
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    5000 تومان   شماره 4926دوشنبه 23 خرداد 1401  13 ذی القعده 1443  13 ژوئن 2022  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تهران - ایرنا - رهبر معظم انقالب با اشاره به ایستادگی ایران و ونزوئال مقابل فشارهای سنگین و جنگ ترکیبی آمریکا تأکید کردند: تجربه موفقیت آمیز دو 
کشور نشان داد تنها راه مقابله با این فشارها مقاومت و ایستادگی است.به گزارش گروه سیاسی ایرنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
عصر )شنبه( در دیدار نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال و هیات همراه با اشاره به ایستادگی دو کشور ایران و ونزوئال در مقابل فشارهای سنگین و جنگ 

ترکیبی امریکا، تأکید کردند: تجربه موفقیت آمیز دو کشور نشان داد تنها راه مقابله با این فشارها مقاومت....

www.sobh-eqtesad.ir

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهوری ونزوئال و هیات همراه:

تجربه ایران و ونزوئال نشان داد تنها راه پیروزی برابر 
فشارهای آمریکا مقاومت است

info@sobh-eqtesad.ir

 الیک بیشتر برای آنها؛ 
روان آشفته تر برای ما

نرگس خانعلی زاده
همین که چشم هایمان را باز می کنیم، احساس کرختگی و بی حوصلگی 
داریم؛ با ســردرد از خواب می پریم و تپــش قلب مان از روزهای پیش 
تندتر اســت. این همان چیزی اســت که مرور اتفاقات روز گذشته و 
روزهای گذشــته برایمان به همراه داشته است. اتفاقاتی که شنیدن و 
دیدن و خواندن شــان در شبکه های اجتماعی، فشار عصبی  مان را باال 
برده و حاال بعد از چند ســاعت خواب و گذر شــب به روز هم حال و 
روزمان به حالت عادی برنگشته است. خبرها و اتفاقاتی که تلخ بوده اند 
اما دانســتن برخی هایشــان انگار هیچ تاثیری در زندگی مان نداشته 
جز همین تشــویش اول صبح!گروه ایرنا زندگی - اخبار بد یکی دو تا 
نیست؛ از کتک خوردن پیرمرد سالمندی از مسئوالن یکی از خانه های 
سالمندان تا برخورد بد یک معلم با دانش آموزش. از دعواهای کاربران 
فضای مجازی به دفاع یا تخریب از یک شــخصیت تا دست به دست 
شــدن فیلم نوزاد رها شده در سطل زباله. همین چند مورد که حتی 
به تعداد کل انگشتان یک دست هم نمی رسد کافی است که بتواند به 
اندازه کافی، ذهن و روح مان را دچار تنش کند و اجازه ندهد که زندگی 
عادی مان را داشته باشیم. اتفاقاتی که در قالب خبرهای تلخ و دلسوزانه 
منتشر می شوند و الیک خور بیشــتری دارند. پس حواستان باشد که 
روح تان فدای الیک بیشتر نشود چرا که شما فقط یک معلم بد رفتار را 
می بینید اما کسی برای شما از صدها معلم فداکار روستاهای دورافتاده 

چیزی تعریف نمی کند!

دنیا را در مشت خودت بگیر
دنیا همین اســت. سینوســی ترین روال ممکن را در پیش می گیرد و 
حرکت می کند؛ گاهی باال و گاهی پایین. گاهی تلخ و گاهی شــیرین. 
خوبی اش این است که می دانیم خدا خودش وعده داده است که بعد از 
هر سختی و تلخی، شیرینی هایی است که می تواند قبلی ها را بشورد و 
با خود ببرد. اما گاهی خودمان این روال سینوسی را دستخوش تغییر 
می کنیم. یعنی خودمان با خواست و اراده، خودمان را به قعر این دامنه 
سینوسی می اندازیم و غرقش می شویم. انگار که هیچ وقت قرار نیست 
به اوج برگردیم. این وضعیتی است که در روزها و هفته های اخیر برای 
خودمان ساخته ایم.مدام به دنبال اخبار و تصاویری بوده ایم که حالمان 
را بد کرده است، اشــک مان را در آورده و احساسات مان را جریحه دار 
کرده اســت. اتفاقاتی تلخ که واقعی بوده اســت اما ما هم تالشی برای 
رهایی از آن نکردیم و انگار نمی دانیم که این تنش ها و و تشــویش ها، 
چطور می تواند امید و انگیزه را از ما بگیرد؛ همان چیزی که نداشــتن 
و کم داشــتنش، می تواند شــوق زندگی را از ما بگیرد. اما واقعا چطور 
ممکن است اجازه بدهیم کسی یا چیزی، این تنها دارایی ارزشمندمان، 
یعنی انگیزه و امید به زندگی را از دستانمان بگیرد و ما هم در برابرش 

هیچ مقاومتی نکنیم؟

سواد رسانه ای را دست کم نگیریم
»ما که از سنگ نیستیم!« این را می گوید از شغل و حیطه اش برایمان 
را تعریــف می کند؛ از اینکه باید اخبار لحظه به لحظه را در کانال یکی 
از خبرگزاری هــای معروف بارگذاری کند و خــب خواندن و دیدن و 
شــنیدن این حجم از خبر که قریب به اتفاق آن ها باب میلش نیست، 
طبیعتا می تواند روحش را خســته و افسرده کند:» یعنی شاید خودم 
متوجه نشوم ولی غرق شدن در این حجم از اخبار، به مرور رویم تاثیر 
می گذارد و دیگر آن خوشــحالی عمیق سابق را ندارم.« اما او خبرنگار 
اســت و در ورطه اجبار قرار گرفته است! اما مگر همه ما خبرنگاریم؟ 
این را مهری موســوی، روانشناس و مشاور خانواده می گوید که معتقد 
اســت که اگر کاری از دستمان برنمی آید و ضرورتی ندارد، باید بیشتر 
از خودمان مراقبت کنیم:»از اخبار تلویزیون بگیر تا تلفن های همراهی 
که انگار هیچ وقت قرار نیســت خبر خوش و اتفاق دل انگیزی را به ما 
برسانند. اغراق نیست اگر بگوییم شبکه های اجتماعی ما را به این نقطه 
رسانده اند؛ به جایی که کوچکترین اختیاری در برابر محتواهایی که به 
چشم و گوش مان می رسد نداریم و نمی توانیم از آن ها مراقبت کنیم.« 
اما واقعا در شــرایط روزگار امروز، برای محافظت از روانی که تا همین 
حاال هم دستخوش آسیب های زیادی شــده است چه باید کرد؟ این 
سوالی است که کارشناسان و روانشناسان بسیاری به آن پاسخ داده اند 
امــا اینکه چقدر از آن ها را در زندگی روزمره مان به کار ببریم، خودش 
هنری است که هرکســی آن را ندارد؛ هنر محافظت از سالمت روح و 
روان مان و این موضوع با باال بردن سواد رسانه ای امکان پذیر می شود.

این همه ی واقعیت نیست
اجازه بدهید کمی با همدیگر روراست باشیم. خاصیت رسانه این است 
که آن چیزی را به مخاطبش بدهد که خودش می پسندند؛ آن چیزی 
که می تواند مخاطب را کنجکاو کند و بازدید خبر را باال ببرد. رســانه 
دلش می خواهد خودش را در ذهن مخاطب جا بیندازد و ماندگار شود؛ 
حتی به واسطه انتشار یک خبر کمی اغراق آمیز. در واقع کمتر رسانه ای 
وجــود دارد که خیر و صالح مخاطبش را از صفر تا صد در نظر بگیرد 
و بعد دست به انتشار خبر بزند. برای همین است که شاید بهتر است 
هنگام ورود به دنیای رسانه، کمی بدبینانه وارد شویم و هرچیزی را باور 
نکنیم؛ حتی اگر همه شواهد دلیلی برای درست بودنش داشته باشد، 
چرا که ممکن است خبر صحت داشته باشد اما احتماال نحوه بیان خبر 
با آن چیزی که واقعیت دارد، متفاوت اســت و همین تفاوت است که 

می تواند روح ما را مخدوش کند.

دنیا را زیباتر ببین
دیده اید کســانی که در یک مهمانی یا دورهمی، فقط درباره آنچه که 
به خودشان، زندگی شان و اطرافیان شان مربوط است صحبت می کنند؟ 
نه غر و شکایتی از وضعیت مملکت می کنند و نه سری به نشانه تاسف 
برای فالن اتفاق تلخ پیش آمده تکان می دهند. آن ها در دنیای خودشان 

غرق شده اند و پله پله به آنچه که می خواهند نزدیک می شوند:
ادامه در همین صفحه

الیک بیشتر برای آنها؛ روان آشفته تر برای ما
»طبیعتا منظورمان این نیست که نسبت به همه اتفاقات پیرامون مان بی خیال باشیم بلکه فقط منتقل کننده 
اخبار و شــکایت کننده اوضاع نباشــیم؛ در حداقل ترین حالت ممکن قدمی برای حلــش برداریم ولی اگر 
نمی توانیم، وارد بازی چه کسی از همه غمگین تر است نشویم.« مهری موسوی این را می گوید و معتقد است 
کسی باید اخبار را به طور جدی پیگیری کند که توانایی این را دارد که شال و کاله کند و به فالن منطقه 
آسیب دیده برود و باری از روی دوش کسی بردارد:» چرا که صرف پیگیری لحظه به لحظه و تاسف خوردن، 
نه تنها هیچ تاثیر مثبتی برای حادثه پیش آمده ندارد بلکه موجب می شود زندگی خود فرد هم آسیب ببیند.« 
در واقع اگر از نظرتان همه چیز برهم ریخته و آشفته است، قدمی برای سر و سامان دادنش بردارید؛ اما اگر 

نمی توانید از آن عبور کنید. این بهترین و البته مفیدترین کاری است که می توانید انجام بدهید. 

لطفا حباب نسازید
تا بوده، همین بوده است. دنیا پر از اخبار خوشایند و ناخوشایندی است که گاهی بر وفق مراد است و گاهی 
هم نه! پس سعی کنید تنها در حد شنونده معمولی بمانید و خیلی رویش تمرکز نکنید. البته که قرار نیست 
انسان بی خبر و از دنیا جامانده ای باشیم که حباب خودش را دورش کشیده و کاری به کسی ندارد اما پیگیری 
لحظه به لحظه و وقف کردن تمام ساعات شبانه روز به چنین اخباری هم می تواند هم چیزی باشد که ذره 
ذره زندگی تان  را از بین می برد. آنقدر که هیچ فرد عاقلی که زندگی اش را دوست دارد، خودش را به چنین 
اوضاع و احوالی نمی رساند. دکترموسوی، روانشناس و مشاور خانواده تاکید دارد که به نتایج رفتارتان از جمله 
چــک کردن مداوم اخبار و حرف زدن درباره آن با دیگــران فکر کنید:» هرکاری که می کنید، به عواقب و 
نتایجش فکر کنید. اگر فکر و خیال اخبار غم انگیز که به صورت ناگزیر با آن روبرو هستیم، انگیزه و انرژی تان 
برای ادامه مسیر را از شما می گیرد، بدون لحظه ای درنگ، آن را از دنیایتان حذف و یا حداقل کمرنگ کنید. 
خودتان را آنقــدر غرق در اهداف زندگی خودتان بکنید که فرصتی برای پیگیری موضوع دیگری که تاثیر 
خوبی رویتان ندارد نکنید. مثال اینکه الزم نیســت همه چیز را ببینیم. دیدن تصاویر و ویدئوهای دلخراش، 

حتی به بهبود اوضاعی که توانش را دارید هم کمکی نمی کند.«

گزارش کمیســیون عالی سوانح راه آهن درباره سانحه قطار مسافری مشهد – 
یزد منتشر شد که بر اســاس آن دو عامل مهم در وقوع این سانحه از جمله 
انســداد مسیر حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی و تخطی از سرعت 
تعیین شده از ســوی لوکوموتیوران موثر بوده است.به گزارش ایسنا، در این 
گزارش آمده اســت: »کمیسیون عالی سوانح راه آهن ضمن عرض تسلیت به 
خانواده های داغدیده و ابراز همدردی با آنان و آرزوی سالمتی برای مصدومین 
سانحه قطار مسافری مشهد - یزد تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، اعالم می دارد این 
کمیسیون از لحظه وقوع سانحه تاکنون، ضمن حضور در محل سانحه، نسبت 
به بررسی شواهد و قرائن میدانی و مستندات مربوطه از جمله مکالمات ضبط 
شــده مامورین، وقایع ثبت شده در سیستم های عالئم الکتریکی، رکوردهای 
ثبــت داده در لکوموتیو و ایســتگاه ها و  همچنین تحقیق از مامورین ذیربط 
اقدام کرده اســت.پس از برگزاری جلســات، ضمن مداقه و اعمال حساسیت 
بایســته در علل و عوامل وقوع ســانحه، گزارش اولیه ســانحه خروج از خط 
قطار مسافری در بالک عباس آباد - زیرو را به شرح ذیل منتشر می نماید:به 
منظور عملیات بهســازی و تعویض تراورس در بالک عباس آباد - ریزو )خط 
گــرم( با توجه به شــرایط ترافیکی و آب و هوای گــرم منطقه، برنامه ریزی 
گردید، انجام عملیات در طول شــب از ساعت ۰۰:۰۰ الی ۵:۰۰ صبح مطابق 
دســتورالعمل های مربوطه توسط شــرکت نگهداری خط و از محل  قرارداد 
نگهداری خط انجام گیرد. مقرر شــده بود به منظور تســهیل در امور سیر و 
حرکــت قطارها، عملیات قبول و اعزام قطارها در ایســتگاه های عباس آباد و 
ریزو با  اســتقرار متصدی ترافیک و به صــورت محلی انجام گردد و یک نفر 
متصدی ترافیک نیز برای دایر کردن ایستگاه موقت در محل عملیات بهسازی 
مســتقر شود.از ساعت ۰۰:۰۰ تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ عملیات بهسازی خط 
با تلفنگرام شــماره ۱۵۱  و ۱۵۲ سرپرست کارگاه خط با قید تقلیل سرعت 
۳۰ کیلومتر بر ســاعت برای بالک عباس آباد - ریزو و قید تقلیل سرعت ۱۵ 
کیلومتر بر ساعت در محدوده عملیات و عبور از محل تقلیل سرعت با عالمت 
مامور خط  انجام شــده است و ایستگاه موقت در کیلومتر ۴۵۰+۲۴۴ توسط 
متصدی ترافیک  دایر گردیده و مراتب تلفنگرامی به کنترل و ایســتگاههای 
طرفین مخابره گردیده است.قطار مسافری ۶۸۱۱ مشهد - یزد  که  در  ساعت 
۱۹ و ۲۰ دقیقــه تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ از مشــهد  حرکت  نموده بود  در 
ســاعت ۳ و ۲۵ دقیقــه  تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ به ایســتگاه طبس وارد و 
مطابق برنامــه، مامورین راهبر و رییس قطار تعویض و قطار با دریافت حکم 
احتیاط در ســاعت ۳ و ۳۵ دقیقه به مقصد یزد حرکت می نماید.در ساعت ۴ 

و ۲۵ دقیقه سرپرست کارگاه بهسازی خاتمه عملیات بهسازی را تلفنگراماً به 
کنترل و ایستگاه عباس آباد از طریق ایستگاه ریزو اعالم  و  با برچیده شدن 
ایســتگاه موقت، بالک فوق جهت تردد وسایط نقلیه ریلی آزاد  می گردد. در 
ســاعت ۴ و ۳۰ دقیقه اولین وسیله نقلیه ریلی با کد ۲۰۹ )لکوموتیو منفرد 
شماره ۱۶۹( از ایستگاه عباس آباد با سیستم عالئم الکتریکی به ایستگاه ریزو 
اعزام می شــود. پس از ورود لکوموتیو ۱۶۹ به ایستگاه ریزو، در ساعت ۵ و ۵ 
دقیقه قطار مسافری مشهد - یزد با اتمام فریضه نماز صبح در ایستگاه عباس 
آباد و اعالم آمادگی رئیس قطار با سیستم عالئم الکتریکی به سمت ایستگاه 
ریزو اعزام می گردد.هنگام ســیر  قطار مسافری در بالک عباس آباد - ریزو، 
سرپرست عملیات خط در محل بهسازی بدون انجام هرگونه هماهنگی قبلی 
با کنترل و ایســتگاههای طرفین و به منظــور انجام تعمیرات بیل مکانیکی 
)جای گذاری زنجیر چرخ( دستور قرار دادن بوم بیل مکانیکی در داخل خط 
را به راننده بیل مکانیکی داده و بوم  بیل مکانیکی علی رغم اشــغالی بالک 
و نزدیک شــدن  مســافری، در داخل خط  قرار می گیرد که در حین انجام 
تعمیرات بیل، قطار مسافری به منطقه تقلیل سرعت ۱۵ کیلومتر بر ساعت که 
در حکم احتیاط صادره توســط ایستگاه تشکیالتی طبس، ثبت و به رویت و 
امضای رییس قطار و  لکوموتیوران رسیده است نزدیک می شود، ضمناً محل 
مربوطه نیز به تابلوهای هشداری )۳۰ و ۱۵(   مطابق مقررات عمومی سیر و 
حرکت تجهیز بوده است.با عبور از قوس و ترانشه محل تقلیل سرعت)شعاع 
قوس ۲۰۰۰ متر( و مشاهده بیل مکانیکی در داخل خط، لکوموتیوران اقدام 
به نواختن سوت اخطار ممتد و ترمز سریع می نماید، لیکن به لحاظ نزدیک 
بودن فاصله، قسمت فوقانی لکوموتیو با بوم بیل مکانیکی که در حال چرخش 
برای خارج شدن از روی خط بوده است، برخورد و منجر به واژگون شدن بیل 
مکانیکی گردیده  و با سالن های قطار  برخورد می نماید که به دلیل سرعت 
غیرمجاز قطار و ناپایدار بودن خط در محل، ســالن های دوم و سوم و چهارم  
واژگون و ســالن های ۵ الی ۸  نیز از خط خارج و قطار پس از طی مســافت 
حدود ۲۲۰ متر از محل برخورد متوقف می گردد.بر اساس بررسی های انجام 
گرفته تاکنون، دو علت مهم در وقوع این ســانحه، انسداد مسیر حرکت قطار 
مسافری توسط بیل مکانیکی )پس از اتمام عملیات و اعالم آزادسازی مسیر 
تردد قطار از سوی سرپرست عملیات بهسازی( و همچنین تخطی از سرعت 
مقرره و تعیین شده مطابق حکم احتیاط می باشد.ضمناً شناسایی سایر علل 
و عوامل موثر در وقوع این سانحه در دست بررسی بوده که  پس از تحقیقات 

بیشتر، نتایج  متعاقباً به استحضار خواهد رسید.«

گزارش سانحه قطار مشهد - یزد منتشر شد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره ادعای 
توقیف هواپیمای متعلق بــه ایرالین ایرانی در 

آرژانتین گفت: هواپیمای توقیف شده ونزوئالیی 
است و تحت مالکیت و تابعیت ایران نیست.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوســیما، 
کاپیتان محمد محمدی بخش گفت: بر اساس 
همکاری دو طرفه میان ایران و ونزوئال، کروی 
پروازی برای آموزش به خلبانان و گروه پروازی 
ونزوئالیی حضــور داشــتند.معاون وزیر راه و 
انتســاب همکاری کروی  شهرســازی درباره 
پروازی با ســپاه پاسداران که علت توقیف آنها 

عنوان شده گفت: به هیچ وجه این خبر صحت 
ندارد.گفتنی است صبح امروز خبری مبنی بر 
توقیــف هواپیمای ماهان تحــت اجاره ونزوئال 
منتشــر شــد که در متن خبر آمده: هواپیما 
از مبدأ مکزیک در پرواز بوده اســت، و برخی 
خدمه آن با نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ایران مرتبط هستند و هنگام فرود در 
فرودگاه بوینس آیرس به قصد سوخت گیری، 
هواپیما و ویزای ۹ خدمه آن توقیف شده است.

رئیس سازمان هواپیمایی:

 هواپیمای توقیف شده تحت مالکیت ایران نیست

رئیسی در دیدار هیأت رئیسه اتاق ایران:

راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی عملیاتی شود
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا:

مونتاژ به جای خودروی ملی

شرایط دریافت وام ودیعه مسکن

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی همچنان از کیفیت خودروهای تولید داخل گالیه دارد و معتقد اســت که با 
وضعیت فعلی صنعت خودروسازی ما صرفا مونتاژ کار شده است. او به برخی اظهارات غیر کارشناسی نیز پاسخ 
داده و معتقد است که برخی از این اظهارات از سر بی اطالعی و برخی دیگر نیز از سر منافع شخصی بیان می شود.

به گزارش ایســنا، بیش از دو ســال پیش بود که سردار سید کمال هادیانفر، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
کشورمان از ضرورت ممنوعیت شماره گذاری پژو ۴۰۵ و پراید صحبت به میان آورد و با اولتیماتوم به خودروسازان 
اعالم کرد که این خودروها از سال ۱۳۹۹ به دلیل ایمنی کم دیگر شماره گذاری نخواهند شد، تصمیمی که گرچه 
با مقاومت هایی از سوی خودروسازان مواجه شد، اما در نهایت این حرف پلیس با همراهی افکارعمومی بود که به 
کرسی نشست و شماره گذاری سه مدل از پراید و سواری پژو ۴۰۵ متوقف و تولید این خودروها نیز برای همیشه 
به پایان رسید.حدود دو سال پس از این اظهارات، اما بار دیگر اظهارنظری دیگر از رییس پلیس راهور فراجا مورد 

توجه افکار عمومی قرار گرفت....

یارانه نقدی ماه بعد هم پرداخت می شود؟
 درصورت ادامه رویه فعلی مصرف

احتمال واردات بنزین
امیرعبداللهیان در گفت و گو با گوترش؛

قطعنامه آژانس شتاب زده و سیاسی است
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نگاه

 یک فوتی و شناسایی ۱۶۰ مبتال به کرونا در کشور 
طی شبانه روز گذشته

بر اســاس اعالم وزارت بهداشت، در طول ۲۴ ساعت گذشته، یک بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان 
خود را از دست داد و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به ۱۴۱ هزار و ۳۵۰ نفر رسید.به گزارش 
ایسنا، بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت،  تا دیروز ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱ و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۶۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۳ نفر از 
آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۶۸۸ نفر رسید.متاسفانه 
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست داد و مجموع جان 
باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۳۵۰ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون ۵۸ هزار و ۹۷۲ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.۳۷۲ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش 

های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
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گزیده خبر

رئیسی در دیدار هیأت رئیسه اتاق ایران:
راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی 

عملیاتی شود
رئیــس جمهور با تأکیــد بر حضور 
میدانی بخش خصوصــی در حوزه 
اقتصــاد کشــور، اظهــار داشــت: 
راهکارهای میــدان دادن به بخش 
خصوصــی و الزامــات آن احصــا و 
عملیاتی شود.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، جلســه هیأت رئیســه اتاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی ایران با حضور حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
برگزار و مهمتریــن موضوعات اقتصادی و راهکارهــا و موانع حضور میدانی 
مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشــور در این جلسه بررسی شد.رئیسی در 
دیدار اعضای هیأت رئیســه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور 
بــا تاکید بر حضــور میدانی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشــور، گفت: 
راهکارهــای میدان دادن به بخش خصوصی و الزامــات آن احصا و عملیاتی 
شــود.وی مبنای تصمیمات اقتصادی دولت را صحت و اتقان سیاســت ها و 
تصمیمــات عنوان کرد و افزود: دالیل سیاســی و مالحظات گروهی نباید در 
این تصمیمات اثرگذار بوده یا مانع اتخاذ تصمیم شــود.رئیس جمهور با بیان 
اینکه دولت از توســعه صادرات، به ویژه از ســوی بخــش خصوصی حمایت 
می کند، اظهار داشت: مشــارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه های نیمه 
تمام خواســت و برنامه دولت مردمی است و بخش خصوصی اطمینان داشته 
باشــد که برای ورود به این میدان از حمایت دولــت برخوردار خواهد بود و 
باید موانع ورود و ســرمایه گذاری بخش خصوصــی در پروژه های نیمه تمام، 
زودبازده و سودآور شناسایی و برطرف شود.رئیسی تصریح کرد: رشد اقتصاد 
کشور منوط به ســرمایه گذاری شرکت های بزرگ دولتی، نهادها و ستادهای 
عمومی غیردولتی، ســرمایه گذاران بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی 
است که البته سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه می تواند مهمترین 
نقش و بیشــترین اثرگذاری را داشته باشد.در این جلسه اعضای هیأت رئیسه 
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کشور، آمادگی خود را برای همکاری 
با دولت در ابعاد و عرصه های مختلف اعالم و از سیاســت ها و برنامه های مهم 
دولــت در زمینه اصالحات اقتصادی حمایــت کردند و اصالحات را راهکاری 
مناسب و در جهت مصلحت جامعه و کشور دانستند.اعضای هیأت رئیسه اتاق 
ایــران همچنین با تاکید بر همگامی و همراهی اتاق بازرگانی در شــکل دهی 
آینده اقتصاد کشور تصریح کردند که برای مشارکت در اتمام طرح های نیمه 
تمام و ایجــاد حداقل یک میلیون فرصت شــغلی آمادگی دارند.حاضران در 
این نشســت همچنین دیدگاه ها و انتقادات خــود را از صدور بخش نامه های 
متعدد بانک مرکزی و گمرک در حوزه صادرات و مقررات زائد فراروی بخش 

خصوصی در حوزه بازرگانی مطرح کردند.

