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در دو جلسه جداگانه با حضور معاون اول رییس جمهور و مدیران حوزه دارو، درمان و بیمه و همچنین هیات مدیره سندیکای دارویی کشور، مسائل و چالش های 
پیرامون تولید و توزیع دارو در کشور مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم برای کاهش مشکالت موجود اتخاذ شد.به گزارش ایسنا، محمد مخبر صبح دیروز در 
این جلسات که نشست اول درخصوص سیاست های مالی دارویی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، و دیگری به منظور حمایت از صنایع تولید کننده داخلی دارو با حضور اعضای هیات مدیره سندیکای دارویی 

کشور برگزار شد، با اشاره به تصمیمات و برنامه های دولت در خصوص ساماندهی تولیدات دارویی و اختصاص کمک های....
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مخبر: 
هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه های خانوار اضافه نمی شود
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مروری بر حوادث اخیر بازار رمزارزها؛
بیت کوین مرده است؟!

بیت کوین ریزش های بســیار شــدیدی را در ادوار گذشته پشت سر 
گذاشــته اســت. در برخی موارد بیت کوین ریــزش های بیش از ۹۰ 
درصدی را تحمل کرده اســت. ریزش های گذشته بیت کوین طوری 
بوده اســت که همه می گفتند »بیت کوین مرده« اســت. اکنون بعد 
از ریــزش اخیر بیــت کوین هم صدای »بیت کوین مرده اســت« در 
جامعه به گوش می خورد. اقتصاد آنالین - حســین عسکری؛ بسیاری 
از کارشناسان و تحلیلگران و افراد تاثیر گذار جامعه بعد از ریزش بیت 
کوین عادت دارند بلندگو دست بگیرند به همه بگویند بیت کوین دیگر 
تمام شده است و فاقد ارزش است.نمودار زیر رابطه بین روند های بیت 
کوین و زمانی اســت که جمله »بیت کوین مرده است« در جامعه به 

گوش میرسد.

همانطور که دیده میشود تاکنون 4 مرتبه این اتفاق افتاده است یعنی 
زمانی که همــه فکر میکنند بیت کوین دیگر فاقد ارزش اســت و از 
بین رفته اســت، طبق این نمودار اکنون بیت کویــن در این فاز قرار 
دارد.اگر نگاهی به رســانه های اجتماعی بیندازیم متوجه این موضوع 
میشــویم،افراد بسیاری از بیت کوین نا امید شده اند و شروع به اظهار 
نظر منفی در مورد بیت کوین کرده اند،بســیاری از افراد و موسسات 
بعلت ترس شــدیدی که در بازار بوجود آمده است در حال فرار از بازار 
هســتند،حتی افرادی که چندین ســال هولدر بیت کوین بوده اند و 
مقادیر هنگفتی از بیت کوین را نگه داری میکردند.بطور مثال در ریزش 
اخیر بیت کوین سه موسسه/صندوق سرمایه گذاری مطرح، حدود ۳۷ 
هزار بیتکوین خود را به فروش رســانده اند. چیزی حدود 4۵٪ حجمی 
که موسسه LFG )LUNA Foundation( در ریزش ماه قبل فروخته بوده 
است.عالوه بر این شاخص ترس و طمع بیت کوین همینک در محدوده 
ترس شدید قرار دارد.شاخص ترس و طمع بیت کوین روی عدد 6 قرار 
دارد که پایین تر از هر زمان دیگر در تاریخ بوده است،این یعنی شدید 

ترین ترس ممکن، سرمایه گذاران این بازار را فرا گرفته است.

چه اتفاقی در انتظار بازار است؟
اکنون متوجه شــدیم بازار در چه وضعیتی قــرار دارد، با این اوصاف 
آیا بیت کوین نابود شــدنی اســت و ما باید به پایــان این مارکت، که 
بیت کوین محور است ســالم کنیم؟ مارکت کریپتو حول وجود بیت 
کوین بوجود آمده است،از ابتدا تشکیل این مارکت تاکنون پروژه های 
بیشماری بوجود آمدند که تعداد زیاد آن به زباله دان تاریخ پیوستند، 
ولی این بیت کوین اســت که بخاطر داشتن پارامتر هایی خاص زنده 
مانده اســت و چرخه های مارکت را تنظیم میکند، از وجود ثابت بیت 
کوین پروژه های متعدد کریپتویی بیشماری شکل میگرند که همراه با 
روند های صعودی و نزولی بیت کوین رشــد و نمو میکنند.طبیعتا اگر 
اتفاقی برای بیت کوین رخ دهد که باعث نابودیش شــود باید منتظر 
خاموشی کل این مارکت نوپا باشیم.مارکت کریپتو،بازار نوظهوری است 
که فقط یک دهه ســن دارد،این بازار هنوز پخته نیست اما درون خود 
یک تکنولوژی دارد که دنیا آینده بشــدت نیازمند آن است،اینترنت را 
فرض کنید که چگونه توانســت اطالعات را بند تمرکز نجات دهد اما 
هنوز نتوانسته است اقتصاد جهان را از بانک ها نجات دهد،این بار مهم 
به دوش بالکچین،بیت کوین و کل مارکت کریپتو است،عالوه بر اینها 
مشــاغل زیادی حول محور کریپتو ایجاد شــده است که هرگونه وارد 
شدن خدشه به این مارکت باعث بیکاری میلیون ها انسان در سراسر 
جهان میشــود که بر رکود اقتصاد جهانی دامن میزند،از این گذشــته 
میلیارد ها دالر ســرمایه در این بازار خوابیده است که پشت آنها افراد 

قدرتمندی قرار دارند.

ژائو پنگ مدیــر عامل صرافی بایننس در توییتر بعد از ریزش 
مارکت کریپتو نوشت:

سال  2۰1۳، فقط بیت کوین بود
سال 2۰1۷، عرضه اولیه ها )ETH، BNB، و غیره(

سال DeFi، NFT ،2۰21 ها، مجوزها، توکن های طرفداری، پرداخت ها، 
GameFi، Metaverse)؟(، و موارد دیگر...

گسترش صنعت بالکچین تازه در ابتدا راه خود قرار دارد..
بغییر از این،در کشور های بزرگ و صاحب انرژی جهان،شرکت ها در 

حال سرمایه گذاری تازه در صنعت ماینینگ بیت کوین است.
بعد از ممنوعیت ماینینگ در کشور چین،کشور آمریکا ثروتمند ترین 
کشور جهان آغوش خود را بروی ماینر های چینی گشود عالوه بر این 
بسیاری از شــرکت های آمریکایی سرمایه گذاری سنگینی در بخش 
ماینینگ انجام داده اند،اخیرا یک شــرکت نفت و گاز در روســیه وارد 

صنعت ماینینگ شده است.

با این وجود آیا بیت کوین به پایان رسیده است؟
فــدرال رزور آمریکا بعلت وجود رکود و تــورم در آمریکا، اقدام به 
افزایش نرخ بهره کرده اســت که بدنبال آن بازار های مالی از جمله 
مارکت کریپتو دچار ریزش شده اند،این اقدامات بانک مرکزی آمریکا 
کامال کنترل شــده است، در صورت تداوم این نوع اقدامات و دنباله 
دار بودن ریزش ها تبعات آن )مانند افزایش بیکاری و تداوم رکود( 
در وهله اول گریبان گیر اقتصاد آمریکا میشود.مانند دفعات گذشته 
که فدرال رزور با اقدمــات این چنینی خود، اقتصاد دالر را تنظیم 
میکرد و باعث ایجاد فراز و نشیب در بازار ها میشد، اینبار هم بعد از 
گرفتن نتیجه، کم کم باید منتظر آرام شدن بازار ها باشیم.جامعه و 
سرمایه گذاران باید آگاه باشند که بیت کوین و مارکت کریپتو نابود 
شــدنی نیست و بعد از سرد شدن تب تورم باید منتظر بیدار شدن 

گاو وحشی بیت کوین باشیم.

نگــــاه

معاون شهردار تهران خبر داد
ورود اتوبوس های ۲ طبقه به تهران

معاون حمل و نقل شــهرداری تهران ضمن اعالم فرسودگی کامل تاکسی های ون گفت: در یک برنامه 
1۸ ماهه و با اعتباری مشخص اورهال واگن های مترو در دستور کار قرار دارد.به گزارش ایسنا، مجتبی 
شــفیعی صبح امروز با حضور در صحن علنی دیروز شــورای شهر تهران به بیان اقدامات قرارگاه حمل 
و نقل پرداخت و با بیان این که توســعه حمل و نقل عمومی و مدیریت تقاضا می تواند تا 1۵ درصد در 
بهبود وضعیت ترافیک موثر باشــد، اظهار کرد: بنا بر تدبیر شــهردار تهران قرارگاه توسعه حمل و نقل 
عمومی و پاک تشــکیل شــد که تاکنون چهار جلسه برگزار شــده و این در حالی است که ارگان های 
اجرایی موثری در ترافیک پایتخت وجود دارد و نیاز بود یک قرارگاهی ایجاد شود تا هماهنگی بین این 
دســتگاه ها افزایش یابد.وی با تاکید بر این که توسعه و نوسازی خطوط، بهبود و نوسازی سیستم های 
سخت و نرم افزاری را باید دنبال کنیم، ادامه داد: تاکنون ۵۹ برنامه عملیاتی تدوین شده است و در حال 
حاضر 14۳ ایستگاه و 1۵21 واگن مترو داریم که از این میان 26۰ واگن دو طرفه و 12۹۵ واگن یک 
طرفه است و برای رسیدن به فاصله استاندارد یعنی دو دقیقه به 146۷ واگن نیاز داریم و این در حالی 
است که برای خطوط جدید هشت تا 11 مترو نیز 1۵۰۰ واگن نیاز داریم.معاون حمل و نقل شهرداری 
تهران با بیان این که متوســط عمر ناوگان اتوبوسرانی 1۰ سال است و در بخش خصوصی این عدد 1۵ 
ســال است، گفت: تنها 22۷4 دستگاه اتوبوس فعال داریم و همچنین ۳۰۳ دستگاه مینی بوس مان نیز 
فعال هستند.شفیعی با اشــاره به وضعیت تاکسیرانی ادامه داد: در سازمان تاکسیرانی ۷۸ هزار و ۷۰۰ 
تاکسی فعال هستند که ۵2 درصد باالی 1۰ سال دارند و به سن فرسودگی رسیده اند که از این میان 
بیش از 6۵۰۰ دســتگاه ون هستند و این در حالی است که به طور کامل این ون ها فرسوده هستند و 
میانگین جابه جایی 1۸ درصد است.وی با بیان این که اخیرا تفاهم نامه ای با وزارت کشور پیگیری کردیم 
تا 2۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای لوازم یدکی مترو اختصاص داده شود، تصریح کرد: همچنین قرارداد 
6۳۰ دســتگاه واگن نیز با تهاتر نفت انجام خواهد شد. البته این موضوع به دوره قبلی مدیریت شهری 
بازمی گردد که در دوره فعلی پیگیری شد و در آخرین مکاتبات که با سازمان برنامه و بودجه انجام شد 
اعالم می کنند که وزارت نفت حواله برای تهاتر نفت را تامین کند.معاون حمل و نقل شهرداری تهران 
در مورد وضعیت اتوبوس های فرسوده با بیان این که باید در دوره چهارساله 4۳۰۰ دستگاه نوسازی شود، 
اظهار کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده بیش از 2۰۰۰ دستگاه از محل اعتبارات وزارت کشور، 
1۰۰۰ دستگاه از محل واردات و ۵۰۰ دستگاه نیز از محل  اتوبوس های برقی تامین شود و همچنین در 
نظر داریم بخش خصوصی را در ساماندهی نیروی انسانی تقویت کرده و به همین دلیل یکی از خطوط 
بــی  آر تــی را برای ورود بخش خصوصی در این زمینه در نظر گرفتیم و برنامه ریزی فشــرده ای برای 
تامین رانندگان از این محل تامین شده است و همزمان بحث بازسازی اتوبوس ها را در پیش گرفته ایم 
و در این زمینه با مدل اقتصادی جدیدی که طراحی کردیم خودروســازان عالقه مند شــدند که به این 
مقوله وارد شوند.شــفیعی با بیان این که بزرگ ترین فضای زیرزمینی کشــور و حتی خاورمیانه به اسم 
سامانه اکتابان در مترو افتتاح می شود، گفت: شش ایستگاه مترو تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی با اشــاره به لزوم توســعه حمل و نقل پاک با تاکید بر این که سقف جریمه خودروهای فاقد معاینه 
فنی محدود شده که باید این اختیار به شهرداری و پلیس داده شود که این مساله را تغییر دهند، گفت: 
پلیس در خصوص خودروهای فاقد طرح ترافیک مباحث حقوقی را دنبال کرده و همکاری هایی در این 
زمینه داشتیم تا بتوانیم رویکرد مشخصی در برخورد با این خودروها داشته باشیم.معاون حمل و نقل 
شهرداری تهران در بخش دیگری از گزارش خود با تاکید بر این که در سال 14۰۰ علی رغم افزایش ۳۵ 
درصدی ترافیک شاهد کاهش هشت درصدی تلفات ناشی از تصادفات رانندگی بودیم، اظهار کرد: بحث 
اصلی ما در قرارگاه حمل و نقل، توســعه اتوبوس است که همانطور که عرض کردم با همکاری وزارت 
کشور و شهرداری نوسازی و اورهال اتوبوس ها در دستور کار قرار دارد و تا پایان سال باید 14۰۰ دستگاه 
اورهال شود که اقدامات در این زمینه انجام شده و حتی بخش خصوصی وارد شده است و این اتوبوس ها 
در صورت نوســازی تفاوت چندانی با اتوبوس های جدید نخواهند داشت.معاون شهردار تهران از ورود 
اتوبوس های کارکرده تولید اروپا خبر داد و گفت: ۵۰ دســتگاه اتوبوس وارد شده که در حال تعمیرات 
اولیه است و پس از اخذ مجوز دولت شماره گذاری آن انجام خواهد شد که در این میان اتوبوس های تک 
کابین، دو کابین و دو طبقه به چشــم می خورد که پنج دستگاه از این اتوبوس ها دو طبقه خواهند بود 
که این اتوبوس ها استاندارد یورو 4 و حتی یورو ۵ هستند و استانداردهای مورد نظر ما را تامین کرده اند 
و قیمت خرید این اتوبوس ها از هزینه اورهال اتوبوس های فعلی کمتر است.شــفیعی با بیان این که ۵۰ 
دســتگاه اتوبوس برقی نیز تا پایان سال وارد ناوگان می شود، گفت: یک برنامه 1۸ ماهه با اعتبار ۸۰۰ 

میلیارد ریال و 24 میلیون یورو پیش بینی شده که اورهال مترو سرعت گیرد.

رئیس جمهور گفت: روابط تجاری ایران و قزاقســتان در این چند ماهه اخیر 
بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است و سطح این روابط حتما می تواند، 
بیش از این افزایش پیدا کند.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیســی رئیس جمهور دیروز )یکشــنبه( در راستای سفر یک روزه 
»قاســم ژومارت توکایف« رئیس جمهور قزاقستان و استقبال رسمی از وی 
در مجموعه سعدآباد در نشست خبری، گفت: در سی سال گذشته ما روابط 
خوبی با کشور همسایه و دوست خود قزاقستان داشتیم اما این روابط کافی 
نبوده است.وی با اشاره به اینکه ظرفیت های بسیاری در جمهوری اسالمی 
ایران و قزاقستان وجود دارد که می تواند زمینه ارتقای روابط میان دو کشور 
را فراهم کند،افزود: امضای تفاهمنامه های امروز یا در گذشته نشانه مهمی از 
اراده دو کشور برای توسعه روابط میان دو کشور است.رئیس جمهور تصریح 
کرد: روابط تجاری میان دو کشور در این چند ماهه اخیر بیش از ۵۰ درصد 
افزایش پیدا کرده اســت و ســطح این روابط حتما مــی تواند، بیش از این 
افزایــش پیدا کند و ما می توانیم حجم مبادالت در ســطح فعلی را در گام 
اول تا ۳ میلیارد دالر افزایش دهیم.رئیســی خاطرنشان کرد: روابط میان دو 
کشور می تواند در حوزه های صنعت، کشاورزی، انرژی،ترانزیت و نفت و گاز 
در حد گســترده باشــد. زمینه فرهنگی و تمدنی دو کشور ایجاب می کند، 
تالش بیشتری برای توسعه فرهنگی دو کشور انجام دهیم.وی با بیان اینکه 
مجموعه مذاکرات امروز زمینه همراهی دو کشــور را فراهم کرد،اظهار کرد: 
ما مصمم هســتیم عالوه بر روابط دو جانبه، روابط منطقه ای دو کشور را نیز 
گســترش دهیم. برای مثال همکاری های دو کشور در سازمان های منطقه 
ای مانند ســازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا می تواند در منطقه 

افزایش پیدا کند.
رئیس جمهور بیان کرد: برای جمهوری اسالمی ایران همکاری با همسایگان 
در دریای خزر در اولویت اســت و قصد افزایش همکاری ها در این زمینه را 
داریم و عالوه بر همکاری های منطقه ای بنای دو کشــور این اســت که در 
ســازمانهای بین المللی و همکاری های بین االمللی گام های برداشته شود.

رئیسی گفت: ما در مسائل منطقه و مسائل جهانی نگاه مشترکی داریم. برای 
مثال در مورد افغانستان و ضرورت تشکیل دولت فراگیر اشتراک نظر وجود 
دارد. اتفاق نظر داریم که حضور بیگانگان در منطقه امنیت ســاز نیســت و 
مشکالت بســیاری ایجاد خواهد کرد. همچنین باور داریم مسئوالن منطقه 
می توانند مسائل منطقه را حل کنند و گره منطقه به دست خود منطقه باز 
می شود.وی با تاکید بر اینکه حل مشکالت منطقه و همه مناطق باید توسط 
مسئولین و مردم آن مناطق صورت گیرد، گفت: حضور بیگانگان در مناطق 
مختلف بیشــتر بر مشــکالت آن مناطق می افزاید و کمکی به حل مسائل 
نخواهــد کرد.رئیس جمهور در پایان اعالم کــرد: بار دیگر از رئیس جمهور 
قزاقســتان و هیئت همراه او برای سفر به ایران تشکر می کنم و در راستای 
دعوت رســمی وی در زمان مناسب به قزاقستان سفر خواهم کرد.به گزارش 
مهر، رئیس جمهور قزاقستان نیز در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور 
کشورمان، اظهار داشت: از کشور ایران صمیمانه تشکر می کنم. اکنون ارتباط 
ما در حوزه دیپلماتیک مراحل پیشرفت را طی می کند و آقای رئیسی سهم 
زیادی در آن دارند.وی افزود: ر این مدت همکاری و دوستی ما محکم تر شده 
و در زمینه فرهنگی نیز رونق پیدا کرد است؛ در چارچوب ساختارهای منطقه 
نیز همکاری های خوبی داریم.رئیس جمهور قزاقســتان تصریح کرد: امروز 
مذاکرات گســترده ای مطرح و موضوعات بسیاری مورد بررسی قرار گرفت. 
هر دو طرف عالقمند اســتفاده از ظرفیت ترانزیتی هســتند و در این راستا 
کریدورهایی که شــرق به غرب و شمال و جنوب را به هم متصل می کنند 
اهمیت ویژه ای دارند.توکایف با بیان اینکه در زمینه کشــاورزی نیز با ایران 
مذاکراتی داشتیم که منجر به ارتقا روابط قزاقستان و ایران خواهد شد، اظهار 
کرد: اسناد و قراردادهایی که امضا شد باعث کمک به پیشرفت دو کشور می 
شود.رئیس جمهور قزاقستان با بیان اینکه ایران یک مرکز تمدن باستانی و 

یک شریک مهم در جهان اسالم است، گفت: ایران و قزاقستان در کنار دریای 
خزر دوست یکدیگر هستند.

