در هفته های آینده، 
کلیپ های دیگری از شهادت ایوانکا ترامپ در سایر جلسات کمیته منتشر شود.

بار در دســامبر سال ۲۰۲۰ )آذر ۹۹( گفت که وزارت دادگستری »تقلب را در 
مقیاســی ندیده که بتواند بر نتیجه متفاوتی در انتخابات تأثیر بگذارد. در ماه 
مارس سال جاری )اسفند ۱۴۰۰( نیز دادستان کل پیشین فاش کرد که ترامپ 
از این نتیجه خشمگین است و اظهارات وی را مزخرف دانسته و بار را هم بزدل 
خوانده است.ترامپ دیروز جمعه دست از انتقاد از بار برنداشت و وی را »ضعیف 
و ترســو« خواند.ترامپ نوشت: »بیل بار یک دادستان کل ضعیف و ترسو بود 
که همیشــه از سوی دموکرات ها به بازی گرفته و تهدید می شد و از استیضاح 
شــدن می ترسید«.تکاپوی ترامپ و اصرارش بر بروز تقلب در نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ در حالی است که روز گذشته »بنی تامپسون« 
رئیس کمیته بررســی شورش ۶ ژانویه با توجه به شواهد موجود، ترامپ را به 

تالش برای کودتا متهم کرد.

بایدن:
زلنسکی به هشدار آمریکا درباره حمله 

روسیه توجه نمی کرد
تهران- ایرنا- جــو بایدن رییس جمهوری 
آمریکا گفت که ولودیمیر زلنسکی همتای 
اوکراینــی او نمی خواســت بــه اطالعات 
واشــنگتن درباره حمله روسیه توجه کند.
به گزارش ایرنــا، بایدن روز جمعه به وقت 
محلی در محل جمع آوری کمک های مالی 
حزب دموکرات با اشــاره به جنگ اوکراین 

گفت: هیچ چیزی شبیه به این از زمان جنگ دوم جهانی اتفاق نیفتاده است. 
می دانم بسیاری فکر می کردند که من شاید اغراق می کردم.رییس جمهوری 
آمریکا افزود که واشــنگتن اطالعاتی در مــورد اینکه والدیمیر پوتین رییس 
جمهوری روســیه قرار است به داخل مرزهای اوکراین برود، در اختیار داشت.
وی مدعی شد: هیچ شکی وجود نداشت و زلنسکی نمی خواست به آن گوش 
کند.در اواخر ماه ژانویه، پس از اینکه مقامات آمریکایی اعالم کردند که پوتین 
احتماال به زودی حمله را انجام می دهد، یک مقام اوکراینی به شــبکه خبری 
سی ان ان گفت که زلنسکی به بایدن گفته فضا را برای اطالع رسانی در مورد 

این حمله به علت احتمال ایجاد رعب و وحشت، آرام کند.

مخالفت قانونگذاران آمریکایی با اختصاص 
بودجه برای اجرای برجام

تهران-ایرنا- قانونگذاران آمریکا در 
آخریــن اقدامات ضــد ایرانی خود 
تهران،  بــا  احتمالی  توافــق  علیه 
طرحــی را مطــرح کرده اند که بر 
اساس آن از اختصاص بودجه برای 
اجرای برجام جلوگیری می شــود.