امیرعبداللهیان در گفت و گو با گوترش؛
قطعنامه آژانس شتاب زده و سیاسی است

وزیر امــور خارجه اقــدام آمریکا 
و ســه کشــور اروپایــی در ارائه 
قطعنامه به شــورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را رفتاری 
شــتابزده و سیاســی خواند.بــه 
گزارش اقتصــاد آنالین به نقل از 
وزیر  امیرعبداللهیان  ایرنا، حسین 
امور خارجه و آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان ملل متحد درباره برخی 
تحــوالت منطقه ای و بین المللی تلفنی گفت وگــو و تبادل نظر کردند.

رییس دســتگاه دیپلماســی با ابراز حمایت از تداوم آتش بس در یمن، 
بر ضرورت رفع کامل محاصره انســانی تاکید کرد و آن را بستر مناسبی 
برای آغاز گفت وگوهای بیشتر گروه های یمنی دانست.  امیرعبداللهیان با 
اشــاره به مکالمه روز گذشته خود با همتای سوری، تداوم تجاوزات رژیم 
صهیونیستی به خاک سوریه و حمله نظامی به فرودگاه غیرنظامی دمشق 
را نقض فاحش اصول منشــور ملل متحد دانست و افزود: شرایط منطقه 
اثبات کرده است که آتش افروزی رژیم صهیونیستی علیه امنیت و ثبات 

منطقه به خودش بر خواهد گشت.

گوترش: قطعنامه اخیــر آژانس بین المللی انــرژی اتمی محتوای 
توصیه ای دارد

آنتونیو گوترش در این گفت  وگوی تلفنی بر اهمیت ادامه گفت  وگوهای وین 
تاکید کرده و دیپلماسی را بهترین مسیر حل اختالفات بین جمهوری اسالمی 
ایران و برخی دیگر از طرفهای مذاکرات برجام دانســت.دبیرکل سازمان ملل 
متحد همچنین قطعنامه اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران را 
صرفــا دارای محتوای توصیه ای خواند و بر اهمیت تداوم مذاکرات تاکید کرد.

همچنیــن وی در این گفت وگو، در خصوص بحران یمن، از تالش ها و مواضع 
ســازنده جمهوری اسالمی ایران در حمایت از تداوم آتش بس قدردانی کرد.
گوترش نشست آستانه در خصوص سوریه را بستری مناسبی برای رسیدگی 
به این بحــران و رفع دغدغه های احتمالی میان ســوریه و ترکیه دانســت. 
قطعنامه پیشــنهادی آمریکا و تروئیکای اروپا علیه ایران، چهارشنبه گذشته 
به رغم مخالفت جدی چین و روســیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس 

بین المللی انرژی اتمی، به تصویب رسید.

امیر ایرانی مطرح کرد؛
اذعان سازمان ملل متحد به اقتدار 

نیروی دریایی ارتش

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ســازمان ملل متحد در ســند 
معتبری که اخیرا منتشر شده حضور مقتدرانه نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در آب های بین المللی برای برقراری امنیت 
را تمجید کرده است.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام 
ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در آیین اســتقبال از هشــتاد و 
یکمین ناوگروه اعزامی این نیرو به آب های بین المللی که در منطقه 
یکم امامت برگزار شــد، تالش های کارکنــان اعزامی به ماموریت و 
صبر و اســتقامت خانواده های آنان را ســتود و گفت: اقتدار آفرینی 
نیروهای ارتش و خانواده های آنان مورد توجه جامعه جهانی اســت.

فرمانده نیــروی دریایی ارتش افزود: با وجود همه فشــارهایی که 
دشــمنان جمهوری اسالمی، علیه میهن عزیزمان به وجود آورده اند 
نیروی دریایی راهبردی ارتش توانســته اســت با تجهیزات به روز 
در صحنه دریاها حضور داشــته باشــد.امیر ایرانی ادامه داد: در این 
حضور مقتدرانه، هر شــناوری که در وضعیــت اضطرار قرار گیرد و 
درخواست کمک کند، نیروی دریایی راهبردی به عنوان اولین نیروی 
عمل کننده در صحنه حاضر شــده و بــرای ایجاد ایمنی و امنیت، 
عملیات می کند.وی گفت: قدرت عملیاتی یگان های نیروی دریایی 
راهبردی ارتش در آب های بین المللی به گونه ای اســت که در یک 
عملیات خنثی ســازی دزدی دریایی، تالش بر این است تا امنیت به 
نحوی برقرار شود که به هیچ کس آسیبی وارد نشود.فرمانده نیروی 
دریایی راهبردی ارتش با اشــاره به ســند معتبری که اخیراً توسط 
ســازمان ملل متحد منتشر شده اســت، تصریح کرد: در بخشی از 
این سند، به حضور مقتدرانه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در دریاها در راســتای برقراری امنیت اشاره شده و از کمک و 
همکاری حیاتی ارائه شده برای کمک به کشتی ها و اقداماتی نظیر 
تاکتیک های پیشــگیرانه و ضــد دزدی دریایی که منجر به کاهش 
تعداد حمالت دزدان دریایی گشــته تقدیر و تشکر شده است.امیر 
دریادار ایرانی تاکید کرد: حضور ما در آب های بین المللی، حضوری 
مقتدرانه است و اجازه نخواهیم داد در محدوده ای که ما حضور داریم 
کاری خــارج از قوانین امنیتی رخ دهد و در غیر این صورت، قطعاً با 

بر هم زنندگان امنیت برخورد جدی خواهیم داشت.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهوری ونزوئال و هیات همراه:

تجربه ایران و ونزوئال نشان داد تنها راه پیروزی 
برابر فشارهای آمریکا مقاومت است

تهران - ایرنا - رهبر معظم انقالب با اشاره به ایستادگی ایران و 
ونزوئال مقابل فشارهای سنگین و جنگ ترکیبی آمریکا تأکید 
کردند: تجربه موفقیت آمیز دو کشور نشان داد تنها راه مقابله با 
این فشارها مقاومت و ایستادگی است.به گزارش گروه سیاسی 
ایرنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی 
عصر )شنبه( در دیدار نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال و 
هیات همراه با اشاره به ایستادگی دو کشور ایران و ونزوئال در 
مقابل فشارهای سنگین و جنگ ترکیبی امریکا، تأکید کردند: 
تجربه موفقیت آمیز دو کشور نشان داد تنها راه مقابله با این 
فشارها مقاومت و ایستادگی است.رهبر انقالب اسالمی با اشاره 
به پیروزی دولت و ملت ونزوئال در مبارزه ای سخت با امریکا و 
جنگ ترکیبی و همه جانبه ای که بر ضد ونزوئال به راه انداخته 
شــده بود خطاب به آقای مادورو گفتند: مقاومت جنابعالی و 
ملت ونزوئال بسیار با ارزش است زیرا قدر و منزلت و لیاقت یک 
ملت و کشور و رهبران آن کشور را ارتقا می دهد و امروز قاعدتاً 
نگاه امریکا به ونزوئال متفاوت از گذشته است.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای همچنین با اشاره به پیشرفتها و ابتکارهای علمی و 
فناوری جمهوری اسالمی ایران در سالهای اخیر افزودند: این 
گام های بلند در شرایطی برداشته شده است که سنگین ترین 
و بی سابقه ترین تحریم ها و فشارها بر ملت ایران تحمیل شد 
و امریکایی ها خودشان نام آن را »فشار حداکثری« گذاشتند.

ایشان تأکید کردند: مقاومت ملت ایران باعث شکست سیاست 
فشار حداکثری شد، به گونه ای که یکی از مسئوالن برجسته 

سیاســی امریکا چندی پیش تعبیر »شکست مفتضحانه« را 
به کار بُرد.رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: نتیجه ای که 
می توان از ایستادگی و موفقیت دو ملت ایران و ونزوئال گرفت، 
این اســت که تنها راه عالج در مقابل فشــارها، ایستادگی و 
مقاومت اســت ضمن آنکه باید همکاری ها و ارتباطات میان 
جمهوری اسالمی ایران و دولت بولیواری ونزوئال بیش از پیش 

مستحکم و نزدیک شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای با استقبال 
از امضای سند همکاری ۲۰ ساله میان ایران و ونزوئال گفتند: 
الزمه همکاری های بلندمدت پیگیری توافقات و به سرانجام 
رساندن آنهاست.ایشان با اشاره به همکاری های صمیمانه ایران 
و ونزوئال، خاطرنشان کردند: دو کشور با هیچ کشوری اینگونه 
روابط نزدیک ندارند و جمهوری اسالمی ایران نشان داده است 

که در مواقع خطر، خطر می کند و دســت دوســتان خود را 
می گیرد.رهبر انقالب همچنین از مواضع ضدصهیونیســتی 
آقای مادورو تجلیل کردند و گفتند: موضع گیری های چندی 
قبل جنابعالی علیه رژیم صهیونیستی بسیار درست و شجاعانه 
بود.در این دیدار که رئیس جمهور کشورمان نیز حضور داشت، 
رئیس جمهور ونزوئال از حمایت های ایران در مبارزه ســخت 
ملت ونزوئال با امریکا قدردانی کرد و گفت: شــما در هنگامی 
که شــرایط ونزوئال بسیار ســخت بود و هیچ کشوری کمک 
نمی کــرد به یاری ما آمدید و کمک کردید تا از آن شــرایط 
خارج شــویم.رئیس جمهور ونزوئال با تشــریح شرایط سخت 
اقتصادی این کشــور در ســالهای اخیر افزود: همان طور که 
جنابعالی گفتید امریکایی ها یک جنگ تدریجی و چند بُعدی 
را علیه کشــور ما آغاز کردند ولی ما توانستیم با ایستادگی و 
اســتفاده از فرصت هایی که تحریم هــا در اختیار ما قرار داد، 
مقابله همه جانبه را با تهاجم آمریکا آغاز کنیم و اکنون شرایط 
ونزوئال بهتر از چند ســال قبل است.آقای مادورو همچنین با 
اشاره به مذاکرات خود در تهران و امضای سند همکاری افزود: 
ما در حال طراحی یک نقشــه راه دقیق برای همکاری با ایران 
در زمینه های مختلف به ویژه در بخش علم و فناوری هستیم.

رئیس جمهــور ونزوئال همچنین با تأکید بر اینکه کشــورش 
موضوع فلسطین را یک موضوع مقدس بشری می داند، گفت: 
به علت همین اعتقاد، رژیم صهیونیســتی از طریق موساد در 

حال توطئه مستمر بر ضد ونزوئال است.

گروه اســتان هاـ  سخنگوی ارشد ستادکل 
نیروهای مســلح با بیان »۲۴ساعته تمام 
تحرکات دشمنان را رصد می کنیم«، گفت: 
کوچک ترین تحــرک را بالفاصله پاســخ 
خواهیم داد.به گزارش خبرگزاری تســنیم 
از سنندج، سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل 
شــکارچی پیش ازظهر امــروز در دیدار با 
نماینده ولی فقیه در اســتان کردستان از 
سفر قریب الوقوع رئیس ستادکل نیروهای 
مسلح به اســتان خبر داد و اظهار داشت: 
سرلشــکر باقری  هرســال از چند استان 
به ویژه اســتان های مرزی کشــور بازدید 
میدانــی می کند و از نزدیک مشــکالت را 

بررســی و پیگیری خواهد کرد.وی با بیان 
اینکــه تدابیر ابالغی رهبــر معظم انقالب 
به ســتادکل نیروهای مســلح، تبدیل به 
طرح های راهبردی خواهد شد، افزود: این 
طرح ها پــس از سیاســت گذاری در قالب 
برنامه هــای مختلف بــه فرماندهان چهار 
ســازمان ارتش، ســپاه، نیروهای انتظامی 
و وزارت دفــاع ابــالغ می شــود و آنها نیز 
متناســب با شرایط اســتان ها بومی سازی 
می کنند و در دستور کار قرار خواهند داد.

سخنگوی ارشد ســتادکل نیروهای مسلح 
با تأکید بــر اینکه حضرت آقا جدا از بحث 
مرجعیت و این که ولی امر مسلمین جامعه 
و رهبر معظم انقالب اســالمی هســتند، 
فرمانــده معظم کل قــوا و این خاص کل 

نیروهای مسلح است، تصریح کرد: فرامین 
رهبری در نیروهای مسلح در کف میدان، 
پیاده سازی و اجرایی خواهد شد و در همین 
راســتا نظارت ها را از پایین ترین ســطوح 
انجام خواهیم داد.وی بــا اعالم اینکه »در 
این معاونت مأموریــت اصلی مان در حوزه 
جنگ نرم، عملیات روانی و جنگ شناختی، 
حوزه فرهنگــی، اجتماعی، فضای مجازی، 
دفاعی، خدمت رسانی  تبلیغات  رســانه ها، 
و محرومیت زدایــی اســت«، اضافه کرد: 
عالوه بر اینها، ستاد راهبردی بسیج نیز در 
ستادکل نیروهای مســلح فعالیت دارد تا 
در ســایه فعالیت و اقدامــات این حوزه ها، 
بتواند اقتــدار و عزت نظــام افزایش یابد.

ســردار شــکارچی با ذکر اینکه »در این 

معاونت درگیر جنگ و با دشــمنان دست 
به یقه هســتیم«، بیان کرد: خوشبختانه 
بــرای مقابله بــا دشــمنان هماهنگی و 
هم افزایی خوبی در حوزه ها و معاونت های 
این ســتاد وجود دارد و از دســتاوردهای 
نظام صیانــت و در حوزه تهاجمی و تولید 
محتوای هدفمند از کارشناسان متخصص، 
متعهد و تیزهوش اســتفاده می کنیم.وی 
با اعــالم اینکه »در مرکز رصد ســتادکل 
نیروهای مسلح در کمتر از ثانیه تمام دنیا و 
تحرکات دشمنان را رصد می کنیم«، اظهار 
کرد: برآورد اطالعاتــی کامل از حوزه های 
مختلف داریم و اگر جریانی بخواهد مشکلی 
ایجاد کند، بالفاصله ورود و پاسخ خواهیم 
داد.ســخنگوی ارشد ســتادکل نیروهای 
مسلح در بخشــی دیگر از سخنان خود با 
اشــاره به لبیک این ســتاد به فرمان رهبر 
معظم انقالب مبنی بــر برگزاری رزمایش 
کمک های مؤمنانــه در دوران اخیر کرونا 
گفت: ســازمان بســیج در ســال گذشته 
۲1هزار میلیــارد تومان کمک های مردمی 

جمع آوری و بین فقرا توزیع کردند.

سخنگوی نیروهای مسلح :

کوچکترین تحرک را بالفاصله 
پاسخ خواهیم داد

رئیس مجلس شورای اسالمی 
ایران  علیه  قطعنامه  تصویب 
آژانس  حــکام  شــورای  در 
بین المللی را اقدامی خصمانه 
دانست و گفت: این اقدام آژانس به سود مذاکرات جاری دیپلماتیک 
نخواهد بود.به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسالمی صبح دیروز )یکشنبه ۲۲ خردادماه( در جلسه علنی 
مجلس با اشاره به اتفاقات تلخ اخیر در کشور و جان باختن شماری 
از هموطنانمــان گفت: جان باختن شــماری از هموطنان در حادثه 
قطار مســافربری از مشــهد به یزد را به خانواده آنها تسلیت عرض 
کرده و از خداوند متعال برای درگذشــتگان رحمت و مغفرت و برای 

مصدومین و مضروبین این حادثه، شفای عاجل مسئلت دارم. ضروری 
اســت کمیسیون محترم عمران به بررسی عوامل و علل وقوع حادثه 
و رسیدگی به مقصران، گزارش های کارشناسی خود را در سریع ترین 
زمان ممکن به نمایندگان ملت ارائه کند.وی افزود: همچنین وظیفه 
خود می دانم تشــکر وافر و عمیق خود و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی را از برگزاری دیدار حضوری و صمیمانه با رهبر معظم انقالب 
و نظــر لطــف و رهنمودهای حکیمانه ایشــان را اعالم کنم. مجدد 
تصریح می کنم این حمایت ها نه تنها سبب نادیده گرفتن نقاط ضعف 
و اشــکاالت ما نمی شــود بلکه باور داریم که بار مسئولیت مان را در 
خدمت به مردم ســنگین تر و عزممان را برای تالش بیشتر راسخ تر 
می کند.رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: تأکید مجدد رهبر 

معظم انقالب روی عنوان »مجلس انقالبی« سرمایه بزرگ مسئولیت 
آور برای نمایندگان مجلس یازدهم است و تبیین اصول انقالبی ماندن 
توسط ایشان، منشور مجلس انقالبی محسوب می شود.قالیباف تصریح 
کرد: رهبر انقالب در میانه جنگ های شناختی که هدف آن ناکارآمد 
نشــان دادن مجلس یازدهم به عنوان یکی از ارکان مدیریتی کشور 
است با اشــاره به اقدامات ارزشمند اخیر، مدال افتخار انقالبی بودن 
را به این مجلس اعطا کردند. سرمایه ای گران سنگ برای خدمت به 
مردم است. ایشان پس از تثبیت این عنوان در منشور انقالبی، اصول 
حاکم بــر رفتار و عملکرد نمایندگان برای انقالبی ماندن را تبیین و 
نقشه راه دو ســال پیش روی مجلس را ترسیم کردند.وی گفت: ما 
نمایندگان مجلس یازدهم شــکر نعمت این منشور راهگشا را عمل 

به آن می دانیم و متعهد هســتیم تمام سعی و تالش فردی و جمعی 
خــود را برای پای بندی به این اصــول و اجرایی کردن توصیه ها به 
کار ببندیم.رئیس مجلس شــورای اسالمی اضافه کرد: از همه مردم 
خصوصاً جوانان مؤمن و انقالبی می خواهم منشور مجلس انقالبی را 
شــاخص اصلی سنجش عملکرد مجلس و نمایندگان خود قرار داده 
و با تذکرها و مطالبات دلســوزانه و کارشناسی به ما کمک کنند تا 
در ریل تعیین شــده در این منشور باقی بمانیم و در حوزه اختیارات 
و ظرفیت هــای مجلس به مردم بیش از پیش خدمت کنیم.قالیباف 
تاکید کرد: همچنین الزم اســت به بیانات حکیمانه رهبر انقالب در 
سالگرد رحلت امام خمینی )ره( اشاره کنم. سنت هر ساله رهبری این 
بوده که مکتب و خط امام )ره( را از زوایای مختلف برای مردم به ویژه 
جوانانی که امام را ندیده اند، تشریح کنند تا هم از ضرورت روزافزون 
شناخت دقیق ابعاد شخصیتی امام راحل غفلت نشود و هم سدی در 
برابر تحریف و تخریب مکتب امام )ره( ایجاد شود.وی گفت: معنویت، 
عقالنیت و عدالت، ســه ضلع اصلی این مکتب بوده که امام راحل با 

شناخت درست اسالم و آشنایی نزدیک با مردم، آنها را ماده حرکت 
انقالبی خود قرار دادند.رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: امروز 
ملت ما با اقتدا به الگوی امام بزرگوار، قیام خود که از 1۵ خرداد 1۳۴۲ 
آغاز کرده و برای تحقق آن هزینه داده است را در پرتو راهنمایی های 
رهبر انقالب ادامه خواهد داد.قالیباف گفت: در همین راستا، وظیفه 
حتمی دیگر که به خصوص در مجلس فرصت و زمینه پرداختن به آن 
فراهم است، جلوگیری از بن بست نمایی نسبت به اوضاع کشور است 
که منجر به یأس مردم خواهد شد.وی تصریح کرد: ما در مکتب امام 
خمینی عظیم آموخته ایم تنها یأس مشروع و مطلوب، مأیوس شدن 
از کمک ابرقدرت ها اســت. باید روی پای خودمان بایستیم تا به بن 
بســت نرسیم؛ برای این کار به هویت خود و ایمان رشید مردم ایران 
تکیه داریم.رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه الزم به ذکر 
است تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی 
را اقدامی خصمانه و غیرســازنده می دانیم که به معنای تأثیرپذیری 

مستقیم آژانس هسته ای از محافل صهیونیستی است

قالیباف در صحن مجلس:

قطعنامه شورای حکام به سود مذاکرات وین نخواهد بود
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گزیده خبر

هیچ ممنوعیتی برای تولیدات ما وجود ندارد
دشمنان پشت کمپین تحریم کاالهای ایرانی 

در عراق 
عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: در عراق برخی جریان های ضد ایرانی سعودی 
و مضافا رژیم جنایتکار اســرائیل که از فعالیت شرکت های ایرانی در این کشور 
ناراضی هســتند مبالغ هنگفتی را صرف این کمپین ها می کنند. در حال حاضر 
این کمپین ها فعالیت های چشمگیری ندارند. در واقع شکل گیری این کمپین ها 
به شکل موجی است و مدتی بعد از مدتی از بین می رود.علی شریعتی در گفت 
وگو با ایلنا درباره مشکالت صادرات محصوالت ایرانی به عراق اظهار کرد: عراق 
مقصد دوم صادراتی کشــور است. کشــور عراق گاها یک سری ممنوعیت های 
ســطحی برای فروش محصوالت تولیدی خود اعمــال می کند اما به طور کلی 
ممنوعیت واردات محصوالت ایرانی در این کشور وجود ندارد.وی درباره کمپین  
عــدم خرید کاالهای ایرانی و ترک گفت: بحث کمپین های عدم خرید در عراق 
از جنگ های داخلی و مرزی ترکیه آغاز شد. کردهای عراق در اقلیم قهوه ترک 
را ممنوع کردند و کمپین عدم خرید اجناس ترک در این کشور اجرا شد. ما نیز 
در این کشور موافقان و منافقانی داریم، دو سال پیش در این کشور کمپینی به 
نام »نخر تا بگندد« علیه یکی از شرکت های محصوالت لبنی مشهور ایرانی اتفاق 
افتاد.این عضو اتاق بازرگانی افزود: در عراق  برخی جریان های ضد ایرانی سعودی 
و مضافا رژیم جنایتکار اســرائیل که از فعالیت شرکت های ایرانی در این کشور 
ناراضی هســتند مبالغ هنگفتی را صرف این کمپین ها می کنند. در حال حاضر 
این کمپین ها فعالیت های چشمگیری ندارند. در واقع شکل گیری این کمپین ها 
به شــکل موجی است و مدتی بعد از مدتی از بین می رود.شریعتی تصریح کرد: 
ممکن است در برخی از مناطق این کشور حساسیت هایی بر روی کاالهای ایرانی 
وجود داشــته باشد. البته شایان ذکر است که این حساسیت ها از گذشته وجود 
داشــته و حتی در آینده نیز شــاهد آن خواهیم بود اما باید گفت که در حجم 
کلی بازار مشکلی وجود ندارد. هر کشوری مخالفان و موافقان خود را دارد گفته 
می شــود که تجارت از سیاست جدا است اما در بعضی موارد این دو با یکدیگر 
ادغام می شــوند و فراز و فرودهایی اتفاق می افتد.عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان 
کرد: موج های تخریبی که در این کشــور علیه محصوالت ایرانی ایجاد می شود 
در رفت و آمد است اما در حال حاضر موجی وجود ندارد که باعث ایجاد مشکل 
شود. عراق بزرگترین بازار هدف صادراتی کاالی مصرفی کشور است و دشمنان 
ما در این کشــور در کمین خراب کردن بازار نشســته اند اما ما باید با کیفیت و 

عرضه خوب و شرایط منصفانه این کمپین ها را خنثی کنیم.