در حضور »توکایف« و »رئیسی« در سعدآباد؛
ایران و قزاقستان 9 سند همکاری امضا کردند

تهران - ایرنا - مراسم امضای اسناد همکاری و یادداشت  تفاهم بین تهران و 
آلماتی در حضور رؤسای جمهور و بین وزرای دو کشور در مجموعه فرهنگی 
- تاریخی سعدآباد برگزار شد.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، این سند 
همکاری ها در زمینه های توســعه حمل و نقــل ترانزیتی، مبادالت علمی و 
فرهنگی، انرژی، کشــاورزی فرهنگی، مبادالت تجــاری - اقتصادی و دیگر 
زمینه هاســت که بین وزیران ایران و قزاقستان و در حضور رؤسای جمهور 
به امضای طرفین رسید.»یادداشــت تفاهم میان مرکز مطالعات سیاســی 
وزارت امور خارجه و موسسه تحقیقات سیاست خارجی وزارت امور خارجه 
قزاقســتان«، »برنامه مبادالت فرهنگی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ایران و وزارت فرهنگ و ورزش قزاقســتان«، »یادداشت تفاهم همکاری در 
زمینه مطالعات تحلیلی و تبادل تجربه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
وزارت تجارت و همگرایی قزاقستان«، »یادداشت تفاهم همکاری در خصوص 
افزایــش تجارت دوجانبه، میــان وزارت صنعت، معدن و تجــارت و وزارت 
تجارت و همگرایی قزاقستان«، »یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت جهاد 
کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی قزاقستان در زمینه کشاورزی«، »یادداشت 
تفاهم همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی و وزرات 
صنعت و توسعه زیرساخت قزاقستان در زمینه تجارت و ترانزیت محصوالت 
کشــاورزی«، »یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان صدا و سیمای ایران و 
آژانس دولتی خبر قزاقستان«، »یادداشت تفاهم همکاری شرکت ملی نفت 
ایران با شــرکت گاز مونای گاز قزاقستان«، »یادداشت تفاهم همکاری میان 
راه آهن ایران و شــرکت ســهامی راه آهن ملی قزاقستان« اسنادی بود که 
در حضور ســران ایران و قزاقســتان به امضای وزرا،  استانداران و مسئولین 
مربوطه دو کشور رســید.همچنین در ابتدای مراسم امضای اسناد همکاری 
دو کشور، دکتر رئیسی و توکایف بیانیه مشترک دو کشور را نیز امضا کردند.

گفته می شود در این مراسم ۹ سند همکاری 2۰ ساله به امضای هیأت های 
عالی رتبه ایران و قزاقســتان رسیده اســت.قرار است پس از امضای اسناد و 
تفاهم نامه ها، آیت اهلل »ســید ابراهیم رئیســی و »قاســم ژومارت توکایف« 
رؤســای جمهوری اسالمی ایران و قزاقستان در نشست مطبوعاتی مشترک 
حضور یابند.قبل از مراسم امضای سند نیز آیت اهلل رئیسی و توکایف نشست 
دوجانبه خود را برگزار و درباره مسایل منطقه ای و موضوعات مورد عالقه خود 
گفت وگو و تبادل نظر کردند.آیین استقبال رسمی رئیس  جمهور کشورمان 
از همتای قزاقســتانی اش، صبح دیروز )یکشــنبه( با نواختن سرود ملی دو 
کشــور در مجموعه فرهنگی - تاریخی ســعدآباد برگزار شد.رئیس جمهور 
قزاقســتان پس از شرکت در بیســت وپنجمین مجمع اقتصادی بین المللی 
ســن پترزبورگ در روســیه، پیش از ظهــر امروز با دعوت رســمی آیت اهلل 
رئیسی در صدر هیاتی عالی رتبه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. هیات 
حدود4۰ نفره از تجار و بازرگانان قزاقســتانی رئیس جمهورشــان  را در این 
سفر همراهی می کنند.توکایف دومین رئیس جمهوری قزاقستان پس از ۳۰ 
سال زمامداری »نورسلطان نظربایف« است.رئیس جمهوری اسالمی ایران و 
همتای قزاقستانی وی سال گذشته در حاشیه اجالس همکاری های شانگهای 
در تاجیکســتان با یکدیگر دیدار و گفت و کردند و دراین دیدار قرار شــد تا 
همکاری های دو جانبه از جمله همکاری های ریلی افزایش یابد. بر این اساس 
روز گذشــته و پیش از ورود توکایف به تهران، نخستین قطار کریدور جدید 
ریلی KITI )قزاقســتان - ترکمنستان - ایران - ترکیه( وارد ایستگاه راه آهن 
تهران شد. این قطار حامل 24 دستگاه واگن لبه کوتاه حامل 4۸ کانتینر 2۰ 

فوتی گوگرد به مقصد ترکیه و سپس اروپاست.

تعیین سقف افزایش اجاره بهاء در دولت

تهران 2۵ درصد و در سایر شهرها 20 درصد
اوضاع سدهای تهران خوب نیست

 ذخیره آبی پایتخت 20 درصد 
از پارسال کمتر است

با مجوز رسمی وزارت صمت؛

تلویزیون 15 درصد و یخچال 10 درصد گران می شود

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: در حال حاضر حجم ذخایر مخازن حدود 64۰ میلیون 
متر مکعب اســت و نسبت به سال قبل که این رقم ۸۰۰ میلیون متر مکعب بوده است 2۰ درصد کسری 
را شــاهدیم.محمدرضا بختیاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت تامین آب تهران در 
سال جاری اظهار داشــت: امسال در تهران وضعیت بسیار خاصی را به لحاظ بارندگی داریم، دومین سال 
خشکسالی را پشت سرمی گذاریم و نسبت به سال قبل حدود ۳2 درصد کسری بارندگی داریم، این نشان 

می دهد وضعیت منابع آب استان مناسب...

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

کاهش ۳0 تا ۴0 درصدی مصرف روغن پس از افزایش قیمت

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل:

واردات آیفون قانونی است، اما شدنی نیست
رئیسی در نشست خبری مشترک با »ژومارت توکایف«:

روابط ایران با همسایگان در دریای خزر را گسترش می دهیم
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وزیران خارجه ایران و ترکیه درباره تحوالت منطقه ای رایزنی کردند
تهران - ایرنا - وزیران امور خارجه ایران و ترکیه در گفت وگوی تلفنی پیرامون مسائل 
مورد عالقه از جمله روابط دوجانبه و تحوالت منطقه ای گفت وگو و تبادل نظر کردند.  
به گزارش حوزه سیاســت خارجی ایرنا، حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشــورمان در گفت وگوی تلفنی با مولود چاووش اوغلو وزیــر امور خارجه ترکیه، 
طرفین پیرامون مســائل مورد عالقه از جملــه روابط دوجانبه و تحوالت منطقه ای 
گفت وگو و تبادل نظر کردند.  وزیر امور خارجه ترکیه در این مکالمه تلفنی دعوت 
بعمل آمده از وزیر امور خارجه کشورمان برای سفر به ترکیه را مورد تاکید مجدد قرار 
داد و ابراز امیدواری کرد تداوم ارتباطات میان مسئولین دو کشور موجبات ارتقاء مناسبات دوجانبه و افزایش همکاری های 
متقابــل را فراهــم کند.امیرعبداللهیان با تقدیر از دعوت همتای ترکیه ای خود، از عــزم تهران برای ارتقاء بیش از پیش 

مناسبات با ترکیه خبر داده و ابراز امیدواری کرد تا رایزنی های بیشتری در این خصوص صورت پذیرد.

تذکر چند باره قالیباف به نمایندگان
اسامی نماینده ای که رای ندهد را اعالم می کنیم

رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که لیست نمایندگی که در رای گیری های مجلس شرکت نمی کنند را تا پایان 
هفته اعالم می کنیم.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در 
جلســه علنی دیروز )یکشنبه 29 خرداد( قوه مقننه در جریان بررسی طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دیوان عدالت 
اداری، هنگام رای گیری درباره اصل ماده 11 این طرح به عدم مشارکت همه نمایندگان در این رای گیری واکنش نشان 
داد و  55 نفر از همکاران در این رای گیری شــرکت نکردند و  چون پیشــتر نیز در این زمینه تذکر داده بودیم،  لیست 
کسانی که در رای گیری شرکت نمی کند در پایان هفته اعالم می شود.همچنین وی در جریان بررسی گزارش کمیسیون 
امور داخلی کشــور و شوراها در مورد الیحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در واکنش به عدم 
رای 70 نماینده به یکی از مواد این الیحه، گفت: همکاران در رای گیری ها شــرکت کنند، اســامی نمایندگانی که رای 

ندهند را آخر هفته اعالم خواهیم کرد.

گزیده خبر
رئیس سازمان انرژی اتمی:

 بردن پرونده هسته ای ایران  به شورای 
حکام تست آخر دشمنان بود

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه بردن پرونده 
هســته ای ایران  به شورای حکام تست آخر دشمنان 
بود، گفت:  به صورت کامال »حقوقی و قانونی« پاسخ 
آنها را دادیم.محمد اســالمی در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم در  نطنز، با بیان اینکه سازمان های بین المللی 
نباید از قدرت خود سوءاســتفاده کنند، اظهار داشت: آنچه مهم بوده آن است 
که دنیا بداند ایران ســه درصد از ظرفیت هسته ای دنیا را دارد اما بیش از 25 
درصد از بازرسی ها از ایران انجام شده است.وی با بیان اینکه باید بررسی کرد 
کشورهایی که هیاهو و جنجال علیه ایران راه اندازی می کنند چه میزان بازدید 
از مراکز هســته ای آنان صورت می پذیرد، افزود: همین معاهده اخیر که بین 
فرانســه و استرالیا امضا شــده در آن فرآوری پلوتونیوم صورت می گیرد و در 
زمینه بازفرآوری ســوخت بوده و همان مسیر نظامی است؛ آیا نسبت به این 
کشورها حساس نیستند؟رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه این اقدامات 
در راســتای سیاست فشار روانی، سیاســی و فشار حداکثری علیه ملت ایران 
است، ابراز داشت: دشمنان در واپیس نفس های خود، تست آخر خود را انجام 
دادند و پرونده ایران را به شــورای حــکام بردند که  به صورت کامال »حقوقی 
و قانونی« پاســخ آنها را دادیم و اگر می خواهند  به معاهده پایبند  باشــند، هر 
آنچه در آنجا توا فق شــده عین همان »نه کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر« 

می تواند اجرا شود.

 بنای دولت تغییر ریل کشور است
دبیرکل کانون دانشــگاهیان ایران اســالمی گفت: افتخار دولت این است که 
بیشــترین اعضای هیئت علمی در آن حضور دارند و در تدوین ســند تحول 
دولت سیزدهم بیشترین نقش را اســتادان دانشگاه داشتند.به گزارش ایسنا، 
ســیدمحمد حســینی در گفت وگو با رادیو فرهنگ درباره برگزاری اجالسیه 
تشــکل متبوعش اظهار کرد: رئیس جمهوری همواره اعضای دولت و مدیران 
ارشــد نظام را به ارتباط و تعامل با استادان و نخبگان توصیه می کنند و ایجاد 
تحول اساسی  و پیشرفت کشور نیازمند وجود همگرایی بین افراد فعال و موثر 
در جامعه و بهره گیری از دیدگاه ها و نظرات آنان برای پیشبرد امور است و  از 
این جهت این اجالس برگزار شــد.وی افزود: آیت اهلل رئیسی از ابتدا دانشگاه را 
پشــتوانه فکری دولت دانستند و افتخار دولت این است که بیشترین اعضای 
هیئــت علمی در آن حضور دارند. ضمن اینکه در تدوین ســند تحول دولت 
ســیزدهم بیشترین نقش را استادان دانشگاه داشتند و در ادامه راه نیز همین 
توقــع و انتظار وجود دارد که  در تدوین برنامه هفتم توســعه اصحاب علم و 
اندیشه مشــارکت و همراهی داشته باشند.دبیر کل کانون دانشگاهیان یادآور 
شــد: اعضای کانون و دانشــگاهیان انتظارات خود از دولت را در بیانیه پایانی 
مطــرح کردند، از جمله اینکه دولت از نیروهــای کارآمد، انقالبی و پرتوان در 
ســطوح مختلف اســتفاده کند. از آنجا که بنای دولت بر این است در کشور 
تغییر ریل انجام دهد و این کار را در حوزه های مختلف آغاز  کرده، نیاز است 
که صاحب نظران همراهی و برای تحقق آن راهکارهای مناسبی را مطرح کنند. 
دانشــگاهیان در این اجالس اعالم آمادگــی کردند که در برنامه های مختلف 
دولت بویژه در حوزه سیاســت خارجی و اقدامات اقتصادی در مردمی سازی و 
توزیع عادالنه یارانه ها کمک و همکاری کنند.حسینی ادامه داد: امروز همانطور 
که رهبر فرزانه انقالب مطرح کردند در جنگ ترکیبی دشــمن قرار داریم. در 
این جنگ تمام ابزارهای خود را بکار گرفته اند که مردم را از آینده خود مایوس 

و ناامید کنند. در این عرصه انتظار است که دانشگاهیان پیشگام باشند.

مخبر: 

هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه های خانوار اضافه نمی شود
در دو جلســه جداگانه بــا حضور معــاون اول رییس جمهور 
و مدیــران حوزه دارو، درمان و بیمــه و همچنین هیات مدیره 
سندیکای دارویی کشور، مسائل و چالش های پیرامون تولید و 
توزیع دارو در کشــور مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم 
برای کاهش مشکالت موجود اتخاذ شد.به گزارش ایسنا، محمد 
مخبر صبح دیروز در این جلســات که نشست اول درخصوص 
سیاســت های مالی دارویی با حضور وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی، سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامــه و بودجه، و 
دیگــری به منظور حمایت از صنایع تولید کننده داخلی دارو با 
حضور اعضای هیات مدیره سندیکای دارویی کشور برگزار شد، 
با اشاره به تصمیمات و برنامه های دولت در خصوص ساماندهی 
تولیدات دارویی و اختصاص کمک های حمایتی به این بخش 
از صنعت کشــور، تاکید کرد: بررسی سازوکار بازپرداخت یارانه 
هــا در صنعت دارویــی،  تقویت بخش بیمه، تامیــن و فراوانی 
داروهــای بیماران به ویژه بیماری های خاص و صعب العالج از 
جمله سیاست هایی است که دولت پیگیری می کند تا هزینه 
جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه های خانوار تحمیل نشود.

معاون اول رییس جمهور همچنین به اقدامات دولت سیزدهم 
در خصوص تکمیل ۸0 درصدی زیرساخت های الکترونیکی و 

پوشش رایگان افراد فاقد بیمه در کشور اشاره کرد و افزود: این 
یکی از افتخارات دولت سیزدهم است که در حال حاضر به جز 

بخش اندکی از جامعه که خود درخواســتی برای بیمه درمانی 
نداشــته اند، تمامی افراد فاقد بیمه بویژه اقشــار آسیب پذیر و 

با درآمدهای پایین تحت پوشــش بیمه درمانی قرار گرفته اند.
وی همچنین با قدردانی از صنایع تولید کننده داخلی دارو که 
با وجود مشکالت موجود، متعهدانه نسبت به تامین دارو و جان 
مردم به دولت کمک کرده اند، تاکید کرد: دولت مصمم اســت 
با بررسی کارشناسی و اقتصادی، ســازوکارهای مناسبی برای 
بازپرداخــت یارانه ها در بخش دارو ایجاد کرده و در زمینه حل 
مشکالت تولید دارو از شرکت های تولیدی دارو حمایت کند.در 
این جلســات مقرر شد با تقویت و پرداخت بدهی ها و معوقات 
سازمان های بیمه ای کشور در راستای کنترل پرداخت از جیب 
بیماران، تمامی داروها به صورت پلکانی تحت پوشش بیمه قرار 
گیرند و با تامین اعتبارات مالی الزم ، مطالبات ســازمان های 
بیمه ای کشور هر چه ســریعتر پرداخت شود.بررسی سیاست 
های مالــی و ارزی دارویی، ورود 250 قلــم داروی ضروری به 
فهرســت بیمه ها، آسیب شناسی سازوکار بازپرداخت یارانه ها، 
ثابت نگه داشتن پرداختی بیمار و تمامی داروهای غیربیمه ای، 
تحت پوشش قرار دادن بیماران صعب العالج و خاص و برنامه ها 
و سیاست های دولت در راستای حمایت از شرکت های تولیدی 
دارویی کشور از جمله مباحثی بود که در این جلسات به منظور 
ثابت نگه داشــتن قیمت و فراوانی دارو مورد بحث، بررســی و 

تصمیم گیری قرار گرفت.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با 
»شــیخ عبداهلل بن زاید« وزیر امور خارجه امارات متحده عربی 
در خصوص مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی به گفتگو و 
تبادل نظر پرداخت.به گزارش ایسنا،وزیر امور خارجه کشورمان 
در این گفتگو با اشاره به اولویت همسایگان در سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران بر افزایش دیدار و رایزنی های دوجانبه 
میان مقامات دو کشــور تاکید و آن را زمینه ســاز توســعه و 

گسترش مناسبات میان دو کشور ارزیابی کرد . امیرعبداللهیان 
افزود: جمهوری اسالمی ایران خواهان حفظ امنیت و پیشرفت 
برای همســایگان و منطقه بوده و مداخله و حضور بیگانگان را 
مخل امنیت منطقه می داند. وزیــر امور خارجه ایران، حضور 
رژیم اشــغالگر قدس در منطقه را موجب بی ثباتی و ناامنی و 
عامل ترور و خراب کاری در کل منطقه دانست.شــیخ عبداهلل 
بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات نیز در این گفتگوی 

تلفنی، با اشاره به منافع مشترک دو کشور در توسعه روابط فی 
مابین، از  رایزنی های منظم مقامات ایرانی و اماراتی اســتقبال 
کرد.شیخ عبداهلل تاکید کرد: امارات متحده عربی به هیچ طرفی 
اجازه اقدامات مخرب از خاک خود بر علیه کشورهای همسایه 
امارات را نخواهد داد و امنیت همســایگان را همیشــه مد نظر 
خواهد داشت.طرفین بر تداوم تماس ها و رایزنی بین دو کشور 
تاکید و هم چنین آخرین وضعیت گفتگو برای رفع تحریم ها را 

مورد رایزنی قرار دادند.بر اساس این گزارش امیرعبداللهیان از 
همتای اماراتی خود برای سفر به تهران دعوت کرد.