به گزارش ایرنا  »واشــنگتن فری 
بیکن« پنجشنبه شــب نوشت، در 
این طــرح نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریــکا قصد دارند کمک های 
مالی واشنگتن به سازمان ملل، لبنان، عراق و همچنین بودجه های احتمالی 
مربــوط به اجرای توافق هســته ای با ایران )برجــام( را متوقف کنند. این 
طرح توســط کمیته مطالعاتی جمهوری خواهان پیشنهاد شده و مربوط به 
بودجه پیشــنهادی برای سال ۲۰۲۳ اســت. جمهوری خواهان معتقدند با 
این طرح، در سیاســت خارجی آمریکا بازنگری جدی صورت می گیرد و از 
صرف میلیون ها دالر آمریکا در غرب آســیا جلوگیری می شود. قانونگذاران 
جمهوری خواه ادعا می کنند، بودجه آمریکا به دست گروه های مورد حمایت 
ایران مانند حزب اهلل می رســد و با قطع بودجه برای اجرای برجام، عمال این 
توافــق را حتی در صورت امضا تخریب می کنــد. اگرچه این نمایندگان در 
طرح خود از کاهش هزینه های آمریکا در منطقه ســخن می گویند، اما در 
بخش دیگــری اعالم کرده اند که کمک های آمریکا به رژیم صهیونیســتی 
افزایش خواهد یافت. باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 
در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
از اقدام تخریبی کشــورش و حامیان اروپایــی آن حمایت کرد. به گزارش 
ایرنا، این سناتور دموکرات آمریکایی گفت: من از اقدام شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در تصویب قطعنامه ای مشترک برای محکوم کردن 
ایران اســتقبال می کنم.این سناتور آمریکایی مدعی شد: شورای حکام باید 
پیش از این ایران را به دلیل عدم همکاری به موقع و معتبر با پرســش های 
آژانس اتمی درباره مواد هســته ای اعالم نشده که با توافقنامه پادمانی ایران 
در تضاد هســتند، پاســخگو می کرد. در رأی گیری چهارشنبه شب شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه پیشنهادی ضد ایرانی آمریکا و 
متحدانش با ۳۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف روسیه و چین و ۳ رأی ممتنع 
هند، پاکستان و لیبی به تصویب رسید. جمهوری اسالمی ایران این قطعنامه 
را به عنوان اقدامی سیاسی، نادرست و غیرسازنده تقبیح و محکوم کرد. این 
دومین قطعنامه ضد ایرانی است که پس از اجرایی شدن برجام با فشار رژیم 
صهیونیستی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر می شود. 
۳۰ خرداد ۱۳۹۹ هم قطعنامه مشابهی توسط سه کشور اروپایی عضو برجام 
و حمایت آمریکا پیشنهاد و تصویب شــد. چین و روسیه پیش تر مخالفت 
جدی خود را با قطعنامه ضد ایرانی اعالم کرده بودند. دولت بایدن که مدعی 
رویکرد دیپلماســی در قبال ایران و نیز تالش برای بازگشت به برجام بوده، 
تاکنون نه تنها گامی در جهت نشــان دادن حسن نیت خود برنداشته است 
بلکه در راســتای سیاست های شکست خورده فشار حداکثری دولت دونالد 
ترامپ حرکت کرده و در تازه ترین اقدام نیز همســو با رژیم صهیونیستی به 
تالش های ضد ایرانی سه کشور اروپایی در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی علیه ایران پیوســت. این در حالی است که دور هشتم مذاکرات 
رفع تحریم ها که از ششم دی ماه سال گذشته آغاز شد، از ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ 
به پیشــنهاد مسؤول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا وارد یک دوره تنفس 
شده بود و مذاکره کنندگان برای مشورت های سیاسی به پایتخت های خود 

بازگشتند تا آمریکا تصمیم سیاسی خود را بگیرد.

گروسی مدعی شد:

توقف فعالیت دوربین ها اثر منفی بر مذاکرات وین دارد
مدیر کل آژانــس بین المللی انرژی اتمــی روز جمعه مدعی 
شــد که اقدام اخیر ایران در متوقف کــردن فعالیت تعدادی 
از دوربین هــای فراپادمانی آژانس، تاثیر منفــی بر مذاکرات 
وین خواهد داشــت.به گزارش فارس، »رافائل گروسی« مدیر 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شــد که اقدام ایران 
در توقف فعالیت برخی از دوربین هــای آژانس اقدامی منفی 
به شــمار می آید.وی که با شــبکه خبــری الجزیره مصاحبه 
می کرد، افزود: »فعالیت های بازرســی به ایران کمک کرده و 
به این کشور فرصت اثبات این گفته را که چیری برای مخفی 
کردن در برنامه هســته ای خود ندارد، می دهد«.گروســی در 
ادامه سخنانش گفت که اقدام اخیر ایران بر مذاکرات وین تاثیر 
منفی خواهد داشــت.مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اضافه کرد: »ایران باید همیشــه روی بازرسی های بی طرفانه 
و متعادل آژانس حســاب کند، کاری که فقط آژانس می تواند 
آن را انجــام دهد«.وی همچنین ابــراز امیدواری کرده که در 
نزدیک ترین زمان ممکن بتواند به ایران سفر کرده و با مقامات 
ایرانی گفت وگو کند. گروســی گفت که از سرگیری مذاکرات 
توافق هسته ای ضرورتی بسیار مهم بوده و گزینه  بسیار منطقی 
به شمار می آید.مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت 

که تنــش میان آژانس و ایران وجود دارد اما همیشــه جایی 
برای تفاهم وجود دارد.شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 

اتمی روز چهارشــنبه )۱۸ خرداد/ ۸ ژوئیه(  قطعنامه ای را که 
ایران را به عدم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی متهم 

می کند با ۳۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف )روسیه و چین( و ۳ 
رأی ممتنع )هند، لیبی و پاکستان( به تصویب رساند.سازمان 
انرژی اتمی ایران  ساعاتی قبل از تصویب این قطعنامه با صدور 
بیانیــه ای از قطع فعالیت  تعــدادی از دوربین های فرا پادمانی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران خبر داده بود.در بیانیه 
سازمان انرژی اتمی آمده بود: »جمهوری اسالمی ایران تاکنون 
همکاری های گسترده ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته 
اســت که متأسفانه آژانس بدون اینکه در نظر داشته باشد که 
این همکاری ها ناشی از حسن نیت ایران است، نه تنها قدردان 
این همکاری ها نبوده، بلکه به نوعی آن را وظیفه ایران نیز تلقی 
کرده است. به همین دلیل تصمیم گرفته شد از امروز فعالیت  
دوربین های فرا پادمانی دستگاه اندازه گیری بر خط سطح غنا 
OLEM  و فلومتر آژانس قطع شــود که دستور آن به مسئوالن 

مربوطه داده شده است.«این تحوالت در حالی رخ داده اند که 
مذاکرات رفع تحریم ها در وین از چند ماه پیش دچار وقفه شد. 
دولت آمریکا از زمان آغاز این مذاکرات به جای پیشنهاد دادن 
ابتکارهای عملی برای پیشرفت گفت وگوها بارها تالش کرده 
طرف های مختلف را به کند کردن روند مذاکرات و ایجاد مانع 

بر سر راه آن متهم کند.