 چرا حق مسکن کارگران
 ۶۵۰ هزار تومان نشد؟

در حالی که شــورای عالی کار مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران برای سال 
۱۴۰۱ را ۶۵۰ هــزار تومان تصویب و پیشــنهاد کرده بود، هیات وزیران این 
رقم را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.به گزارش ایســنا، شورای عالی کار ۱۹ 
اســفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما 
این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی 
وزیر کار به هیأت دولت ارســال شــد.در حالی که جامعه کارگری در انتظار 
تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار 
را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین 
کرد.حمید حاج اســماعیلی - کارشناس حوزه کار - در گفت وگو با ایسنا در 
ارزیابی دلیل تغییر مصوبه حق مسکن کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: این 
کار به لحاظ حقوقی صحیح نیست و اگر قرار بود این مبلغ تغییر کند یا کاهش 
یابد یا هرگونه اعتراض، بازنگری و تفسیری در مصوبه شورای عالی کار اتفاق 
بیفتد باید به خود شــورای عالی کار برگشت داده می شد تا دوباره با حضور 
نماینــدگان دولت، کارگر و کارفرما مورد بازنگری قرار گیرد.وی ادامه داد: در 
رویه های گذشــته مداخله دولت در تغییر مصوبه شورای عالی کار به لحاظ 
قانونی سابقه نداشته است. نمایندگان دولت می توانستند در زمان بررسی و 
ارزیابــی و تصویب، این نظرات را اعمال و پافشــاری کنند و اجازه ندهند که 
مصوبه افزایش سایر سطوح باالتر اتفاق بیفتد یا حق مسکن به مبلغ پایین تر 
تصویب شود چرا بعد از تصویب و علیرغم اینکه وزیر کار به عنوان عضو ارشد 
دولت و رئیس شــورای عالی کار در جلسات حضور داشته، چنین مصوبه ای 
را دچار تغییر می کنیم؟این فعال کارگری تصریح کرد: مصوبات شورای عالی 
کار غیر قابل تغییر اســت و شورای عالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد و 
افزایش ســایر سطوح مزدی هم برای کارگران و هم برای بازنشستگان تامین 
اجتماعی است لذا این اقدام یک جانبه را به نفع بازار کار نمی دانم و معتقدم 
نباید بدعتی جدید در مصوبات شــورای عالی کار ایجاد کنیم.حاج اسماعیلی 
در ادامه به بیان دلیل کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران پرداخت 
و گفت: اعتقاد من این است که این تغییر که به لحاظ قانونی صحیح نبود، در 
توجیه مداخله صورت گرفته در خصوص سایر سطوح مزدی مستمری بگیران 
و بازنشســتگان تامین اجتماعی بوده است تا اینطور عنوان شود همانطور که 
مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق بازنشستگان تغییر کرد، حق مسکن 
کارگران نیز قابل تغییر و مداخله است و این حق وجود دارد که مورد ارزیابی 
و بررسی مجدد در هیات دولت واقع شود.این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه 
فرایند تعیین دستمزد بر اســاس چانه زنی در شورای عالی کار و با موافقت 
کارفرمایان و کارگران و دولت صورت گرفته اســت، اظهار کرد:حق مســکن 
بخشی از دستمزد کارگران است و وزیر کار به عنوان نماینده دولت در جلسه 
تعیین دستمزد و حق مسکن حضور داشته است لذا معتقدم شورای عالی کار 
یک نهاد قانونی و مهم است و نباید جایگاه و شأن آن را دچار خدشه وتزلزل 

کنیم و سه جانبه گرایی را زیر سوال ببریم. 

جبران قدرت خرید مصرف کننده با کاالبرگ یا یارانه نقدی؟
 از اوایل ســال ۹۷ با تولد دالر ۴۲۰۰ تومانی، سیاست گذار قصد 
داشت با نرخ گذاری دستوری برای دالر، قیمت کاالهای مصرفی 
برای مردم را مدیریت کند و از افزایش قیمت ها جلوگیری کند. 
امــا به مرور با تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کاالهای 
اساســی، این هدف دولت محقق نشد و اقتصاد با تورم بیشتنری 
مواجه شد.به گزارش خبرنگار ایِبنا؛ در حالی که قرار بود سیاست 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، معیشــت مردم را بهبود ببخشد، با هدررفت و 
تضعیف منابع ارزی حاصل از اعطــای ارز ۴۲۰۰ تومانی، موتور 
رشــد فزاینده تورم سریع تر شد و سیاست حمایتی با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و اعطای یارانه به کاال، تورم را تشــدید و ســفره مردم را 
کوچک تر از قبل کرد. اســتقراض از بانک مرکــزی و خرید ارز 
بــازار آزاد برای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در ســال ۱۳۹۹ نیز از 
مــوارد دیگری بود که تورم اقتصاد ایران را به رقم بی ســابقه ۵۰ 
درصد رســاند. این در حالی بود که به گفته فعاالن و کارشناسان 
اقتصادی، منشا همه این معضالت نیز به سیستم معیوب حمایت 
از مصرف کننده برمی گشت، زیرا برای حمایت از مصرف کننده، به 
جای یارانه مســتقیم به مصرف کننده، یارانه به کاال و به ابتدای 
زنجیره پرداخت می شد و در نتیجه در هر نقطه از زنجیره توزیع، 
امکان قاچاق یا انحراف وجود داشت.این رویه معیوب تداوم داشت 
تا در نهایت در دولت سیزدهم شاهد حذف این نوع سیاست ارزی 
باشیم و در عوض دولت بر »مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه 
ها« متمرکز شد. اقدامی که به گواه کارشناسان اقتصادی، گامی 
مهم برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشــورمان و تقویت 
قدرت خرید دهک های کم درآمد جامعه است.اما در این میان، 
راهکار جایگزین برای حمایت از معیشــت مردم از مسائل مهمی 
بود که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز به آن توجه شد. به گونه ای که 
در متن قانون بودجه امسال بیان شده است: »به دولت اجازه داده 
می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف 
تبصــره ۱۴ این قانون را از طریق تامیــن منابع مابه التفاوت ارز 
ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی 
پزشــکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصــد دارد کاالیی را از 
ســبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبال ترتیبات قانونی جبران 
زیــان مصرف کننده برای کاالهای اساســی را از طرق کاالبرگ 
الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین 
مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کاالها 
و خدمات را به نرخ پایان شــهریور ۱۴۰۰ و سقف سهمیه تعیین 
شــده تهیه کنند«بنابراین دولت سیزدهم با گذشت کمتر از دو 
ماه از ســال جدید، خبر از برنامه خود برای اصالح نظام پرداخت 
یارانه هــا با اجرای طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها 
داد. برنامــه ای که در ابتدا قرار شــد تا یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ 
هزار تومانی به دهک های اول تا نهم جامعه به تناســب وضعیت 
درآمدی افراد پرداخت شــود و امکان برداشــت آن نیز بر اساس 
زمان بندی ماهانه مرتبط با یارانه واریزی اعالم شد.در این میان، 
رئیس جمهور نیز تاکید داشت: »تا زمانی که زیرساخت های فنی 
برای کاال برگ الکترونیک آماده شــود که احتماال یک یا دو ماه 
باشد، کمک معیشتی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و هر 
وقت کاال برگ الکترونیک آماده شد، تناسب میزانی که به عنوان 
کمک معیشتی پرداخت می شود، کاماًل با مردم در میان گذاشته 

خواهد شد.«

اما سوالی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح است؛
بهترین راهکار حمایتی برای جبران زیان مصرف کننده 
با اصالح سیاســت ارز ترجیحی چیست؟ یارانه نقدی یا 

کاالبرگ الکترونیک؟
برخی از کارشناســان اقتصادی با اشاره به تجربه یارانه نقدی ۴۵ 

هزار تومانی در دولت احمدی نژاد و عدم تغییر نرخ آن در ســال 
های اخیر معتقدند چنانچه دولــت بخواهد روند پرداخت یارانه 
نقــدی را در پیش بگیرد، به دلیل اینکــه بودجه در نظر گرفته 
شده برای این طرح، شناور نبوده و ثابت است، در نتیجه عاقبت 
یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومای نیز همچون یارانه ۴۵ هزار 
تومانی دولت های قبل، بی ارزش خواهد شــد و عمال تاثیری در 
بهبود معیشت و قدرت اقتصادی مردم نخواهد داشت. این گروه 
با دفاع از تخصیص کاالبرگ تاکیــد دارند: در صورتی که دولت 
بتواند زیرســاخت مناسب و فراگیر در سطح کشور برای استفاده 
از کاالبرگ را فراهم کند، می توان حداقل نیازهای مصرفی مردم 
همچون گوشــت و مرغ و روغــن و ... را تامین کرد.اما در طرف 
مقابل، گروهی از کارشناســان اقتصادی با اشــاره به معایب ارائه 
کاالبرگ، بر ضرورت پرداخت یارانه نقدی تاکید دارند. به باور این 
عده، تجربه تلخ گذشــته در استفاده از کوپن نشان می دهد که 
نباید دوباره این مسیر اشتباه را در اقتصاد اجرا کنیم.در این باره، 
عطا بهرامی؛ اقتصاددان و کارشــناس مسائل اقتصادی در گفتگو 
با ایِبنا  اظهار داشــت: »به دالیل بســیار زیادی می توان اثبات 
کرد که اصال نباید به ســمت کوپن و کاالبرگ حرکت کرد؛ زیرا 
ما یک زمانی کوپن داشــتیم و بعد به سمت یارانه نقدی رفتیم. 
این در حالی اســت که خروجی نظــام کوپنی در دهه ۶۰ و ۷۰ 
ایــن بود که ما به قصد عدالت ایــن کار را انجام دادیم تا حداقل 
خرید ضروری مردم تامین شود اما نتیجه این گونه بود که ضریب 
جینــی به ۰.۴۱، ۰.۴۲ و حتی به ۰.۴۳  هم رســید که عمال در 
آمارهای برابری اجتماعی خودش را نشــان نمی داد. اما در سال 
۸۹ یارانه نقدی مســتقیم ۴۵۵۰۰ تومان معادل حدود ۴۵ دالر 
پرداخت شد و خروجی آن کاهش ضریب جینی بود و از ۰.۴۲ و 
۰.۴۳ به  ۰.۳۶ رسید که رکورد کاهش نابرابری در کل دنیا بود.

بهرامی ادامه داد: بنابراین این تجربه را داریم و زیرساخت آن نیز 
در دسترس است. نکته بعدی موضوع انتخاب مصرف کننده است. 
ما می خواهیم تشخیص دهیم که مثال کاالهای اساسی این موارد 
مشــخص است. خب این تشــخیص نیاز به یک جلسه دارد که 
مشخص کند که مثال مرغ، تخم مرغ و ... کاالی اساسی باشد. این 
در حالی است که می دانیم که خیلی از افراد در جامعه، به عنوان 
مثال، مرغ و تخم مرغ به دالیلی استفاده نمی کنند و یا بسیاری 
از مردم در روستاها، از تخم مرغ و مرغ تولیدی خودشان استفاده 

می کنند. بنابراین با نظام کوپن و کاالبرگ انتخاب مصرف کننده 
را مخدوش خواهیم کرد. از سوی دیگر زیرساخت آن نیز پیچیده 
است و متاسفانه با فســاد و خطا همراه است و سودی ندارد.این 
اقتصاددان افزود: همچنین باید یادآور شد که در کل دنیا پرداخت 
مستقیم انجام می دهند، مثال دولت انگلیس به هر خانواده ۴۰۰ 
پوند بابت یارانه انرژی پرداخت می کند. این در حالی اســت که 
ما در کشــورمان قیمت بنزین را دستکاری می کنیم و به قیمت 
کمتر از ۸ ســنت  می دهیم و می گوییم هرچقدر بیشتر مصرف 
کنید، بیشتر پول بدهید؛ در نتیجه عکس هدف گذاری اولیه و بر 
ضد عدالت عمل می کنیم. وی تاکید کرد: یارانه نقدی مستقیم 
کامال عادالنه، شــفاف و قابل رهگیری است و فرصت انتخاب را  
به مصرف کننده می دهد تا مدیریت معیشتش را خودش انجام 

دهد.«

بهترین سیاست جبرانی، پرداخت یارانه نقدی است
علی ســعدوندی؛ اقتصاددان و کارشناس مســائل اقتصادی نیز 
در گفتگو بــا ایِبنا درباره تصمیم جدیــد دولت مبنی بر حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی و شــیوه جایگزینی بــرای آن اظهار کرد: »هر 
سیاست اقتصادی اگر به درست اجرا نشود می تواند مخرب باشد و 
نتیجه عکس دهد مخصوصا زمانی که بخواهیم جراحی اقتصادی 
داشته باشیم. به عنوان نمونه توصیه می شود که جراحی قلب یا 
مغز که بسیار حســاس هستند انجام شود که تشخیص درستی 
اســت اما از ســوی دیگر نیاز به متخصص داریم تا جراحی را به 
درســتی انجام دهد. حاال سوالی که مطرح می شود این است که 
متخصص جراحی اقتصاد در کشــور ما چه کسی یا چه کسانی 
هستند؟ وی با تاکید براینکه بهترین سیاست جبرانی، پرداخت 
نقدی اســت، گفت: در اینکه ارز ۴۲۰۰ باید حذف می شــد و از 
ابتدا بســیار مخرب بوده و ۷۰ میلیارد دالر از منابع ارزی کشور 
را هم به هدر داده و به خارج منتقل کرده اســت، شکی نیست. 
بدترین سیاست ممکن در زمان تحریم سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی 
بود که منابع ارزی کشــور را تخلیه کــرد و منابع بزرگ رانتی را 
در اختیــار افراد خاص قرار داد و اینها موجب سوبســید دادن و 
فرار سرمایه به سمت کانادا و آمریکا شد.سعدوندی تصریح کرد: 
باید به این نکته دقت داشته باشیم که اگر جراحی درست انجام 
نشــود، بیمار می میرد و این در حالی است که اقتصاد ما ممکن 

است کد بخورد )اصطالح پزشکی برای افرادی که فوت می شوند(. 
حذف ارز ترجیحی باید در ماه های آبان و آذر ســال گذشته که 
جو مثبت در جامعه شکل گرفته و دولت جدید با امیدهای جدید 
روی کار آمــده بود و مذاکرات برجام ادامه داشــت و نرخ ارز هم 
نزولی بود، انجام می شد نه در اردیبهشت ماهی که شاهد جهش 
نــرخ ارز بودیم و قیمت برخی کاالها بــه دلیل جنگ اوکراین و 
سیاســت های انبســاطی در بازار جهانی به شدت افزایش یافته 
اســت.این اقتصاددان گفت: در نتیجه زمان سنجی و زمان بندی 
این نوع سیاست ها بسیار مهم است که اگر به درستی انجام نشود 
مشکالتی ایجاد خواهد کرد. اســاس قیمت ها و زندگی مردم و 
بودجه ریزی دولت و شــرکت ها و خانوارها براساس قیمت های 
ســابق شکل گرفته است بنابراین حتما باید سیاست جبرانی در 
نظر داشت که پرداخت به شکل نقدی باشد؛ اما پرداخت یکسان 

مستقیم برای همه افراد جامعه.«

راهکار حمایتی چه باشد؟
بنابراین همان طور که بیان شد دو راهکار یارانه نقدی و کاالبرگ 
در حال حاضر روی میز سیاســت گذار است تا یکی از آن ها را 
برای جبران زیان مصرف کننده انتخاب کند. هرچند تا به امروز 
دولت به دلیل فراهم نشــدن زیرســاخت مناسب برای استفاده 
از کاالبرگ، ترجیح داده اســت تا همچنــان ارائه یارانه نقدی را 
در دســتور کار قرار دهد. اما آنچه مشخص است اگر قرار باشد 
کاالبرگ راهکار حمایتی دولت برای تقویت قدرت خرید مردم در 
نظر گرفته شود، مزایا و معایب آن نیز بایستی به طور دقیق مورد 
بررسی قرار گیرد.به گونه ای که به گفته کارشناسان اقتصادی، 
کاالبرگ بســتری است که اوال انتخاب مصرف کننده را محدود 
می کند و از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای یک کاالهای مصرفی 
تعیین شــده را افزایش می دهد. به عنوان مثال، برخی از مردم 
تمایلی به استفاده از گوشت در سبد غذایی خود ندارند، اما قرار 
دادن گوشت در سبد کاالبرگ، تقاضا برای عرضه گوشت و مرغ 
را افزایش می دهد در صورتیکه اگر محدودیت کاالیی در ســبد 
کاالبرگ نباشــد، مسلما به دلیل اینکه برخی از مردم تمایلی به 
استفاده از گوشــت و مرغ ندارند، شاهد کاهش تقاضا برای این 
کاالی مصرفــی خواهیم بود و در نتیجــه در هزینه های دولت 
نیز صرفه جویی می شــود.از ســوی دیگر، به نظر می رسد در 
صورتی که یارانه نقدی به خانوار پرداخت شــود، دست مصرف 
کننده برای انتخاب کاالی مصرفی و یا هزینه کرد یارانه نقدی، 
باز خواهد بــود و اثرگذاری بهتری در معیشــت خانوار خواهد 
داشت. هرچند نباید از این نکته نیز چشم پوشی کرد که دولت 
بایستی در بودجه ساالنه، بر افزایش مبلغ پرداختی یارانه نقدی 
متمرکز باشــد تا تجربه تلخ از بین رفتــن ارزش یارانه ۴۵ هزار 
تومانی تکرار نشــود.نقیب عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره 
معتقد اســت: »اگر یارانه درست و کنترل شده به دست مصرف 
کننده برسد و دست او را در خرید کاال محدود نکند و به سمت 
اســتفاده از یک برند خاص سوق ندهد، اقدام سودمندی خواهد 
بود، اما در صورتی که مصرف کننده را به یک برند خاص ســوق 
دهد، باعث آسیب به تولید کننده ها خواهد شد و سلیقه و گرایش 
انســان محدود و به اجبار تغییر پیدا خواهد کرد.این عضو اتاق 
بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه باید سیاست ها به گونه ای باشد 
کــه از تولید کننده داخلی حمایت شــود، افزود: دولت فقط در 
زمان های بحرانی باید کنترل قیمت را دست بگیرد و در شرایط 
عادی دست تولید کننده را برای قیمت گذاری باز بگذارد و اجازه 
دهــد که عرضه و تقاضا قیمت را در بازار تعیین کند و رقابت بر 
اساس کیفیت کاال باشد. این موارد باعث رشد صنعت و کشاورزی 

و تولید کشور می شوند.«

عضو هیات رییســه مجلس شــورای اسالمی 
گفت: زیرســاخت های بانک مرکزی برای ارائه 
خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کاال برگ 
فراهم نیســت فعال پرداخت یارانه نقدی ادامه 
پیدا می کند، احتماال بعد از شهریور ماه تکلیف 
این موضوع روشن می شــود.به گزارش ایرنا، 
احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه مجلس 
در مصوبه ای به دولت اختیار داد که نسبت به 
اصالح ارز ترجیحی اقدام کند، اظهار داشــت: 
مجلس سه سال پیش اصالح ارز ترجیحی را با 
دولت قبل مطرح کرد و اعالم کرد که با جاده 
ارز ترجیحــی هیچ گاه به جایی نمی رســیم و 
مسیرمان به ناکجا آباد است.نماینده مردم قم 
در مجلس شورای اســالمی افزود: دولت قبل 
برای حذف این فساد اهتمامی نداشت و اراده ای 
را به خرج نداد اگر آن زمان این اتفاق می افتد 
بسیاری از مشکالت حل می شد   آن زمان ارز 
آزاد ۱۰ هزار تومان بود نســبت به ارز ۴۲۰۰ 

تومان، اختالف قیمت کمتری داشت لذا شیب 
افزایش قیمت ها کمتر بود.امیرآبادی با تاکید بر 
اینکه دولت چــاره ای غیر اصالح ارز ترجیحی 
نداشت، گفت:دولت برای تخصیص ار ترجیحی 
به ورادات تقریبا با ارز نیمایی که حدود ۲۴ هزار 
تومان بــود، ۲۰ هزار تومان بابت هر یک دالر، 
اسکناس چاپ می کرد، این اقدام دولت موجب 
افزایش شدید پایه پولی شد.دولت با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی گندم وارد می کرد، یکسری هم گندم را 
تبدیل به ماکارونی می کردند، ماکارونی دوباره 
صادر می شــد و ارز ۲۳ هزار تومانی به دولت 
می فروختند. از طرف دیگــر دانه های روغنی 
می آورند روغن مایع را از اینجا به کشــورهای 
همســایه صادر می کردند و قصه ادامه داشت.

وی بیان کرد: بحث قاچاق بخشــی از آن بود 

اما بخش عمده این بود که این مسیر، مسیری 
نبود که بتوان تا انتها ادامه داد، ۲۰ میلیارد دالر 
ضرب در ۲۰ هزار تومان، حدود  ۴۰۰۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان باید هرسال مابه التفاوت پول ارز 
را بایــد بانک مرکزی اســکناس چاپ می کرد 

و این اقــدام دولت حجــم نقدینگی را حدود 
۲۴۰- ۲۵۰ هــزار هزار میلیارد تومان افزایش 
داد که قابل قبول نبــود. دولت چاره ای غیر از 
این نداشــت که دیگر این مسیر را ادامه ندهد.

امیرآبادی گفت: این افراد سودجو شرکت ها یا 

افرادی هستند که قیمت ها را بدون اجازه دولت 
افزایش می دهند یــا احتکار می کنند و در هر 
جایی که هســتند باید با آنها برخورد شود.وی 
افزود: تعزیرات باید بــا این افراد برخورد کند، 
وزرای دادگســتری، صمت و جهاد کشاورزی 
در کنترل بازار مسئولیت دارند. امروز هم یکی 
از مباحث جلســه غیرعلنی همین مساله بود.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی 
تصریح کرد: براســاس قانون بودجه دولت باید 
قیمت ها را بر اساس سهمی که تعیین می کند 
قیمت شــهریور ۱۴۰۰ باشد و مابه التفاوت آن 
را هم بر اســاس کاالبرگ پرداخت کند و این 
مصوبه مجلــس اســت.امیرآبادی اظهار کرد: 
زیرساخت های بانک مرکزی برای ارائه خدمات 
کارت الکترونیکی به عنــوان کاال برگ فراهم 
نیســت فعال پرداخت یارانه نقــدی ادامه پیدا 
می کند، احتماال بعد از شهریور ماه تکلیف این 

موضوع روشن می شود.