گفتگوی تلفنی وزیران امور خارجه  ایران و امارات متحده 

دعوت امیر عبداللهیان از همتای اماراتی خود برای سفر به تهران
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تاخیر در تدوین آیین نامه نهایی؛
چه زمانی خودروهای وارداتی به ایران می رسند؟

هر چند بیش از یک ماه از تصویب واردات خودرو در هیات دولت می گذرد اما آیین نامه مربوط به آن نهایی نشــده اســت. در این شــرایط هر چند در ابتدا گفته شده بود که 
اولین خودروهای وارداتی، تابستان وارد کشور می شوند اما به نظر نمی رسد که این موضوع در عمل اتفاق بیفتد. آنگونه که کارشناسان می گویند با توجه به روند کنونی اولین 
خودروهای وارداتی تا پاییز به کشور نمی رسد.به گزارش اقتصاد آنالین، واردات خودرو ماه هاست که به موضوع اصلی صنعت خودروی کشور بدل شده و پس از کش و قوس 
های فراوان، روز ۲1 اردیبهشت ماه مصوبه واردات خودرو در دولت تصویب شد و محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی 16 خرداد ماه، قانون مجوز 5 ساله واردات 
خــودرو را برای اجرا به دولــت ابالغ کرد.فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنگام تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت اعالم کرده بود که جزییات و چگونگی 
آیین نامه واردات خودرو به زودی اعالم و اطالع رسانی می شود. همچنین میرتاج الدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اوایل خردادماه در مصاحبه ای اعالم کرد 
که احتماال اولین گروه از خودروهای وارداتی در تابستان به کشور می رسدبا این وجود تا به امروز که آخرین روزهای بهار سپری می شود، هنوز هیچ خبری حتی از پیش نویس 
آئین نامه ای که محمد باقر قالیباف دولت را موظف به تدوین و واردات خودرو بر اساس آن کرده بود نیست و ورود خودروهای وارداتی تا پایان تابستان را در هاله ای از ابهام قرار 
داده است.نکته قابل توجه این است که طبق قانون تسهیل کسب وکار، در تدوین این دستورالعمل باید آرا و نظرات انجمن  های واردکنندگان خودرو، خودروسازان، قطعه سازان 
و همچنین اسقاط خودرو گرفته شد و  بنا بر اعالم اعضای این انجمن ها هنوز هیچ تماس و مشورتی با آن ها صورت نگرفته استعلیرضا اقصایی عضو هیات مدیره انجمن صنایع 
همگن قطعه سازان خودروی تهران در اینباره پیشتر به اقتصاد آنالین گفته بود که با وجود این تاخیر بنا بر تجربه سالیان گذشته ورود اولین محموله خودروهای وارداتی به کشور 

در بهترین حالت در پاییز خواهد بود.مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در مصاحبه ای خوشبینانه ترین زمان برای ورود خودرو به گمرک را 4 ماه اعالم کرد.

گزیده خبر

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی:
مشوق های مالیاتی در سامانه امور مالیاتی 

قرار گرفت
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: مدیرکل امور مالیاتی 
آذربایجان شرقی گفت : مشــوق های مالیاتی از جمله 
تعدیل ضرایــب جهت ارایه تبصــره 1۰۰ مودیان در 
سامانه سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.عیسی اورج زاده 
در جلســه ای که با حضور روسای اتحادیه ها و اصناف 

شهرســتان مراغه برگزار شد، اظهار داشت: در شهرســتان مراغه در مقایسه با 
ســال قبل تاکنون 61 درصد مودیان حدود 6 هزار و 1۳۰ نفر نسبت به تکمیل 
تبصره ماده 1۰۰ یا ارایه اظهارنامه عادی اقدام کرده اند.وی اعالم کرد: ســازمان 
امور مالیاتی همه ســاله به منظور حمایت از برخی صاحبان مشاغل و کسب و 
کارهــای کوچک، تبصره ماده 1۰۰ را ابالغ می کند و امســال تغییرات صورت 
گرفته در نحوه دریافت مالیات در راســتای هوشمندسازی و دریافت مالیات بر 
اساس اطالعات مستند می باشــد.وی اضافه کرد: در این راستا ضرایب فعالیت 
اصالح شــده و تعدیالت الزم و مشوق های دیگر از جمله عدم نگهداری اسناد و 
مدارک برای مودیانی که از تبصره ماده 1۰۰ استفاده می کنند، برقرار شده است.

اهمیت صنایع دستي از جهات اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و  اشتغال زایی

بدون شــک یکی از افتخارات هر ملت ،کشور و شهری، صنایع بومی و دستی آن 
است هنرهای سنتی، مجموعه هنرهای اصیل، بومی و مردمی هر جامعه ای است 
که ریشه های عمیق و استوار در اعتقادات آداب، عادات، رسوم، سنن و در مجموع 
فرهنگ معنوی آن جامعه دارد  و نمایشــگر فرهنگ و تمدن اقوام بوده اســت. 
میراث های فرهنگی و هنری که در طول قرون به آیندگان منتقل می گردد دارای 
ارزش معنوی زیاد بود و بر پشتوانه های فرهنگیـ  هنری گذشتگان بنا شده است.

بر اساس آخرین تعریفی که از هنرهای سنتی ، توسط فرهنگستان هنر به عمل 
آمده اســت )هنرهای سنتی(، هنرها و صنایع بدیعی است که جوهر آن برگرفته 
از مبدإ و حیاتی بوده و دارای صورتی متناسب با آن گوهر است و تاسیس آن به 
نحوی به اولیاء دین و یا تجلیات باطنی هنرمندان مربوط می شــود و طی قرون 
متمادی از طریق هنرمندان و هنروران با حفظ آداب معنوی، ســینه به سینه به 
عنوان میراثی گرانقدر به ما رسیده است هنرهایی که افزون بر اصول ثابت، دارای 

فروغ متغیری است که سبب تطبیق آن با شرایط هر دوره شده است.

 کمترین سرانه ورزشی فارس مربوط 
به شهر صدراست!

رئیس شورای اسالمی شهر صدرا تاکید کرد 
که این شــهر جدید با جمعیتی حدود ۲۰۰ 
هزار نفر، از نبود اماکن ورزشی مناسب رنج 
می برد.خداکرم فیروزمند در دیدار با مدیرکل 

ورزش و جوانان استان فارس، با بیان اینکه در شهر صدرا تنها دو سالن سرپوشیده 
زیر نظر اداره ورزش و جوانان وجود دارد که جوابگوی نیاز عالقمندان به ورزش 
نیست، خاطرنشان کرد که عالقه مندان به ورزش برای انجام فعالیتهای حرفه ای 
عمدتا مجبور به حضور در شیراز هستند.به نقل از شورای شهر صدرا، فیروزمند، 
خاطرنشان کرد: سالن چند منظوره بین المللی صدرا نیز امکان استفاده عموم را 
ندارد و باید مســابقات ورزشی در سطح ملی و استانی در آن برگزار شود از این 
رو با پیگیری های شورای شهر صدرا جلسه ای با حضور رئیس و اعضای شورای 
شــهر، مدیرکل ورزش و جوانان فارس، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
شیراز برگزار شد تا ضمن بررسی کمبودها و مشکالت حوزه ورزش و جوانان شهر 
صدرا راهکارهای نیز ارائه گردد.رئیس شــورای شهر صدرا در این جلسه ضمن 
ابراز گالیه از کم توجهی به ورزش شــهر صدرا در دوره های گذشته اظهار کرد: 
شهر صدرا یک شهر با جمعیت جوان است که به دلیل اجرای طرح های مسکن 
مهر، اقدام ملی، جهش مسکن و بخش خصوصی جمعیت آن به سرعت در حال 
افزایش اســت و این جمعیت نیازمند زیرســاخت های ورزشی هستند تا ضمن 

افزایش سالمت جسم و روح خود از آسیب های اجتماعی نیز جلوگیری شود.

در ارزیابی عملکرد سال 14۰۰؛
بنیاد استان قم رتبه سوم را در بین ادارات 

کل سراسر کشور کسب کرد
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم در ارزیابی عملکرد سال 14۰۰ موفق به 
کســب رتبه سوم در بین ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور 
شد. به گزارش ایثار واحد استان قم، به همین منظور لوح سپاسی از سوی دکتر 
سید امیر حســین قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به 
این شــرح صادر شد:توفیق خدمت به نیکوترین و شایسته ترین مردم در نظام 
اسالمی فرصت گرانبها و پر افتخار است که عالوه بر خشنودی مردم موجبات 
رضایت پروردگار متعال را در پی خواهد داشت و به یقین در این راستا کسانی 
موفق و ســربلند خواهند بود که بتوانند به خوبی از این فرصت مسئولیت در 
راستای جلب رضایت خداوند و خدمت صادقانه و موثر به مردم نهایت استفاده را 
ببرند و قطعاً کار برای رضای خداوند بدون اجرت و پاداش نخواهد بود. با عنایت 
به اینکه آن اداره کل با همدلی و مشــارکت همه همکاران در ارزیابی عملکرد 
سال 14۰۰ موفق به کسب نتایج مطلوب در بین ادارات کل بنیاد شهید و امور 

ایثارگران گردیده است.

 شرایط وام ۵ میلیارد تومانی برای
 واحدهای تولیدی

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک جزئیات وام 5 میلیارد تومانی 
برای واحدهای تولیدی را اعالم کرد.به گزارش ایسنا، معاون مالی و اقتصادی 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک پیش تر به ایسنا گفته بود که 
در ســال جاری این صندوق عالوه بر صدور ضمانتنامه، واحدهای تولیدی 
که وضعیت اعتباری مناســبی دارند را به بانک معرفی می کند تا ســقف 5 
میلیارد تومان تســهیالت ســرمایه در گردش و خرید ماشین آالت جدید، 
بدون ارائه وثیقه به بانــک دریافت کنند. حاال این صندوق جزئیات مربوط 
به پرداخت وام 5 میلیارد تومانی را منتشــر کرده است.طبق اعالم صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، واحدهای کم ریسک و دارای وضعیت 
اعتباری مناســب که نمره اعتبارسنجی آن ها در گروه A یا B قرار می گیرد، 
می توانند با ارائه چک و ســفته، با امضــای مدیران از صندوق ضمانتنامه تا 
سقف 5 میلیارد تومان دریافت کنند.مهم ترین شاخص های اعتبارسنجی هم 
وضعیت بازار و تقاضا برای محصول و دارا بودن صورت های مالی حسابرسی 
شده، رتبه اعتباری دریافتی از موسسه اعتبارسنجی ایرانیان و بدهی معوق 
متقاضــی به بانک ها اســت.در زمینه وثایق هم نمره اعتبــاری متقاضیان 
تعیین کننده میزان و نوع وثایقی اســت که برای دریافت ضمانت نامه اخذ 
و جهت معرفی برای دریافت تســهیالت لحاظ می شود.شرایط ضمانت هم 
طوری تعیین شــده که واحدهای گروه A و B فقط با ارائه چک و ســفته 
و واحدهــای گروه C به بعــد باید ترکیبی از وثایق مــورد پذیرش را برای 
دریافت ضمانــت نامه به صندوق ارائه کنند.متقاضی بــرای دریافت وام 5 
میلیارد تومانی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، ابتدا باید وارد 
سامانه صدور الکترونیکی ضمانت نامه به آدرس www.sif.ir شده و درخواست 
خود را در ســامانه صدور ثبت کند. در مرحله بعد درخواســت ثبت شــده 
توسط کارشناسان صندوق و نمایندگان استانی بررسی می شود.در صورتی 
که مشکلی وجود نداشته باشد، مراحل بعدی در صندوق طی می شود و در 
صورت وجود نقص و نیاز به تکمیل مدارک به متقاضی عودت داده می شود.

گفتنی است این تسهیالت صرفا در قالب سرمایه در گردش و خرید ماشین 
آالت جدید برای توســعه فعالیت قابل پرداخت است که به واحدهای دارای 

پروانه بهره برداری تعلق می گیرد.

تعیین سقف افزایش اجاره بهاء در دولت

تهران 2۵ درصد و در سایر شهرها 20 درصد
در نشست شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد برای مدیریت بخش مسکن، تصویب طرح دو فوریتی 
در دســتور کار مجلس شــورای اسالمی قرار بگیرد و دولت نیز سقف افزایش ســالیانه اجاره بها را که قبال به تصویب رسانده، در 
تهران ۲5 درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد اجرایی کند.به گزارش ایسنا، نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران شنبه 
شــب - ۲8 خرداد 14۰1 - با حضور آیت اهلل ابراهیم رییســی، محمدباقر قالیباف و غالمحسین محسنی اژه ای برگزار شد.در این 
نشســت رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از وضعیت بازار مســکن گزارشی مفصل به اعضا ارائه داد. سران سه قوه هم بعد از 
شنیدن گزارش وزیر مقرر کردند: سیاست ها و اقدامات الزم برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر اجرایی و طرح دو فوریتی  مجلس 
شورای اسالمی  در اولویت تصویب قرار بگیرد.همچنین اعضای شورای عالی مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها 
در هر ســال تا ســقف ۲5 درصد برای تهران و ۲۰ درصد برای سایر شهرهای کشور را مورد تایید قرار گرفت دادند و قوانین الزم 
برای ضمانت اجرایی این مصوبه را تصویب کردند.در این جلسه همچنین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه مدیریت 
نقدینگی و کاهش تورم مطرح و مقرر شــد این پیشنهاد پس از بررسی های دقیق و همه جانبه برای تصمیم گیری در دستور کار 

جلسات آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قرار گیرد.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلــت و لوازم جانبی بــا بیان اینکه در 
حال حاضر به دلیل مشــکالت مربوط 
به تامین ارز، واردات آیفون قانونی است، 
اما شــدنی نیســت و در مقابل، واردات 
غیرقانونی، ممنوع، اما شــدنی است، از 
منتفی شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل 
خبر داد.محمدرضا عالیان در گفت وگو 
با ایســنا، با بیان اینکه واردات مسافری 
آیفون همچنان دردسرساز است، اظهار 
کرد: موبایل های باالی 6۰۰ دالر هم که 
قانونی وارد شــدند در گمرک مانده اند، 
چرا که ارز مورد نیاز آن ها تامین نشده 
است. البته در حال حاضر تخصیص ارز 
برای ثبت سفارش موبایل های زیر 6۰۰ 

دالر هم انجام نمی شود.

موبایل های  وضعیــت  بالتکلیفی 
باالی ۶00 دالر

به گفتــه وی  بانک مرکــزی قرار بود 
در تــاالر دوم از ارز حاصــل از صادرات 
خشــکبار بــرای واردات موبایل هــای 
بــاالی 6۰۰ دالر را تامیــن کند، اما با 
اینکه صادرکنندگان خشکبار  به  توجه 
نتوانســتند این ارز را تامیــن کنند و 
قیمت اعالمــی آن ها حتی از قیمت ارز 
در بازار آزاد بیشــتر بود، این امر محقق 
نشــد. بانک مرکزی هم تــاالر دوم را 
بست و تخصیص ارز حاصل از صادرات 
خشکبار به واردات موبایل منتفی شد. 
بنابراین تا تصمیــم گیری های بعدی، 
وضعیت واردات موبایل بالتکلیف است.
عالیان با بیان اینکه تعلیق در وضعیت 
واردات باعث رشد واردات مسافری شده، 
تصریح کرد: از اول ســال تا ۲۲ خرداد 
حدود 1۰۰ هــزار دســتگاه موبایل از 
طریق رویه مسافری وارد کشور شده که 

۹۰ هزار دستگاه از آن ها آیفون بوده که 
عمدتا به صورت قاچاق و سوء استفاده 
از رویه مســافری به کشــور وارد شده 
است. همچنین فقط از اول خرداد تا ۲۲ 
خرداد 4۰ هزار دستگاه به صورت قاچاق 
وارد کشور شده است. این در حالی است 
که سال گذشــته که واردات قانونی باز 
بوده، آمار واردات مسافری خیلی کمتر 
بوده و معموال مســافران برای استفاده 

شخصی موبایل وارد می کردند.

رونق قاچاق از طریق رویه مسافری
به گفته ســخنگوی انجمن موبایل در 
حال حاضر هزینه واردات تجاری برای 
موبایل هــای بــاالی 6۰۰ دالر، ۲4.5 
درصد، اما هزینه واردات رویه مسافری 
۲1 درصد اســت و ایــن اختالف باعث 
شــده قاچاق با سوء اســتفاده از رویه 
مســافری به صرفه باشــد و رونق پیدا 
کند، تا جایی که این پدیده نســبت به 
یک ماه آخر ســال گذشــته چهار برابر 
رشــد کرده اســت.عالیان با بیان اینکه 
بخشــی از درآمد دولت از طریق ســوء 
استفاده از رویه مسافری از بین می رود 
و ارز به صورت غیرقانونی از کشور خارج 
می شــود، گفت: این وضعیت منجر به 
فشــار تورمی ارز در بازار آزاد می شود. 
مصرف کننده هم کاالی بدون پشتوانه 

مصرف می کند و در نهایت کل زنجیره 
تامین و عرضه موبایل و مصرف کننده 
آسیب می بیند.  وی با بیان اینکه واردات 
قانونی آیفون و ســایر موبایل های باالی 
6۰۰ دالر ممنوع نیست، اما شدنی هم 
نیســت، تصریح کرد: در مقابل واردات 
غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است.  به 
گزارش ایســنا، اواخر اردیبهشــت ماه 
اخبــاری مبنی بر ممنوعیــت واردات 
آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این 
وضعیت به اختالل سیســتمی نسبت 
داده شــد و اعالم شد که ممنوعیتی در 
واردات هیچ کــدام از برندهای موبایل 
وجود ندارد. امــا در همان روزهایی که 
اخبار حاکی از انتقال گوشــی آیفون به 
گروه ۲۷ و ممنوعیــت واردات آن بود، 
رئیس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی، 
ارتباطی و لوازم جانبی با ادعای افزایش 
چند میلیونی قیمت این مدل گوشیها 
در یک روز گفته بود که در این شرایط 
آژانس های مســافرتی اطالعات  برخی 
مسافران را بدون اطالع آنها می فروشند 
و موبایل به اسم آن ها )به صورت قاچاق( 
وارد کشــور می شــود. ایــن موبایل ها 
رجیستر می شــوند، اما خدمات پس از 
فروش ندارند که باعث می شود مردم در 

سطح عرضه به مشکل بربخورند.

موبایل های موجود در گمرک تعیین 
کاهش  آیفون  قیمت   تکلیف شود، 

می یابد
در این شرایط به گفته سخنگوی انجمن 
موبایل خواسته واردکنندگان این است 
که موبایل های موجــود در گمرک که 
ثبت ســفارش و تخصیــص ارز دارند 
تعیین تکلیــف و تامین ارز شــوند تا 
این کاالها وارد بازار شــود. اگر این امر 
محقق شود، واردات مسافری کاهش و 
قیمت ها تعدیل می شوند و قیمت های 
موبایل هــای بــاالی 6۰۰ دالر واقعی 
خواهد شد.عالیان با بیان اینکه در حال 
حاضر موبایل های زیر 6۰۰ دالر در ضرر 
هســتند و کاال از قیمت منطقه ارزان تر 
اســت. یعنی اگر کاال را از ایران بخرند 
و ببرند در دبی بفروشند سود بیشتری 
می برند. اما موبایل های باالی 6۰۰ دالر 

سود خوبی دارد.  