شــبکه خبری ســی ان ان به نقل از 
مقام های ارشــد آمریکایی اعالم کرد 
که مسئوالن دولت آمریکا به عربستان 
سعودی گفته اند ایاالت متحده آماده 
اســت تا بــرای »صلح و ثبــات در 
خاورمیانه« و احیای مناسبات با این 
متحد مهم خود در منطقه، از ماجرای 
قتل جمال خاشــقجی، ستون نویس 
ســابق روزنامه واشنگتن پست که در 
سال ۲۰۱۸ کشته شــد، عبور کند.
به گــزارش ایســنا، شــبکه خبری 
سی ان ان در حالی از این تصمیم برای 
»بازآرایی« روابط گزارش داد، که جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا متعده 
شــده بود تا ریاض را بــرای قتل این 
روزنامه نگار منتقد سعودی »مطرود« 
گزارشــی  در  آمریــکا  کند.دولــت 
اطالعاتی که سال گذشته منتشر کرد، 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان 
را مســئول قتل جمال خاشقجی در 
استانبول  در  عربســتان  کنسولگری 
دانســت. جنازه ایــن روزنامه نگار که 
در ســال ۲۰۱۸ به قتل رسید، هرگز 
پیدا نشــد.اما جو بایدن که با افزایش 
قیمــت گاز در آمریــکا و تالش های 
جهانی برای پاسخگو کردن روسیه در 
مقابل حمالتش علیه اوکراین مواجه 
شده، آماده است تا از کنار این مسئله 
گذشــته و رابطه آمریکا با عربستان و 
رهبر بالفعل آن را احیا کند.سی ان ان 
به نقل از یکی از منابع بلندپایه خود 
که نخواســت نامش فاش شــود، در 

اشاره به قتل خاشقجی نوشت:  »این 
به معنی فراموش کردن و بخشــیدن 
نیســت و بایدن قصــد دارد در دیدار 
با شــاهزاده محمد بن  سلمان، ولیعد 
خاشقجی  مسئله  سعودی،  عربستان 
را مطرح کند. دولت عربستان سعودی 
این پرونده را بسته تلقی می کند و این 
تصمیم را به ایاالت متحده آمریکا نیز 
اعالم کرده است. هر دو طرف به این 
نتیجه رسیده اند که برای دستیابی به 
صلح و ثبات در خاورمیانه، باید از کنار 
این مســئله بگذریم.این مقام افزود، 
سعودی ها مســئله قتل خاشقجی را 
مربوط به گذشته می دانند و این را به 
آمریکا هم گفته است.نامزد خاشقجی 
در واکنــش به ســفر احتمالی بایدن 
به عربســتان در مــاه آینده میالدی 
گفت: تصمیم بایــدن برای مالقات با 

بن ســلمان برای من و حامیان آزادی 
و عدالت بســیار ناراحت کننده است.

مقامات آمریکایی به سی ان ان گفتند 
که تصمیم دیدار با شــاهزاده محمد 
بن ســلمان برای بایدن که در ســال 
۲۰۱۹ گفته بود عربســتان سعودی 
»فاقد هرگونه ارزش اجتماعی« است، 
مانند بلعیدن دارویی تلخ است، اما به 
گفته آنان دو طرف تصمیم گرفته اند 
که روابط دوجانبه را بابت گذشته به 
انزوا کشــاندن  نگیرند.به  »گروگان« 
روسیه و قطع مسیرهای تامین مالی 
جنگ روسیه در اوکراین از طریق منع 
صادرات نفت آن کشور، در حال حاضر 
یکی از اهداف سیاست خارجی آمریکا 
است که بدون عربستان سعودی میسر 
نیست، به ویژه در زمینه افزایش تولید 
نفت و تثبیت بازارهای جهانی انرژی.