یارانه نقدی ماه بعد هم پرداخت می شود؟

سرپرســت دفتر شرکت ها و اماده ســازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: قرار است حداکثر ۲۵ درصد وجوه حاصل از پذیره نویسی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس برای 
بازپرداخت بدهی های دو باشگاه مورد استفاده قرار گیرد.حسین امیررحیمی در گفت و گو با ایسنا، از ارسال تاییدیه حسابرسی باشگاه استقالل در روز گذشته خبر داد و افزود: با توجه به 
اینکه روز گذشته تاییدیه سازمان حسابرسی به بورس ارسال شد، نماد باشگاه استقالل آماده بازگشایی است و درمورد زمان بازگشایی سازمان فرابورس تصمیم خواهد گرفت. ممکن است 
این اتفاق در هفته جاری رخ دهد.وی درمورد باشگاه پرسپولیس نیز توضیح داد: تدوین صورت مالی پرسپولیس با یک مشکل رو به رو بود که حل شد و اکنون این صورت مالی در اختیار 
سازمان حسابرسی قرار دارد که اگر این سازمان تا ۱۰ روز دیگر تایید دهند نماد باشگاه قابل بازگشایی می شود.سرپرست دفتر شرکت ها و اماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی 
درمورد مشکل مذکور توضیح داد: مشکل عدم قبول درامدهای اسپانسری باشگاه پرسپولیس یا همان عدم شناسایی کامل درامدهای باشگاه بوده است. اگر این درامدها ثبت نمیشد باشگاه زیان ده نشان میداد درحالی که 
باشگاه سال گذشته سودده بود. با توجه به پیگیری ها و بررسی های انجام شده این موضوع قابل حل است و پرسپولیس میتواند درامدها را به صورت کامل و صحیح در صورت های مالی شش ماهه منعکس کند.امیررحیمی 
در ادامه با اشاره به تشکیل کارگروهی برای نظارت بر نحوه هزینه منابع حاصل از پذیره نویسی گفت: این کارگروه تشکیل شده است و اعضای آن رئیس نماینده ای ازخصوصی سازی، معاون وزیر ورزش و جوانان و مدیرعامل 
هر باشگاه هستند. درواقع یک کارگروه جدا برای پرسپولیس و یک کارگروه نیز برای استقالل تشکیل شده است. برای هرکدام از باشگاه ها نیز یک جلسه تشکیل شده است و در این جلسه ۱۰ درصد برای بازارگردانی نماد 
و حداکثر ۲۵ درصد برای بازپرداخت بدهی های دو باشگاه در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: به عبارت دیگر کال ۳۵ درصد از منابع حاصل از پذیره نویسی طرف بازارگردانی و بازپرداخت بدیه ها می شود. درمورد باقی 
مانده منابع نیز باید کمیته سرمایه گذاری طرح های سرمایه گذاری را بررسی و تصمیم بگیرد که منابع کجا هزینه شود.بر اساس این گزارش،   فرایند پذیره نویسی سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در ۲۸ اسفندماه 

سال گذشته به پایان رسید که باعث شد ۳۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عاید باشگاه پرسپولیس و ۳۵۹ میلیارد تومان نیز عاید باشگاه استقالل شود.

پلیس امنیت اقتصادی از دستگیری ۳۱ نفر از سرشاخه های معامالت فردایی ارز و 
طال خبر داد.به گزارش ایِبنا، سردار بهرامی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی ضمن 
هشــدار  به فعاالن بازار فردایی طال و ارز گفت:  ۳۱ نفر از سرشاخه های معامالت 

فردایی دســتگیر و تعدادی از عناصر فعال در این بازار نیز شناسایی شدند.سردار بهرامی خاطرنشان کرد: در چند روز 
گذشته شاهد نوسانات بازار ارز و طال بودیم که بررسی ها مشخص کرد عده ای سودجو با راه انداختن معامالت غیرقانونی 
معامالت فردایی اقدام به افزایش صوری ارز می کنند.وی افزود: با همکاری بانک مرکزی، این افراد شناســایی و ۳۱ تن 
از آنها دســتگیر شده اند و مابقی نیز در تیررس پلیس قرار دارند.به گفته وی،  معامالت فردایی طال و ارز، غیرقانونی و 
قمارگونه است و  پلیس با فعاالن بازار فردایی، به جرم اخالل در نظام اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد.به گزارش 
ایرنا برخی ســودجویان و معامله گران ارز با راه انداختن صفحات و کانال هایی در فضای مجازی تالش کرده اند تا بازار 

ارز را ملتهب کنند.

دستگیری۳۱نفرازسرشاخههایتصمیمجدیدبرایبازپرداختبدهیهایسرخابیها
معامالتفرداییارزوطال
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گازپروم: انتقال گاز به اروپا از 
طریق اوکراین ادامه دارد

تهران-ایرنا- شــرکت دولتی گاز روسیه موسوم به گازپروم 
روز یکشنبه اعالم کرد میزان انتقال گاز این کشور به اروپا 
از خاک اوکراین تغییر نکرده اســت.به گزارش ایرنا به نقل 
از رویترز، گازپروم اعالم کرد: گاز ورودی روسیه به اوکراین 
برای انتقال به اروپا از طریق نقطه ورود سوژا در روز یکشنبه 
معادل ۴۱.۹ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به روز شنبه 
تغییر نکرده اســت.گازپروم تصریح کرد که درخواست این 
شــرکت از کی یف برای انتقال گاز به اروپا از طریق نقطه 
ورودی سوخرانووکا مورد پذیرش قرار نگرفته است.شرکت 
روســی گازپروم پیش از این اعالم کرده بود که از اوکراین، 
اطالعیه ای مبنی بر خاتمه ترانزیت گاز از این کشــور به 
اروپا، از طریق سوخرانووکا دریافت کرده است.براساس این 
اطالعیــه، کی یف از گازپروم خواســته بود که تمام حجم 
ترانزیت گاز به منطقه ســودژا کــه تحت کنترل نیروهای 
اوکراین است، منتقل شود.با وجود ادامه انتقال گاز روسیه 
به اروپا از طریق خاک اوکراین به رغم آغاز درگیری نظامی 
در ۲۴ فوریه )۵ اسفند ماه( به نام »عملیات ویژه نظامی«، 
اما کی یف جریان گاز خط لوله سوخرانوکا را که به صورت 
معمول نزدیک به یک سوم گاز صادراتی روسیه به اروپا را از 

طریق اوکراین انتقال می داد، متوقف کرده است.

ماجرای کاهش سهمیه گازوئیل خودروهای دیزلی چه بود؟
پس از آنکه رئیس صنف جایگاه داران کشور اعالم کرد که در روزهای اخیر شاهد مشکالتی بابت سهمیه 
گازوئیل خودروهای دیزلی هستیم که بعضا با اعتراض مالکان خودرو همراه بوده و البته جایگاه داران در 
این مورد تصمیم گیر نیستند، مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی در این رابطه توضیحاتی ارائه 
کرد.به گزارش ایسنا، اخیرا اسداهلل قلیزاده - رئیس صنف جایگاه داران کشور - با بیان اینکه سیاست های 
مربوط به تعیین میزان سهمیه گازوئیل برای خودروهای دیزلی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و سایر دستگاه های اجرایی تعیین می شود، به ایسنا 
اظهار کرد که جایگاه های سوخت با استفاده از سامانه هوشمند سوخت فقط ارائه خدمات توزیع سوخت 
را انجام می دهند و در این راه با سختی های خاص خود دست و پنجه نرم می کنند.به گفته وی، مالکان 
خودروهای دیزلی با اولین مواجهه درباره کاهش یا عدم واریز ســهمیه گازوئیل به جایگاهدار مراجعه و 
اعتراض خود را به وی اعالم میکنند؛ در حالی که جایگاهدار هیچ دخل و تصرفی در موضوع ندارد و اتفاقا 
سیاســتها در بخش گازوییل باعث زیاندهی مالک جایگاه نیز شده است. ۹۹ درصد جایگاه های سوخت 
مالکان خصوصی دارند و به هیچ وجه عالقه مند به کاهش درآمد یا زیان نیستند.وی افزود: جایگاه های 
عرضه کننده گازوئیل با حق العمل ناچیز و محدودیت های فراوان مواجه هســتند که عامل مهمی در 
زیانده شــدن این جایگاه هاســت.اظهارات رئیس صنف جایگاهداران کشور در حالی است که علی اکبر 
نژادعلی - مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - در توضیح این مساله به ایسنا گفت: 
در دوره های تخصیص ســهمیه )دو بار در ماه( به ناوگان حمل و نقل مسافری و باری با توجه به میزان 
عملکرد دوره قبل آنها در برون شهر و درون شهر عملکردی که از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای و سازمان شهرداری های و دهیاری ها احصاء و مجموعاً از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اطالعات مسافت های طی شده با بار و بدون بار تحویل مدیریت سامانه هوشمند سوخت شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران قرار گرفته و براســاس آن لیتراژ سهمیه محاسبه به حساب کاربری 

هر ناوگان تغذیه می شود.

گزیده خبر

تجلیل مهندس آرش آریانژاد از مدیر و 
کارکنان روابط عمومی 

در راستای گرامیداشــت منزلت روابط عمومی و اهمیت ارتباطات، مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای کردستان با همکاران واحد روابط عمومی نشست صمیمانه، 
برگزار کرد.به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس 
آرش آریانژاد در ابتدای جلسه ضمن تقدیر از تالش های اثرگذار مجموعه روابط 
عمومی شــرکت، اظهار داشت: کســب رتبه های برتر در سال های اخیر توسط 
روابط عمومی در حوزه های فرهنگ ســازی، اطالع رسانی و شیوه های مدیریت 
مصرف آب، ســتودنی و نشأت گرفته از احساس تعهد و مسئولیت این کارکنان 
تالشگر اســت.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کردســتان در ادامه به بیان 
دیدگاه ها و تشریح الگوهای ساختاری روابط عمومی پویا با توجه به نیاز کنونی 
ســازمان ها پرداخت و گفت: روابط عمومی زبان گویای سازمان است و در این 
راستا رسالت خطیری را در جهت ترقی و پیشبرد اهداف سازمان بر عهده دارد.
وی با تاکید بر انتظارات خود از واحد مذکور عنوان نمود: کارکنان هر بخش باید 
نسبت به کار خود عالقه مند، خالق و مسئولیت پذیر باشند و خوشبختانه واحد 
روابط عمومی و  امور فرهنگی این شرکت، از کارکنان بسیار خوب با ظرفیت باال 

برخوردار است که این امر کارایی و کیفیت کار این بخش را ارتقاء داده است .

بازدید معاون راهبری و نظارت بر بهره 
برداری شرکت مهندسی آبفا کشور از چندین 

پروژه آبرسانی در مازندران
دکتر امینی معاون راهبــری و نظارت بر بهره برداری 
شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور به همراه 
مدیر عامل آبفا مازندران از چندین پروژه آبرســانی در 
رامسر،تنکابن، نور , قائمشهر  بازدید کرد.دکتر امینی در 
حاشیه بازدید از پروژه های آبرسانی استان با اشاره به 
پیشرفت مناسب اجرای پروژه ها اظهار داشت: این پروژه ها در کمیت و کیفیت 
آب آشامیدنی مردم استان بسیار تاثیرگذار خواهد بود به همین منظور قرار شد 
اعتبارات خوبی برای تسریع در عملیات اجرایی این پروژه ها تزریق شود تا مردم 
زودتر از برکات آنها بهره مند شوند.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران در 
جریان بازدید از پروژه آبرسانی به شیرود تنکابن با اشاره به مشخصات این پروژه 
گفت: در حال حاضر مخزن ۲ هزار متر مکعبی شیرود با ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار 

در دست اجراست که تاکنون ۲۵ درصد پیشرف فیزیکی داشته است.

 تحت پوشش شرکتهای زنجیره ای توزیع در منطقه گلستان
پایش عملکرد جایگاههای عرضه سوخت

در راســتای اجرای دســتورالعملهای صادره و تاکید مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گلســتان مبنی بر توزیع مطلوب ســوخت به مصرف 
کنندگان، مجاری عرضه تحت تحت پوشش شرکتهای زنجیره ای توزیع )برند( 
در اســتان گلستان پایش و بازدید شدند.بررســی و تداوم الزامات شرکت ملی 
پخش در راستای حفظ بهداشت ایمنی و محیط زیست و استانداردهای صنعتی 
و فنی، تحقق اهداف صیانت از حقوق شــهروندی و ارباب رجوع و بررسی کمی 
و کیفی فرآورده های توزیعی از اهم اهداف این بازدیدها بوده اســت.  بر پایه این 
گزارش، کارشناسان حوزه بازرسی، روابط عمومی، مهندسی، اچ اس ای، حراست، 
و سامانه هوشمند دفاتر عملیاتی، عملیات جایگاهها، مخازن و تمامی نازل ها را در 
3۹ باب جایگاه مشــمول این طرح مورد صحت سنجی قرار می دهند تا سوخت 
مورد نیاز مصرف کننده ها با کیفیت و به مقدار مناسب برابر با استاندارهای شرکت 

ملی پخش در جایگاه ها توزیع شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم خبر داد؛
قبض های سنگین برق در انتظار مشترکین 

پرمصرف خانگی 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قم 
گفت: مشترکین پرمصرف خانگی اگر مصارف خود 
را کاهش ندهند با قبض های سنگین برق مواجه 
خواهند شد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق استان قم، مهندس مهدی آهنین پنجه 
در برنامه زنده تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری گفت: دولت برنامه ریزی گسترده ای 
در خصوص کاهش پیک بار تابستان کرده است که  کاهش  ساعت کاری دستگاه های 
 اداری و تعامل با بخش های صنعت و کشــاورزی از جمله این اقدامات اســت.

وی نیــاز مصــرف اســتان قــم را ۱۰۲۰ مــگاوات اعــالم کــرد و اظهــار 
داشــت: ســال گذشــته با تعامالت صــورت گرفتــه با بخش هــای مختلف 
 و مدیریــت مصــرف پیــک مصرف در اســتان قم بــه ۸3۷ مگاوات رســید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم خط قرمز وزارت نیرو را بخش خانگی 
 دانست و ابراز داشت: هیچ برنامه ای برای محدودیت انرژی در بخش خانگی نداریم.

وی قطعی هــای اخیــر روزهــای گذشــته را ناشــی از طوفــان شــدید و 
اتصالــی اعالم کــرد کــه مناطق قطع شــده با تــالش تیم هــای عملیاتی 
 شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان کمتر از یک ســاعت وارد مدار شــدند.

آهنین پنجه از رایگان شدن برق کشاورزان در صورت همکاری خبر داد و گفت: 
کشــاورزان در صورتی که از ســاعت ۱۱ تا ۱۸ هر روز به مدت ۵ ســاعت در 
اســتفاده از برق محدودیت ایجاد کنند مابقی ساعت شبانه روز را از برق رایگان 

بهره مند شوند.

بررسی مسائل آبرسانی بخش های مرکزی و شیبکوه با حضور نماینده غرب 
استان و فرماندار؛

مدیرعامل آبفا: ایجاد ظرفیت های جدید منجر 
به پایداری آب بندرلنگه می شود

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان با همراهی 
نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای اسالمی و 
فرماندار شهرســتان بندرلنگه از روند آبرسانی به دو 
بخش مرکزی و شیبکوه بازدید و مسائل این مناطق 
را بررســی کرد.عبدالحمید حمزه پور در جمع مردم 
این روستاها با بیان اینکه تامین آب مشترکین این بخش ها از طریق خط انتقال 
آبرســانی خلیج فارس)خط محرم( و آب شیرین کن ها صورت می پذیرد از عزم 
جدی شــرکت آبفا برای تامین آب پایدار این روستاها بخصوص در ماه های گرم 
پیش رو خبر داد.وی ضمن تقدیر از حمایت و توجه استاندار هرمزگان به موضوع 
مهــم تأمین آب و همچنین پیگیری ها و حمایــت های نماینده غرب هرمزگان 
افزود: اتفاقات خوبی در حوزه آب شهرستان بندرلنگه در حال وقوع است که با به 
ثمر نشستن برنامه ها و پروژه های در دست اقدام، شاهد تحولی اساسی در حوزه 
آبرســانی و ایجاد ظرفیت های پایدار منابع آبی در این شهرســتان خواهیم بود. 
مدیرعامل آبفا همچنین از آب شیرین کن های فعال در بخش مرکزی و شیبکوه 
بازدید و ضمن بررسی مسائل سرمایه گذاران این آب شیرین کن ها،بر لزوم تامین 
آب مطابق با ظرفیت قراردادی و همچنین رعایت استانداردهای کیفی آب تولیدی 
تاکید کرد.گفتنی است، مدیرعامل آبفا در این سفر با حضور در بندر مقام و شهر 
چارک از نزدیک و بصورت چهره  به چهره  با مردم و شوراها و دهیاری های منطقه  
گفت و گو و راهکارها و دستورات الزم را جهت رفع مشکالت مطروحه صادر کرد.

احتمال واردات بنزین درصورت ادامه رویه فعلی مصرف
مدیــر هماهنگی و نظــارت بر عملیات شــرکت پاالیش 
و پخش فراورده های نفتی هشــدار داد کــه میزان تولید 
و مصرف بنزین به حالت ســر به ســر رسیده، اما در حال 
حاضــر برنامه ای برای واردات بنزین وجود ندارد و باید این 
وضعیت را از طریق مدیریت مصرف اصالح کرد.به گزارش 
ایسنا، ســعید مداح مروج در جمع خبرنگاران با تاکید بر 
اینکه االن برنامه ای برای واردات بنزین وجود ندارد، گفت: 
به دنبال اصالح و مدیریت مصرف هستیم و قرار نیست که 
واردات بنزین داشته باشــیم چراکه اگر قرار باشد مصرف 
بــه همیــن روال افزایش پیدا کند، وارد جــاده بی پایانی 
می شویم، بنابراین باید زیرساخت ها اصالح شود و خودروها 
متناســب با اســتاندارد روز دنیا تولید شوند.وی ادامه داد: 
متوسط مصرف خودروها در داخل نزدیک سه برابر مصرف 
استاندارد جهانی است؛ اگر این شرایط اصالح شود، ناوگان 
حمل و نقل شهری و مترو توسعه پیدا کند و شرایط رو به 
بهبود باشــد، نیازی به واردات پیدا نمی کنیم؛ اما اگر قرار 
باشد با همین رویه پیش برویم، احتمال واردات بنزین برای 
سال آینده دور از ذهن نیســت. هرچند این اتفاق امسال 
رخ نخواهد داد، ولی ممکن است سال آینده شاهد واردات 
بنزین باشــیم.مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی با اشــاره به آخرین آمار 
تولید و مصرف بنزین، اظهار کرد: در سال ۱3۹۹ متوسط 

مصــرف معادل ۷۶ میلیون لیتــر در روز بوده که این رقم 
در ســال ۱۴۰۰ به ۸۶ میلیون لیتر در روز رســیده است.

وی ادامه داد: امروز که در نیمه دوم خردادماه سال ۱۴۰۱ 
هستیم،  می توانیم بگوییم متوسط مصرف در نیمه اول این 
مــاه، حدود ۱۰۲ میلیون لیتر در روز بوده، اما به طور کلی 
در ســال ۱۴۰۱ از ابتدای سال تاکنون متوسط مصرف در 
حد ۹۶ میلیون لیتر در روز بوده است.مداح مروج با اشاره 
بــه آخرین وضعیت تولید نیز گفــت: باتوجه به این که در 
حال حاضر تعمیرات تاسیســات را در دســت اجرا داریم، 
متوسط تولید حدود ۹۵ میلیون لیتر در روز است و زمانی 
که دوره تعمیرات به پایان برســد، این عدد به حدود ۱۰۲ 
میلیون لیتر می رسد و می توان گفت اگر روند مصرف بنزین 
به همین حالت پیش برود، اکنــون میزان تولید و مصرف 
در حالت ســر به ســر قرار دارد.وی در پاسخ به این سوال 
که آیا عرضه گازوئیل با مشــکل مواجه شــده است گفت: 
وضعیت عرضه گازوئیل خوب است و اکنون تولید نفت گاز 
استاندارد در حد ۴۴ میلیون لیتر است و از آخر امسال به 
بعد، حدود ۱۶ میلیون لیتر نفت گاز اســتاندارد هم توسط 
پاالیشــگاه اصفهان تولید می شود و تولید پاالیشگاه تبریز 
نیز طی چندماه آینده از ۲.۵ به پنج میلیون لیتر برســد؛ 
به این ترتیب کل مصرف نفت گاز کشــور که حدود ۵۵ تا 
۶۰ میلیون لیتر است، با نفت گاز استاندارد تامین می شود.

جنگ روســیه و اوکراین، زنجیره تامین جهانی 
را مختل و اقتصادهای سراسر جهان را ضعیف 
کــرده اما بــه منزلــه فرصت مغتنمــی برای 
جمهوری آذربایجان است که پلی میان اروپا و 
آسیاست.به گزارش ایسنا، آمریکا و اروپا، نفت و 
گاز طبیعی روسیه را تحریم کرده اند اما جمهوری آذربایجان در مسیر افزایش صادرات 
گاز در سال ۲۰۲۲ و سالهای پس از آن از طریق کریدور گاز جنوبی به مسافت 3۵۰۰ 
کیلومتر است که از هفت کشور عبور کرده و گاز ترکیه و اروپا را تامین می کند. در حال 
حاضر جمهوری آذربایجان از طریق این کریدور، ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به 
اروپا و شش میلیارد متر مکعب به ترکیه ارسال می کند.جمهوری آذربایجان به منظور 
تامین تقاضا، دو میدان گازی جدید را راه اندازی خواهد کرد و آماده ســرمایه گذاری 
برای توســعه ظرفیت کریدور گاز جنوبی اســت مثال با نصب ایستگاههای کمپرسور 

بیشــتر می تواند جریان گاز را دو برابر کند. اما وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان اعالم 
کرده که سرمایه گذاری ضعیف اروپایی ممکن است توانایی این کشور برای عرضه گاز 
بیشتر را آهسته کند.وزیر انرژی جمهوری آذربایجان در کنفرانس کنگره نیروگاه های 
جهان در ابوظبی گفت: ما اکنون به شــکل فشــرده با کمیســیون اروپا روی راه هایی 
کار می کنیم تا در مدت زمان نســبتا کوتاه، این زیرســاخت را ارتقا دهیم و متعاقب 
آن عرضــه گاز طبیعی به اروپا را باال ببریم.خط لوله باکو-تفلیس-سوپســا در دریای 
ســیاه به طور موقت )تا آخر ژوئن( تعطیل شــده است و انتقال فرآورده از طریق خط 
لوله باکو-تفلیس-ســیهان از طریق کرانه مدیترانه انجام می شود. تغییر مسیر نفت به 
ســیهان، موقعیت ترکیه را هم تقویت خواهد کرد زیرا این کشور میزان مسیر میانی 
کریدور گاز جنوبی یعنی خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی است.تغییر جریان انتقال 
زمینی با هدف اجتناب از تحریمهای روسیه و غرب بوده است.خط ریلی شرق-غرب از 
چین به ترکیه - مسیر حمل و نقل بین المللی ترانس کاسپین که به کریدور خاورمیانه 

هم معروف است- روسیه را دور زده و شیان چین را از طریق اتصال ریلی از قزاقستان 
به اســتانبول متصل می کند. این مسیر که هنوز به پتانسیلهای واقعی خود دست پیدا 
نکرده اســت، ممکن است باالخره فرصتی به اثبات خود پیدا کند چرا که حمل و نقل 
از طریق آســیای مرکزی و قفقاز در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال ۲۰۲۱ شش برابر 
خواهد شــد. در آوریل، شرکت کشتیرانی مرسک اعالم کرد در واکنش به نیازهای در 
حال تغییر زنجیره تامین مشتریان در شرایط استثنایی فعلی، خدمات ریلی را توسعه 
می دهد.گزینه های حمل و نقل منطقه ای دیگر، غرب از افغانســتان به ترکیه از طریق 
ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان از طریق کریدور الپیس الزولی و از غرب آذربایجان 
به ترکیه از طریق کریدور زنگزور از طریق ارمنســتان اســت با این حال مناقشه میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان ممکن است باعث تاخیر طوالنی در تحقق پتانسیل 
این مسیر شود.پس از پایان مناقشه ۲۰۲۰ ناگورنو-قره باغ، الهام علی اف، رئیس جمهور 
جمهوری آذربایجان، با روسای سازمان امنیت و همکاری اروپا در گروه مینسک دیدار 

و به آنها اعالم کرد آذربایجان مناقشــه که تقریبا به مدت 3۰ سال طول کشید را حل 
کرده است و متاسفانه گروه مینسک هیچ نقشی در حل این مناقشه ایفا نکرده است.
علی اف در ژانویه ســال ۲۰۲۲ اعالم کرد گروه مینســک نباید نقش بیشتری در حل 
مســئله ناگورنو-قره باغ ایفا کند زیرا این مسئله حل شده است. علی اف ممکن است 
چنین احساســی داشته باشد زیرا  ســازمان امنیت و همکاری اروپا موفق نشد منابع 
ضروری برای دســتیابی به یک توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان را اولویت دهد 
و اولویت، حفظ آتش بس به اجرا گذاشــته شــده بود.اگرچه بسیاری از اعضای گروه 
مینســک – فرانسه، فدراسیون روســیه، آمریکا، بالروس، فنالند، آلمان، ایتالیا، سوئد، 
ترکیه، ارمنستان و آذربایجان- ممکن است عجله ای نداشته باشند اما آذربایجان ممکن 
است کارت دیگری برای رو کردن داشته باشد زیرا قزاقستان اعالم کرده است صادرات 
گاز طبیعی را در سال ۲۰۲3 به دلیل تقاضای داخلی رو به رشد، متوقف خواهد کرد.