امسال چقدر موبایل وارد شد؟
وی افزود: خواســته دیگر واردکنندگان 
این اســت که وزیر اقتصــاد، احراز کاال 
در مبــادی ورودی را بــه حالــت قبل 
برگرداند، یعنی هر کســی مسافر است 
و با خود موبایل به کشور وارد می کند، 
در گمرکات فرودگاه احراز کند و فرصت 
یک ماهه بــه آن ها داده نشــود. چون 
همین اتفاق باعث شــد امکان دور زدن 
قانون و سوء اســتفاده از رویه مسافری 
فراهم شود.عالیان همچنین با اشاره به 
واردات سه میلیون و ۲84 هزاردستگاه 
در ســال جاری که بیش از 4۰ درصد 
آن ها هنوز روشــن )فروخته( نشــده، 
گفت: پس تقریبا یــک میلیون و 6۰۰ 
هزار دســتگاه ذخیره موبایل در کشور 
وجود دارد که قابل قبول است. البته این 
شرایط عمدتا مربوط به موبایل های زیر 
6۰۰ دالر است. به دلیل همین شرایط و 
رقابت باال در گوشی های زیر 6۰۰ دالر، 
نوسانات نرخ ارز هم تاثیری بر قیمت این 

موبایل ها نداشته است.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل:

واردات آیفون قانونی است، اما شدنی نیست

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید اصلی ترین خواسته فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در سال های گذشته ایجاد ثبات در نرخ ارز بوده است.محمد الهوتی 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال های گذشته این تلقی به وجود آمده که هر بار نرخ ارز صعودی می شود و به کانال های باالتری راه پیدا می کند، این موضوع 
به نفع صادرکنندگان شده و آنها از این اتفاق استقبال می کنند. حقیقت ماجرا اما این است که شاید این اتفاقات در کوتاه مدت تفاوت هایی را ایجاد کند اما برای 
تولیدکنندگانی که نگاه بلندمدت دارند قطعا شرایط متفاوت است.وی با اشاره به تغییراتی که در قیمت تمام شده تولیدات پس از تغییر قیمت ارز به وجود می آید، 
تصریح کرد: اگر بنا باشد یک صادرکننده تنها یک بار قصد فروش بین المللی محصوالت خود را داشته باشد، آنگاه می توان این طور گفت که باال رفتن نرخ ارز به نفع او تمام شده است اما باید در نظر 
داشت که اساسا فعالیت صادراتی، یک فعالیت بلندمدت بوده و موضوعات مختلفی بر روی آن تاثیر می گذارد.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: وقتی قیمت ارز باال برود، قطعا تاثیر خود را بر 
قیمت مواد اولیه و هزینه های جاری تولید نیز نشان خواهد داد و در چنین شرایطی برای صادرات مجدد کاالها، صادرکنندگان نیز با افزایش هزینه ها مواجه می شوند. به این ترتیب همانطور که پیشتر 
نیز بارها اعالم کرده ایم، ثبات در نرخ ارز و امکان پذیر شدن برنامه ریزی برای سرمایه گذاری های آینده، اصلی ترین موضوعی است که صادرکنندگان به آن احتیاج دارند.الهوتی با اشاره به تغییرات مثبتی 
که برای صادرات در دولت سیزدهم به وجود آمده، تشریح کرد: خوشبختانه به نگاه مثبتی که تیم اقتصادی دولت جدید به صادرات داشته، ما شاهد آن بوده ایم که برخی از موانع داخلی که برای توسعه 
صادرات ایران به وجود آمده بود برطرف شده و روند مثبت صادراتی اخیر نیز ریشه در همین اقدامات مثبت دارد.وی افزود: در صورتی که دولت پس از تالش برای حذف ارز 4۲۰۰ تومانی، به سمت 

نزدیک کردن نرخ سامانه نیما و بازار آزاد حرکت کند و فاصله قیمتی در میان این دو بازار را کم کرده یا از بین ببرد، می توان انتظار داشت که وضعیت صادراتی ایران، بهبودی تازه را نیز تجربه کند.

سخنگوی گمرک گفت: در سال 14۰۰نزدیک به ۷۲۹هزار تن کاال به ارزش ۲65میلیون و ۲۰۰هزار دالر، بین 
ایران و قزاقســتان تبادل شــد که با رشد ۷1درصدی در وزن و ۲۹درصدی در ارزش ،نسبت به سال ۹۹ همراه 
بوده است.به گزارش ایلنا؛ لطیفی، سخنگوی گمرک همزمان با سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران در خصوص 
تجارت با قزاقســتان اظهار داشــت:از مجموع تجارت ۷۲۹هزار تنی ایران با قزاقســتان در سال 14۰۰بیش از 
51۲هزار تن کاال به ارزش 18۷میلیون و ۲۰۰هزار دالر، صادرات ایران به قزاقستان بوده که با رشد 51درصدی 

در وزن و 11درصدی در ارزش همراه بوده اســت، واردات از قزاقســتان هم ۲1۷هزار تن کاال به ارزش ۷8میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه،  
141درصد در وزن و 1۰8درصد در ارزش افزایش داشته است. لطیفی در خصوص تجارت با قزاقستان توضیح داد:تجارت غیر نفتی کشورمان با قزاقستان 
به عنوان یکی از همسایگان پانزده گانه جمهوری اسالمی ایران)از  کشورهای حاشیه دریای خزر( در دو دهه اخیر دارای  فراز و نشیب بوده  است که 
به صورت کلی در بررسی ۲۰ساله تجارت با این کشور می توان دهه هشتاد را دهه واردات از قزاقستان و دهه ۹۰ را دهه صادرات به این کشور دانست.
سخنگوی گمرک در ادامه گفت: در ۲۰ سال اخیر بیش از 15میلیون و 4۰۰هزار تن کاال به ارزش تقریبی 6میلیارد دالر بین ایران و قزاقستان تبادل شد 
که سهم صادرات ایران چهار میلیون و ۲۰4هزار تن کاال به ارزش دو میلیارد و ۳1۷میلیون دالر بوده و واردات از قزاقستان هم 11میلیون و 185هزار 

تن کاال به ارزش سه میلیارد و 6۳5میلیون دالر بوده است.

رئیس کنفدارسیون صادرات پاسخ داد

رشد ۲۹ درصدی تجارت ایران و قزاقستاننرخ ارز مدنظر صادرکنندگان چیست؟

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه

 شرکت پیمانکاری کارهای آبی آهاب )سهامي خاص(

بدينوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پیمانکاری کارهای 
آبی آهاب )ســهامي خاص( يا نماينــدگان قانوني آنها دعوت مي 
شــود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ســالیانه شرکت که روز 
چهارشــنبه مورخ 1401/04/15 رأس ساعت 12 ظهر در محل 
قانوني شرکت واقع در خیابان مالصدرا خیابان شیخ بهائي شمالي 

پالك 64  تشکیل مي گردد حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیئت مديره و بازرس قانوني .

2- بررســي و تصويب تراز نامه ، حســاب سود و زيان سال مالي 
منتهي به 1400/12/29 .

3- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي سال مالي 1401 .
4- انتخاب اعضاء هیئت مديره .

5- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهي هاي شرکت . 

 به شماره ثبت 67481 و شناسه ملی  10101124336
 با سرمایه 158.000.00.000 ریال

 اعضاء هيئت مديره
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صادرات بنزین چین نصف شد
صادرات بنزین چین در ماه مه نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵.۵ 
درصــد و صادرات دیزل ۹۲.۷ درصد کاهش یافت.به گزارش ایســنا، آمار 
گمرک چین نشان داد این کشور ماه میالدی گذشته ۸۴۰ هزار تن بنزین 
صادر کرده است که کمتر از ۱.۵۵ میلیون تن در ماه مه سال ۲۰۲۱ و ۹۸۰ 
هزار تن در آوریل بوده اســت. صادرات دیزل چین در ماه مه به ۱۲۰ هزار 
تن رســید که سقوط چشمگیری در مقایسه با ۱.۶۸ میلیون تن در مدت 
مشابه سال گذشته و ۵۳۰ هزار تن در آوریل داشت.قرنطینه های گسترده 
که در مارس در شــانگهای برای مهار موج بیماری کووید اعمال شــد، به 
مصرف بنزین، دیزل و سوخت هواپیمایی ضربه زد. احیای مالیم تقاضا از 
اواخر ماه مه که محدودیتهای رفت و آمد در این قطب مالی تسهیل شد، 
تازه آغاز شد.مجموع صادرات ســوختهای پاالیش شده شامل نفت کوره 
دریایی، ۳.۲۷ میلیون تن بود که حدود ۴۰ درصد پایین تر از مدت مشابه 
ســال گذشته بود و دومین نرخ ماهانه پایین از ژوییه سال ۲۰۲۰ به شمار 
می رود.صــادرات در فاصله ژانویه تا مه که چین ســهمیه صادرات را برای 
مقابله با ظرفیت تولید پاالیشگاهی اضافی داخلی کاهش داد، ۳۹ درصد بر 
مبنای ساالنه کاهش یافت.ذخایر فراوان که ناشی از ضعیف شدن مصرف 
بود، باعث شد دولت اوایل ژوئن مجوزهای جدید برای صادرات صادر کند.
صادرات سوخت جت شامل ســوخت گیری مجدد در فرودگاه های چین 
برای پروازهای بین المللی از ۵۷۰ هزار تن در ماه مه سال ۲۰۲۱ به ۸۱۰ 
هزار تن در ماه مه امسال رشد کرد اما در مقایسه با ۹۶۰ هزار تن در آوریل 
کاهش داشت.واردات گاز طبیعی مایع به چین ۲۸ درصد در ماه مه نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت وبه ۴.۹۳ میلیون تن رسید.

گزیده خبر

اعتبار 145 میلیارد ریال  برای اصالح شبکه 
و خطوط انتقال آب غرب بندرعباس

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان گفت: با هدف 
تامین نیاز آبی تابســتان روستاهای واقع در غرب شهر 
بندرعباس عملیات اصالح و بازسازی خطوط انتقال و 
توزیع در دستور کار قرار گرفته است.عبدالحمید حمزه 
پور با بیان اینکه تامین نیاز آبی مشترکین این روستاها 
از طریق اصالح و بازســازی خطوط انتقال و شبکه های توزیع، مصرف بهینه و 
شناسایی انشعاب های غیر مجاز در دستور کار آبفاست، افزود: در این راستا اکیپ 
های مختلفی از آبفا عملیات بازسازی و اصالح شبکه های فرسوده را در دستور 
کار خود قرار داده اند که این اقدام به جلوگیری از هدر رفت آب کمک شــایانی 
خواهد کرد.وی افزود: ۴۰ کیلومتر از خطوط انتقال و شبکه های روستایی تحت 
پوشش امور آب  فاضالب منطقه یک بندرعباس فرسوده و نیاز به اصالح دارد که 
نیازمند اعتباری بالغ بر ۱۴۵ میلیارد  ریال است.مدیرعامل آبفا با اشاره به تامین 
نیاز آبی منطقه گچین افزود: با هدف جبران کمبود آب گچین عملیات احداث 
خط انتقال جدید به طول۴۰ کیلومتر در دســتور کار قرار گرفته که با اتمام آن 
وضعیت آب شرب مشترکین این منطقه از طریق خط انتقال آبشیرینکن خلیج 

فارس بهبود خواهد یافت. 

مدیرعامل آبفای استان اصفهان خبر داد؛
نیاز طرح های آبرسانی شهرستان فریدن به 

1۰۰ میلیارد تومان اعتبار
اصالح شبکه های آبرسانی، حفر چاه و احداث مخازن 
ذخیره آب جدید در شهرستان فریدن به ۱۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد.مدیرعامل آبفای استان اصفهان 
در نشست شورای اداری شهرستان فریدن که با حضور 
وزیر نیرو برگزار شــد، با بیان این مطلب گفت: میزان 
هدر رفت آب در شبکه های آبرسانی دو شهر و ۲۸ روستای این شهرستان بیش 
از ۳۰ درصد است.حسین اکبریان گفت: ۳۰ کیلومتر از شبکه های آبرسانی این 
شهرستان نیازمند بازسازی فوری است.وی افزود: عالوه بر این، آب شرب مورد 
نیاز ساکنان چهار روستای این شهرســتان به صورت سیار تامین می شود که 
امیدواریم در قالب طرح جهاد آبرسانی به آب شرب پایدار متصل شوند.مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
این که تکمیل طرح فاضالب شــهر داران به ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، 
افزود: مراحل اخذ ماده ۲۳ و جذب اعتبارات دولتی اجرای طرح فاضالب شــهر 

دامنه نیز در حال پیگیری است..

اقدام جهادی برای آبرسانی به یکی از روستاهای شهرستان خمیر؛
45 خانوار ساکن روستای دکل پهن خمیر از 

نعمت آب شرب بهره مند شدند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان از پایان آبرسانی به روستای دکل پهن 
و اتصال منازل به شــبکه توزیع در شهرستان خمیر خبر داد.عبدالحمید حمزه 
پور با بیان اینکه روستای دکل پهن تا پیش از این از طریق یک انشعاب عمومی 
تامین آب می شد و فاقد شبکه آبرسانی بود، افزود: با اقدام جهادی و تامین نیاز 
آبی مردم با اجرای شــبکه توزیع، واگذاری انشعاب به مشترکین آغاز شد.وی با 
بیان اینکه روســتای دکل پهن ۱۱۴ نفر جمعیت دارد، گفت: به منظور تامین 
نیاز آبی دکل پهن به ۴۵ خانوار ســاکن در این روستا انشعاب واگذار شد و کل 
جمعیت آن از نعمت آب شرب بهره مند شدند.به گفته مدیرعامل آبفا، آب مورد 

نیاز روستای دکل پهن از مجتمع جیحون تامین می شود.

بازدید استاندار کردستان از بزرگترین طرح آبرسانی در استان:
انتقال آب سالم با خط انتقال 14۳ کیلومتر به 

حسن آباد یاسوکند
استاندار کردستان در بازدیدی که به همراه مدیر عامل 
شــرکت آب منطقه ای و جمعی از مدیران استانی از 
شــبکه انتقال آب سد ســیازاخ دیواندره به شهرهای 
بیجار، حســن آباد یاسوکند و ۱۳۰ روستای در مسیر  
انجام داد گفت: برای این طرح یک بازه زمانی سه ساله 
با چهار هزار و۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.به گزارش روابط 
عمومی شــرکت آب منطقه ای کردستان، دکتر اسماعیل زارعی کوشا در سفر 
به شهرســتان بیجار و حضور در محل سد تالوار در میان جمعی از کشاورزان و 
مردم بخش چنگ الماس ضمن تأکید بر حق مردم برای برخورداری از آب این 
سد، گفت: مطالبات مردم منطقه و کشاورزان کامال به حق است و ما از راه های 
مختلف پیگیر احقاق آن هســتیم.وی با بیان اینکه ما از مدتها پیش جلســات 
مختلفی را در وزارت نیرو و استان برای بررسی سد تالوار و گرفتن تخصیص های 
مناسب برگزار کرده ایم، گفت: در هفته آینده یک تیم کارشناسی برای بازنگری 
در تخصیص آب به اســتان سفر می کنند و نتیجه بررسی های خود را به وزارت 
نیرو اعالم می کنند.این مقام مسئول عنوان کرد: آنچه برای ما حائز اهمیت است 
گرفتن تخصیص کافی آب برای شــرب و کشــاورزی مردم شهرستان بیجار و 
بخش چنگ الماس است که خوشبختانه وزارت نیرو هم نسبت به این موضوع 
عنایت ویژهای دارند. استاندار کردستان تاکید کرد که این پروژه جزو طرح های 

اولویت دار استان است.

علی عسکری در بازدید از مبین انرژی خلیج فارس: 
 نرخ های سابق یوتیلیتی، مصداق ظلم

 به مبین بود
مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی خلیــج فارس، اصالح 
صورت گرفته در خصوص نرخ های یوتیلیتی را یک ضرورت 
خواند و  گفت: در شــرایطی که شــرکت های پتروشیمی 
محصوالت خود را به نرخ فــوب خلیج فارس می فروختند 
و همه هزینه های آنها ارزی حســاب  می شد، محاسبه نرخ 
یوتیلتی به صورت ریالــی و ناعادالنه صحیح نبود و حاال با 
اصــالح صورت گرفته، از مبین انرژی خلیج فارس، رفع  ظلم شــد. به گزارش روابط 
عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، دکتر علی عسکری در جریان سفر سه 
روزه خود به منطقه عسلویه  از شرکت مبین انرژی خلیج فارس بازدید کرد. مدیرعامل 
مبین انرژی خلیج فارس در این بازدید به ارائه گزارشــی از عملکرد، دســتاوردها و 
برنامه های این شــرکت پرداخت و  گفت: این شرکت با سرمایه گذاری ۲.۱ میلیارد 
دالری، امروز قلب منطقه انرژی پارس است و با تامین پایدار یوتیلیتی نقشی نزدیک 
 به ۴۰ درصدی در تولید شــرکت های پتروشیمی منطقهو ارزآوری و سودآوری آنها 
دارد و این در حالی اســت که با کمبود  واحدهای ارائه دهنده یوتیلیتی در منطقه، 
مبین انرژی با تمام ظرفیت خود مشــغول به ارائه خدمت اســت که همین موضوع 

مشکالتی  را از نظر اورهال و بهبود خدمات پیش آورده است. 

مدیر آبفا هرسین
5۷۰۰ نفر از نعمت آب شرب پایدار در 

هرسین بهره مند خواهند شد 
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان هرسین گفت: پنج هزار و ۷۰۰ نفر از نعمت آب 
شــرب پایدار در هرسین بهره مند خواهند شــد.مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
هرســین گفت: پنج هزار و ۷۰۰ نفر از نعمت آب شرب پایدار در هرسین بهره مند 
خواهند شد.به گزارش گیتی آنالین منطقه کرمانشاه به نقل از  روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان کرمانشاه، به نقل از خبرگزاری مهر صادق عزیزی اظهار کرد: با 
اتمام پروژه آبرسانی شهرک های بیستون و بلوردی شهرستان هرسین جمعیتی بالغ 
بر پنج هزار و ۷۰۰ نفر از نعمت آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد.وی افزود: با 
توجه به قطع آب شهرک بلوردی در زمان پیک مصرف همچنین مشکل آبرسانی به 
مساکن مهر شهرک بیستون به سبب همسان بودن کد ارتفاع این منطقه با مخزن 
موجود، پروژه آبرسانی به این ۲ شهرک در دستور کار معاونت بهره برداری و توسعه 

آب شرکت آب و فاضالب استان و امور آبفا شهرستان هرسین قرار گرفت.

مشکالت مخابراتی شهرستانهای مینودشت و 
گالیکش بررسی شد

در جلســه ای با حضور مدیر مخابرات منطقه گلســتان ، مشکالت ادارات مخابرات 
شهرســتانهای مینودشت و گالیکش بررسی شد.دکتر غالمعلی شهمرادی با حضور 
در اداره مخابرات شهرســتان مینودشــت ، به بررســی مشــکالت مخابراتی این 
شهرســتان همچنین گالیکش پرداخت.مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر 
اســتفاده حداکثری از ظرفیت و توانمندی موجود گفت: از فرصت ایجاد شده برای 
خدمتگذاری باید نهایت بهره مندی را داشــت و در راستای ارائه خدمات مناسب و 
مطلوب به مردم اســتفاده کرد.شایان ذکر است در این جلسه شاخصهای کاهش ال 
وصولی ، دایری تلفن و اینترنت پرسرعت بررسی و راهکارهای رشد شاخصها ارائه و 

بر ارتقا ارتباطات روستایی تاکید شد.