همه این ها و باتالق تــورم و افزایش 
قیمت سوخت در آمریکا، جو بایدن و 
مشاوران ارشد امنیت ملی او را به این 
باور رســانده که اجتناب از عربستان 
سعودی، »کوته فکرانه« است.یک مقام 
آمریکایی به سی ان ان گفته است که 
درماندگــی اقتصــادی تعیین کننده 
مسیر واشنگتن است و کاخ سفید در 
وضعیت اســتیصال قرار دارد.پیش تر 
آنتونی بلینکن، وزیــر خارجه بایدن، 
به بخــش اســپانیایی زبان تلویزیون 
ســی ان ان گفته بود که واشــنگتن 
هرگز به دنبال قطع کامل مناســبات 
با عربســتان ســعودی نبوده است، 
اما حقوق بشــر در سیاست خارجی 
واشنگتن کماکان بازتاب خواهد یافت.
مشاوران بایدن به صراحت گفته اند که 
نیاز به افزایش تولید نفت برای تثبیت 
قیمت، دلیل اصلی احیای مناســبات 
با عربستان ســعودی است.استراتژی 
بــادوام در مقابــل ایــران، از جمله 
مطالبات احتمالی عربستان سعودی از 
آمریکا خواهد بود. عربستان سعودی 
امنیتی  تعهدهای  همچنین خواستار 
آمریکا، از جمله تداوم ارائه سامانه های 
دفاع موشــکی به آن کشــور خواهد 
آمریکایی،  مقام  شد.به گفته چندین 
اسرائیل برای دیدار بایدن و شاهزاده 
محمد بن سلمان تالش زیادی کرده و 
قرار است که در ماه ژوئیه، جو بایدن 
پس از سفر به سرزمین های اشغالی، 

مستقیم از تل آویو به ریاض برود.

 واشنگتن و نیاز به احیای
روابط با ریاض

تهران - ایرنا- وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیســتی گفت 
کــه اقدامات برای پــرواز هواپیماهای ایــن رژیم بر فراز 
عربستان به عنوان بخشی از فرایند سازش و عادی سازی 
روابط با ریاض در جریان اســت.به گزارش ایرنا به نقل از 
پایگاه خبری النشره، »میراف میخائیلی« وزیر حمل و نقل 
رژیم صهیونیســتی امروز )شنبه( در سخنانی به رویکرد 
سازشکارنه سعودیها با این رژیم که به زیان آرمان و حقوق 
ملت فلســطین است، اشــاره و تصریح کرد: »اقدامات با 
عربستان - به عنوان بخشــی از روند سازش- در ارتباط 
با پرواز هواپیماهای اســرائیلی بر فراز خاک این کشور که 
می تواند طول پروازها را کاهش دهد، در جریان اســت. 
این چه خبر خوبی اســت، اینطور نیســت؟« او در عین 
حال افــزود که »در حال حاضر نمی تــوان انتظار نتایج 

را داشــت، اما این کار در حال انجام است«.وزیر حمل و 
نقل رژیم صهیونیستی گفت: »من معتقد به حل و فصل 
درگیری اسرائیلی ها و فلسطینی ها از طریق یک سازش 
منطقه ای هســتم. تالش می کنم که از وسایل حمل و 
نقل اســتفاده کنم. این اهرم بســیار مهمی برای تقویت 
این روابط برای رســیدن به این هدف اســت.«برپایه این 
گزارش، این گفته های وزیر صهیونیســت پنج روز پس 
از گزارش روزنامه صهیونیســتی »اسرائیل هیوم« مطرح 
شده است. این روزنامه فاش کرد که توافق سه جانبه ای 
در حال شــکل گیری بین رژیم صهیونیستی، عربستان و 
آمریکا است که نشان دهنده گامی جدید در مسیر عادی 
ســازی روابط تل آویو و ریاض اســت. این روزنامه رژیم 
صهیونیستی افزود که عربستان در شرف بازگشایی حریم 

هوایی خود به روی خطوط هوایی این رژیم  اســت.برپایه 
این گزارش، حریم هوایی عربستان در حال حاضر تنها به 
روی هواپیماهای رژیم صهیونیستی برای پرواز به امارات 
و بحرین به عنوان بخشــی از قرارداد ســازش ابراهیم باز 
است و شــرکت هواپیمایی هندی »ایر ایندیا« نیز مجوز 
ویژه ای بــرای پرواز از حریم هوایی عربســتان در طول 
پروازهای بین هند و فلسطین اشغالی دارد.»مجتهد« که 
از او به عنوان افشــاگر اخبار پشت پرده حکومت سعودی 
نام برده می شــود ، اخیرا در توییتر فــاش کرد: یکی از 
دفاتر بزرگ فعال برای ترویج عادی سازی روابط ریاض با 
رژیم صهیونیستی توسط »سعود القحطانی« مشاور سابق 
دربار سلطنتی عربستان و براساس دستورات »محمد بن 

سلمان«، ولیعهد عربستان هدایت می شود.

وزیر صهیونیست:

 اقدامات عادی سازی روابط با عربستان در جریان است

یک مقام در دفتر ریاست جمهوری فرانسه در تالش برای شفاف سازی درباره موضع کشورش درباره جنگ اوکراین گفت، پاریس تمایلی 
به دادن امتیاز به روسیه ندارد و می خواهد اوکراین پیروز این جنگ مقابل نیروهای روس باشد و تمامیت ارضی آن احیا شود.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از سوی اوکراین و متحدانش در شرق اروپا مورد انتقاد قرار 
گرفته چرا که تاکید داشته نباید روسیه »تحقیر« شود تا وقتی جنگ تمام شد، بتوان یک راهکار دیپلماتیک پیدا کرد.در همین رابطه یک 
مقام فرانسوی گفت: همانطور که رئیس جمهوری ما گفته، ما پیروزی اوکراین را می خواهیم. ما می خواهیم تمامیت ارضی اوکراین احیا 
شود.از ۲۴ فوریه که حمله روسیه به اوکراین آغاز شد، ماکرون بارها تلفنی با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه صحبت کرده و این بخشی از تالش های او برای دستیابی 
به آتش بس وشروع مذاکرات معتبر میان کی یف و مسکو عنوان شده، گرچه تاکنون هیچ دستاورد ملموسی به همراه نداشته است.این مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفت: 
در آنچه رئیس جمهوری ما گفت، هیچگونه حس امتیازدهی در قبال پوتین یا روسیه وجود ندارد. وقتی او مستقیم با پوتین صحبت می کند، برای واگذاری امتیاز نیست بلکه 
برای بیان این است که ما اوضاع را چطور می بینیم.این مقام از موضع ماکرون دفاع و تکرار کرد که باید راه حلی برای جنگ از طریق مذاکره وجود داشته باشد و استدالل کرد 
که اظهارات رئیس جمهوری فرانسه همیشه به طور کامل مورد توجه قرار نمی گیرد. او گفت که پاریس یکی از حامیان اصلی تحریم ها بود و حمایت نظامی قوی از اوکراین ارائه 
کرد.برخی از شرکای شرقی و بالتیک در اروپا، اقدام ماکرون در باز نگه داشتن باب مذاکرات با پوتین را به عنوان تضعیف تالش ها برای سوق دادن پوتین به سمت میز مذاکره 

ارزیابی می کنند. در بحبوحه این وضعیت ناخوشایند، ماکرون در روزهای ۱۴ تا ۱۵ ژوئن به رومانی و مولداوی سفر خواهد کرد.

رئیس جمهور بالروس عنوان کرد نظامیان کشــورش ممکن اســت مجبور شوند در جنگ بر سر غرب اوکراین مشارکت کرده تا 
اجازه ندهند »غرب آن را جدا کند«.به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه اوکرایینســکا پراودا، به گفته الکساندر لوکاشنکو، بالروس 
عمدتا به دالیل ژئوپلتیکی »هدف فشار« از سوی غرب قرار گرفته است.رئیس جمهور بالروس خاطر نشان کرد: »آنها )غرب( هنوز 
از هدفشــان برای همراستا ساختن جبهه نبرد دست برنداشته اند تا به این ترتیب درگیری  به حوزه های اسمولنسک-پسکوف، 

اسمولنسک-بریانسک-کورسک و از آنجا به روستوف تسری یابد.   آنها الزم دارند جبهه درگیری را هم تراز کنند. و ما همچون یک ایوان هزار کیلومتری هستیم که از 
نظر آنها باید دسترسی اش قطع شود.لوکاشنکو ادامه داد که »کار آنها )غربی ها( در همین جا متوقف نخواهد شد.«او عنوان کرد: آنها از سمت غرب اوکراین یا نقاط 
دیگر خواهند آمد. شاید ما مجبور شویم برای غرب اوکراین بجنگیم تا اجازه ندهیم که آن را جدا سازند زیرا این نه فقط برای اوکراینی ها بلکه برای ما حکم مرگ 
را دارد. فرآیندهای وحشتناکی در دست  اجرا هستند.همچنین لوکاشنکو روز جمعه از مقامات بالروس خواست تا از اعتراضات دوره پس از انتخابات ۲۰۲۰ در این 
کشور درس بگیرند و از تکرار سناریوی اوکراین جلوگیری کنند.این در حالی است که بر اساس این گزارش، مقامات بالروس از ادامه مانورهای نظامی در مرز اوکراین 
و کشــورهای غربی خبر دادند. عالوه بر این، الکســاندر لوکاشنکو به طرح اظهاراتی در خصوص ایجاد یک فرماندهی عملیاتی برای سربازان در مرز با اوکراین، خرید 

اس-۴۰۰ و موشکهای اسکندر از روسیه و حتی ایجاد یک واحد » شبه نظامیان مردمی«  پرداخته است.

لوکاشنکو خبر دادپاریس قصد امتیازدهی به روسیه ندارد

احتمال مشارکت بالوس در جنگ بر سر غرب اوکراین



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

یکشنبه 22 خرداد 1401  12 ذی القعده 1443  12 ژوئن 2022

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4925 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