باکو اکنون می تواند پا پیش بگذارد و به تامین نیازهای انرژی اروپا کمک کند و توافق 
خرید چند دهه ای را جور کند تا فاینانس برای توسعه کریدور گاز جنوبی را تامین کند. 
باکو باید از مزیت خود اســتفاده کند زیرا آمریکا و اروپا فرصت میانجیگری را به مدت 

سه دهه از دست دادند.

آیا آذربایجان می تواند به حل بحران گازی اروپا کمک کند؟
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گزیده خبر

حجت االسالم موسوی؛
برنامه های خوب ایمیدرو برای معادن 

استان های مختلف
نائب رئیس اول کمیســیون اقتصادی مجلس با اشــاره بــه برنامه های خوب 
ایمیدرو برای معادن اســتانهای مختلف، از تالش مدیران جهادی این مجموعه 
برای اکتشــاف و بهره برداری خبر داد.به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت االسالم و 
المسلمین سید کاظم موسوی نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به عملکرد ایمیدرو اظهار داشت: در دوره جدید مدیریت 
ایمیدرو در حوزه صنعت و معدن کارهای بسیار خوبی انجام شده و خوشبختانه 
مدیران این مجموعه برنامه های بســیار خوبی برای اکتشــاف و بهره برداری از 
معــادن دارند و در حال اجرای این برنامه ها هســتند.وی با بیان اینکه یکی از 
اقدامات بســیار مثبــت در دوره جدید ایمیدرو فعال کــردن معادن غیر فعال، 
تعطیل و نیمه تعطیل است، افزود: متاسفانه برخی از معادن رها شده بوده و در 
برخی نیز کارهای خاصی صورت نمی گیرد اما خوشبختانه اخیرا در این زمینه 
برنامه هایی ارائه و کارهایی را در برخی از اســتان ها آغاز شده است.نائب رئیس 
اول کمیسیون اقتصادی مجلس، مدیران ایمیدرو را جزو مدیران جهادی کشور 
دانســت و افزود: اینجانب با توجه به شناختی که از مدیران مجموعه دارم می 
بینم که شبانه روز برای رفع مشکالت معادن کشور و بهره برداری هرچه بیشتر 

معادن تالش می کنند. 

احیای کارگاه تولیدات نسوز ذوب آهن 
اصفهان حاصل خودباوری

مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در 
ادامه بازدیدهای مســتمر خود از بخش های مختلف 
شــرکت، از کارگاه تولیدات نســوز این مجتمع عظیم 
صنعتی بازدید نمود.مهندس رخصتی با اشاره به اینکه 
این کارگاه پیش از این در اجاره شــرکت نسوزآذر بود، 

گفت: کارگاه تولیدات نســوز ذوب آهن اصفهان با مدیریت جدید و با جدیت در 
حال بازسازی است و به عنوان تنها تولیدکننده دولومیت زینتر عمل می کند که 
با توجه به نیازهای ذوب آهن اصفهان و سایر صنایع، نویدبخش آینده ای روشن 
در صنعت نسوز کشور است.وی افزود : ذوب آهن اصفهان در نیم قرن حیات خود 
تجربه های بسیاری در صنعت نسوز دارد، لذا تحول و بازسازی این کارگاه که با 
استفاده از دانش متخصصین داخلی شرکت انجام می شود بطور حتم نتایج بسیار 
درخشانی را به دنبال خواهد داشت و می تواند چشم انداز روشنی پیش روی این 

مجتمع عظیم صنعتی قرار دهد.

مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا خبر داد؛
تكرار رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی در 

مجتمع فوالد سبا
مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا از تکرار رکورد تولید 
روزانه آهن اســفنجی در مجتمع فوالد سبا خبر داد.
بهمن خلیلی مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا با اشاره 
به دست یابی به این رکورد اظهار کرد: تالشگران واحد 
احیا مستقیم  فوالد سبای فوالد مبارکه در تاریخ ۱۷ 

خردادماه موفق شــدند با تولید ۴هزار و ۸۰۰ تن آهن اسفنجی، رکورد روزانه 
تازه ای ثبت کنند و رکورد قبلی ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری به میزان ۴ هزار 
و ۷۲۰ تــن را ارتقــا دهند.وی با بیان اینکه تولید با نرخ ۲۰۰ تن در ســاعت، 
رکورد ارزشــمندی است که از ظرفیت اســمی تعریف شده حداقل ۱۰ درصد 
باالتر است، افزود: فوالدمردان مجتمع فوالد سبا از ابتدای سال جاری با عزمی 
راســخ برای تحقق شعار سال و عمل به منویات رهبر معظم انقالب، تولید را با 
جدیت بیشــتری دنبال کردند و در این مســیر طی دفعات مکرر موفق شدند 
رکوردهای تولید روزانه کالف گرم و آهن اسفنجی را ارتقا بخشند.مدیر عملیات 
مجتمع فوالد ســبا خاطرنشان کرد: قصد داریم با ثبت رکوردهای تولید روزانه 
که منجر به ارتقای رکوردهای ماهیانه می شــوند، جهش تولید در محصوالت 
فوالدی کشور، به خصوص تولید محصوالت فوالدی کیفی و گریدهای ویژه را در 

مجتمع فوالد سبا رقم بزنیم.

 پهلوگیری همزمان 4 کشتی کاالی اساسی 
در بندر چابهار

  سرپرســت اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از پهلوگیری 
همزمان چهار فروند کشتی حامل کاالی اساسی برنج در بندر شهید بهشتی 
چابهار خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان سیستان و بلوچستان، ناصر روانبخش با اعالم این خبر افزود: در طی 
هفته جاری ۴ فروند کشــتی حامل 36 هزار تن کاالی اساســی برنج وارد 
بندر شــهید بهشتی چابهار شــد که عملیات تخلیه آن بالفاصله با استفاده 
از تجهیزات اســتراتژیک آغاز شد.وی افزود: با تخلیه شبانه روزی کشتی ها 
تاکنون بیش از 3۴ هزار تن از این محموله تخلیه شده است.سرپرست اداره 
کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این محموله پس 
از طی مراحل گمرکی به مقاصد داخل کشــور حمل می شــود اضافه کرد: 
بندر چابهار با واردات بیش از 6۰ هزار تن کاالی اساسی برنج از ابتدای سال 
تاکنون و واردات بیش از ۴۸ درصد برنج کشــور رتبه نخست واردات برنج را 

به خود اختصاص داده است.

فائو اعالم کرد؛
گرسنگی ۱۹ میلیون نفر در جهان به 

دلیل کمبود غالت
)فائو( اعالم کرد کاهش صادرات گندم و سایر کاالهای غذایی از 
اوکراین و روسیه موجب خواهد شد بین ۱۱ تا ۱۹ میلیون نفر 
در سال آینده گرسنه باشند.به گزارش خبرگزاری مهر سازمان 
خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( اعالم کرد کاهش صادرات 
گندم و سایر کاالهای غذایی از اوکراین و روسیه موجب خواهد 
شــد بین ۱۱ تا ۱۹ میلیون نفر در ســال آینده گرسنه باشند.

درگیری در اوکرایــن با افزایش قیمت غالت، روغن های پخت 
و پز، سوخت و کود باعث بحران جهانی غذا شده است. روسیه 
و اوکراین نزدیک به یک ســوم عرضه گنــدم جهان را تأمین 
می کنند، در حالی که روسیه صادرکننده عمده کود و اوکراین 
تأمین کننده اصلی ذرت و روغن آفتابگردان است.مدیر بخش 
بــازار و تجارت فائو گفت که ایــن درگیری »می تواند منجر به 
گرسنگی بین ۱۱ تا ۱۹ میلیون نفر دیگر شود… که گرسنگی 
مزمن در طول ســال ۲۰۲۲ است.وی افزود: این برآورد اولیه بر 
اساس کاهش صادرات کاالهای غذایی از اوکراین و روسیه انجام 
شده است.وی اظهار داشت: کشورهایی که بیشترین آسیب را 
متضرر می کنند منطقه خاور نزدیک و شــمال آفریقا به دلیل 
وابستگی زیاد به واردات بویژه گندم از این دو کشور و همچنین 
روغن نباتی و آفتابگردان اســت.این مقام مسئول توضیح داد 
که برخی از کشــورهای جنوب صحرای آفریقا و آســیا مانند 
بنگالدش و اندونزی »عمیقاً تحــت تأثیر قرار گرفته اند«.فائو 
همچنین در گزارشــی در روز پنجشنبه اعالم کرد که افزایش 
هزینه نهاده های کشــاورزی مانند کود می تواند کشاورزان را از 
توسعه تولید منصرف کند و امنیت غذایی را در کشورهای فقیر 

با قبوض واردات زیاد بدتر کند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا:

مونتاژ به جای خودروی ملی
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی همچنان از کیفیت خودروهای تولید داخل گالیه دارد 
و معتقد است که با وضعیت فعلی صنعت خودروسازی ما صرفا مونتاژ کار شده است. او به 
برخی اظهارات غیر کارشناسی نیز پاسخ داده و معتقد است که برخی از این اظهارات از 
سر بی اطالعی و برخی دیگر نیز از سر منافع شخصی بیان می شود.به گزارش ایسنا، بیش 
از دو ســال پیش بود که سردار سید کمال هادیانفر، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
کشورمان از ضرورت ممنوعیت شماره گذاری پژو ۴۰۵ و پراید صحبت به میان آورد و با 
اولتیماتوم به خودروسازان اعالم کرد که این خودروها از سال ۱3۹۹ به دلیل ایمنی کم 
دیگر شماره گذاری نخواهند شد، تصمیمی که گرچه با مقاومت هایی از سوی خودروسازان 
مواجه شد، اما در نهایت این حرف پلیس با همراهی افکارعمومی بود که به کرسی نشست 
و شــماره گذاری سه مدل از پراید و ســواری پژو ۴۰۵ متوقف و تولید این خودروها نیز 
برای همیشه به پایان رسید.حدود دو سال پس از این اظهارات، اما بار دیگر اظهارنظری 
دیگــر از رییس پلیس راهور فراجا مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و این بار پس از 
حادثه تصادف زنجیره ای در محور بهبهان که در دی ماه ســال ۱۴۰۰ رخ داد، هادیانفر 
در اظهاراتی تند از باز نشدن کیسه هوای خودروها و عدم ایمنی آنها انتقاد کرد. او برخی 
از خودروهای تولید داخل را به ارابه مرگ تشبیه و این سوال را مطرح کرد که چرا ارابه 
مرگ تولید می کنیم؟انتقادات هادیانفر اما به همان یک مورد ختم نشــد و عالوه بر او، 
سردار حسین اشتری، رییس پلیس کشور، سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس 
راهور و شــماری دیگر از مسئوالن در انتظامی کل کشور نیز انتقادات تندی از وضعیت 
ایمنی و کیفیت تولید خودروهای تولید داخل بیان کردند. از جمله این انتقادات می توان 
به اظهارات اشتری در جلوگیری از شماره گذاری خودروهای غیر استاندارد  و نیز اظهارات 
صریح حسینی، جانشین راهور در کهکشانی توصیف کردن فاصله خودروسازان داخلی با 

استانداردهای روز اشاره کرد.

در همین زمینه ببینید:  انتقادات صریح پلیس از کیفیت خودروهای تولید داخل
خودروســازانی که انتقــاد پلیس از آنها با واکنش مثبت افکارعمومی مواجه شــده بود، 
مدافعانی هم داشتند، از جمله برخی نمایندگان مجلس و چند مقام مسئول که اظهاراتی 
را دفــاع از خودروســازان به زبان آورده بودند. البته پلیس نیز پیش از این بارها پاســخ 
خودروســازان و مدافعان آنــان را داده بود که از جمله این مــوارد می توان به اظهارات 
ســردار هادیانفر اشاره کرد که از خودروسازان خواســته بود به جای فرافکنی خودروی 
ایمن تولید کنند.  در ماه های اخیر اما برخی اظهارات در دفاع از خودروســازان افزایش 
یافت و البته پلیس هم پاســخ به آن نداده بــود. از جمله این موارد می توان به اظهارات 
مصطفی میرســلیم از اعضای مجلس شورای اسالمی اشاره کرد. او مدتی قبل گفته بود:  
»یکی از دالیل بی کیفیتی خودروی داخلی، شرایط تحریمی کشور است که در بسیاری 
از قطعات به خارج از کشــور وابسته هستیم. البته بســیاری از قطعات خودرو در کشور 
ساخته می شــود، اما ساخت برخی از قطعات، توجیه اقتصادی ندارد. من نزدیک به ۵۰ 
سال اســت که در صنعت خودروسازی هستم و هیچکس به اندازه من نمی تواند به این 
حوزه نقد کند؛ کما اینکه بیشترین نقد را به حوزه خودروسازی انجام داده ام، اما با افرادی 
مخالفم که گول وارادتچی ها را می خورند.«میرسلیم در واکنش به ادعای بازنشدن ایربگ 
خودروهای داخلی در تصادفات جاده ای نیز گفته بود:  »این ادعا به هیچ وجه صحت ندارد 
و کسانی مدعی بازنشــدن ایربگ خودروها هستند، خودشان در این تصادفات مقصرند. 
پلیس راهنمایی و رانندگی در جاده مه آلود از عبور و مرور خودروها جلوگیری نمی کند و 

بعد مدعی بازنشدن ایربگ ها می شود. حتی به فرض اینکه ایربگ خودروها هم باز نشود، 
یک نقص فنی اســت که باید برطرف شود. بازنشدن ایربگ ۱۰۰ خودرو بین ۹۰۰ هزار 
خودروی تولید شده، آماری ناچیز است. البته منظور بنده این نیست که نباید این ضعف ها 
را برطــرف کرد چرا که حتی نقص فنی در ۱۰۰ خودرو هم زیاد اســت، اما نقص فنی 
خودروهای داخلی، نباید بهانه ای برای واردات باشــد.« خودروسازان نیز بارها از عناوینی 
مانند زاویه تصادف؛ شدت و سرعت برخورد و ... در توجیه نواقص ایمنی از جمله باز نشدن 

ایربگ ها صحبت به میان آوردند.

در ایمنی خودروها منافع ملی را در نظر بگیرید
رییــس پلیس راهور ادامه داد:  ما بارها گفتــه ام و خواهش کرده ام. از نمایندگان محترم 
مجلس، مسئوالن، مدیران و تمام افرادی که در این حوزه صحبت می کنند خواسته ام که 
منافع ملی، ایمنی و امنیت مردم را در نظر بگیرند. ما به عنوان پلیس همه روزه شــاهد 
تصادفات هولناکی هستیم، تقریباً هر دو سه روز یک آتش سوزی یا انفجار خودرو داریم 
خب چرا چنین حادثــه ای باید رخ دهد؟   واقعاً نمی پذیریم که این تصاویر را هر روز در 
رسانه و تلویزیون پخش کنیم و مردم را نگران کنیم، اما مسئوالن خودروساز شما که در 
جریان امور هستید و می دانید که اتفاقات و تصادفات هر روزه رخ می دهد، پس فکری هم 
برای آن بکنید.  وی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره باز نشدن ۱۰۰ ایربگ از 
میان ۹۰۰ هزار خودروی تولید شده و ناچیز بودن این رقم را نیز ناشی از عدم اطالعات 
کافی دانســت و گفت: به نظرم در این زمینه اطالعاتــی ندارند. فقط در یک  پارکینگ 
تصادفات که ما مستندات آن را به مجلس دادیم. ۱۰۷ دستگاه خودرو وجود داشت و از 
میان این ۱۰۷ دستگاه خودرو که تماماً از زاویه جلو یعنی از زاویه مناسب تصادف کردند، 
ایربگ ۹۷ دستگاه خودرو باز نشد، یعنی دود ۹۸ درصد ایربگ ها در این پارکینگ عمل 
نکرده بود. ما مستندات بررسی کارشناسی فنی این خودروها را به نمایندگان مجلس ارائه 
کردیم.هادیانفر با تاکید بر اینکه در بحث کیفیت و ایمنی الزم اســت که از فرمایشــات 
مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشــان پیروی شــود، گفت: دولت همن باید اراده جدی 
درپیش بگیرد و برای ارتقا ایمنی خودروها پیشــگام شود. البته نه اینکه بیایند و ایمنی 
را به شــکل صوری ارتقا دهند. ارتقا ایمنی باید به صورت واقعی بوده و کیفیت محصول 

افزایش پیدا کند.

خودروی ملی نداریم؛ مونتاژ می کنیم
وی با تاکید بر ضرورت افزایش ایمنی و کیفیت خودروهای تولید داخل، گفت:  هرچند 
کــه باید بگویم ما خودروی ملی نداریم و اگر فــردی بگوید خودروی ملی داریم، حرف 
نامربوطی زده اســت. ما در کشورمان کار مونتاژ را انجام می دهیم و قطعات خودروها را 
مونثاژ می کنیم.رییس پلیس راهور با اشاره به دسته بندی رایج خودروسازان گفت:  در دنیا 
سه دسته در صنعت خودرو وجود دارد. دسته اول تولیدکننده ها هستند که شرکت هایی 
مبتکر و خالق هستند، دسته دیگر مانند صنعت خودروسازی در چین است که کپی کار 
هســتند و کار شبیه سازی از برندها را با همان اسم یا هر اسم دیگری که بخواهید انجام 
می دهند. دسته سوم اما شرکت هایی هستند که مونتاژ کار بوده و یک تکه از آن و از این 
و ... را برداشته و با قراردادن آنها در کنار هم خودرویی را مونتاژ می کنند.   کشور ما در 
بخش سوم فعالیت دارد اما انتظار مقام معظم رهبری و مردم و پلیس این بود که در این 
ســال ها باید تولیدکننده می شدیم نه اینکه مونتاژ کار باشیم. ما توانایی تولید موشک را 

داریم و واقعاً ساخت یک خودرو نسبت به یک موشک، سخت نیست.وی درباره اینکه یکی 
آیا ممکن است امسال نیز شماره گذاری خودروهایی دیگر متوقف شود، به ایسنا گفت:  ما 
موضوعات و تصادفات را دسته بندی می کنیم. خودروهای ناایمن را  هم بر اساس تحلیل 
تصادفات، دســته بندی می کنیم البته برخی می گویند چرا پلیس تازه درباره خودروهای 
ناایمن شروع به اظهارنظر کرده است من قبال هم گفتم و باز هم تکرار می کنم که به هیچ 
عنوان اینطور نیست. ما این موضوعات را از اواخر سال ۹۸ متذکر شدیم، چه کسی تولید 
پراید و پژو ۴۰۵ را متوقف کرد؟ تمام مستندات در این رابطه وجود دارد، آن زمان آقای 
سلیمانی، مدیرعامل وقت سایپا نزد من آمد و گفت که روزانه ۴۰۰ دستگاه پراید تولید 
می کننــد یعنی در واقع کارخانه با تولید پراید می چرخید که ما گفتیم باید تولید پراید 
متوقف شود که با پیگیری های صورت گرفته از دولت وقت، معاون اول، وزارت صنعت و 
... تولید پراید و پژو ۴۰۵ متوقف شد و همه این ها همراهی و کمک کردند. پس اینطور 
نیســت که بگویند پلیس به تازگی در این موارد صحبت کرده است و چنین اتهاماتی را 
نمی توان متوجه پلیس کرد. من قبال گفتم و بازهم می گویم حاال که مقام معظم رهبری، 
مردم و پلیس مطالبه ارتقا ایمنی خودروهای تولید داخل را دارند، بهتر اســت به جای 

فرافکنی و توجیه، کیفیت تولیدات آنها افزایش پیدا کند.  

تا 30 سال آینده درگیر پراید و پژو خواهیم بود
هادیانفر افزود:  ببینید اگر همین حاال تولید یک خودروی نا ایمن متوقف شود، ما طی 
۲۰ تا 3۰ سال درگیر آن خواهیم بود. کمااینکه هنوز با پیکان درگیریم. در مورد پراید و 
پژو ۴۰۵ هم همینطور است و ما تا سال ها و ۲۰ - 3۰ سال آینده درگیر آن و تصادفات 
ناشی از آن خواهیم بود.رییس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه تمام تالش پلیس تولید 
خودروی ملی است، گفت: ما می خواهیم که خودروی ملی داشته باشیم، خودرویی که 
بــه آن افتخار کنیم که تولید ملی ماســت. همچنین ایمنی و کیفیت  خودروهایی که 
هم اکنون مونتاژ یا وارد می شوند هم باال برود، حرف ما این است که به عنوان مثال چرا 
در تولید خودرو از فوالد کم کربن استفاده نمی کنیم و از ورق سه الیه غیرایمن استفاده 
می کنیم که خودرو در هر حالت تصادف چه با زاویه مناسب چه غیرمناسب، مچاله شود 
و  سرنشــینان در آن گرفتار شوند؟وی درباره اینکه برخی از خودروسازان ادعا می کنند 
که دلیل باز نشــدن کیسه هوا از سوی راننده اســت، گفت:  کیسه هوا راننده حتما باز 
می شــود و حالت دســتی و انتخابی ندارد. در این مواردی که گفتم حتی کیسه هوای 
راننده نیز باز نشــده است. ببینید کیسه هوای راننده در تمام دنیا تابع دستی کردن و 
قفلی نیست و در صورت تصادف باید باز شود اما در برخی از خودروها این امکان وجود 
دارد که کیسه هوا سرنشین کنار راننده باز یا قفل باشد. این آمار در مورد  کیسه هوای 

راننده است که باز نشده است.