اوضاع سدهای تهران خوب نیست

 ذخیره آبی پایتخت ۲۰ درصد از پارسال کمتر است
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: در حال حاضر حجم ذخایر مخازن حدود ۶۴۰ میلیون متر مکعب 
اســت و نسبت به ســال قبل که این رقم ۸۰۰ میلیون متر مکعب بوده است ۲۰ درصد کسری را شاهدیم.محمدرضا 
بختیاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت تامین آب تهران در ســال جاری اظهار داشــت: امسال 
در تهران وضعیت بسیار خاصی را به لحاظ بارندگی داریم، دومین سال خشکسالی را پشت سرمی گذاریم و نسبت به 
سال قبل حدود ۳۲ درصد کسری بارندگی داریم، این نشان می دهد وضعیت منابع آب استان مناسب نیست.وی افزود: 
البته علیرغم کسری مخازن امسال جیره بندی و قطعی آب در تهران نخواهیم داشت، ما با تمام توان آب را تولید و وارد 
مدار توزیع می کنیم، اما در عین حال مصرف باالســت و روزانه حدود ۳.۵ میلیون متر مکعب مصرف داریم، بنابراین 
وضعیت بسیار سخت بوده و سیستم در فشار است.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران تصریح کرد: در حال 
حاضر حجم ذخایر مخازن حدود ۶۴۰ میلیون متر مکعب اســت و نســبت به سال قبل که این رقم ۸۰۰ میلیون متر 
مکعب بوده است ۲۰ درصد کسری را شاهدیم.وی درباره تاثیر افزایش تعرفه ها بر روند مصرف توضیح داد: افزایش نرخ 
تعرفه ها برای کسانی که در الگو و یا زیر الگو مصرف دارند صفر بوده یعنی هیچگونه افزایش قیمتی اعمال نشده است 
اما آب بهای کسانی که بیش از الگو مصرف می کنند به صورت پلکانی محاسبه می شود، قطعا افزایش نرخ روی مصرف 
بخشی از جامعه که مصرف باالیی داشتند تاثیرگذار بوده ولی به طور کامل بازدارنده نبوده است.بختیاری درباره تغییر 
میزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: میزان مصرف آب نسبت به سال گذشته ۲ درصد منفی بوده است 
ولی واقعیت اینکه سال خوبی به لحاظ بارندگی نبوده و به همین دلیل میزان ذخایر مخازن سدها نسبت به سال قبل 
کمتر است. امسال دومین سال خشکسالی را پشت سر گذاشته ایم و هم اینکه مصرف همچنان باال است و این کاهش 
مصرف رقم باالیی نیست که معنی دار باشد، اما در هر حال جلوی رشد مصرف گرفته شده است.وی درباره تداوم روند 
کنونی و اوضاع تابستان سال آینده خاطرنشان کرد: نمی توان اوضاع آب تابستان آینده را پیش بینی کرد، اما واقعیت این 

است که زمان طراحی تولید و تامین آب باید همه سناریوها را ببینیم.

پیمــان نفتی فعلــی اوپک 
پــالس کــه در اوج پاندمی 
کووید ۱۹ به اجرا گذاشــته 
شــد، ســرانجام بــه پایان 
خود نزدیک می شــود و این 
موضوع کــه این گروه از این 
پس به کدام ســمت می رود، 
یک ســوال سیاسی است.به 
گزارش ایســنا، اوپک پالس تا اوت تولیدی که در ســال ۲۰۲۰ به 
صورت داوطلبانه محدود کرده بود را به صورت کامل احیا می کند و 
نمایندگان ۲۳ تولیدکننده عضو این گروه از هم اکنون با این سوال 
کلنجــار می روند که اقدام بعدی چه خواهد بود.به گفته منابع آگاه، 
در آستانه سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی، 
مقامات آمریکایــی زمینه چینی می کنند تا ریاض و همســایه اش 
امــارات متحده عربی، تولید نفت خود را از ســطح تولید اوت باالتر 

ببرند و افزایش تولید بیشــتری را اعالم کنند تا رشــد قیمت ها را 
کــه اکنون باالی ۱۰۰ دالر در هر بشــکه اســت، کنترل کنند.هم 
اکنــون صادرکنندگان نفت خلیج فارس پیــش از این که بخواهند 
با تولید باالتر موافقت کنند، به دنبال دریافت ضمانت درباره امنیت 
منطقه ای هستند و همچنان گزینه های خود را می سنجند.عربستان 
ســعودی تالش کرده است بین درخواســت از آمریکا به عنوان هم 
پیمــان قدیمی خود و همکاری با روســیه در قالب همکاری اوپک 
پــالس که قیمتهای نفت را از بدترین ریــزش تاریخی خود نجات 
داد، توازن را حفظ کند.شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
عربستان ســعودی، برای نشان دادن حمایت از کشوری که به طور 
روزافزون منزوی شــده است، هفته گذشته به مجمع اقتصادی بین 
المللی سن پترزبورگ رفت و با الکساندر نواک، معاون نخست وزیر 

روســیه، عکس گرفت و روابط میان دو کشور را خوب توصیف کرد.
بــا این حال، ریاض این ماه با مصرف کنندگان نفت کمی همدردی 
نشــان داد و  با تســریع افزایش تولید اوپک پالس در ژوییه و اوت 
موافقت کرد.بیارن شــیلدراپ، تحلیلگر ارشد بانک SEB در این باره 
گفت: اوپک در بحبوحه شرایط ژئوپلیتیکی پرآشوب، سابقه طوالنی 
از عمل گرایی دارد. آنهــا می خواهند همچنان به عنوان یک بازیگر 
مسئول، درخشش خود را داشته باشند.از نظر تئوری جلو انداختن 
زمان افزایش تولید نفت اوپک پالس، ۶۴۸ هزار بشکه در روز در هر 
یک از ماه های ژوییه و اوت به تولید اضافه خواهد کرد. اما این آمار تا 
حدود زیادی نمادین است زیرا اکثر اعضای اوپک و متحدانشان قادر 
نیستند تولیدشان را به میزان بیشتری افزایش دهند. ظرفیت مازاد 
تولید به چند تولیدکننده خاورمیانه ای منحصر شده است.طبق آمار 

آژانــس بین المللی انرژی، زمانی که این تولیدکنندگان تحت توافق 
فعلی به اهداف تولید برای اوت دست پیدا کنند، سعودی ها و امارات 
متحده عربی تقریبا ۲.۲ میلیون بشکه در روز به تولید اضافه خواهند 
کرد. این میزان تولید، معادل حدود دو درصد از عرضه جهانی است 
و در شــرایطی که اقتصاد جهانی در معرض ریسک رکود قرار دارد 
و تحریمها علیه روسیه، تولید اوپک پالس را با محدودیت بیشتری 
روبــرو کرده اســت، مصرف کنندگان از هر گونه کمکی اســتقبال 
خواهند کرد.بیل فارن پرایس، مدیر شــرکت اِنِوروس اینتلیجنس 
ریســرچ در این باره گفت: ممکن است عربستان سعودی به تولید 
بیشتر نفت اشاره کند اما این آگاهی وجود دارد که در آنچه می توانند 
انجام دهند، محدودیت دارند.منابع آگاه می گویند سعودی ها در حال 
بررســی برای پاســخ مثبت به این خواسته هســتند اما عربستان 
سعودی ســالهای متمادی از قدرت نفوذ سیاسی بزرگی برخوردار 
بوده و معلوم نیست توافقی حاصل خواهد شد.نمایندگان می گویند 
ســایر کشورهای اوپک پالس بی ســروصدا درباره بهترین راهی که 

می توانند در پیش بگیرند به تبــادل نظر پرداخته اند. وزیران اوپک 
پالس گامهای بعدی را در نشســت آنالیــن ۳۰ ژوئن یا در دیداری 

که اواخر ژوییه یا اوایل اوت برگزار می شود، بررسی خواهند کرد.
بعضی از تولیدکنندگان اوپک پالس محرمانه این ســوال را مطرح 
می کنند که آیا این گروه باید با تغییر به ســوی یک رویکرد کمتر 
رســمی، به محدودیتهای خود اذعان کند. این سیستم سهمیه های 
تولید که از اواخر ســال ۲۰۱۶ به اجرا گذاشــته است، ممکن است 
تسهیل شود و به معدودی از کشــورهایی که ظرفیت تولید دارند، 
اجازه دهد در هر ســطحی کــه می خواهند تولیــد کنند.به گفته 
نمایندگان اوپک پالس، دیدارها ممکن است دیگر نیازی به برگزاری 
ماهانه که از زمان شــیوع پاندمی در ســال ۲۰۲۰ باب شد، نداشته 
باشد. پیش از شیوع پاندمی، دیدارهای اوپک پالس معموال هر شش 
ماه یک بار برگزار می شد.هنوز معلوم نیست آیا چنین تغییری مورد 
حمایت ریاض که مکررا تاکید کرده است، بازارهای جهانی از سبک 

مدیریت محتاطانه اوپک پالس اطمینان خاطر پیدا کرده اند، 

اوپکپالسدستبهمهرهمیشود
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جعفری در نشست با استاندار و نماینده کرمانشاه اعالم کرد:
شناسایی 16 محدوده اکتشافی معدنی در 

استان کرمانشاه
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: این ســازمان در اســتان کرمانشاه، 16 
محدوده اکتشــافی معدنی را شناســایی کرده و درصدد تکمیل مراحل بعدی 
اکتشاف اســت.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در نشست 
با استاندارکرمانشاه و نماینده شهرستان کرمانشاه ضمن بیان این مطلب گفت: 
ایمیدرو در این استان، 7600 کیلومتر خطی عملیات ژئوفیزیک هوایی انجام داده 
اســت. از جمله نتایج حاصل شده، شناسایی 7 محدوده با پتانسیل سنگ آهن 
و پلی متال در ســنقر، کنگاور و صحنه بود.وی ادامه داد: همچنین، 9 محدوده 
مستعد به مساحت 650 کیلومتر مربع نیز برای واگذاری به بخش خصوصی در 
اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه قرار گرفته است. 1500 
میلیارد ریال برای تکمیل مطالعات اکتشافی پیش بینی شده است که در صورت 
صدور پروانه های اکتشافی، اقدام خواهد شد.رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره 

به اینکه این سازمان محدودیتی برای اکتشاف در استان ها ندارد.

مشاور وزیر اقتصاد در حاشیه بازدید از غرفه سایپا:
تالش سایپا در افزایش کیفیت و کاهش 

قیمت تمام شده قابل تقدیر است
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی و مشاور وزیر اقتصاد گفت: بعد از دو سال 
وقفه به دلیل بیماری کویید 19،  خوشــبختانه هجدهمین نمایشگاه تخصصی 
قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان افتتاح شده که با استقبال 
خوبی از جانب قطعه ســازان استان های مختلف روبه رو شده است.به گزارش 
سایپانیوز، حمیدرضا فوالدگر گفت: در بازدیدی که از این نمایشگاه انجام دادم 
مشخص است که صنعت قطعه سازی به لحاظ کیفی و کمی در حال رشد است.  
البته کیفیت به تدریج به مطلوبیت می رسد و در این خصوص باید در دو حوزه 
افزایش کیفیت قطعات و افزایش فرآیند کیفی خطوط تولید تالش کرد تا رقابت 
پذیری مطلوب ایجاد شــود.او افزود: یکی از صنایعی که در ســال های تحریم 

همواره مورد ظلم قرار گرفته و تحریم شده، صنعت خودرو سازی بوده است.

امضای تفاهم نامه های همکاری در جریان سفر 
هیئت دولت به اصفهان

در جریان ســفر هیات دولت بــه اصفهان تفاهم  نامه 
های همکاری میان معاون علمی و فناوری ریاســت 
جمهور، راه آهن جمهوری اسالمی ایران، فوالد مبارکه 
و شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به امضا رسید. 
سورنا ستاری، تفاهم نامه همکاری و تعامل دو جانبه 

فوالد مبارکه و شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با هدف اســتفاده بهینه 
از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان عضو این شهرک به عنوان یکی از ارکان 
زیست بوم نوآوری استان اصفهان به امضای رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان و مدیرعامل فوالد مبارکه رســید.همچنین تفاهم نامه همکاری بین 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت فوالد مبارکه به امضا رسید.

ایــن تفاهم نامه بین معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و بنیاد ملی 
نخبگان به نمایندگی ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و 
شرکت فوالد مبارکه به نمایندگی محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل این شرکت، 
به منظور گسترش فعالیت های علمی، پژوهشی، کاربردی، آموزشی و تکمیل 
زنجیره علم، فناوری، بــازار و تجارت در حوزه هوش مصنوعی و با هدف ارائه 
محصــوالت فناورانــه و نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعــی و در جهت طرح 

کارخانه هوشمند)smart factory( بین طرفین امضا شد.

 چادر ملو بدنبال دستیابی به 5 طرح
 دانش بنیان

شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو با هدف ساخت و 
تامین برخی تجهیزات و به روز رســانی فناوری های 
مدرن معدنی و صنعتی با تکیه بر توان داخلی، در سال 
گذشــته اقدام به عقد تفاهمنامه همکاری با شــرکت 
ماشین سازی اراک نمود و با تاسیس شرکت مدیریت 

توســعه فن آوری صنایع کانســار فعالیت عملی خود را برای محقق سازی این 
هدف آغاز کرد.مهندس داود آبادی مدیر عامل شــرکت مدیریت توســعه فن 
آوری صنایع کانســار در گفت و گویی با اشــاره به اهداف این شرکت در بهره 
گیری از تکنولوژی های نوین و ســاخت ماشــین آالت صنعتی و معدنی گفت 
:  این شــرکت بدنبــال ایجاد تحول بزرگ در زمینه دســتیابی به فناوری های 
نوین در ساخت ماشــین آالت داخلی با هدف افزایش بهره وری، کاهش مصرف 
انرژی و مهمتر از همه قطع وابســتگی به خارج از کشور و تثبیت ارتباط میان 
تولیدکنندگان، صنعتگران و مراکز علمی است .وی افزود : شرکت صنایع کانسار 
با پشتوانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت ماشین سازی اراک تکیه 
بر نیروي انساني متخصص و بهره مندي از فناوری هاي روز و مدیریت اصولی، در 
چالش برانگیزترین حوزه های اجرای پروژه های صنعتی و معدنی، با بومی سازی 
حســاس ترین حوزه های دانش مربوط به تجهیزات صنایــع معدنی و تولیدی 
مرتبط، در کنار مدیریت ساخت و استفاده از ظرفیتهای داخلی و بطور خالصه 
ساخت و تولید ماشین آالت و تجهیزات، و توانمندسازی سازندگان داخلی را در 

دستور کار خود قرار داده است.

رئیس سازمان اموال تملیکی اعالم کرد

دردسر عرضه کاالی قاچاق در بورس
رئیس ســازمان اموال تملیکی با اشاره به عدم تعیین تکلیف 
خودروهای در اختیار این سازمان گفت که تکلیف هواپیمایی 
که در یکی از ابنارها مانده نیز مشخص نیست.به گزارش ایسنا، 
دیروز )یکشنبه( اجتهادی- رییس سازمان اموال تملیکی- در 
نشســتی، آخرین وضعیت تعیین تکلیف امــوال در اختیار 

سازمان اموال تملیکی را تشریح کرد.

وضعیت خودروها مشخص نیست
اجتهادی در رابطه با وضعیت بیش از ۲000 خودرویی که از 
گذشته در اختیار این سازمان جهت تعیین تکلیف قرار داشته 
است، گفت: ما لیست همه خودروها، موتورسیکلت ها و حتی 
ماشــین آالت سنگین را تهیه و مورد بررسی قرار داده ایم. به 
هر صورت در بین خودروها انواع قاچاق ایرانی و خارجی وجود 
دارد که برای بخشــی از آنها امکان شــماره گذاری و فروش 
و مزایده ندارد. این در حالی اســت کــه در مورد خودروهای 
خارجی باالی ۲500 سی سی که امکان شماره گذاری ندارند، 
باید به شــرط بازصادرات به فروش برسند.او با اشاره به اینکه 
قبــل از ابالغ قانون اصالح قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز 
این پیشنهاد مطرح بود که بتوان این خودروهای در اختیار را 
به ســازمان مناطق آزاد به صورت مزایده واگذار کنیم، تاکید 
کرد: بر این اساس متنی تهیه و در کمیسیون اقتصادی دولت 
در حال بررسی اســت که اگر تصویب شود، امکان فروش به 
مناطق آزاد را خواهد داشــت.اجتهادی در مورد خودروهای 
آمریکایی در اختیار ســازمان اموال تملیکی نیز گفت که در 
مصوبه پیشنهادی موضوع امحای فنی یا پرس این خودروها 
مطرح است.رییس سازمان اموال تملیکی این را هم گفت که 
خودروهای گمرکی در اختیار ما در بوشــهر و هرمزگان، در 
مراجع قضایی مطرح اســت و باید برای آنها رای صادر شــود 
که ممکن اســت برائت و یا محکومیت باشد که اطالع رسانی 

خواهد شد.

یک هواپیما بالتکلیف مانده است
در بخش دیگری از این نشست، موضوع واگن ها و هواپیمایی 
که گفته شده در سازمان امالک تملیکی قرار دارند مطرح شد 
و اجتهادی در ایــن رابطه توضیح داد که واگن هایی در یکی 
از انبارهای اســتان آذربایجان غربی وجود دارد که جلساتی 
با دادگســتری جهت حل موانع برای واگذاری آنها برگزار شد 
و درنهایت در تیر ماه امســال در اختیار شــرکت وارد کننده 
قرار می گیرد. به هر صورت مــا نمی توانیم این واگن ها را به 
شخص یا شرکتی واگذار کنیم و مقرر شد که به صاحب کاال 
تحت شرایطی واگذار شــود.وی این را هم گفت که در مورد 
هواپیمایی که انبارهای خراســان رضــوی قرار دارد، به دلیل 
مشــکالت و مسائلی که امکان اعالم آن را ندارم، فعال تکلیف 

آن به صورت واضح مشخص نیست.

آیا کسی یقه مارا نمی گیرد که ذرت آلوده صادر کردیم؟

اما در بخشــی از این نشســت ماجرای ذرت های آلوده که از 
سال 1۳90 وارد بندر امام )ره( شده بود پیش آمد. در دو سال 
اخیر اعالم شــد که با توجه به عدم امکان استفاده در داخل و 
مغایرت هایی که با اســتاندارد ایران دارد، به کشورهایی که با 
اســتانداردهای آنها مطابقت دارد، تحت شرایط خاص واگذار 
خواهد شد.خبرنگاری از رئیس سازمان اموال تملیکی پرسید 
که آیا بازصادرات ذرت هایی که آلوده اســت موجب نمی شود 
که کشور دریافت کننده متوجه موضوع شده و یقه ما را بگیرد. 
وی در مورد اینکه چرا وزیر اقتصاد شخص مرتبط با ذرت های 
آلوده را برکنار کرده نیز پرسید.رئیس سازمان اموال تملیکی 
گفت که ایــن ذرت ها حدود 1۲7 هزار تن بود که 100 هزار 
تن آن تا کنون صادر شــده است. البته شرایط به این صورت 
نبوده که بخواهیم ذرت آلوده و غیر قابل اســتفاده ای را برای 
کشور طرف صادرات ارسال کنیم. به هر حال برخی کشورها 
با توجه به نوع کاربردی که برایشــان داشته درخواست خرید 

داشــتند. ما هم بازصادرات مخفیانــه ای انجام ندادیم. به هر 
صورت نمی توانســتیم در داخل به دلیل استانداردها، مصرف 
کنیم، از این جهت برای کشــوری که قابلیت استفاده داشت 
صادرات شده اســت و کسی هم قرار نیست بیاید و یقه ما را 
بگیرد.وی همچنین در مورد برکناری شخص مرتبط با تعیین 
تکلیف ذرت های آلوده توضیح داد که ما درست است که برای 
وی مراســم تودیع گرفتیم اما قرارداد او با مشــکالت زیادی 

مواجه بود و در نهایت چنین تصمیمی اتخاذ شد.