محققان دانشگاه کمبریج و دانشگاه اکستر انگلیس در مطالعه اخیرشان 
اظهار کردنــد، از هر ۵۰۰ مرد یک نفر حامل یک کروموزوم جنســی 
اضافی اســت که این امر آنها را در معرض خطر بیشتری برای ابتال به 
چندین بیماری رایج قرار می دهد.به گزارش ایســنا و به نقل از تی ای، 
کروموزوم های جنسی، جنسیت بیولوژیکی ما را تعیین می کنند. مردان 
به طور کلی دارای یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y هستند، در حالی 
که زنان دارای دو کروموزوم X هســتند. با این حــال، برخی از مردان 
 »XYY یا XXY« اضافی بدین شــکل Y یا X همچنیــن یک کروموزوم
دارنــد. البه باید ذکر کرد این امر بدون آزمایش ژنتیکی ممکن اســت 
سریع آشــکار نشود. مردانی که کروموزوم X اضافی دارند، گاهی اوقات 
در طول تحقیقات در مورد تاخیر در بلوغ و ناباروری شناسایی می شوند، 
اما بیشــتر آنها از وضعیت خود بی اطالع هستند. مردانی که کروموزوم 
Y اضافی دارند نیز در کودکی و بزرگسالی قد بلندتری دارند اما در غیر 
این صورت هیچ ویژگی فیزیکی مشخصی ندارند.حال نتایج یک مطالعه 
جدید که توســط محققان دانشــگاه های کمبریج و اکستر انجام شده، 
نشــان می دهد که از هر ۵۰۰ مرد، حدود یک نفر ممکن اســت حامل 
کروموزوم X یا Y اضافی باشد که بیشتر آنها آگاه نیستند اما باید گفت 
این امر آنها را در معرض خطر ابتال به دیابت نوع ۲، آترواسکلروزیس و 
ترومبوز/لخته خون قرار می دهد.تََصُلِّب َشرایین یا سختاک سرخرگ ها 
و یا آترواسکلروزیس)Atherosclerosis(، نام یک بیماری در رگها و نوعی 
آرتریواسکلروزیس است که با رسوب لیپید و کلسترول کم چگال بر روی 
دیواره داخلی سرخ رگ های با قطر متوسط و بزرگ، مشخص می گردد.

پژوهشگران آمریکایی، مولکول جدیدی ساخته اند که می تواند به درمان 
سرطان های خطرناک کمک کند.به گزارش ایسنا و به نقل از سی تی وی 
نیوز، بررســی جدید پژوهشــگران آمریکایی که روی بافت ســرطانی 
انســان و در مورد سرطان های انســانی القا شده به موش ها انجام شده 
اســت، نشان می دهد که یک مولکول جدید طراحی شده در آزمایشگاه 
که از ضعف سلول ها سوءاســتفاده می کند، می تواند طیف گسترده ای 
از ســرطان ها را که درمان آنها دشوار اســت، از بین ببرد.این پژوهش 
نشــان داد که مولکولی به نام »ERX-41« می تواند سلول های سرطانی 
از جمله ســلول های سرطان پستان را که گیرنده های استروژن ندارند، 
بدون از بین بردن ســلول های ســالم از بین ببرد.گیرنده های استروژن 
و پروژســترون و گیرنده پروتئینی به نام »HER۲« معموال در سرطان 
پستان یافت می شوند. این گیرنده ها مانند قفل هایی هستند که برخی 
درمان ها مانند کلیدهایی می توانند آنها را باز کنند تا سلول های سرطانی 
را از بین ببرند. تقریبا 1۰ تا 1۵ درصد از همه ســرطان های پســتان، 
»ســرطان پستان ســه گانه منفی«)TNBC( هســتند. این یک شکل 
تهاجمی از ســرطان پستان به شمار می رود که احتمال پیشروی آن تا 
زمان شناسایی شدن بیشتر است.نام سه گانه منفی از این واقعیت ناشی 
می شود که آزمایش این سلول های سرطانی برای هر سه گیرنده منفی 
اســت و درمان آن را بسیار دشوارتر می کند زیرا شیمی درمانی، گزینه 
اصلی برای درمان بیشتر بیماران است. افراد زیر 4۰ سال و سیاه پوست، 
باالترین میزان خطر ابتال به ســرطان پستان سه گانه منفی را دارند که 
باالترین میزان مرگ و میر را در میان انواع گوناگون سرطان پستان به 

خود اختصاص می دهد.

کروموزوم جنسی اضافی چه 
خطراتی برای مردان دارد؟

مولکول جدیدی که می تواند 
سرطان های خطرناک را درمان کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

غبارهای آتشفشان کوه"بولوسان" در فیلیپین/ رویترز

معرفی فیس لیفت فورد فوکوس سدان با چهره اسپرت تر
فورد نســخهٔ فیس لیفت فوکوس را در دو مدل ســدان و هاچ بک در چین رونمایی کرده است. این خودرو در ظاهر حاال بیش از قبل به 
همتای اروپایی خود نزدیک شــده است اما هنوز هم در ظاهر تفاوت هایی جزئی با فیس لیفت فوکوس اروپایی که سال گذشته معرفی 
شد دارد. به عنوان مثال، در نسخهٔ چینی جلوپنجره با چراغ های جلو ادغام شده است تا ظاهری تهاجمی تر با الهام از جت های جنگنده 
به خودرو ببخشد. همچنین گرافیک چراغ های LED جلو نیز با نسخهٔ اروپایی متفاوت است و تریم مشکی رنگ اطراف جلوپنجره با سپر 
جلو تضاد زیبایی را ایجاد کرده است.پروفیل جانبی فوکوس بدون تغییر باقیمانده و بخش عقبی هم صرفاً به دیفیوزر اسپرت تری با سر 
اگزوز دوتایی مجهز شده است. این ماشین در نسخهٔ هاچ بک 4,4۰1 میلی متر و در نسخهٔ سدان 4,۶۶4 میلی متر طول دارد درحالی که 
فاصلهٔ محوری هردو نسخه ۲,۷۰۵ میلی متر است. چینی ها از نسخهٔ کراس فوکوس اکتیو محروم هستند اما امکان خرید مدل اسپرت 
ST-Line و نسخهٔ جدید S Edition که از فوکوس RS قدیمی الهام گرفته است را خواهند داشت. ST-Line از رینگ های آلیاژی 1۸ اینچی 
خاکستری ذغالی با کالیپرهای ترمز قرمزرنگ بهره می برد درحالی که S Edition به رینگ های مشکی براق به همراه اسپویلر عقب مشکی 
و برچسب های مسابقه ای مجهز است.در داخل فوکوس فیس لیفت چینی صفحه آمپر دیجیتالی ۸ اینچی و نمایشگر مرکزی 1۲.۸ اینچی 
به چشم می خورد که از سیستم اطالعاتی-سرگرمی SYNC + Zhi Mo بهره می برد. این سیستم توسط فورد و بایدو توسعه پیدا کرده و 