ســخنگوی وزارت صمت گفت: آمادگی داریم برخی از خودرو ها از جمله شــاهین، کوییک اس، کوییک آر، ساینا اس و ساینا را از ۲۵ 
خرداد بدون قرعه کشی و با سامانه یکپارچه بفروشیم.به گزارش خبرنگار مهر، امید قالیباف در یک گفت و گوی تلویزیونی در مورد توقف 
عرضه خودرو در بورس کاال، اظهار کرد: وزارت صمت برای سیاست گذاری درست در بازار خودرو نیازمند بستری بود که در آنجا تمام 
عرضه و تقاضا تجمیع شود. در همین راستا بحث ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مطرح شد که البته هم ناشی از گالیه های مردم 
از وضعیت قرعه کشی ها بود و هم مراجع قانونی مثل دادستانی، ریاست جمهوری و نهادهای امنیتی خواستار افزایش نظارت وزارت صمت بر قرعه کشی بودند.سخنگوی 
وزارت صمت افزود: اگر قرار است بر بازار خودرو مسلط شویم و تمام عرضه کنندگان خودرو حضور داشته باشند، طبیعی است که عرضه خارج از سامانه یکپارچه نمی تواند 
موضوعیت داشته باشد و به بازار لطمه میزند. از همین جهت طبق مصوبه سران قوا که اختیار تنظیم بازار را به وزارت صمت داده بود وزارتخانه با عرضه خودرو در بورس 
مخالفت کرد. البته در ماه های قبل به اطالع بورس رسیده بود اما اجرا به دقیقه ۹۰ رسید.وی در مورد عدم حذف قرعه کشی، گفت: تا آخر شهریور ماه تقریباً ۵۰ خودرو 
از قرعه کشی خارج می شود؛ از ۲۵ خرداد هم منتظر اخبار خوبی باشید. وقتی بحث خودروهایی که قرار است تخصیص داده شود تعیین تکلیف شد، آمادگی داریم برخی 
از خودروها از جمله شاهین، کوییک اس، کوییک آر، ساینا اس و ساینا را از ۲۵ خرداد در مدل های مختلف فروش )پیش فروش، فروش فوق العاده و مشارکت در تولید( 

بدون قرعه کشی و با سامانه یکپارچه بفروشیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید ریشه عدم حضور قدرتمند ایران در بازارهایی مانند آفریقا را باید در نگاه 
کالن اقتصادی و وابستگی به نفت جست وجو کرد.عباس آرگون در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز اقتصاد جهان بر اساس 
تعامل همه جانبه و زیرساخت های تجاری مطلوب عمل می کند. یعنی برای آنکه بتوان در بازارهای متنوع حضور داشت، باید از 
زیرساخت هایی مانند حمل و نقل تا تعامالتی در حوزه های بانکی و اقتصادی را فراهم کرد و سپس به عقد قراردادهای مشترک 
و گسترده کردن تجارت فکر کرد.وی با بیان اینکه اقتصاد ایران برای مدت طوالنی منابع محور بوده، بیان کرد: وابستگی اقتصاد 

ایران به پول نفت باعث شده، هیچگاه به شکلی درست به صادرات غیرنفتی توجه نشود. از سوی دیگر با توجه به محدودیت هایی که اقتصاد ایران در سال های گذشته 
با آن مواجه بوده، بازار کاالهای صادراتی کشور نیز به چین و برخی کشورهای همسایه و آسیایی محدود شده و فرصت حضور در بازارهایی مانند آفریقا به وجود نیامده 
است.عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در میان کشورهای آفریقایی نیز منابع محوری وجود داشته و این کشورها نیز در حوزه معادن فعالیت داشته اند. به همین 
دلیل اقتصادهای دو طرف تا حدی شبیه به هم بوده و همین موضوع افزایش تعامالت را دشوار کرده است. محدودیت منابع مالی کشورهای آفریقایی نیز مزید بر علت 
شده تا سطح تعامالت دو طرف پایین باشد. باید به این موضوع دشواری هایی مانند حمل و نقل را نیز اضافه کرد.آرگون با بیان اینکه بحث حضور در آفریقا نباید به 
عنوان یک طرح کوتاه مدت در نظر گرفته شود، توضیح داد: ما اساسا در صادرات نمی توانیم نگاه کوتاه مدت داشته باشیم. کاالهای ما باید چه در حوزه کیفیت و ارزش 

افزوده، چه در حوزه قیمت گذاری و چه در بخش هایی مانند برندسازی و عرضه پیشرفت کند. اگر به این موضوع تعامل سازنده با اقتصاد جهان را نیز اضافه کنیم.

سخنگوی وزارت صمت:

چرا آفریقایی ها کاالی ایرانی نمی خرند؟۵ خودرو از ۲۵ خرداد بدون قرعه کشی فروخته خواهند شد
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گزیده خبر

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات خبر داد؛
تبدیل هتل های فرودگاهی به بهترین رتبه 

هتلی در کشور 
مدیرعامل شــرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات اعالم کرد: تبدیل هتل های 
فرودگاهی به بهترین رتبه هتلی در کشــور و راه انــدازی خدمات جدید هتلی 
از مهم ترین برنامه های ســال 1401 این شرکت است.به گزارش روابط عمومی 
گروه مالی گردشگری، سمانه یوسفی گفت: همچنین استحکام و ریشه دار شدن 
زیرســاخت Marketing در هتل و توجه ویژه به کمیته زیر ســاخت، توسعه 
بازار فروش و بازآموزی تمام کارکنان واحدهای مختلف هتل با یک برنامه ریزی 
آموزشی مدون از دیگر برنامه های امسال به شمار می رود.وی با اشاره به عملکرد 
موفق شرکت در سال 1400 گفت: ایجاد بستر مناسب براي شکوفایي خالقیت 
و نوآوري با تشکیل کارگروه های مختلف و استارتاپی که منجر به تولیدنرم افزار 
مدیریت یا PMS)مغــز متفکر مجموعه( و نرم افزار BI با قابلیت پیاده ســازی 

سیستم بهای تمام شده در لحظه شد، از فعالیت های مهم سال گذشته بود.
تقدیر اداره کل بهزیستی استان یزد از شعبه 

»یزد- صفاییه«
اداره کل بهزیســتی استان یزد از شــعبه »یزد- صفاییه« بانک آینده، بهدلیل 
پرداخت تسهیالت خوداشــتغالی به مددجویان بهزیستی این استان، قدردانی 
کرد.دکتر رضا ابهت، سرپرست اداره کل بهزیستی استان یزد، طی تقدیرنامه  های 
جداگانه از »همکاری و مســاعدت« ناصر فالح زاده، رئیس شعبه »یزد- خیابان 
صفاییه« و هم چنین ریحانه عزیــزی و مهدی صباغ زاده همکاران فعال در این 
شــعبه »در رابطه با پی گیری امور مربوط به تســهیالت جامعه هدف سازمان 

بهزیستی، قدردانی و تشکر کرد.«

آمادگی صندوق تامین خسارتهای بدنی برای 
انجام تعهدات قانونی

مدیرعامل صندوق تامین خســارت های بدنــی در نامه ای به رئیس کل بیمه 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران ضمن تسلیت درگذشت جان باختگان حادثه 
قطار مسافری مشهد_یزد از پیگیری و انجام اقدامات الزم در ساعات اولیه اعالم 
حادثه در ســتاد و شعب صندوق در اســتان های خراسان رضوی و یزد جهت 
هماهنگی های مقتضی و هم افزایی با دستگاه های ذی ربط خبر داد.به گزارش 
دیوان اقتصاد، مهدی قمصریان، در این نامه تصریح کرد: در صورت اعالم قطعی 
مصادیق تعهدات صندوق از سوی مراجع ذیصالح ، نسبت به رسیدگی و پرداخت 
فوری خسارت بدنی وارد به شخص ثالث زیان دیده در این حادثه اقدام عاجل و 
مقتضی صورت خواهد گرفت.پیش از این رئیس کل بیمه مرکزی طی نامه ای 
به شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی بر تسریع در ارزیابی و 

پرداخت خسارات این حادثه تاکید کرد.

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
رشد 41 درصدی اعطای تسهیالت در سال 

1400
معاون اعتبارات بانک توســعه صادرات ایران گفت: ســال گذشته بالغ بر 185 
هزار میلیارد ریال تســهیالت ریالی و ارزی به مشــتریان این بانک اعطا شــده 
که از رشــد 41 درصدی نسبت به سال 1399 برخوردار است.به گزارش روابط 
عمومی بانک توســعه صادرات ایران، »رضا ساعدی فر« با اشاره به قراردادهای 
سپرده گذاری فعال سال گذشته این بانک با صندوق توسعه ملی، اظهارداشت: 
صندوق توسعه ملی در سال 1400 و در قالب قراردادهای سپرده گذاری ریالی، 
بالغ بر17 هزار میلیارد ریال با هدف کمک به توسعه صادرات غیر نفتی کشوردر 
اختیار بانک توسعه صادرات ایران قرار داده است.وی افزود: منابع در اختیار بانک 
توســعه صادرات ایران به بخش ــهای مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع 
تبدیلی و تکمیلی، معدن، صنعت، خدمات فنی و مهندســی)تامین برق، آب و 
گاز، ساختمان، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات( و بازرگانی داخلی و خدمات 

تخصیص یافته است.

روان بودن تسهیالت دهی یکی از موارد 
ماندگاری مشتریان است 

سرپرست بانک توسعه تعاون؛روان بودن تسهیالت دهی یکی از موارد ماندگاری 
مشتریان استسرپرست بانک توسعه تعاون روان بودن تسهیالت دهی به مشتریان 
را یکی از موارد ماندگاری مشــتریان دانست.محمد شیخ حسینی با بیان اینکه 
شبکه اعتبارات در صف و ستاد همچون قلب و دستگاه گردش خون برای بدن 
است گفت: سالمت، جوانی و تخصص از ویژگی های بخش اعتباری بانک توسعه 
تعاون است.در دوره ای که نیروهای فعلی اموراعتبارات در حال فعالیت هستند 
کمترین مشــکالت را در حوزه اعتباری داشــته ایم.در همین زمینه تسهیالت 
دهی به موقع و مناسب یکی از موارد ماندگاری مشتریان در بانک توسعه تعاون 
می باشد .سرپرست بانک توسعه تعاون با اشاره به چالش کمبود نیروی انسانی 
دربخش اعتباری گفت: با توجه به اینکه افزایش سرمایه به عنوان یکی از چالش 
های بانک مطرح شده اما اگر مشکل سرمایه انسانی را حل کنیم بقیه مشکالت 
ســازمان رفع می شود. اگر بتوانیم سطح سرمایه انسانی را ارتقا دهیم وانگیزش 
ایجاد کنیم خیلی از مشــکالت حل می شود.شیخ حسینی با بیان اینکه بخش 

مهمی از عملیات اصلی بانک در بخش اعتبارات انجام می شود.

خسارت های پرداختی بیمه تعاون بررسی شد
خســارتی که بیمه تعاون در اردیبهشت ماه ســال جاری پرداخت کرد، مبلغی بالغ بر 45 
میلیارد و 380 میلیون تومان شناســایی شد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل 
از بورس نیوز، خسارتی که بیمه تعاون در اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت کرد، مبلغی 
بالغ بر 45 میلیارد و 380 میلیون تومان شناســایی شــد. همچنین طی ۲ ماه گذشته از 
ابتدای ســال مالی تاکنون بیمه شدگان این شــرکت 75 میلیارد و 91۶ میلیون تومان 
خســارت دریافت کردند که این مقدار نسبت به سال گذشته رشد 38 درصدی را تجربه 
کرده اســت.بر اســاس این گزارش، میزان خســارتی که »وتعاون« در اردیبهشت ماه به 
خســارت دیدگان پرداخت کرد، نسبت به ماه گذشته با رشــد 49 درصدی مواجه بود. 
بیشترین حق بیمه ای که توسط این شرکت در دومین ماه سپری شده از سال مالی صادر 
شده همانند ماه های اخیر، در اختیار بخش »درمان« با 18 میلیارد و 5۶9 میلیون تومان 

بود که درواقع 41 درصد از کل خسارت پرداختی ماهانه را در برمی گیرد.

ترویج قرض الحسنه اولویت ویژه ای دارد
»حسین امیریان« با اشاره به اهمیت قرض الحسنه و نقش آن در تأمین مالی خرد، گفت: 
ترویج فرهنگ قرض الحســنه از اولویت ویژه ای برخوردار است.به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری از 
جدیت و پیگیری پرســنل خدوم بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای خدمت رسانی 
به آحاد مردم اســتان قدردانی کرد.»حسین امیریان« مدیر کل آموزش و پرورش استان 
چهارمحال و بختیاری در دیدار با »علی توکلی« مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در این اســتان ضمن قدردانی از خدمات مؤثر بانک در استان، برای توسعه همکاری ها با 
این بانک اعالم آمادگی کرد.امیریان همچنین با اشاره به اهمیت قرض الحسنه و نقش آن 
در تأمین مالی خرد، گفت: ترویج فرهنگ قرض الحسنه از اولویت ویژه ای برخوردار است.در 
این جلسه توکلی مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان چهارمحال و بختیاری 
نیز با تشریح ضریب نفوذ بسیار مطلوب و خدمات صورت گرفته در استان، اهتمام بانک 

در زمینه مسئولیت های اجتماعی را تشریح کرد.

پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان 
مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته

فرهاد زیویار استاندار لرستان در دیدار با دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران از 
اقدامات پست بانک ایران برای ایجاد و توسعه باجه های بانکی روستایی این بانک استقبال 
و برحمایت مجموعه اســتانداری اســتان از آن تاکید کرد . در این دیدار استاندار لرستان 
ضمن تشریح وضعیت اقلیمی و ظرفیتهای استان گفت: استان لرستان با توجه به داشتن 
اقلیمی چهار فصل از ظرفیتهای خوبی برخوردار بوده که متاســفانه مغفول مانده است و 
موجب قیاس اســتان با استانهایی که دارای تراز پایین تری دارند، شود.زیویار در ادامه به 
توانایی های استان در زمینه های شیالت ، کشاورزی ، دامپروری دام سبک و سنگین و 
رتبه های کشوری اشاره کرد و ضمن استقبال از ایجاد باجه های بانکی در مناطق روستای 
قول همکاری و مســاعدت الزم را در راســتای ایجاد باجه های بانکی و انتقال حســاب 
دهیاری ها را داد.در این دیدار دکتر بهزاد شــیری گفت: پست بانک ایران به عنوان یکی 
از بانکهای عامل در قانون اشتغال پایدار  و یکی از سه  بانک عامل در پرداخت تسهیالت 
تکلیفی با نرخ های 4و۶ درصد در طرح های  کوچک مقیاس و مناطق روستایی بوده و با 
اعتبار برابر با سایر بانکها  اجرای طرح های بسیار بیشتری نسبت به سایر بانکها بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی:

عرضهارزدرصرافیهازیادمیشود
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال تا ۲0 
خــرداد مجموعا 8 میلیارد و 100 میلیون دالر در بازار حواله 
معامله شده است گفت: در جلسه امروز با صرافان مقرر شد تا 
در زمینه اسکناس، میزان عرضه ارز را بیشتر کنیم و مقررات 
مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را هم تسهیل کنیم.

به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی با بیان اینکه صادرکنندگان 
نفتی، غیرنفتی، پتروشــیمی و فرآورده ها، در بازار عرضه ارز 
داشتند و تمام تقاضاهایی که در بازار بوده اند را پوشش دادند، 
تاکبد کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 4.۶ میلیارد 
دالر بود  و این امر به معنای رشد قابل توجه در بازار ارز است.
وی افــزود: ما با صرافی ها توافقات خوبی داشــتیم، در زمینه 
اسکناس نیز میزان عرضه را بیشتر می کنیم و مقررات مرتبط 
با تقاضای بازار در حوزه اسکناس را در بازار تسهیل خواهد شد، 
اتفاق مثبتی رخ می دهد و حجم معامالت باال خواهد رفت و 
نیاز واقعی بازار را به صورت کامل پوشش دهیم. صالح آبادی 
یادآور شد: عالوه بر اینها بانک مرکزی در سایر حوزه ها مرتبط 
و اثرگذار اســت، حضور جدی و فعال دارد و این موضوعات را 
دنبال می کند و مطمئناً باتوجه به وضعیت خوبی که در حوزه 
درآمدهای ارزی کشــور چه به لحاظ حواله و اسکناس وجود 
دارد تعادل خوبی در بازار برقرار کند و امیدوارم این سیاست 
در بازار دنبال شــود.رئیس کل بانک مرکــزی افزود: در بازار 
اسکناس نیز صادرکنندگان به عنوان عرضه کننده ارز و بانک 
مرکزی نیز به عنوان بازارســاز در بازار حضور دارد و همانطور 
که به کرات اشــاره کردم در حال حاضر میزان اسکناسی که 
در بانک مرکزی داریم، هیچ زمانی در تاریخ بانک مرکزی این 

میزان از اســکناس نبوده است. بنابراین با توجه به این میزان 
از اسکناس به هر نحوی که بازار تقاضای واقعی داشته باشد، 
آمادگی پوشش آن را داریم. صالح آبادی یادآور شد: همانطور 
که در جلسه مطرح شــد یکی از مهم ترین بازارهای ما بازار 
حواله ارزی است که حجم قابل توجهی از معامالت را به خود 
اختصاص می دهد. رئیس شــورای پول و اعتبار با بیان اینکه 
روزانــه بین ۲00 تا 300 میلیــون دالر در بازار حواله معامله 
می شــود، یادآور شــد: در این بازار عرضه ها به مراتب بیش 

از تقاضاســت. در واقع مشکل ما در گذشته این بود که بانک 
مرکزی ارزهای دولت را خریداری می کرد و ریال را به دولت 
و بازار می داد. وی افزود: ما این موضوع را دنبال می کنیم که 
بانک مرکزی تنها خریدار ارز دولتی نباشــد و بانکهای دولتی 
هم بتوانند ارز را در بازار بفروشــد و ریال را از بازار جمع کند. 
به بیان بهتر هرچه حجم معامالت باالتر برود طبیعتاً به دلیل 
ورود منابع بیشتر، وضعیت بهتر می شود.وی خاطرنشان کرد: 
هماهنگی بسیار خوبی بین وزارت صمت، سیاست های تجاری 

و ارزی وجود دارد که باعث شده بتوانیم تمام تقاضاهای واقعی 
حواله را در بازار پوشــش دهیم که قرار اســت این اطالعات 
هر روز نیز اطالع رسانی شود. خوشبختانه به دلیل باال رفتن 
قیمت نفت، فرآورده ها، پتروشیمی ها و فوالدی ها در بازارهای 
جهانی قیمت نیز باال رفته و صادرات غیرنفتی ما بیشترشده 
اســت، بنابراین حجم صادرات بیشتر شده و این نکته حجم 
عرضه ارز را در بازار حواله نسبت به گذشته بیشتر و مطلوب تر 
کرده است. طبق اعالم بانک مرکزی، صالح آبادی درخصوص 
پوشــش تقاضاهای واردات عنوان کرد: در پوشــش تقاضای 
واردات هیچ مشــکلی وجود ندارد و هم صادرکنندگان و هم 
بانــک مرکزی و بانکها نیز عرضــه ارز دارند و بنابراین ما می 
توانیم تقاضاها را به صورت کامل پوشش دهیم. به این معناکه 
صادرکنندگان نسبت به عرضه ارزخود اقدام می کنند و بانک 
مرکزی نیز به عنوان بازار ســاز وجــود دارد. وی درباره اوراق 
ارزی افزود: درگذ در این باره پروژه هایی انتخاب می شــوند 
که درآمد ارزی و بازده قابل قبولی داشــته باشند و از توجیه 
پذیری خوبی برخوردار باشند و بتوانند از محل عایدی ارزی 
خودشــان بازپرداخت ارزی اوراق و اصل و فرعش انجام شود.

صالح آبادی در پایان یادآور شــد: دراین باره پروژه ها در حال 
بررسی اســت و مقررات آن هم در حال نهایی شدن است و 
چنــد روز آینده ابالغ می شــود و همزمان با پروژه جدید که 
تعریف می شــود این اوراق منتشر می شود این اوراق را هم 
مردم با ارز و هم کســانی که حواله دارند می توانند خریداری 
کنند و بازپرداخت آن نیز تضمین شده است که اصل و فرعش 

به شکل ارز بازپرداخت شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی گفت: کد رهگیری هایی 
که از ابتدای ســال 1401 صادر شده 
امســال  وام ودیعه  بــرای  می توانند 
ثبت نام کنند.به گزارش ایِبنا، پروانه 
اصالنی درباره وام ودیعه مســکن در 
ســال 1401 خاطرنشــان کرد: وام 
ودیعه مسکن که امسال مطرح شده 
ارتباطی با مبالغ و منابعی که ســال 
گذشته برای وام مسکن تعیین شده 
بود نداشــته و اعتبــارات آن از محل 
منابــع تســهیالت بانکی کــه بانک 
مرکزی باید به بخش مسکن بپردازد، 
دیده شده اســت.وی افزود: مبلغ این 
وام بــه میزان 40 هزار میلیارد تومان 
از منابعی تخصیص یافته که سیستم 
بانکی موظف اســت در سال 1401 
بــه بخش مســکن بپردازد تــا برای 
تســهیالت ودیعه مســکن پرداخت 
شــود.مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن 
وزارت راه و شهرســازی تاکیــد کرد: 
کســانی که سال گذشــته این وام را 
دریافت کرده اند، امســال در اولویت 
دریافــت وام قرار ندارند.وی ادامه داد: 
کد رهگیری هایی که از ابتدای ســال 
1401 صادر شده می توانند برای وام 

ودیعه امســال ثبت نام کنند و حتی 
کسانی که اســفند ماه سال گذشته 
کد رهگیری دریافــت کرده اند، فقط 
در صورتی که اسفند ماه سال جاری 
کد رهگیری جدید قرارداد برای آن ها 
صادر شود امکان ثبت درخواست برای 
تسهیالت ودیعه مسکن را در سامانه 
دارند و در همان زمان امکان دریافت 

تسهیالت را خواهند داشت.

1۷0 هزار مستأجر درخواست وام 
ودیعه مسکن داده اند

اصالنی تعــداد ثبت نام کنندگان وام 
ودیعه مسکن را بالغ بر 170 هزار نفر 
تاکنون اعالم کرد و گفت: سقف این 
ودیعه با توجه به هر شــهر و استانی 

متفاوت بوده و در رقم های 100، 70 
و 40 میلیون تومان تعیین شده است.

ارسال نشدن پیامک به متقاضیان 
نهضت ملی مسکن به معنای عدم 

تأیید نیست
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی درباره عدم ارسال پیامک 
بــه متقاضیان مســکن نهضت ملی 
مسکن اظهار کرد: اگر تا کنون پیامک 
برای متقاضیــان و ثبت نام کنندگان 
نهضت ملی مســکن ارسال نشده به 
این معناســت که هنوز زمین مسکن 
آن ها تأمین نشده و تعداد متقاضیان 
در آن شهر و استان زیاد است و ظرف 
زمانی بیشــتری را برای بررسی نیاز 

دارند.وی افزود: لــذا به محض اینکه 
زمین متقاضی تأمین شــود، پیامک 
برای آن ها صادر می شود و عدم ارسال 
پیامک برای متقاضیان صرفاً به معنای 
عدم تأیید شــرایط آن ها نیست بلکه 
به معنای آن اســت کــه زمین مورد 
نظر هنوز برای آن ها تخصیص نیافته 
است.اصالنی خاطرنشان کرد: ثبت نام 
کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن 
می توانند با وارد کردن کد رهگیری و 
کد ملی خود در ســامانه نهضت ملی 
مســکن وضعیت تأیید یا عدم تأیید 

شرایط خود را مشاهده کنند.

اعطای مسکن به خانوارهای باالی 
3 فرزند به کجا رسید؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت 
راه و شهرســازی همچنیــن درباره 
تسهیالت مســکن برای خانواده های 
دارای 3 فرزند به باال، گفت: جلسات 
آئین نامه اجرایی استفاده از تسهیالت 
مســکن برای ســه فرزند به باال در 
کمیســیون زیربنایی برگزار و کلیات 
آن تأیید شــد کــه امیدواریم برخی 
مــوارد باقی مانــده نیز بــه زودی در 

کمیسیون های فرعی نهایی شود.