309 میلیارد تومان دارو منهدم شد
همچنیــن موضوع انهدام داروهای در اختیار ســازمان اموال 
تملیکی مطرح شــد و وی در این رابطه توضیح داد که بخش 
اعظمی از کاالهایی که امحاء می شــود، مربوط به خوراکی ها، 
آشامیدنی ها، لوازم آرایش و البته دارو است. با توجه به اینکه 
امکان عرضه مجدد دارو تحت هیچ شــرایطی وجود ندارد و 
سازمان غذا و دارو مجوز آن را صادر نمی کند در نهایت منهدم 
می شود.به گفته وی در سال جاری حدود ۳09 میلیارد تومان 

دارو منهدم شده که افزایش ۳9 درصدی داشته است.

دردسر عرضه کاالی قاچاق در بورس
اما رئیس ســازمان اموال تملیکی در مــورد عرضه اموال این 
ســازمان که قرار بود در بورس انجام شــود، نیز توضیح داد و 
گفت که ایــن موضوع با ابالغ قانون اصــالح قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس 
باید اولویت فروش اموال تملیکی بورس باشــد، از این جهت 
مقدمات آماده و شیوه نامه تدوین و تصویب شد. جلساتی در 
وزارت اقتصاد برگزار و کارگزاران نیز انتخاب شدند.وی با بیان 
اینکه به صورت آزامایشــی برخی کاالها در بورس کاال عرضه 
افزود: اما با توجه به این که این کاالها قاچاق هستند، خدمات 
پس از فروش ندارند و با برخی مســایل برای عرضه در بورس 

مواجه هستند. تا کنون نیز بازخورد مشخصی نداشته اند.

فروزان خبر داد
اعزام هیات های تجاری ایران به پنج منطقه از جهان

مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعامل با کشورهای منطقه و جهان را اولویت دولت سیزدهم عنوان کرد و 
از امضای قراردادهای مشترک با کشورهای هدف در حوزه های پتروشیمی، سیمان، دارو، محصوالت سلولزی و غذایی خبر داد.حامد 
فروزان در گفت وگو با ایسنا درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص توسعه دیپلماسی مهارت و تعامل با کشورهای منطقه و همسایه 
اظهار کرد: موضوع برقراری تعامل و ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه به عنوان یکی از سیاستهای مهم و ضروری در اولویت دولت 
سیزدهم قرار گرفته است. بر این اساس با سفیران اکثر کشورها دیدار و مالقات داشته و تک تک آنها را به وزارتخانه دعوت کردیم.وی 
ادامه داد: مهم ترین کاری که در تعامل با ســفرا انجام شــد، این بود که ظرفیت هایی که در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به خصوص در حوزه اقتصادی وجود دارد را برای آنها تشریح کردیم و از برخی از سفرا برای بازدید از ظرفیتهای مذکور دعوت به عمل 
آمد.فروزان افزود: برخی از سفیرانی که چندین سال در ایران مستقر بودند از شرکتها و ظرفیتهای اقتصادی داخل کشور اطالع نداشتند 
و در جریان این ظرفیتها قرار گرفتند. این فرصت و دســتاوردی برای ما بود که توانســتیم بخش قابل توجهی از ظرفیتهای اقتصادی 
زیرمجموعه وزارتخانه را برای سفرای کشورهای هدف تشریح کنیم. به همین نسبت اعزام هیات های تجاری میان ایران و  آن کشورها 
در دستور کار قرار گرفت و بر اساس آن هیات های اعزامی تفاهم نامه هایی را با شرکای تجاری خود در آن کشورها منعقد می کنند.به 
گفته مدیرکل امور بین الملل وزارت کار، شرکتهای زیرمجموعه شامل شرکتهای تامین اجتماعی و شستا،   شرکتهای مربوط به صندوق 
بازنشستگی، شرکتهای مربوط به صندوق فوالد و صندوق روستاییان و عشایر است.وی در مورد کشورهای دعوت شده به ایران اظهار 
کرد: در طول چند ماه گذشته هیاتهای متعدد تجاری را از کشورهای مختلف میزبانی کردیم که از کشورهای حوزه آمریکای جنوبی، 
آســیای جنوب شرقی، کشورهای منطقه، کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه قفقاز به ایران و حتی به وزارتخانه آمدند و بر اساس 
نیازهایی که اعالم کردند ارتباطشان را با شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار برقرار کردیم.به گفته فروزان، جلسات مذاکره و گفت و گو 
به صورت دو به دو برگزار و قراردادهای خوبی در حوزه های پتروشیمی، سیمان، دارو، محصوالت سلولزی و محصوالت غذایی منعقد 
شده است.مدیرکل امور بین الملل وزارت کار تصریح کرد: درحال حاضر در حوزه صادرات بخشی از آماری که ناظر بر افزایش صادرات 

غیرنفتی کشور است، به شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار مربوط است. 

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف روغن پس از افزایش قیمت

مدیرعامل شــرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه های روغنی اظهار داشــت: افزایش قیمت این محصول باعث شد میزان 
تقاضا برای خرید روغن حدود ۳0 تا 40 درصد کاهش پیدا کند. در حال حاضر مصرف کنندگان از ذخایر خانگی استفاده 
می کنند از این رو ممکن اســت تا ۲ ماه برای تامین نیاز به بازار مراجعه نکنند.علیرضا شــرفی مدیرعامل شرکت تعاونی 
فرآوری روغن و دانه های روغنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه در بحث تامین روغن چالشی نداریم، 
گفت: فروشــگاه های زنجیره ای و واحدهای صنفی مملو از روغن هستند و برخی از مشاهدات میدانی حاکی از این مهم 
اســت که برای از عرضه کنندگان برای فروش این محصول تخفیف هایی برای خریداران در نظر گرفته اند.وی در پاسخ به 
این پرسش که آیا تقاضا برای خرید این محصول ریزش پیدا کرده است؟ تصریح کرد: افزایش قیمت این محصول باعث 
شــد میــزان تقاضا برای خرید روغن حدود ۳0 تا 40 درصد کاهش پیدا کنــد. در حال حاضر مصرف کنندگان از ذخایر 
خانگی استفاده می کنند از این رو ممکن است تا ۲ ماه برای تامین نیاز به بازار مراجعه نکنند.این فعال اقتصادی با اشاره به 
لزوم مصرف روغن به میزان نیاز، افزود: مصرف سرانه روغن با احتساب روغن مصرف شده در کیک و کلوچه حدود 18.5 
کیلوست.مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه های روغنی در پاسخ به این پرسش که بعد از اصالح نظام یارانه ای 
و افزایش نرخ روغن میزان تقاضا برای خرید روغن های جامد افزایش پیدا کرد آیا سالمت این نوع روغن را تایید می کنید؟ 
گفت: پاالیش روغن در یک فرآیند انجام می شــود و همه مراحل تصفیه روغن تحت نظر ســازمان غذا و دارو است و در 
پروســه تولید همه استانداردها رعایت و تولیدکنندگان مطابق با آن جلو می روند.همچنین در این رابطه منصور عالی پور 
رئیس اتحادیه سراسری فروشگاه های زنجیره ای با بیان اینکه مصرف روغن در کشور بهینه شده است، افزود: تولید روغن 
روند متعادلی را به خود گرفته است و به عبارت دیگر می توان گفت میزان تولید از مصرف پیشی گرفته است.به گفته وی؛ 
عرضه روغن به میزان نیاز صورت می گیرد و چالشی پیشروی کارخانه های تولیدی وجود ندارد.این فعال صنفی ادامه داد: 
بعد از اصالح نظام یارانه ای و تغییر قیمت این محصول، توان خرید روغن از سوی مصرف کنندگان تقلیل پیدا کرد از این رو 

میزان تقاضا برای خرید آن کاهشی شد.

خبرنگاران حوزه صنعت و معدن کشــور در راستای افزایش 
تعامل و همکاری ذوب آهن اصفهان و رســانه ها و آشنایی 
نزدیک تر این خبرنگاران با خط تولید شنبه بیست و هشتم 
خردادماه در قالب برنامه تور رســانه ای از این مجتمع عظیم 
صنعتــی بازدید نمودند .احمد اکبری معاون ســرمایه های 
انســانی و توســعه مدیریت ذوب آهن اصفهان در جمع این 
خبرنگاران گفت : سرمایه های انسانی ذوب اصفهان که امروز 
در بخش های گوناگون خط تولید، شــاهد تالش و کوشش 
آن ها بودید، اساســی ترین دارایی های کارخانه محســوب 
می شــوند زیرا بدون حضور این عزیزان و دانش و اندیشــه 
پویای آن ها، این ماشــین آالت و تجهیزات کارایی نخواهند 
داشت.وی افزود: برای حفظ ســرمایه های انسانی و توسعه 
شایســتگی ها و توانمندی های آن ها، سالمتی این عزیزان 
در اولویت اول ما قرار دارد و این مهم رسالت اولیه ذوب آهن 

اصفهان از بدو تاســیس تاکنون است.ذوب آهن اصفهان 16 
هزار و پانصد هکتار فضای سبز منحصر به فرد و دست کاشت 
داردمعاون ســرمایه های انســانی و توسعه مدیریت شرکت 
تصریح کرد: این کارخانه 16 هزار و پانصد هکتار فضای سبز 
منحصر به فرد و دســت کاشــت دارد که سرانه فضای سبز 
شــرکت به ازای کارکنان، بیش از یک هکتار می باشد .این 
مقام مسئول خاطر نشان کرد: این کارخانه یکی از بزرگترین 
و مجهز ترین بیمارســتان های سطح کشور را دارا است که 
در کنار خدمت رسانی به کارکنان شرکت و خانواده های آن 
ها به عموم هموطنان عزیز در امر ســالمت یاری می رساند.

علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نیز در 
نشســت با این خبرنگاران گفت: تولیــد فوالد در ایران ثمره 
احداث ذوب آهن اصفهان است، این کارخانه عظیم صنعتی 
به عنوان یک آرمان ملی با حضور نیروهای مختلف از سطح 

کشور و تالش شبانه روزی آن ها طی چهار سال ساخته شد 
که این دســتاورد بی نظیر به عنوان یک رکورد ثبت گردید.
وی افزود: احداث شهر فوالدشهر از جمله دستاوردهای دیگر 
ذوب آهن اصفهان است که به عنوان یک شهر مدرن ساخته 
شــد و یک مسئولیت اجتماعی بزرگ به شمار می رود.مدیر 
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: از زمان ساخت 

ذوب آهــن تاکنون حدود 140 هزار نفر در آموزشــگاه این 
کارخانه آموزش دیدند و در صنایع مختلف کشور منشا خیر و 
برکت شدند و این رویکرد تاکنون ادامه دارد.این مقام مسئول 
ادامــه داد: دوران دفاع مقدس نیز بــرای ذوب آهن اصفهان 
برگ زرین دیگری محســوب می شــود زیرا این کارخانه در 
کنار حفظ خط تولید، برای پشــتیبانی از جبهه های جنگ 
با اعزام 14 هزار نفر رزمنده و ارسال قطعات و تجهیزات نقش 
بی بدیلی را ایفا کرد که ســند افتخار آن تا همیشه جاودانه 
خواهد بود.علیرضا امیری بیان کرد: ذوب آهن اصفهان با بهره 
منــدی از انواع گواهینامه های ملــی و بین المللی مطابق با 
اســتانداردهای روز دنیا، انواع محصوالت فوالدی مانند ریل، 
آرک معدن، انــواع تیرآهن، میلگرد و… را تولید می کند و 
در کنار تامین نیاز بازار داخل، نیمی از محصوالتش را صادر 
می کند.وی گفت: این شرکت در راستای عمل به مسئولیت 
اجتماعی پساب شهرهای فوالدشهر، مینادشت و 11 روستای 
شهرستان فالورجان و همچنین زرین شهر را خریداری کرده 

و در سیکل تولیدش مورد استفاده قرار می دهد. 

حضور خبرنگاران صنعت و معدن در ذوب آهن اصفهان

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( از صدور مجوز افزایش 15 درصدی قیمت برای تلویزیون و 10 درصدی برای 
یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی خبر داد و گفت که قیمت های جدید از اول تیر ماه اجرایی می شود.

امید قالیباف در گفت وگو با ایسنا، درباره افزایش قیمت شوینده ها گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، از هشتم خرداد ماه، 
افزایش قیمت شوینده ها نسبت به قیمت قبلی مصوب سال 1400، تا سقف ۲5 درصد مجاز شد.البته به گفته وی، کاالهایی 
که در سطح عرضه هستند، باید با قیمت درج شده قبلی عرضه شوند.موضوع افزایش قیمت شوینده ها از اوایل اردیبهشت مطرح و ابتدا با مخالفت وزارت صمت 
مواجه شد. حتی در مقطعی در شبکه های اجتماعی برگه ای با عنوان صورتجلسه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران مبنی بر افزایش قیمت 50 
تا 80 درصدی انواع شوینده منتشر شد، اما در نهایت ستاد تنظیم بازار سقف افزایش قیمت این محصوالت را ۲5 درصد اعالم کرد.قالیباف همچنین در پاسخ 
به سوالی درباره تعیین تکلیف قیمت لوازم خانگی در سال جاری، اظهار کرد: در حوزه لوازم خانگی، افزایش 15 درصد برای تلویزیون و 10 درصد برای یخچال، 
یخچال فریزر و ماشــین لباسشــویی و ظرفشویی تایید شده و از اول تیر ماه اجرا می شود.چند روز پیش هم دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از درخواست 
افزایش قیمت لوازم خانگی به سازمان حمایت خبر داده و گفته بود که بازار کشش افزایش قیمت ندارد و تولیدکنندگان هم از افزایش قیمت استقبال نمی کنند، 

اما باید توان ادامه فعالیت هم داشته باشند.

تهران- ایرنا- صادرات ایران به ترکیه در چهار ماهه نخســت سال جاری میالدی با رشد 60 درصدی به یک میلیارد 
و ۲۳1 میلیون دالر رســید.به گزارش ایرنا، آمارهای منتشــر شده توســط اداره آمار ترکیه نشان می دهد مبادالت 
تجاری ایران با این کشــور در چهار ماهه نخست سال جاری میالدی رشد ۳8 درصدی داشته است.مبادالت تجاری 
ایران و ترکیه در چهار ماهه نخست سال جاری میالدی ۲ میلیارد و 175 میلیون دالر اعالم شده است. این رقم در 

مدت مشــابه ســال قبل یک میلیارد و 574 میلیون دالر بوده است.بر اساس این گزارش، صادرات ترکیه به ایران در ماه های ژانویه تا آوریل ۲0۲۲ با 
رشــد 18 درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 944 میلیون دالر رسیده است. ترکیه در ماه های ژانویه تا آوریل سال قبل 799 
میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.واردات ترکیه از ایران در چهار ماهه نخست امسال رشد قابل توجه 60 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل داشته است. ترکیه در ماه های ژانویه تا آوریل سال قبل 775 میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به یک 
میلیارد و ۲۳1 میلیون دالر افزایش یافته است.ایران نوزدهمین مقصد صادراتی و همچنین نوزدهمین منبع واردات ترکیه در 4 ماهه نخست ۲0۲1 
شناخته شده است.در 1۲ ماهه سال میالدی گذشته تجارت ایران و ترکیه با رشد 5۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 5 میلیارد 

و 594 میلیون دالر رسیده بود.

با مجوز رسمی وزارت صمت؛

تلویزیون ۱۵ درصد و یخچال ۱۰ درصد گران می شود
در 4 ماهه 2022

رشد ۶۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه 
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گزیده خبر
امتیاز جدید بانک آینده به صاحبان چک صیادی

 امکان تأیید و انتقال چک های جدید با 
عابربانک

بانک آینده در راستای گســترش و سهولت دسترسی به خدمات سامانه صیاد 
)پیچک( برای انجام امور ثبت، تأیید و انتقال چک های جدید صیادی، اقدام به 
ارائه این خدمات از طریق دستگاه های خودپرداز و کیوسک های بانکی کرد.بر این 
اساس، خدمات ثبت، تأیید و انتقال چک های بنفش رنگ با عبارت »کارسازی این 
چک منوط به ثبت صدور، تأیید و انتقال آن در ســامانه صیاد است«، از طریق 

خودپردازها و کیوسک های بانک آینده ارائه می شود.

حضور مدیر امور روابط عمومی بانک ایران 
زمین در مرکز تماس

به منظور ایجاد ارتباط دو سویه بین مشتریان با حوزه مدیریت بانک ایران زمین، 
مدیر امور روابط عمومی این بانک در مرکز ارتباط با مشتریان بانک حضور پیدا 
خواهد کرد. سید محمدحسین استاد مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین 
روز دوشــنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱ با کارشناسان مرکز ارتباط با مشتریان بانک 
ایران زمین دیدار ]…[به منظور ایجاد ارتباط دو ســویه بین مشــتریان با حوزه 
مدیریت بانک ایران زمیــن، مدیر امور روابط عمومی این بانک در مرکز ارتباط 
با مشــتریان بانک حضور پیدا خواهد کرد.سید محمدحسین استاد مدیر امور 
روابط عمومی بانک ایران زمین روز دوشنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱ با کارشناسان 
مرکز ارتباط با مشــتریان بانک ایران زمین دیدار خواهد کرد.گفتنی است وی 
در این دیدار از ســاعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ پاسخگوی سواالت مشتریان خواهد بود.
مشتریان گرامی جهت ارتباط با مرکز تماس بانک ایران زمین می توانند با شماره 

۰۲۱۲۴۸۰۹ تماس حاصل نمایند.

صورت های مالی تلفیقی پایان سال ۱۴۰۰ نشان داد:
جهش 236درصدی سود خالص بانک سینا

بانک سینا اطالعات و صورت های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه 
۱۴۰۰ را منتشــر کرد که بر اساس آن سود خالص تلفیقی این بانک نسبت به 
پایان سال ۱۳۹۹ با ۲۳6 درصد رشد رو به رو شده است.به گزارش روابط عمومی 
بانک سینابه نقل از فصل بانک، بانک سینا که با نماد وسینا و سرمایه ۲5.۳۸۳ 
میلیارد و ۸5۰ میلیون ریال از بانک های فعال در بازار ســرمایه کشــور است، 
خالص درآمد کارمزدی خود را در پایان سال گذشته به صورت حسابرسی نشده، 
۴.۱۰۸ میلیارد و ۴5 میلیون ریال اعالم کرده که نســبت به پایان سال ۱۳۹۹ 
معادل 55 درصد رشد را نشان می دهد.خالص درآمد تسهیالت و سپرده گذاری 
این بانک خصوصی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ برابر با ۲۰.۹۰7 میلیارد و ۸۹5 
میلیون ریال اعالم شده که نشان دهنده رشدی معادل 6۹ درصد است.در عین 
حال جمع درآمدهای عملیاتی وسینا، ۳۳.۸۸۱ میلیارد و ۲5۸ میلیون ریال به 
ثبت رسیده که نسبت به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ نمایانگر رشدی 7۴ درصدی است.