با سیستم SYNC 4 نسخهٔ اروپایی متفاوت است. 

تیمی که رونالدینیو را به وجد آورده است
ســتاره ســابق تیم ملی فوتبال برزیل و بارسلونا دوست دارد که بازی های لیورپول را نگاه کند.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی 
میرر، رونالدینیو یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان است که چه در بارسلونا و چه در تیم ملی فوتبال برزیل بازی های 
درخشانی را به نمایش گذاشت.این چهره محبوب برزیلی سابقه بازی در لیگ های فرانسه، اسپانیا و ایتالیا را در کارنامه دارد.او 
باوجود آن که در لیگ برتر انگلیس به میدان نرفت اما عالقه خاصی به این لیگ دارد.رونالدینیو درباره این سوال که دوست دارد 
بازی های چه تیمی را از نزدیک نگاه کند، گفت: سخت است که از یک تیم خاصی سخن به میان آورم چرا که بازیکنان زیادی 
هستند که من از سبک بازی آنها خوشم می آید. اگر قرار باشد که یک تیم را انتخاب کنم که مرا به وجد می آورد و دوست دارم 
بازی های آن را نگاه کنم از لیورپول اسم می برم. من به بازی های لیورپول به خاطر خط حمله این تیم عالقه دارم.در لیورپول 

مهاجمان آماده ای مثل فرمینیو، محمد صالح، سادیو مانه، دیگو ژوتا و لوئیس دیاز بازی می کنند.

بباد صبا گفتم از شوق دوش
هک: ردکارم، ار میتوانی، بکوش

نشانی از آن نوشدارو بیار
هک سودای او ربدم از مغز هوش

هن زان گوهن تلخست کام دلم
هک شیرین توان رکدن او را بنوش

رفیقا، مکن رپ نصیحت، هک من
ندارم دماغ نصیحت نیوش

رما آتش عشق رد اندرون
ز خامی بود رگ نیایم هب جوش

پیشنهاد

چهره روز

انتشار »فتوت، قلندری 
کتاب »فتوت، قلندری و ادبیات عامیانه ایران« نوشته 
مهران افشاری منتشر شد.مهران افشاری درباره این 
کتاب به ایسنا، گفت: پیشه و شغلم نویسندگی دایره 
 المعارف اســت و بیســت و خورده ای سال است که 
در بنیاد دایره  المعارف اســالمی که ناشر دانش نامه 
»جهان اسالم« است، کار می کنم؛ این کتاب مجموعه 
۳۲ مقاله  دایره  المعارفــی من درخصوص فرهنگ و 
ادب مردم و ادب عامیانه اســت که همه شــان ذیل 
عنوان »فتوت، قلندری و ادبیات عامیانه« می گنجند. 
به نظرم کل ادبیات عامیانه و فرهنگ مردم ما متأثر از 
آیین فتوت و به دنبال آن قلندری است، این مقاالت 
هــم این ارتباطات را نشــان می دهــد این که فتوت 
چیست، آیین های وابسته به فتوت کدام ها هستند، قلندری چیست، ادبیات عامیانه چییست،فتوت 
و قلندری چطور بر ادبیات عامیانه تأثیر گذاشته اند. او افزود: بسیاری از این مقاالت در طول بیست و 
اندی ســال در دانشنامه جهان اسالم چاپ شــده، برخی هم در دایره المعارف های دیگر از جمله 
دانشنامه زبان و ادبیات فرهنگشتان چاپ شده اند، تعدادی از آن ها هم در دایره المعارف های خارج 
از کشور به زبان انگلیسی چاپ شده و چاپ خواهد شد که متن های فارسی  آن ها در این کتاب ها 
گردآوری شده است.این نویسنده و پژوهشگر درباره این که چه داستان هایی را در این کتاب بررسی 
کرده است، خاطرنشان کرد: داستان هایی که به  گونه ای با نقالی مرتبط هستند و نقالی هم به فتوت 
مرتبط اســت یعنی همه این ها بهم ربط دارند و یا به نحوی به فتوت ربط پیدا می کنند، عالوه بر 
داستان ها بعضی از قهرمان هایی که در داستان های عامیانه هستند یا موضوعاتی که در داستان های 
عامیانه تکرار می شوند، در این مقاالت هستند مثال پری و دیو و سیمرغ و ...افشاری درباره این که 
به نظر می رســد، ادبیات عامیانه ما چندان شناخته شده نیست و درباره توجه به این مقوله اظهار 

کرد: به عنوان یک ایرانی، اولین وظیفه مان این است که خودمان را بشناسیم.