شرایط دریافت وام ودیعه مسکن

بازار ارزهای دیجیتال در آستانه بهبودی سالم بود زیرا بیت کوین توانست به باالی 30 هزار دالر صعود کند اما این شادی به سرعت از بین رفت زیرا با سقوط دوباره 
این رمزارز همراه شد و دوباره به یک منطقه خطرناک رسید.به گزارش ایسنا و به نقل از کریپتو، به نظر می رسد کل بازار رمزارزها به شدت سقوط کرده است زیرا 
این بازار به طور متوسط  بیش از 5 درصد در ۲4 ساعت گذشته از دست داده است اما آیا بیت کوین همان طور که برخی از تحلیلگران پیش بینی می کنند به ۲0 هزار 
دالر خواهد رسید؟ در اینجا پیش بینی قیمت بیت کوین را تجزیه و تحلیل و ارزیابی می کنیم که آیا قیمت ها واقعا در یک سقوط آزاد هستند یا می توانند باالتر نگه 
داشته و معکوس شوند.واضح است که بیت کوین همچنان در روند نزولی خود قرار دارد؛ قیمت ها توانستند برای مدتی تثبیت شوند و بهبود پیدا کنند با این حال، 
فشار فروش بیشتر شد و قیمت ها را پایین آورد.ارزش بیت کوین از 31 هزار و 500 دالر سقوط کرد و به قیمت فعلی رسید اما هنوز در یک منطقه حمایت قوی برای بیت کوین قرار داریم با این وجود، 
آلت کوین های دیگر مانند اتریوم پشتیبانی آن را شکستند و در مسیر خود به منطقه پایین تر هستند.بیت کوین ممکن است همان اقدام قیمتی را انجام دهد و از قیمت پشتیبانی قوی ۲7 هزار و 500 
دالر عبور کند. در حالی که بیشتر معامله گران فروش وحشتناک را آغاز کردند اما دیگران آن را بهترین فرصت برای خرید بیت کوین می دانند هر چند که قیمت های توقف ضرر کافی را تعیین می کنند.

حتی اگر بازار رمزارزها در وضعیت قرمز قرار داشــته باشــد، باز هم فرصتی برای برگشــت به سمت باال وجود دارد. در حال حاضر تسلط بیت کوین بیش از 47 درصد است و در صورت بهبود قیمت ها 
می تواند بازار را باالتر ببرد. قیمت کنونی بیت کوین در یک منطقه حمایتی بســیار قوی قرار دارد که با قیمت های ۲7 هزار و 500 دالر و 30 هزار دالر محدود شــده است.از سوی دیگر، اگر بیت کوین 
قیمت ۲7 هزار و 500 دالر را بشــکند احتمال ســقوط بیت کوین به سمت قیمت ۲0 هزار دالر بسیار زیاد است زیرا هیچ بخش پشتیبانی واقعی بین ۲7 هزار و 500 دالر و ۲0 هزار دالر وجود ندارد. 

زمانی که بیت کوین در حال افزایش بود، قیمت های ۲0 هزار دالر را شکست و مستقیما به حرکت خود به سمت قیمت 30 هزار دالر ادامه داد.

روند حرکت بازار سرمایه دیروز بر خالف روزهای گذشته صعودی بود و شاخص کل بورس توانست 
بیش از 14 هزار واحد افزایش یابد.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با 14 هزار و 80 واحد 
افزایــش رقم یک میلیون و 53۲ هزار واحد را ثبت کرد. شــاخص کل با معیار هم وزن هم 15۶1 
واحد افزایش یافت و به رقم 4۲1 هزار و 4۲8 واحد رســید. در این بازار 4۲3 هزار معامله به ارزش 
45 هزار و ۶35 میلیارد ریال انجام شــد. پاالیش نفت اصفهان، فوالد مبارکه اصفهان، پتروشــیمی 

نوری، پاالیش نفت بندرعباس، ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی پارس و پاالیش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
را روی بورس گذاشتند.

ورود دوباره فرابورس به کانال 21 هزار واحد
شاخص کل فرابورس هم امروز با 9۲ واحد افزایش دوباره وارد کانال ۲1 هزار واحد شد و رقم ۲1 هزار و هفت واحد را ثبت کرد. در این بازار 
۲۶7 هزار معامله به ارزش 54 هزار و 859 میلیارد ریال انجام شد. پلیمر آریاساسول، آهن و فوالد غدیر ایرانیان، سرمایه گذاری صباتامین، 
پتروشیمی تندگویان، نفت ایرانول و بهمن دیزل نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل داروسازی دانا نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

بورس۱۴هزارواحدصعودکردارزشبیتکوینبه۲۰هزاردالرسقوطمیکند؟

مناقصه عمومی بهسازی آسفالت سطح شهر 1 - تجدید
شهرداری محمدشهر در نظر دارد فراخوان بهسازی آسفالت سطح شهر 1 به شماره )سیستمی( 2001005314000010 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
 دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد. متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

تا ساعت 10:00  از ساعت 12:00       مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/03/23   تاریخ انتشار فراخوان: 1401/03/19  
تا ساعت  10:00      زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/04/02                  ساعت 11:00  مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/04/02 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده:  سپرده شرکت در مزایده مورد اشاره به مبلغ 2,000,000,000 ریال می باشد که میبایست به صورت ضمانتنامه 
معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا رسید سپرده نقدی ارائه گردد.

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :  استان البرز، محمدشهر، بلوار امام خمینی )ره(، خیابان شهید شاه حسینی، شهرداری محمدشهر.
 شماره تماس: 026-35705

مهرداد حسن زاده - شهردار شناسه آگهی 1333243
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گزیده خبر

دموکرات ها در سال ۲۰۲۴ مانع نامزدی 
مجدد بایدن می شوند

تهران- ایرنا- زمزمه های جاری میان دموکرات ها حاکی از آن است که اکثریت 
آنها قصد دارند در انتخابات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۴ مانع از نامزدی مجدد 
جو بایدن شــوند.به گزارش روز یکشــنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
محبوبیت »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشــنبه هفته گذشــته 
به پایین ترین ســطح خود رســید، به طوری که ۳۹ درصد شــرکت کنندگان 
در نظرســنجی »مورنینگ کانســالت« عملکرد وی را تایید نکردند. نتایج این 
نظرسنجی نشــان می دهد کاهش محبوبیت بایدن، پنج درصد کمتر از دونالد 
ترامپ در همان مقطع ریاســت جمهوری است.از ســوی دیگر، مقامات ارشد 
دموکــرات و قانونگذاران نگرانی خود را در مورد آمادگــی بایدن برای دور دوم 
ریاســت جمهوری ابراز کرده اند. براســاس گزارش نیویورک تایمز، بیش از ۵۰ 
دموکرات نگران هستند بســیاری از برنامه های کاری رئیس جمهوری کنونی 
آمریکا، سن وی و عدم تناسب او برای رویارویی با ترامپ در سال ۲۰۲۴ به یک 
نقطه ضعف بدل شود.زمزمه احساسات ضد بایدن در پشت پرده اتاق های کنگره 
و جلسات حزب و اتحادیه در حالی است که آمریکا در نوامبر سال جاری )آبان( 
شاهد برگزاری انتخابات میان دوره ای خواهد بود.دموکرات ها نگران هستند که 
چالــش های پیش روی بایدن از جمله تورم فزاینده، افزایش سرســام آور بهای 
بنزین، مجموعــه ای از تیراندازی های مرگبار، طرح دادگاه عالی برای لغو قانون 
ســقط جنین و بسیاری مشکالت دیگر تبعات بسیاری بر انتخابات پیش رو در 
ماه نوامبر داشته باشد.»استیو سیمونیدیس« عضو کمیته ملی حزب دموکرات با 
بیان اینکه کشور در مسیر درستی قرار ندارد،  گفت بایدن باید به صراحت قصد 
خود را برای عدم نامزدی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ اعالم 
کند.اکثریت دموکرات ها در مصاحبه با نیویورک تایمز با اشــاره به اینکه بایدن 
در حال حاضر ۷۹ ســاله است و در مراســم تحلیف ریاست جمهوری دور دوم 
)ژانویه ۲۰۲۵( ۸۲ سال خواهد بود، این وضعیت را برای قبول مسئولیت ریاست 
جمهوری ســنگین توصیف کردند.»دیوید اکسلرود« مشــاور کارزار انتخاباتی 
کلینتون و اوباما نیز خاطرنشان کرد: ریاست جمهوری یک شغل بسیار سنگین 
اســت و واقعیت تلخ این است که بایدن در پایان دوره دوم ریاست جمهوری به 
۹۰ ســال نزدیک تر است تا ۸۰ سال. اکسلرود همچنین ضمن گله از بایدن در 
مقابله با مسائلی مانند کووید۱۹، بحران اوکراین و نقشش در بازیابی ارزش های 
کاخ سفید ]پس از دوران ترامپ[، اضافه کرد که سن بایدن باعث شده تا وی به 
اندازه کافی و مانند قبل جلوی دوربین چابک نباشد.از طرف دیگر، وضعیت برای 
»کامال هریس« معاون بایدن نیز به دلیل رشته رسوایی های به بار آمده چندان 
مطلوب نبوده و وی هم از محبوبیت چندانی میان دموکرات ها برخوردار نیست.
از سوی دیگر، »کریستوبال الکس« مشاور ارشد کارزار انتخاباتی بایدن هم حزبی 
های خود را به دلیل انتقادها از بایدن مورد عتاب قرار داد و آنها را به دلیل ناتوانی 

در تشخیص دستاوردهای دولت کنونی آمریکا مورد انتقاد قرار داد.

رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا پیش از 
نشست جی۷ به کی یف می روند

روزنامــه »بیلــد آم زونتاگ« گــزارش داد، 
صدراعظم آلمان به همراه همتایانش از فرانسه 
و ایتالیا پیش از برگزاری نشســت گروه هفت 
در پایان ماه ژوئن به کی یف سفر خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
روزنامه آلمانی بیلــد آم زونتاگ این خبر در 

رابطه با ســفر اوالف شولتس صدراعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری 
فرانسه و ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا به کی یف پیش از نشست گروه هفت 
را به نقل از منابع دولتی فرانسوی و اوکراینی منتشر کرد.این در حالی است که 
یکی از سخنگویان دولت آلمان تاکید کرد که قادر به تایید این موضوع نیست. 
کاخ الیزه نیز از تایید این اطالعات امتناع کرد. دولت ایتالیا نیز هنوز در این رابطه 
هیچ اظهارنظری نکرده است.هیچ یک از این سه رهبر از زمان آغاز حمله روسیه 
به اوکراین در فوریه سال جاری میالدی به کی یف سفر نکرده اند.امانوئل ماکرون 
تالش کرده از زمان آغاز این جنگ ارتباط و تماس خود با والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهوری روسیه را حفظ کند. اما برخی شرکای فرانسه در شرق اروپا و منطقه 
بالتیک از این موضع ماکرون انتقاد کرده اند چرا که این اقدام را تالشــی ضعیف 

برای کشاندن پوتین به پای میز مذاکره می دانند.

با حضور ایران، هند و چین؛
رئیس دومای روسیه: گروه ۸ جدیدی شکل 

می گیرد
رئیــس مجلس دومای روســیه تاکید کــرد، آمریکا و متحدانش با سیاســت 
تحریم هایشــان در حال نابودی روابط اقتصادی هســتند و نقاط رشد جدیدی 
در دیگر کشورها به وجود می آورند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، 
ویاچســالو وولودین، رئیس مجلس دومای روســیه در پستی در تلگرام نوشت: 
اقدام واشــنگتن و متحدانش بــرای قطع روابط اقتصادی موجود، نقاط رشــد 
جدیــدی در جهان ایجاد کرده اســت.وی افزود: تحریم های غربی به ایجاد یک 
گروه جی-۸ دیگر شــامل چین، هند، روسیه، اندونزی، برزیل، مکزیک، ایران و 
ترکیه منجر می شود که از نظر میزان تولید ناخالص داخلی و قدرت خرید ۲۴.۴ 
درصد پیشــتازتر از گروه قدیمی کشورهای توسعه یافته جی-۸  است.وولودین 
تصریح کرد: آمریکا با دستان خود شرایط را برای کشورهایی که تمایل دارند یک 
گفت وگوی برابر و روابط سودمند متقابل ایجاد کنند، فراهم کرده است تا در واقع 

یک گروه جی-۸ جدید با حضور روسیه تشکیل دهند.

بازگشت دوباره کرونا به چین
تهران- ایرنا - سخنگوی دولت چین اعالم کرد 
پایتخت این کشــور بار دیگر در حال تجربه 
کردن شــیوع پرســرعت ویروس کروناست.
به گزارش روز یکشــنبه ایرنــا از خبرگزاری 
»رویترز« از روز پنجشنبه و به دنبال هشداری 
درباره گســترش دوبــاره ویــروس کرونا در 
پایتخت چین، افزایش محدودیت های کرونایی منجر به تعطیلی مکان های 
تفریحی، فروشــگاه ها و سفارت ها در دو منطقه این شهر شد.این در حالی 
اســت که چین همچنان با نرخ ابتالی پایینی در مقایسه با استانداردهای 
جهانی در این همه گیری رو به رو اســت. مقام های این کشــور که از ابتدا 
سیاســت کووید-صفر را اتخاذ کرد، تاکید کرده انــد که با حمایت از افراد 
ســالمند و کادر درمان همچون همیشه به کار خود ادامه می دهند. گفتنی 
اســت بسیاری از کشورهای دیگر سیاســت زندگی با ویروس را دنبال می 
کنند.چین به رغم جمعیت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری خود، تاکنون 
در کنترل و مهار این بیماری بســیار موفق عمل کرده است و تنها ۵ هزار و 
۲۲۶ مورد مرگ و میر ناشــی از ویروس کرونا از ابتدای همه گیری در این 
کشور گزارش شده است. مقام های پکن اعالم کردند روز گذشته ۶۱ مورد 
ابتالی جدید به ویروس کرونا در این شــهر ثبت شده است که منشا آن از 
کافه ای در این شــهر بوده اســت. بدین ترتیب تا امروز ۱۱۵ مورد ابتال و ۶ 
هزار و ۱۵۸ نفر که در ارتباط نزدیک با این افراد بودند شناسایی شده اند و 
این شــهر با جمعیت ۲۲ میلیون نفری در وضعیت اضطراب فرو رفته است. 
نگرانی از شیوع دوباره و پرسرعت کرونا در پکن در حالی است که پایتخت 
چین تنها دو هفته پیش محدودیت های کرونایی را لغو کرده بود. این شهر 

در ماه آوریل در معرض بزرگترین گسترش ویروس کرونا قرار گرفته بود.

سی ان ان: 

گزینه های بایدن در برابر تهران ته کشیده است
مقام های آمریکایی به ناکامی فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه 
ایــران اذعان کردند و گزینه هــای دولت جو بایدن نیز برای منع 
تهران از دستیابی به خواســته های مشروع هسته ای اش کارساز 
نبوده و این مســاله باعث شده است که گزینه های واشنگتن در 
برابر ایران به نوعی به پایان برسد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل 
از ایرنا، تارنمای شــبکه خبری ســی ان ان در گزارشی نوشت: 
تاکنون سیاســت جو بایدن رئیس جمهــوری آمریکا در احیای 
توافق هســته ای شکست خورده است و ایران به طور پیوسته بر 
خواســته های هسته ای خود افزوده است.سی ان ان این گزارش 
را اینگونه ادامه داد که تسریع برنامه هسته ای ایران در شرایطی 
روی می دهد که تنش ها بین ایران و آمریکا باال گرفته اســت.
زمانی که ترامپ رئیس جمهوری ســابق آمریکا از برجام در سال 
۲۰۱۸ خارج شــد، موجی از تحریم های کوبنده را علیه اقتصاد 
ایران به راه انداخت.جو بایدن که مخالف سرســخت کمپین به 
اصطالح فشار حداکثری ترامپ علیه ایران بود، با روی کار آمدن 
درصدد ازسرگیری مذاکرات برآمد. اما سیاست بایدن برای احیای 
توافــق تاکنون راه به جایی نبرده است.ســی ان ان مدعی شــد 
تهران ســرعت غنی ســازی اورانیوم را به حدی افزایش داده که 

از زمان امضای توافق هســته ای در سال ۲۰۱۵ مشاهده نشده 
اســت.اما گزینه های بایدن ته کشیده اســت، با توجه به اینکه 
آمریــکا قبال ایران را در دولت ترامپ تحریم کرده اســت.تحریم 
ها به اقتصاد ایران ضربه سنگینی وارد کرده اما آن را نابود نکرده 
است و احتماال تهران از میزان حساسیت مجازات های اقتصادی 
بیشتر می کاهد.همچنین ترور مقام های ارشد ایران از جمله یک 
دانشــمند برجسته هسته ای از سوی رژیم صهیونیستی در سال 
های اخیر نتوانسته مانع از غنی سازی اورانیوم در ایران شود. این 
مساله ممکن است آمریکا و متحدانش را به فکر دنبال کردن یک 
گزینه نظامی بیندازد.سی ان ان در ادامه این گزارش آورد: جنگ 
علیه ایران ممکن اســت برنامه هسته ای اش را درهم شکند، اما 
ویرانــی غیرقابل توصیفی در منطقه به بار می آورد، ضمن اینکه 
پای آمریکا را به منطقه ای باز می کند که ســعی داشــته از آن 
بیرون رود.کارشناسان معتقدند برخی از از تهاجمی ترین تشدید 
تنش از جانب ایران در زمینه تقویت برنامه هسته ای تحت نظارت 
بایــدن اتفاق افتاد نه ترامپ که دلیل آن دنبال کردن سیاســت 

ترامپ از سوی بایدن بود.

دور اول انتخابــات پارلمانی فرانســه 
دقایقــی پیش در حالی در سراســر 
این کشــور آغاز شــد که نتیجه این 
انتخابــات تاثیــرات زیــادی بر روند 
برنامه های اصالحی ماکرون به عنوان 
رئیس جمهور فرانسه در دومین دور 
مســئولیت خود خواهد گذاشــت.به 
بین الملــل خبرگزاری  گروه  گزارش 
تســنیم، دور اول انتخابات پارلمانی 
فرانسه دیروز ) یکشــنبه( در حوالی 
ساعت ۸ به وقت محلی در فرانسه آغاز 
شد.در مجمع الجزایر کوچک فرانسوی 
سن پیر و میکلون در سواحل شرقی 
کانادا، ســه شعبه رای گیری دور اول 
انتخابات پارلمانی فرانسه بعد از ظهر 
روز گذشــته شنبه )ساعت ۸ به وقت 
محلی( افتتاح شــد. اما اکثریت مردم 
فرانســه امــروز در ایــن رای گیری 
شــرکت خواهند کرد.مردم فرانســه 
دیروز )یکشنبه ۱۲ ژوئن / ۲۲ خرداد( 
و ۱۹ ژوئن )۲۹ خرداد( برای انتخاب 
صاحبان ۵۷۷ کرسی مجلس ملی به 
پای صندوق های رای می روند.در این 
انتخابات برای ۵۷۷ کرســی مجلس 
ملــی رای گیری می شــود. ماکرون 
برای کســب اکثریت پارلمانی در این 

انتخابات تالش می کند، در غیر این 
صورت او مجبور می شــود دولتی با 
سیاســتمداران و نخســت وزیری از 
دیگــر احزاب را تعییــن کند. در این 
صورت نخســت وزیر جایگاه بســیار 
مهم تــری را در دولــت پیدا خواهد 
کــرد.در این انتخابات به ویژه، ائتالف 
چــپ جدید متشــکل از حزب چپ، 
سوسیالیست ها، سبزها و کمونیست 
ها، بــه رهبری ژان لوک مالنشــون، 

امیدوار است که  سیاســتمدار چپ، 
کرســی های بیشــتری در پارلمان 
کسب کند.نتایج دو نظرسنجی منتشر 
شــده در روز سه شــنبه ۱۷ خرداد 
نشان داد که کســب اکثریت مطلق 
در انتخابات پارلمانی فرانســه توسط 
میانه روها به رهبری امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور این کشور آن چنان هم 
تضمین شــده نیست.امانوئل ماکرون 
پیش تــر در ماه آوریل توانســته بود 

به عنــوان یــک میانــه رو و طرف دار 
اتحادیــه اروپــا برای دومیــن بار در 
به  فرانسه  ریاست جمهوری  انتخابات 
پیروزی دســت یابد.اما ماکرون برای 
اینکه بتواند برنامه های اصالحی خود 
را پیش ببرد نیاز به پشتیبانی اکثریت 
مجلس دارد که نتایج آن در رأی گیری 
۱۲ و ۱۹ ژوئن مشخص خواهد شد؛ 
حال آنکه نتایج نظرسنجی ها از کاهش 
حمایت هــا از میانه روها حکایت دارد.

ژان لوک مالنشــون نامزد حزب چپ 
ناپذیر«  تســلیم  »فرانســه  تندروی 
که در دور نخســت انتخابات ریاست 
جمهــوری نزدیک به ۲۲ درصد آرا را 
کســب کرد، نخستین چهره سیاسی 
بود که بــر طبل اهمیــت انتخابات 
مجلس کوبید. وی با استفاده از عبارت 
»دور سوم« در فاصله دو دور انتخابات 
کــه روزهــای ۱۰ و ۲۴ آوریل )۲۱ 
فروردین و ۴ اردیبهشت( برگزار شد، 
انتخابات مجلــس را هم ارز انتخابات 
ریاست جمهوری کرد. وی همچنین 
با فراخواندن مردم به انتخاب خود به 
عنوان »نخســت وزیر«، فعالیت برای 
پیروزی احزاب چپ را در این رویداد 

سیاسی آغاز کرد.

آغاز انتخابات پارلمانی در فرانسه
 آیا ماکرون می تواند اکثریت را 

برای خود حفظ کند؟

فون درالین در کی یف:
 اتحادیه اروپا احتماال وضعیت کاندیداتوری به اوکراین اعطا 

خواهد کرد
رئیس کمیسیون اروپایی گفته است که مقامات اجرایی اتحادیه اروپا طی چند 
روز آینده اعالم می کنند که آیا وضعیت کاندیداتوری به اوکراین جهت پیوستن 
به این اتحادیه را اعطا خواهند کرد یا خیر.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه 
گاردین، چنین وضعیتی از اقدامات اولیه ای خواهد بود که اوکراین بایستی در 
مســیر عضویت در اتحادیه اروپا آن را طی بکند و همچنین این کشــور قبل 
از اعطای چنین وضعیتی، حمایت ۲۷ کشــور عضو را احتیاج دارد. ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ درخواستی را برای پیوستن 
کشــورش به اتحادیه اروپا امضا کرد.اورزوال فون در الین،  رئیس کمیســیون 
اروپایی روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ولودیمیر زلنسکی در 

جریان سفر ناگهانی او به کی یف اظهار کرد: »ما می خواهیم اوکراین را در این مسیر کمک کنیم. گفت وگوهای امروز 
به ما این امکان را خواهد داد که تا چند روز آینده ارزیابی های خود را نهایی کنیم. مقامات اوکراینی کارهای زیادی در 
این راستا انجام داده اند اما نیاز است که یک سری از اصالحات صورت گیرد.«زلنسکی در کنار فون در الین گفت که 
تصمیم اتحادیه اروپا درخصوص اوکراین »آینده اروپا را مشخص خواهد کرد.«وی مدعی شد: »تمام اروپا جزو اهداف 
روسیه خواهد بود و اوکراین اولین کشوری است که مورد حمله قرار گرفته است.«از آغاز حمله روسیه به اوکراین )۲۴ 
فوریه(، مقامات ارشد اتحادیه اروپا از جمله فون در الین که دومین سفرش به کی یف را از زمان آغاز حمله انجام داده 
است، گفت وگوهایی متعددی در رابطه با سرعت بخشیدن درخواست اوکراین برگزار کرده اند.تعدادی از کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا از جمله استونی، لتونی و لیتوانی از چنین درخواست هایی حمایت کرده اند اما این در حالیست که آژانس 
خبری بلومبرگ اعالم کرد که هلند و دانمارک از ایده اعطای وضعیت کاندیداتوری اتحادیه اروپا به اوکراین حمایت 
نمی کنند.از طرفی نظرسنجی های اخیر حاکی از آن است که اوکراینی ها از پیوستن به اتحادیه اروپا حمایت می کنند 

و از آغاز حمله روسیه به اوکراین، چنین حمایتی به رقم ۹۱ درصد رسیده است.