بازدید مدیرعامل بانک مسکن از شعبه 
مرکزی اصفهان

. دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن به همراه سید محسن فاضلیان 
و علی عسکری اعضای هیات مدیره از بخش های مختلف شعبه مرکزی بانک 
مســکن در شــهر اصفهان بازدید کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا ، در این بازدید که حسن نوروزی مدیر شعب استان و معاونان مدیریت 
نیز حضور داشــتند، مدیرعامل بانک مسکن از بخش های مختلف این شعبه 
از جملــه وصول مطالبات، ارزی، امور اعتباری، خدمات بانکی، صندوق امانات 
بازدید و عملکرد این حوزه ها را مورد بررســی قرار داد.دکتر شایان در دیدار با 
کارکنان بخش ارزی این شعبه با بیان این مطلب که انتظارات بیشتری نسبت 
به عملکرد این بخش به ویژه در شعب مرکزی وجود دارد، تاکید کرد: با توجه 
به ظرفیت های شهر صنعتی اصفهان، کارکنان برای جذب منابع در این استان 

بیشتر تالش کنند.

 بانک کارآفرین پیشرو در تامین مالی
 شرکت های دانش بنیان

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بانک کارآفرین با وجود عمر 
کوتاه همکاری با صندوق نوآوری و شــکوفایی اما تا کنون خدمات 
ارزنده ای برای شرکت های دانش بنیان داشته و بعنوان بانک پیشرو 
در تامین مالی شرکت های دنش بنیان شناخته شده است.به گزارش 
روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتــر علی وحدت، رییس صندوق 
نوآوری و شکوفایی در گفت و گویی که با نشریه پیام کارآفرین داشته 
اســت، به همکاری صندوق نواوری و شکوفایی با دوازده بانک اشاره 
کرد و ضمن تقدیر از فعالیتهای بانک کارآفرین از گسترش همکاری 

های دو جانبه آنها خبر داده است.

سفر پربار مدیرعامل بانک تجارت به 
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

مدیرعامــل بانک تجارت در دیــدار با مدیران عامل شــرکت های 
پتروشــیمی منطقه ماهشــهر بر آمادگی این بانــک تجارت برای 
توســعه  و تحکیم هرچه بیشــتر همکاری با این مجموعه های مهم 
اقتصادی کشــور تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، 
هادی اخالقی فیض آثار در ســفری دو روزه به منطقه ماهشــهر از 
شرکت های پتروشیمی  مستقر در این منطقه بازدید و با هدف توسعه 
همکاری ها با مدیران عامل این شرکت ها دیدار و گفت وگو کرد. وی 
در این دیدارها با اشــاره به همکاری گســترده و تجربه موفق بانک 
تجارت در تعامل با شــرکت های زیرمجموعــه وزارت نفت به  ویژه 
شرکت های پتروشیمی در زمینه خدمات متنوع ارزی و ریالی گفت: 
این همکاری در گذشته اثرات درخشانی را از خود به  جای گذاشته و 
اکنون با بهره مندی از تجارب ارزنده گذشته و بر اساس حسن اعتماد 

ارزشمند شکل گرفته  است.

سکه های گلدکوئست به خزانه یک بانک رفت
آنطور که رئیس ســازمان اموال تملیکی می گوید ســکه های 
گلدکوئســتی که در اختیار این سازمان قرار دارد، هنوز تعیین 
تکلیف نشــده و حدود دو ماه پیش به خزانه یک بانک منتقل 
شــده است.به گزارش ایســنا، ماجرا از زمانی شروع شد که در 
اواخر ســال گذشــته معاون دادســتان تهران در  بازدیدی از 
انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد که تکلیف ۸۰ میلیارد 
تومان سکه گلدکوئستی که حدود ۱5 سال است در این انبارها 
مانده مشخص شود.اجتهادی -رئیس سازمان اموال تملیکی- در 
نشستی در رابطه با تعیین تکلیف این سکه ها و طالهای مانده 

در سازمان اموال تملیکی توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.

مالک سکه ها ایران نیست و رای صادر نشد
به گفته وی، قوه قضائیه و دادســتان کل کشور پیگیر موضوع 
سکه های گلدکوئست هستند اما هنوز رای قطعی برای آن صادر 
نشده است. علت موضوع به این بر می گردد که مالک این سکه ها 
در داخل ایران نیســت و باید شناسایی شده و در کشور حضور 

پیدا کند.

انتقال سکه ها به خزانه بانک، ربطی به قضیه بانک ملی 
ندارد

رئیس ســازمان اموال تملیکی یادآور شد که کل سکه هایی که 

داخل خزانه سازمان اموال تملیکی بوده به خزانه یکی از بانک ها 
منتقل شــده است. البته او تاکید کرد که این موضوع ربطی به 
قضیه اخیر بانک ملی ندارد و حدود دو ماه پیش این سکه ها به 

خزانه یک بانک منتقل شده است.

تا رای قطعی صادر نشود، فروش در کار نیست
اجتهادی با اشــاره به اینکه ســکه ها و طالهایی که در اختیار 
ســازمان اموال تملیکی قرار دارد به صورت مرتب در مزایده ها 
به فروش می رسد و هیچ گونه فروش مذاکره ای انجام نمی شود 
یادآور شــد که مشــکل قانونی برای تعیین تکلیف طال، سکه، 
شمش و زیورآالت در اختیار سازمان اموال تملیکی وجود ندارد 
ولی تا زمانــی که رای قطعی برای آن صادر نشــده به فروش 
نمی رسد.پیش از این میرمعینی -معاون پیشین سازمان اموال 
تملیکی-در رابطه با تعیین تکلیف سکه های گلدکوئست گفته 
بود که در کنار صدور رای، باید نحوه فروش نیز  از سوی قضایی 
اعالم و مشــخص شود که این سکه ها قرار است در حالت اولیه 
واگذار و یا اینکه به حالتی دیگر تغییر کند.سکه های گلدکوئست 
مربوط به دوران فعالیت شــرکت های هرمی قبل از دهه ۹۰ در 
ایران اســت که این شرکت ها ســکه های طال که نقش و نگار 
متفاوتــی داشــتند را در جریان فعالیت به خریــداران تحویل 

می دادند.

براساس عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی تا پایان اردیبشهت ماه سال جاری، معادل ۲۹۸ میلیارد و 75۳ میلیون تومان عوارض خروج 
از کشور دریافت شده است.به گزارش ایسنا، عوارض خروج از کشور یکی از منابع درآمدی برای دولت است که هر ساله میزان آن برای هر 
نفر را در الیحه بودجه خود تعیین می کند اما برخالف سال های گذشته در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، میزان عوارض خروج از کشور برای 
هر نفر مشخص نشد.طبق آنچه که در الیحه بودجه سال جاری قید شده بود، به طور کلی در بخش درآمدهای دولت در بخش مالیات 
بر کاالها و خدمات عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور ۱5۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود.در این بین، افزایش عوارض خروج از کشور واکنش هایی را در زمان ارائه 
الیحه برانگیخت و از آنجا که در الیحه بودجه رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشور تعیین نشده بود و برخی اعداد متفاوتی را برای عوارض خروج از کشور اعالم کردند؛ در 
آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت اینگونه نیست و پیشنهاداتی در دولت درباره عوارض خروج از کشور مطرح است که از جمله آن تعیین درصدی از قیمت بلیت 
است، ولی هنوز این پیشنهاد بررسی و تایید نشده است.با این حال، الیحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد و در حال حاضر نیز چند ماهی از اجرای قانون بودجه امسال می گذرد 
اما تاکنون هنوز سازمان برنامه و بودجه جداول مربوط به قانون بودجه را منتشر نکرده تا وضعیت و میزان عوارض خروج از کشور برای سال جاری شفاف و دقیق مشخص 
شود.در این بین، بررسی آمارهای عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نشان می دهد که معادل ۲۹۸ میلیارد و 75۳ میلیون تومان عوارض 

خروج از کشور دریافت شده است.

درحالی که افزایش حجم معامالت و صعود شــاخص های بورســی سهامداران را به آینده بازار سرمایه خوشبین کرده 
بود، روزهای قرمز در این بازار در دو هفته اخیر باعث شده است دوباره ابهام و نگرانی بر این بازار سایه بیندازد، اتفاقی 
که یک کارشناس مهمترین دلیل آن را تفاوت نرخ دالر در سامانه نیما و بازار آزاد میداند.حسن کاظم زاده در گفت و 
گو با ایسنا، با اشاره به سقوط ۱6 هزار واحدی شاخص کل بورس در روز گذشته اظهار کرد: ریزش روز گذشته بیشتر 
تحت تاثیر قیمت های جهانی بود. البته به طور کلی عوامل دیگری هم در ریزش های اخیر بازار تاثیرگذار هستند که 

از جمله آن میتوان به دخالت های مختلف در بازار اشاره کرد. برای مثال شاهد بودیم که برای چند مرتبه معامالت در بورس کاال باطل شد.وی ادامه داد: 
این دخالت ها باعث دلسردی سهام داران می شود و همانطور که از حجم معامالت مشخص است، تمایلی برای خرید سهام وجود ندارد. از طرف دیگر بازار 
به هر خبری که نیمه منفی باشد هم عکس العمل شدید منفی نشان میدهد.این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به اختالف قیمت دالر در بازار آزاد 
و سامانه نیما گفت: به نظر من تا زمانی که اختالف قیمت دالر بین سامانه نیما با بازار آزاد در جریان باشد این روند در بازار سرمایه ادامه پیدا خواهد کرد. 
البته برخی معتقد هستند دالر نیما در سامانه نیما خریدار ندارد، بنابراین نرخ دالر آزاد درست نیست و باید کاهش پیدا کند. اما واقعیت این است که از 
آنجائی که به بسیاری از واردکننده ها اجازه ثبت سفارش داده نمی شود نمیتوان درمورد نرخ دالر نیما اظهار نظر درستی کرد و گفت چون متقاضی ندارد 

درست است.به باور کاظم زاده تا زمانی که جلوی همه عوامل رشدی بازار گرفته شود، وضعیت نزولی در بازار ادامه دارد.

تا پایان اردیبهشت 1401

چرا بورس دوباره ریخت؟بیش از ۲۹۸ میلیارد عوارض خروج از کشور دریافت شد

شرکت های دانش بنیان استان کهگیلویه و 
بویراحمد می توانند وام ۵۰۰ میلیون تومانی 

دریافت کنند
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران گفت: با توجه به نامگذاری ســال جاری به 
نام »تولید، دانش  بنیان و اشــتغال آفرین«، پرداخت وام حقوقی برای نخستین بار در 
بانک قرض الحسنه مهر ایران تا سقف 5۰۰ میلیون تومان برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان کوچک و خرد آغاز شده است.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، دکتر »ســید ســعید شمسی نژاد« در سفر خود به یاســوج اظهار داشت: 
پرداخت ۱۰۰ فقره وام 5۰۰ میلیون تومانی به شرکت های دانش بنیان پارک پردیس 
تهران برای رونق اشــتغال دانش بنیان، در بانک قرض الحسنه مهر ایران تصویب شده 
اســت.وی افزود: با توجه به ظرفیت های مطلوب کهگیلویه و بویراحمد در حوزه های 
مختلف، شرکت های دانش بنیان این استان می توانند از وام 5۰۰ میلیون تومانی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران استفاده کنند.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره 
به اینکه این بانک بر اساس سیاست های ابالغی و اساسنامه بانک در حوزه قرض الحسنه 
و پرداخت های خرد کار می کند، بیان داشــت: در ســال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰۰ فقره 
وام ازدواج بــه مبلغ یک هــزارو 76 میلیارد ریال به متقاضیان این وام در کهگیلویه و 

بویراحمد پرداخت کرده است.

رئیس اداره کل نظارت بر تسهیالت و پیگیری مطالبات بانک توسعه صادرات 
ایران اعالم کرد:

رشد 1۰7 درصدی تسهیالت اعطایی به 
بخش کشاورزی و صنایع تکمیلی و تبدیلی

رئیس اداره کل نظارت بر تســهیالت و پیگیری مطالبات بانک توســعه 
صادرات ایران اعالم کرد: این بانک در ســال ۱۴۰۰ با پرداخت ۳6 هزار 
و 6۰5 میلیارد ریال تســهیالت به فعاالن اقتصادی در حوزه کشاورزی، 
صنایع تبدیلی و تکمیلی، رشــدی ۱۰7 درصدی را در این بخش نسبت 
به ســال ۱۳۹۹ تجربه کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، "رضا حســینی صفا" با اشاره به اولویت اعطای سرمایه 
درگردش به مشتریان بانک، گفت: این بانک طی سال های اخیر برنامه 
اعطای تســهیالت ســرمایه درگردش از محل منابع بانک به واحدهای 
معتبــر صادراتی و دارای درآمد ارزی در کشــور را دنبال کرده اســت.
وی اظهار داشــت: بانک توسعه صادرات ایران با اعطای ۱۱هزار و 75۰ 
میلیارد ریال تســهیالت به بخش معدن در ســال ۱۴۰۰، رشدی ۱۰۴ 
درصدی را در این حوزه نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته است.حسینی صفا 
بخــش صنعت را یکی از ظرفیت های مهم کشــور برای درآمد ارزی و 

اشتغالزایی معرفی کرد..

کنترل و نظارت صحیح عامل پیشبرد اهداف 
بانک توسعه تعاون محسوب می شوند

سرپرست بانک توسعه تعاون کنترل و نظارت صحیح را عامل پیشبرد اهداف بانک 
اعالم نمود.محمد شیخ حسینی سرپرســت بانک توسعه تعاون در جلسه با معاون 
حقوقی و نظارت بانک و برخی مدیران حوزه این معاونت اظهار داشــت: هر مدیری 
که قصد تحقق اهداف مهم و مترقی سازمان را داشته باشد، نیازمند به تدابیر برای 
بکارگیری سیستم های کنترل و نظارت است.وی افزود: چندین مرحله برای مدیریت 
و راهبری ســازمان قابل تصور است که بر این اســاس تدوین برنامه، سازماندهی، 
هدایت، رهبری و بکارگیری منابع و نیز کنترل و نظارت از جمله این مراحل محسوب 
می گردند.شــیخ حسینی گفت: فرهنگ ســازمانی باید به سمت و سویی باشد که 
موضــوع کنترل و نظارت از الیه های عملیاتی آغاز گردد و واحدهای کنترل داخلی 
ســازمان الیه دوم به شمار می آیند، واحد حسابرسی و سازمانهای ناظر بیرونی نیز 
الیه های بعدی هستند.سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: چنانچه کنترل و نظارت 
در همان ســطح عملیاتی به نحو شایســته ای محقق گردد، در مجموع سازمان با 
کارآمدی بیشــتر به حرکت خود ادامه می دهد.وی خاطر نشان کرد: بازرسان نقش 
مهمی در بانک توسعه تعاون بر عهده دارند و شایسته است تا بازرسان بانک از ویژگی 

های مثبتی برای پیشبرد این امر مهم برخوردار باشند.
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گزیده خبر
معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا:

همچنان امکان توافق و بازگشت به برجام 
وجود دارد

در حالــی که مقامات ایــران تاکیــد دارند توقف 
مذاکرات وین و رســیدن به توافــق به دلیل تعلل 
آمریکا در تصمیم گیری سیاسی است، یک مسئول 
وزارت خارجه آمریکا در گفت وگو با یک رسانه عربی 
با تاکید بر اینکه احتمــال امضای توافق همچنان 

وجود دارد تاکید کرد که تصمیم با ایران اســت، آیا می خواهد به توافق باز 
گردد یا به طور کامل از جامعه بین المللی دور شــود!به گزارش ایسنا، بیل 
روسو، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در گفت وگو با الشرق االوسط گفت: 
واشنگتن سیاست های منطقه ای ایران را جدای از مذاکرات هسته ای وین 
می داند ، از نظر ما مذاکرات وین بر پرونده هسته ای متمرکز است.وی گفت 
که روشن است نگرانی های جدی نسبت به آن چه رفتارهای بی ثبات کننده 
ایران در منطقه، برنامه موشکی و دیگر سیاست های منطقه ای ایران عنوان 
می کرد، داریم، نیازمند برخورد با این سیاست ها هستیم و تالش می کنیم 
که به تعامل خود با شرکای خود در منطقه و اروپا و جهان در این خصوص 
ادامه دهیم.روســو در خصوص پیشرفت های مذاکرات وین گفت: ما بر این 
باوریم که اکنون معامله ای در دســترس اســت که می تواند دستاوردهای 
حقیقی در زمینه عدم اشاعه )سالح هسته ای( برای جامعه بین المللی داشته 
باشــد و در ثبات منطقه ای سهیم باشد، این امر در راستای امنیت ملی ما 
نیز هست به شــرطی که ایران آمادگی بازگشت و پایبندی کامل را داشته 
باشــد.این مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه تاکید کرد: آمریکا با ارزیابی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه »تحرکات اخیر ایران 
در خصوص بررســی و نظارت باعث می شود که شفافیت برنامه هسته ای 
ایران کمتر شود« توافق نظر دارد، این درحالی است که جامعه بین المللی 
اکنون خواستار شفافیت بیشتر در برنامه هسته ای ایران است.وی در پایان 
خاطرنشــان کرد: ما بر این باوریم که همچنــان امکان امضای توافق وجود 
دارد که مقدمه آن بازگشــت کامل و متقابل )به برجام( اســت. این مساله 
دستاوردهای حقیقی در راستای عدم اشاعه سالح هسته ای محقق خواهد 
کرد و ما با دقت و توسط کارشناسان فنی خود به ارزیابی هایمان اد امه می 

دهیم اما تصمیم با ایران است، 

خطاب به نظامیان ارتش؛
فرمانده ارشد انگلیسی: برای جنگ جهانی سوم آماده شوید

فرمانده کل نیروهای مسلح انگلیس به نیروهای نظامی این کشور اعالم کرد که با توجه به درگیری ها در اوکراین، 
برای یک رویارویی تمام عیار در اروپا آماده شــوند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، »ســر پاتریک 
سندرز« فرمانده کل نیروهای مسلح انگلیس که در هفته جاری به این سمت منصوب شده است، اعالم کرد که 
نیروهای این کشــور باید برای نبرد مجدد در اروپا به دلیل جنگ جهانی ســوم، آماده شوند.وی با ادعای اینکه 
عملیات نظامی روســیه در اوکراین ثبات جهانی را متزلزل کرده اســت، به نیروهای مسلح انگلیس در این رابطه 
هشدار داد: ما نسلی هستیم که باید ارتش را برای جنگ دوباره در اروپا آماده کنیم.سندرز در پیامی در این باره 
نوشت: من اولین فرمانده ستاد کل ارتش از سال ۱۹۴۱ هستم که فرماندهی ارتش را در سایه جنگ زمینی در 
اروپا که شــامل یک قدرت قاره ای می شــود، به عهده می گیرد. مقیاس تهدید پایدار روسیه نشان می دهد که 
ما وارد عصر جدیدی از ناامنی شده ایم.وی ادامه داد: وظیفه اصلی من این است که ارتش مان را تا جای ممکن 
مرگبار و مؤثر کنم. اکنون زمان این مسئله است و می توانیم از این فرصت استفاده کنیم.اظهارات وی در حالی 
بیان می شود که دولت انگلیس در روز جمعه اعالم کرد که »بوریس جانسون« نخست وزیر این کشور برای دومین 
بار متوالی از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، به صورت کامال سرزده و اعالم نشده وارد اوکراین شده 

و با »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرده است.