فرانسواز ساگان
فرانسواز ساگان )به فرانسوی: Françoise Sagan( )زادهٔ 
۲1 ژوئن 1۹۳۵ - درگذشــتهٔ ۲4 سپتامبر ۲۰۰4( 
رمان نویس و نمایشنامه نویس فرانسوی بود. ساگان 
یکی از نویســندگان موج نو فرانسه بود که به عنوان 
نمــاد طغیان جوانان در پاریس بعــد از جنگ دوم و 
شکوفایی عصر اگزیستانسیالیسم توصیف شده است. 
فرانسواز ســاگان که نام اصلی اش »فرانسواز کواره« 
بود در سال 1۹۳۵ در شهر »کاژارک« در جنوب غرب 
فرانسه در خانواده ای مرفه، چشم به جهان گشود. در 
ده ســالگی، خانواده اش به پاریــس نقل مکان کرد. 
فرانسواز در این خانوادهٔ بورژوا به رغم امکانات تربیتی 
خوبی که داشــت در تحصیل درخشان و موفق نبود. 
به گفتهٔ خودش »پدر و مادر همواره از من حمایت کردند«. وی به دلیل زیرپا گذاشــتن مقررات 
مدرسه متعلق به راهبه های کاتولیک که در آن درس می خواند از مدرسه اخراج شد و در تابستان 
سال 1۹۵۳، طی هفت هفته کتاب »سالم بر غم«، نخستین و پرآوازه ترین رمانش را تکمیل کرد. 
»ســالم بر غم« در سال 1۹۵4 در 1۸۸ صفحه منتشر کرد که در عرض چند روز به چاپ مجدد 
رســید، سپس به ۲۲ زبان )از جمله فارسی( ترجمه شد. عنوان کتاب را فرانسواز از یکی از اشعار 
پل الوار گرفته است. سالم بر غم داستان یک دختر نوجوان از یک خانواده ثروتمند است که برای 
پر کردن خأل زندگی خود به توطئه چینی برای قتل معشوق جدید پدرش روی می آورد. همزمان 
با انتشار این کتاب، فرانسواز، که هنوز به سن قانونی نرسیده، بنا به خواست خانواده، نام خانوادگی 
مستعاری برای خود برگزید که تا به آخر همراه اوبود: »ساگان«. او این نام را با الهام از »پرنسس 

ساگان« مارسل پروست در کتاب در جستجوی زمان از دست رفته انتخاب می کند.

سینما

»جولی کروز«، خواننده موسیقی متن سریال »توئین 
پیکس« درگذشــت.به گزارش ایســنا و بــه نقل از 
نیویورک تایمز، »جولی کروز« خواننده آمریکایی که 
در برخی از پروژه های »دیوید لینچ« فیلمساز مشهور 
آمریکایی همکاری کرد در سن ۶۵ سالگی درگذشت. 
از جملــه مشــهورترین آثار این خواننــده به قطعه 
»سقوط« می توان اشــاره کرد که نسخه ای از آن در 
سریال تلوزیونی محبوب »توئین پیکس« اثر »لینچ« 
مورد اســتفاده قرار گرفت.»ادوارد گرینان«، همسر 
»کروز« ، علت درگذشــت این خواننده را خودکشی 
اعالم کرده اســت. به گفته »گرینان«، این خواننده 
به افســردگی و لوپوس مبتال شده بود.»کروز« حرفه 
خــود را در اوایــل دهه ۸۰ میالدی از تئاتر »برادوی« آغاز کرد و در جریان یک نمایش با »آنجلو 
باداالمنتی« آهنگساز آمریکایی  آشنا شد که بعدها برای ساخت موسیقی فیلم های »لینچ« با او 
همکاری کرد.ســریال »توئین پیکس« نخستین بار در آوریل سال 1۹۹۰ از شبکه »ای بی سی« 

روی آنتن رفت و با استقبال خوبی مواجه شد و به دنبال آن »کروز« را نیز مورد توجه قرار داد.
همکاری »کروز«  با »لینچ« و »باداالمنتی« تا اواسط دهه ۹۰ میالدی همچنان پررنگ بود.با اعالم 
خبر درگذشــت این خواننده پیام های ادای احترام از ســوی چهره های شناخته شده منتشر شد. 
»دیوید لینچ« با انتشار پیامی به »کروز« ادای احترام کرد و از او به عنوان موسیقیدان، خواننده و 

انسانی بزرگ یاد کرد.

خواننده »توئین پیکس« درگذشت


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