تداوم ریزش آرا در حزب حاکم ترکیه
برای نخستین بار در تاریخ بیست ساله حزب عدالت و توسعه، میزان آرای این حزب قدرتمند و پیشرو، 
به زیر ۳۰ درصد رســیده و زنگ هشدار برای اردوغان به صدا درآمده است.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تسنیم، ظاهراً موسسات نظرسنجی ترکیه، نمی گذارند خواب راحت به چشمان سران ائتالف 
جمهور برود. چرا که هر روز نظرسنجی میدانی جدیدی انجام می دهند و بر اساس آمار و ارقام استخراج 
شده از این نظرسنجی ها، نشان می دهند که اردوغان و باغچلی رفتنی هستند و خطاب به آنها چنین 
پیامی می دهند: بربندید محمل ها!در شــرایطی که یک بحران اقتصادی عظیم ترکیه را در نوردیده، 
مخالفین اردوغان با استفاده از شرایط جدید، اردوغان را در تنگنا قرار داده و خواهان برگزاری انتخابات 
پیش از موعد هستند. چرا که آنان از پیروزی خود مطمئن هستند و برای نخستین بار در تاریخ بیست ساله حزب عدالت و توسعه، میزان 

آرای این حزب قدرتمند و پیشرو، به زیر ۳۰ درصد رسیده و زنگ هشدار برای اردوغان به صدا درآمده است.

حال و روز دشوار برای اردوغان و باغچلی
کار و بار موسســات نظرســنجی در ترکیه که آنان از یک ســو با دولت و احزاب کار می کنند و از دیگر سو، با شرکت های بزرگ تولیدی، 
توریستی، صادراتی، وارداتی، دانشگاه ها، سمن ها و دیگر نهادهای عمومی و خصوصی. در نتیجه کار نظرسنجی میدانی در ترکیه، تبدیل 
به یک حرفه و تخصص پولساز شده که در کنار درآمدهای کالن، سهم به سزایی در هدایت افکار عمومی جامعه دارد.موسسه نظرسنجی 
ALF دیروز نتایج تازه ترین تحقیق میدانی خود را با رسانه ها در میان گذاشت.در این نظرسنجی، در ۵۱ استان از ۸۱ استان ترکیه، از مردم 

پرسیده شده: اگر روز یکشنبه پیش رو انتخابات سراسری برگزار شود، 

هماوردی دو ائتالف جمهور و ملت
مرور نتایج نظرسنجی مزبور نشان داد که ائتالف جمهور به رهبری اردوغان و باغچلی، در حال حاضر تنها ۳۴ درصد رای دارد. اما 
ائتالف ملت  به رهبری کلیچدار اوغلو و آکشــنر، ۴۵ درصد رای دارد.ضمن این کــه احزاب تحت هدایت داود اوغلو، کارمال اوغلو، 
باباجان و اویسال نیز، مجموعاً نزدیک به ۸ درصد رای دارند و متمایل به ائتالف ملت هستند.با این حساب، تا اینجای کار بازی به 
نفع مخالفین اردوغان در جریان است و این سیاستمدار قد بلند که تمام توان خود را بر روی سخنرانی های تند میدانی و توپ و تشر 

زدن به مخالفین و برچسب زنی به آنها متمرکز کرده، رفته رفته باید چمدان خود را جمع کند.

وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت که کشورهای غربی باید منافع روسیه را در بحث حل وفصل مسالمت آمیز اوضاع اوکراین در نظر 
بگیرند تا از افزایش نفوذ چین بر مسکو جلوگیری کنند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، »هنری کسینجر« تئوریسین 
و وزیر خارجه پیشین ایاالت متحده آمریکا در مصاحبه ای که شامگاه شنبه در وب سایت روزنامه »ساندی تایمز« منتشر شد، عنوان 
کرد: »اکنون سؤال چگونگی پایان دادن به جنگ اوکراین است و پس از پایان جنگ، اگر نمی خواهیم روسیه به پایگاه چین در 
اروپا تبدیل شود، باید جایی برای اوکراین و همچنین روسیه پیدا کرد«.کیسینجر در مورد ناتو گفت: »حفظ ائتالف و اتحادی که همکاری بین اروپا و آمریکا را منعکس 
می کند، مهم اســت، اما باید این واقعیت را درک کنیم که رویدادهای بزرگ در خاورمیانه و آســیا در راه است«.وی افزود: »کشورهای عضو ناتو در مورد اوکراین گرد 
هم آمدند، زیرا تهدیدهای قدیمی را به آنها یادآوری کرد. آنها کار بسیار خوبی انجام دادند و من از کاری که انجام داده اند، حمایت می کنم«.وزیر امور خارجه اسبق 
ایاالت متحده پیشتر به غرب درباره دخالت در جنگ اوکراین به کی یف هشدار داده بود و پیشنهاد داد که برای متوقف کردن جنگ بخش هایی از قلمروی خود را به 
روسیه واگذار کند.کیسینجر در سخنانی در مجمع جهانی اقتصادی داووس پیشنهاد داد که اوکراین مناطقی از خاک خود را به روسیه واگذار کند تا جنگ را متوقف 
کند.وی در ادامه سخنانش در مجمع جهانی اقتصادی داووس گفته بود که غرب نباید در شکست روسیه سهیم باشد. اوکراین باید مذاکرات را پیش از بروز آشفتگی 

و تنش هایی که به راحتی قابل غلبه نیست آغاز کند.

تهران- ایرنا- روزنامه وال استریت ژورنال به رغم اینکه جو بایدن رییس جمهوری آمریکا اعالم کرده هنوز تصمیمی برای سفر به ریاض 
نگرفته، روز یکشنبه گزارش داد که وی ماه آینده به عربستان خواهد رفت.به گزارش ایرنا، این روزنامه آمریکایی امروز به نقل از دو مقام 
آگاه نوشت که کاخ سفید قرار است روز دوشنبه سفر بایدن به عربستان را اعالم کند.این مقام ها گفتند که رییس جمهوری آمریکا ماه 
آینده )میالدی( در بخشی از تور خود در منطقه خاورمیانه که شامل سفر به اسرائیل نیز می شود، به عربستان خواهد رفت.یکی از این 

مقام ها بیان کرد که این برنامه کاری در حال حاضر شــامل دیدار با محمد بن ســلمان ولیعهد ســعودی می شود.  اوایل روز شنبه بایدن در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم 
گرفته است به عربستان سعودی برود یا خیر، پاسخ داد: »هنوز نه.«  بایدن بارها از عربستان بخاطر سوابق حقوق بشری این کشور و دستور قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار 
سعودی- آمریکایی به شدت انتقاد کرده و عربستان را در جریان کمپین انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا »منفور« خوانده بود.برخی از متحدان رییس جمهوری آمریکا 
در کنگره از ایده دیدار وی با بن سلمان انتقاد کردند. آدام شیف نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا هفته گذشته با اشاره به ولیعهد عربستان گفت: تا زمانی که عربستان سعودی 
در زمینه حقوق بشر خود تغییری اساسی ایجاد نکند، من نمی خواهم کاری با او داشته باشم.مقامات آمریکایی اذعان کردند که آنها باید با عربستان بر سر چالش های جهانی 
از جمله افزایش قیمت های نفت و مساله ایران همکاری و روابط دو جانبه را تقویت کنند. قیمت سراسری بنزین در ایاالت متحده از ۵ دالر در هر گالن عبور کرده و فشارهای 

سیاسی را بر بایدن بمنظور یافتن راهی جهت کاهش قیمت ها افزایش داده است. 

کیسینجر: 

تحوالت بزرگ در خاورمیانه و آسیا راه است
سخنان بایدن نقض شد

رئیس جمهوری آمریکا ماه آینده به عربستان می رود
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یک اســتارتاپ به نام »ونوس ایرواســپیس«)Venus Aerospace( به 
تازگــی از طرح مفهوم جدیدی رونمایی کــرده که یک هواپیمای 
فضایــی با ســرعت ۹ ماخ)حــدود ۱۰ هزار کیلومتر بر ســاعت( 
موســوم به »اســتارگیزر«)Stargazer( اســت که قادر به سفر دور 
دنیا تنها در یک ســاعت اســت.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، 
در نمایشــگاهی موســوم بــه »UP.Summit« کــه در آرکانــزاس 
 Venus(»آمریکا برگزار شــد، اســتارتاپی به نام »ونوس ایرواسپیس
Aerospace( که برای خلق هواپیماهای مافوق صوت تاســیس شده 
اســت، از »اســتارگیزر«)Stargazer( اولین طرح مفهومی هواپیمای 
مافوق صوت خود رونمایــی کرد.همایش »UP.Summit« که اکنون 
در پنجمین ســال خود قرار دارد، رویدادی اســت که شــرکت در 
آن فقــط با دعوتنامه امکانپذیر اســت و مدیــران اجرایی برخی از 
بزرگترین شرکت های جهان، بنیان گذاران نوآورانه ترین استارتاپ ها 
و تخصیص دهنده های سرمایه با بیش از یک تریلیون دالر دارایی را 
به خود جذب می کند.این همایش در سال ۲۰۱۷ بنا نهاده شد و هر 
ساله توسط یک شرکت سرمایه گذاری به نام »UP.Partners« حمایت 
و برگزار می شود.»استارگیزر« اما در واقع هم یک پهپاد مافوق صوت 
با توانایی رسیدن به ســرعت ۹ ماخ و هم یک هواپیمای فضایی با 
توانایی رسیدن به سرعت ۹ ماخ است که گفته می شود هر دو طرح 
قادر به سفر یک ساعته دور دنیا هستند. این هواپیمای مافوق صوت 
قادر خواهد بود از یک فرودگاه معمولی به هوا بلند شود و سپس تا 

لبه ی فضا پرواز کند.

مطالعه جدیدی که به تازگی در یک نشست ساالنه ارائه شده نشان 
از ارتبــاط قوی میان ابتال به پیش دیابــت و افزایش احتمال بروز 
حمله قلبی دارد.به گزارش ایســنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، بر 
اســاس مطالعه جدیدی که در روز شــنبه، ۱۱ ژوئن در کنفرانس 
ساالنه  »ENDO ۲۰۲۲«، که نشست ساالنه انجمن غدد درون ریز 
در آتالنتا است ارائه شد، به نظر می رسد پیش دیابت یک عامل خطر 
قوی و مستقل برای بروز حمالت قلبی باشد.پیش دیابت وضعیتی 
اســت که در آن ســطح گلوکز خون باالتر از حد طبیعی است، اما 
آنقدر باال نیست که بتوان آن را به عنوان دیابت در نظر گرفت. افراد 
مبتال به پیش دیابت بیشتر مستعد ابتال به دیابت هستند. به گفته 
»کاوین راج«)Kavin Raj( نویســنده ارشد این مطالعه، در حالی که 
دیابت به عنوان عاملی برای افزایش خطر ابتال به بیماری های جدی 
مانند حمالت قلبی، سکته مغزی و مشکالت کلیوی شناخته شده اما 
ارتباط بین پیش دیابت و مشکالت قلبی به خوبی اثبات نشده است.

»راج« می گویــد: مطالعه ما یک روشــنگری برای همه اســت تا 
تمرکزمان را بر مدیریت پیش دیابت و نه تنها دیابت، معطوف کنیم. 
بر اساس این یافته ها، ما همه را تشویق می کنیم تا در سبک زندگی 
خود تغییراتی ایجاد کنند و از یک رژیم غذایی ســالم پیروی کنند. 
مبتالیان به پیش  دیابت نیز باید به طور منظم حداقل ۱۵۰ دقیقه 
در هفته ورزش کنند تا خطر حمــالت قلبی کاهش یابد.محققان 
داده های مربوط به ۱.۷۹ میلیون فرد بستری شده در بیمارستان به 
دلیل حمله قلبی را تجزیه و تحلیل کردند. از بین این بیماران یک 

درصد مبتال به پیش دیابت بودند.

هواپیمایی که یک ساعته دنیا را 
دور می زند!

پیش دیابت یک عامل خطر جدی 
برای حمله قلبی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

"رافائل نادال" تنیس باز اسپانیایی قهرمان جام تنیس اوپن فرانسه

بازتولید پورشه 928 با پیشرانه ی V8 و قیمت 450 هزار دالر
طی سال های اخیر تعداد عالقه مندان به خودروهای بازتولید شده )Restomod( بسیار افزایش پیدا کرده و ازاین رو هرازگاهی شاهد 
معرفی یک خودروی رستومود شده از گوشه و کنار دنیا هستیم. رستومود درواقع سبکی از بازسازی خودرو است که در آن علیرغم 
حفظ ظاهر کالسیک، به روزرســانی و ارتقاهایی در بخش فنی، طراحی و همین طور امکانات رفاهی انجام می شود.به تازگی یک 
پورشه ۹۲۸نیز توسط شرکت Nardone Automotive طراحی و بازتولید شده است. این خودرو که بین سال های ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۵ بر 
روی خط تولید پورشه قرار داشت، حال به شکل استادانه و با وسواس زیادی رستومود شده و در آن طراحی کالسیک و مدرنیته 
به خوبی تلفیق شده اند.این خودرو بر اساس مدل ۴S ۹۲۸ ساخته شده و باوجود حفظ ظاهر کلی نسخه اصلی اما تقریباً تمام پنل 
های آن از نو طراحی و از جنس فیبر کربن ساخته شده است. در نمای جلو چراغ های روی سپر جای خود را به ورودی های هوا 
داده اند و همچنین در نمای عقب چراغ هایی با طراحی یک تیکه که شباهت زیادی به چراغ های نسل جدید ۹۱۱ دارند جایگزین 
نمونه های کالسیک شده اند.یکی از نکات جالب در این خودرو چراغ های جلوی پاپ  آپ است که باوجود جنس فیبر کربنی اما 

مکانیزم باز و بست آن حفظ شده و همچنین چراغ های آن با نمونه های LED جایگزین شده است. 

شانس اصلی قهرمانی در جام جهانی از دید پویول
کاپیتان سابق تیم ملی اسپانیا، فرانسه را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر انتخاب کرد.به گزارش ایسنا و 
به نقل از دیلی پست، کارلس پویول اسطوره بارسلونا، معتقد است که »فرانسه جلوتر از اسپانیا یکی از مدعیان قهرمانی در جام جهانی 
است زیرا آنها بازیکنان و استعدادهای زیادی در تیم خود دارند.« جام جهانی ۲۰۲۲ در ماه نوامبر اواخر سال جاری میالدی آغاز خواهد 
شد.کارلس پویول به BolaVIP گفت: از نظر من شانس اصلی قهرمانی در جام جهانی قطر فرانسه است چرا که آنها بازیکنان زیادی دارند، 
استعدادهای زیادی دارند و یک تیم بسیار کامل هستند، آنها قبال قهرمان شده اند و راه را کامال می دانند. تیم های دیگری مانند اسپانیا 
هستند که فکر می کنم می توانند بازی های خوبی داشته باشند اما شانس قهرمانی ندارند. اسپانیا بازیکنان جوان و خوبی دارد و می تواند 
عملکرد خوبی داشته باشد ولی به عنوان مدعی قهرمانی تردید دارم.فرانسه در سال ۲۰۰۲، ایتالیا در سال ۲۰۱۰، اسپانیا در سال ۲۰۱۴ 
و آلمان در سال ۲۰۱۸ همگی در حالی در دور اول حذف شدند که در دوره قبل قهرمان جام جهانی شده بودند و حاال همگان منتظر 
هستند که ببینند این سرنوشت برای تیم پرستاره دیدیه دشان نیز رقم خواهد خورد یا خیر. فرانسه در سال ۲۰۱۸ در روسیه توانست به 
عنوان قهرمانی دست یابد. خروس ها توانستند با برتری ۴ بر ۲ برابر کرواسی برای دومین بار قهرمانی در جام جهانی را به دست بیاورند.

ای رخت رخم و داهنت خوش
وآن نظر رکدن نهانت خوش

روش قد انزنینت خوب
شیؤه چشم انتوانت خوش

وصل آن رخ هب جان همی طلبم
هب رخم رد نگر هک جانت خوش!

یارب، آن رپده کی رباندازی؟
ات ببینیم جاودانت خوش

هب دهن میؤه بهشتی تو
میوه شیرین و استخوانت خوش

چند گویی: زیان کنی از من؟
سود کی رکدم؟ ای زیانت خوش

پیشنهاد

چهره روز

اینترنت با مغز ما چه می کند؟
در دنیای امروز، آنالین بودن به دغدغه فکری بسیاری 
از انســان ها تبدیل شده اســت. اگر نگاهی به اطراف 
خود در مهمانی ها بندازید احتماالً متوجه این موضوع 
خواهید شــد اما در عین حال ممکن است هر فردی 
اعتیاد به اینترنت را قبول نکند! همانطور که نویسنده، 
نیکالس کار، می گوید شما نمی خواهید اعتراف کنید 
کــه چقدر خواهان اینترنت هســتید. یک نگاهی به 
خودتــان بیندازید!نیــکالس کار، در کتاب اینترنت 
با مغــز ما چه می کند؟ با تکیه بر دامنهٔ وســیعی از 
مطالعات تاریخی و علمــی تالش می کند تا تاثیرات 
شناختی )cognitive( اینترنت را بر ذهن انسان بکاود 
و پیامدهای فکری و فرهنگی آن را برایمان روشن تر 
کند.شــما روزانه چند مرتبه ایمیل، پیام کوتاه، به روزرســانی شبکه های اجتماعی و ورودی های 
مشابه را بررسی می کنید. یادآوری اینکه شما معتاد هستید اعتراف خوشایندی نیست. هیچکس 
هم مجبور نیســت همه بحث هایی که در کتاب شده است را بپذیرید اما به شما توصیه می کنیم 
که این کتاب را بخوانید تا بدانید که حق انتخاب های بیشتری دارید. کتاب اینترنت با مغز ما چه 
می کند؟ در ابتدا یک بررسی تاریخی انجام می دهد که اختراعات مختلف، چه تغییرات شناختی در 
ذهن بشر ایجاد کرده است. مثال یکی از مهم ترین آن ها اختراع آقای گوتنبرگ، یعنی ماشین چاپ 
است. ماشین چاپ کتاب را ارزان و عمومی کرد، چند سال بعد از اختراع ماشین چاپ حدود ۱۲ 
میلیون نسخه کتاب در سرتاسر اروپا وجود داشت و این مسیر تاریخ و مسیر تفکر انسان را تغییر 
داد. یکی از تغییرات آن نیز این اســت که واژگان بیشتری به بشر آموخت.نویسنده اشاره می کند 
طی پژوهشی، بشر آن موقع در زبان انگلیسی ۷۰۰۰ واژه متداول را به کار می برد، بعد از گسترش 
کتاب ها چون نویســنده ها برای این که احساسات و شرایط انسانی رو توصیف کنند نیاز داشتند؛ 
دایره واژگان انگلیســی از ۷۰۰۰ به یک میلیون واژه افزایش پیدا کرد و تفکر بشــر را در قرن ۱۵ 
گسترش داد، چرا که کلمات مصالح تفکرند، ما نمی توانیم بدون کلمات به موضوعی فکر کنیم. ما 
هر چه قدر کلمات بیشتری بلد باشیم قضاوت مان از شرایط و از جهان می تواند گسترده تر باشد و 
برای همین است که فکرکردن با زبان مادری راحت تر است.... یکی دیگر از بحث هایی که مطرح 
می شــود پریدن ذهن از یک موضوع روی موضوع دیگر است. مشخصاً ما در اینترنت و مخصوصاً 
شبکه های اجتماعی با مطالب بسیار زیادی که هر کدام تالش می کنند به نحوی حواس و تمرکز 
ما را جلب کنند روبه رو هستیم و هر بار تغییر دادن حواس و تمرکز روی موضوعات مختلف باعث 
می شــود ما از نظر ذهنی بسیار هزینه کنیم. این موضوع باعث کاهش توجه ما و در نهایت باعث 

کم عمق شدن مجدد می شود.

منوچهر نوح سرشت
ســال ۱3۲۷ در همدان به دنیا آمد. از حدود دوازده 
سالگی در مدرســه به خوشنویسی عالقه مند شد و 
دبیر خوشنویســی او در دبیرســتان، آقای موسوی، 
تشویقش کرد که خوشنویســی را دامه بدهد. سال 
آخر دبیرســتان بــه کالس های آزاد خوشنویســی 
رفــت و نزد اســتاد میرخانی آمــوزش دید.منوچهر 
نوح سرشــت مدرک مهندسی کشــاورزی دارد ولی 
خوشنویســی را نیز به طور حرفه ای ادامه داده است.

او در بســیاری از نمایشگاه های داخلی شرکت کرده 
اســت که از آن میان می توان به نمایشــگاه انفرادی 
گالری صبا در فرهنگســتان هنر، نمایشگاه انفرادی  
انجمن خوشنویســان، نمایشگاه گروهی به مناسبت 
بزرگداشــت میرعماد در قزوین و … اشاره کرد.از آثاری که او کتابت کرده است می توان دو جلد 
قرآن و گلچین غزلیات سعدی را نام برد. او از مدرسان انجمن خوشنویسان است، همچنان تدریس 
می کند و به فعالیت های خوشنویسی می پردازد.استاد منوچهر نوح سرشت مدرک درجه یک هنری 

دارد و از ابتدای تأسیس مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، در آن عضو بوده است.

سینما

3 داور ایرانی در جایزه مستقل جشنواره پالم اسپرینگز 
هیات داوران جایزه »پلی میان مرزها« در جشــنواره 
فیلم پالم اســپرینگز بــا حضور چند چهــره ایرانی 
اعالم شــد.به گزارش ایسنا،  بیست و هشتمین دوره 
جشــنواره بین المللی فیلم »پالم اســپرینگز« از ۲۱ 
ژوئن در مرکز فرهنگی پالم اســپرینگ در کالیفرنیا 
شروع به کار می کند و »کیلی بجر« »سوزان مورگان 
کوپر«، »مت فرو«، »ریچــل اومیرا«، »جیمز آلمر« 
به همراه آرامــه اعتمادی، حســن تهرانی و هرمان 
فرحی بــه عنوان داوران جایزه »پلــی میان مرزها« 
در این رویداد سینمایی انتخاب شدند.جشنواره پالم 
اسپرینگز از روز بیست و یکم تا بیست و هفتم ژوئن 
)3۱ خرداد تا ۶ تیر ماه( برای عالقه مندان برگزار می شود.جایزه مستقل »پلی میان مرزها« توسط 
وب سایت سینمای بدون مرز و هر ساله در ده جشنواره جهانی از جمله جشنواره بین المللی فیلم 
پالم اسپرینگز اعطا می شود. این جایزه، که پانزده سال سابقه دارد و به بزرگانی چون آندره وایدا و 
اصغر فرهادی اهدا شــده، به بهترین فیلمی اعطا می شود که بتواند تصویری از بهم نزدیک شدن 

مردم جهان ارائه دهد که با دریافت جایزه نقدی به ارزش ۲۵۰۰ دالر همراه خواهد شد.

3 داور ایرانی در جایزه مستقل 
جشنواره پالم اسپرینگز
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