گزارش وال استریت ژورنال از تشدید اقدامات 
»تحریک آمیز« روسیه در سوریه

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد، روس ها در ماه جاری میالدی یک سری عملیات علیه ائتالف تحت 
رهبری آمریکا در ســوریه انجام داده اند.به گزارش ایســنا، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت، 
پایگاه نظامی التنف در نزدیکی مرز سوریه با اردن در جنوب شرقی سوریه جایی است که نیروهای آمریکایی 
مشغول انجام ماموریتی برای آموزش و مشورت دادن به نیروهای محلی هستند.پیش از این حمله، روسیه 
به آمریکا گفته بود که در واکنش به حمله قابل انتظار نیروهای دولت سوریه، حمالت هوایی را انجام خواهد 
داد که ممکن است منجر به زخمی شدن افراد و تخریب خودروها شود.کمی پس از آن جنگنده های روسی 
از جمله دو سوخوی ۳۵ و یک سوخوی ۲۴ بر فراز پایگاه نظامی التنف به پرواز درآمدند و اقدام به حمله به 
این پایگاه نظامی کردند. هشداری که قبل از حمله داده شده بود در حقیقت پیامی بود به مقامات آمریکایی 
دال بر اینکه ارتش روسیه به طور فعاالنه نیروهای آمریکایی را هدف نمی گیرد اما در مسیر انجام ماموریت 
آمریکا در ســوریه مانع تراشــی می کند.در حال حاضر حدود ۲۰۰ نیروی آمریکایی در پایگاه نظامی التنف 
مســتقر هســتند.ارتش آمریکا در جریان این حمالت در نزدیکی این پایگاه نبود و در نتیجه متحمل هیچ 
تلفاتی نیز نشد. اما این عملیات بر آنچه که یکی از مقامات ارتش آمریکا آن را »افزایش چشمگیر اقدامات 

تحریک آمیز« در ماه جاری میالدی می داند، تاکید داشت.

بر اساس آخرین نظرسنجی ها؛
ترامپ محبوبیت بیشتری از بایدن دارد

همزمان با افزایش تورم و ظهور نگرانی ها نسبت به رکود اقتصادی، نظرسنجی جدید یاهونیوز-یوگاو نشان می دهد 
که جو بایدن در حال حاضر در بدترین شکل و وضعیت ریاست جمهوری اش قرار دارد.به گزارش ایسنا، نظرسنجی 
جدید خبرگزاری یاهونیوز-پایگاه یوگاو نشان داد که اگر یک انتخابات ریاست جمهوری دیگر امروز برگزار می شد، 
۴۴ درصد از رای دهندگان ثبت نام شــده بــه دونالد ترامپ رای می دادند و ۴۲ درصــد به جو بایدن.نتیجه این 
نظرسنجی در حالی منتشر شد که کمیته ششم ژانویه مجلس نمایندگان آمریکا کل هفته گذشته را به ارتباط 
دادن ترامپ به آنچه که آن را یک »توطئه فتنه انگیز« برای ملغی کردن انتخابات ۲۰۲۰ می داند، ســپری کرد 
و زمینه را برای پیگرد کیفری احتمالی ترامپ فراهم ساخت.این نظرسنجی از تاریخ دهم تا سیزدهم ژوئن سال 
جاری میالدی به طور سراسری انجام شد و در آن ۱۵۴۱ فرد بزرگسال آمریکایی شرکت داشتند. درصد خطای آن 
نیز ۲.۹ درصد برآورد شده است.از زمانی که بایدن زمام امور کشور را در دست گرفته، هیچ یک از نظرسنجی های 
قبلی یاهونیوز-یوگاو نشان نداده بودند که وی از ترامپ عقب تر است. یک سال پیش، بایدن با ۹ درصد اختالف از 
ترامپ پیشتاز بود. در سال ۲۰۲۰ بایدن با کسب بیش از هفت میلیون رای، پیروز انتخابات شد و به کاخ سفید راه 
یافت.میزان رضایت از عملکرد بایدن بیشتر به خاطر اتفاق های سال گذشته کاهش یافته و این نظرسنجی جدید 

نشان می دهد که این میزان هرگز به این کمی نرسیده بود.

زلنسکی بار دیگر به خط مقدم رفت
رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر از خطوط مقدم جنگ این کشــور با روسیه بازدید 
کرده و از ســربازانی که مواضع این کشــور را حفظ کرده اند، تمجید کرد.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز،  ویدئویی که در کانال تلگرام ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهوری اوکراین منتشر شده او را در منطقه جنوبی میکوالئیف نشان می دهد 
که با ســربازان سلفی می گیرد و به آنان مدال می دهد.زلنسکی در این ویدئو گفت: 
مردان و زنان شجاع ما، هر یک با شدت هرچه تمام تر کار می کنند. ما دوام می آوریم، 
ما قطعا پیروز می شــویم.رئیس جمهوری اوکراین از آغاز حمله روســیه در ۲۴ فوریه غالبا در کی یف باقی مانده، اما در 
هفته های اخیر سفرهای سرزده ای به شهر شمالی خارکیف و دو شهر شرقی این کشور داشته است.دفتر زلنسکی اعالم 
کرد، این رئیس جمهوری اوکراین همچنین از شهر میکوالئیف )مرکز منطقه میکوالئیف( و ساختمان مخروبه دولتی آن 
بازدید کرد که در ماه مارس شاهد اصابت موشک و مرگ ۳۷ تن بود. او همچنین به بیمارستانی در میکوالئیف سر زده و 

به اولکساندر سنکویچ )شهردار( و ویتالی کیم )فرماندار( نشان افتخار اعطا کرد.

هشدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا؛
موج جهانی گرسنگی در حال شکل گیری است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  روسیه را به قرار دادن جهان در معرض خطر قحطی 
در پــی منع صادرات غالت اوکراین متهم کرد.به گزارش عصــر ایران، »جوزپ بوررل«، 
مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشــته -شنبه- با انتشار پیامی در حساب 
کاربری خود در توئیتر روســیه را متهم کرد که بــا جلوگیری از صادرات غالت اوکراین، 
جهان را در معرض خطر قحطی قرار داده است.بوررل نوشت: »جنگ روسیه علیه اوکراین 
به ایجاد موج جهانی گرسنگی تهدید می کند. ما باید هر چه سریع تر امکان صادرات غالت اوکراین از طریق دریای سیاه را فراهم 
کنیم«.وی نوشــت: »ما شــاهد نبرد روایت وقایع درباره صادرات غالت و کودهای روسیه هستیم حال آنکه تحریم های ما این 
صادرات را هدف قرار نمی دهد. ما آماده همکاری با سازمان ملل و شرکایمان برای جلوگیری از هر گونه تاثیر نامطلوب بر امنیت 
غذائی جهان هستیم«.این مقام اروپایی  روسیه را همچنین متهم کرد که دریای سیاه را به منطقه جنگ تبدیل کرده و در برابر 

محموله های غالت و کود از اوکراین مانع تراشی می کند که این موضوع بر حمل و نقل تجاری روسیه نیز تاثیر گذاشته است.

منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی اعالم کردند؛

تالش روسیه برای صدور قطعنامه ای علیه رژیم صهیونیستی در شورای امنیت
منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی اعالم کردند مسکو در صدد ارائه پیش نویس قطعنامه 
علیه این رژیم در شورای امنیت به دلیل حمله اخیر تل آویو به فرودگاه بین المللی دمشق 
اســت.به گزارش فارس، منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی می گویند که روسیه به دلیل 
اقدام دو هفته پیش جنگنده های اســرائیلی در بمباران فرودگاه دمشق، در صدد تدوین 
یک پیش نویس قطعنامه علیه این رژیم در شــورای امنیت است. به نوشته وبگاه »عرب 
۴۸«، حمله دو هفته پیش رژیم صهیونیســتی به فرودگاه بین المللی دمشق، خسارات 
فراوانی به این فرودگاه وارد شــد و وزارت حمل و نقل ســوریه از تعلیق پروازها تا اطالع  
ثانوی خبر داد. این حمله رژیم صهیونیستی با انتقاد شدید مسکو همراه شد و اعالم کرد 
که این حمالت اسرائیل قابل توجیه نیست. به همین دلیل نیز قصد دارد اقدامی بی سابقه 
علیه اســرائیل در شورای امنیت ســازمان ملل متحد انجام دهد. این در حالی است که 
اسرائیل اغلب از حمایت مسکو در نهادهای بین المللی برخوردار است.شبکه تلویزیونی 
»کان« رژیم صهیونیســتی نیز در همین راســتا اعالم کرد: روسیه در صدد تدوین یک 
قطعنامه علیه اســرائیل در شورای امنیت ســازمان ملل است. بر اساس این گزارش، در 
پیش نویس قطعنامه پیشنهادی مسکو که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد، 
با اشاره به نحوه انجام حمله صورت گرفته آمده است: »این حمله به گونه ای انجام شد که 

قانون بین الملل را نقض کرد و موجب تضعیف ثبات شد و حاکمیت سوریه و سایر کشورها 
را نقض کرد.لذا باید مسئوالن این حملهپاسخگو باشند زیرا این حمله به شدت به توانایی 
ما در ارائه کمک های بشردوســتانه به ســوریه آسیب زد«.مقامات مسئول صهیونیست 
تاکید کردند که روســیه قباًل در حال تهیه پیش نویس چنین قطعنامه ای بوده اســت، 
اما »شــانس روسیه برای دریافت حمایت زیاد نیســت«. در پی حمله دهم ژوئیه رژیم 
صهیونیستی به فرودگاه دمشق، مسکو، »اسحاق بن زوی« سفیر این رژیم را فراخواند و 
از وی درباره حمله اخیر به فردوگاه بین المللی دمشــق توضیح خواست   و توجیه حمله 
به باند فرود فرودگاه دمشق را قانع کننده ندانست.همزمان »میخائیل بوگدانف« فرستاده 
ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه و آفریقا و معاون وزیر امور خارجه این کشور 
از حمله تل آویو به فرودگاه دمشق ابراز نگرانی کرد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده 
اســت: » ]بوگدانف[ نگرانی عمیق خود را در قبال حمله نیروی هوایی اسرائیل در تاریخ 
دهم ژوئن به فرودگاه غیرنظامی دمشــق ابراز کرده است؛ حمله ای که باعث خسارت به 
باند فرود، تجهیزات، ســاختمان های ناوبری و آسیب رســانی به پروازهای غیرنظامی و 
بین المللی شد«.در ادامه این بیانیه آمده است: » ]بوگدانف[ به سفیر ]تل آویو[ ابالغ کرد 
که توجیه طرف اســرائیلی درباره حمله هوایی به فرودگاه بین المللی دمشق قانع کننده 

به نظر نمی آمد و مســکو منتظر توضحات بیشــتری از جمله درباره چارچوب مکانیسم 
موجود میان روسیه و اسرائیل برای جلوگیری از وقوع حوادث خطرناک در قبال سوریه 
اســت«.طبق این گزارش، روسیه همچنین اشاره کرد که سیاستی را دنبال می کند که 
اجازه تبدیل شــدن خاک ســوریه به »میدانی برای درگیری مسلحانه با طرف سوم« را 
نمی دهد. مســکو در عین حال بر لزوم احترام به تمامیت ارضی سوریه و حاکمیت این 
کشــور تأکید کرد.این در حالی اســت که به گواه روزنامه »وال استریت ژرونال«، رژیم 
موقت صهیونیســتی بسیاری از حمالتش در سوریه را با دولت آمریکا هماهنگ می کند. 
این روزنامه آمریکایی نوشته اکثر حمالت اسرائیل مورد تأیید آمریکا قرار گرفته اما ارتش 
آمریکا به اســرائیلی در انتخاب مواضعی کــه مورد حمله قرار می گیرند کمک نمی کند. 
عالوه بر این، همه عملیات های اســرائیل در ســوریه هم مورد بررسی آمریکایی ها قرار 
نمی گیرد.«جنگنده های رژیم صهیونیســتی به صورت متناوب با استفاده از حریم هوایی 
لبنان یا از طریق بلندی های اشــغالی جوالن  به ســمت اهدافی در شرق و شمال غرب 
سوریه حمالت موشکی انجام می دهند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان 
بارها گزارش داده اند رژیم صهیونیستی روزانه قطعنامه های سازمان ملل را نقض کرده و به 

حریم هوایی لبنان تجاوز می کند.

رئیس جمهور آمریکا گفت: به زودی با رئیس جمهور چین صحبت خواهم کرد و تصمیمی در مورد تعرفه های گمرکی 
بر پکن خواهم گرفت.به گزارش ایسنا، به گزارش بلومبرگ، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که »در حال 
کار بر روی تصمیم گیری در مورد تعرفه های چین هستم و به زودی با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین صحبت خواهم کرد«.در دهم ژوئن، جانت یلن، 
وزیر خزانه داری آمریکا اعالم کرد که دولت بایدن به دنبال »بازنویسی« تعرفه های اعمال شده بر کاالهای چینی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، 
و »استراتژیک تر کردن« آن ها است.وی در سخنرانی خود در ساختمان کاپیتول با اشاره به بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ گفت: دولت وارث مجموعه ای 
از ۳۰۱ تعرفه اعمال شده توسط دولت ترامپ است که به اعتقاد من برای تامین منافع استراتژیک ما طراحی نشده است.یلن گفت که با وجود »رویه های 
تجاری ناعادالنه و غیرقانونی چین که ایاالت متحده باید با آن مقابله کند و از منافع امنیت ملی خود محافظت کند، برخی از تعرفه های فعلی به مصرف 
کنندگان و شرکت های آمریکایی آسیب رسانده است«.عالوه بر چالش های اقتصادی بین دو کشور، آمریکا با انتقاد پکن به دلیل مداخله در تایوان که چین 

آن را بخشی از خاک خود می داند، مواجه است و واشنگتن نیز از چین به دلیل محکوم نکردن حمله نظامی روسیه در اوکراین انتقاد می کند.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در مصاحبه ای هشدار داد، جنگ روسیه در اوکراین ممکن است سال ها طول بکشد. نخست وزیر انگلیس هم با تاکید بر ادامه 
حمایت ها از اوکراین از یک طرح چهار بندی درباره اینکه چگونه لندن و متحدانش می توانند به بهترین شکل از اوکراین حمایت کنند، خبر داد.به گزارش 
ایسنا، استولتنبرگ به هفته نامه آلمانی بیلد آم زونتاگ گفت: ما باید خود را برای این واقعیت آماده کنیم که ممکن است جنگ سال ها طول بکشد. ما نباید 
در حمایت از اوکراین حتی اگر هزینه آن باال باشد تردید کنیم.وی افزود: این حمایت به ارتش و در زمینه نظامی محدود نمی شود، بلکه فراتر از آن و شامل 

حمایت از قیمت انرژی و مواد غذایی می شود.استولتنبرگ افزود: عرضه جدیدترین تسلیحات به نیروهای اوکراینی شانس آزادسازی منطقه دونباس از کنترل روسیه را افزایش می دهد.قرار است 
سران ناتو در نشستی که اواخر ماه جاری در مادرید برگزار می شود درباره ارسال بسته کمکی به اوکراین تصمیم گیری کنند. استولتنبرگ پیش از این گفته بود انتظار می رود نشست سران ناتو در 
مادرید بسته کمکی به اوکراین را تصویب کند که به این کشور کمک می کند تا به تجهیزات استاندارد ناتو مجهز شود.همزمان بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، از متحدان غربی خواست تا 
برای جنگ طوالنی در اوکراین آماده شوند. جانسون در این اظهارات که در بازگشت از یک سفر اعالم نشده از کی یف، ایراد شد، به متحدان غربی خود گفت: »برای یک جنگ طوالنی در اوکراین 
آماده شوید«.نخست وزیر انگلیس با هشدار درباره اینکه ممکن است درگیری اوکراین طوالنی شود، از کشورهای غربی خواست تا حمایت از کی یف را افزایش دهند. وی هشدار داد که اوکراین نباید 
به پذیرش »صلح بد« تشویق شود، زیرا این صرفا به معنای مقدمه ای برای حمله جدید روسیه است.نخست وزیر انگلیس گفت که غرب باید به حمایت از اوکراینی ها ادامه دهد، زیرا آنها دنبال 

بازپس گیری مناطق تحت کنترل روسیه هستند و این نشان می دهد که اگر والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه موفق به پیروزی شود، »فاجعه« خواهد بود..

بایدن:

 به زودی با رئیس جمهور چین صحبت 
خواهم کرد

هشدار ناتو وانگلیس درباره طوالنی شدن جنگ اوکراین

استولتنبرگ:به هرقیمت نباید اوکراین را رها کنیم

آمریکا با ارسال تسلیحات مانع پیروزی روسیه شده و تقال می کند تا 
اثرات ویرانگر این جنگ بر قحطی و اقتصاد جهانی را کاهش دهد؛ به 
گفته مقامات، آمریکا و متحدانش در حال تدارک برای یک مناقشه 
طوالنی مدت در اوکراین هستند.به گزارش ایسنا، روزنامه واشنگتن 
پست در تحلیلی با اشــاره به زمینه ها و پیامدهای طوالنی شدن 
جنگ اوکراین نوشته اســت: »جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
اخیراً از بســته کمکی یک میلیــارد دالری مضاعف برای اوکراین 
خبر داد. کمکی در این مقیــاس، آن هم در یک فقره، تا به امروز 
بی ســابقه بوده و از عزم واشنگتن برای تضمین توانایی اوکراین در 
دفع حمالت روسیه خبر می دهد. کشورهای اروپایی از جمله آلمان 
و اسلواکی هم از مرســوله های تسلیحاتی پیشرفته خود از جمله 
هلیکوپترها و ســامانه های راکت انداز چندگانه خبر دادند.تصمیم 
ارسال تسلیحات به اوکراین که روزبه روز پیشرفته تر می شود، مانند 
موشک های ضدکشــتی و توپخانه های متحرک دوربرد که قدرت 
تخریب باال و توانایی رسیدن به خاک روسیه را دارند، نشان دهنده 
این است که کشورهای غربی تمایل دارند خطر تشدید ناخواسته 
وخامت روابط با روســیه را به جان بخرند.به نظر می رسد که این 
حمایت ها به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین نیز قوت 
قلب داده است. زلنسکی این هفته متعهد شد که تمامی بخش هایی 
از اوکراین که تحت تصرف روســیه اســت را پــس بگیرد، حتی 
بخش هایی را که بسیار قبل تر از حمله والدیمیر پوتین در بیست و 
چهارم فوریه به مسکو الحاق شده بود.اما تحلیلگران می گویند که 
به رغم افزایش ناگهانی کمک های خارجی و روحیه باالی سربازان 
اوکراین، کی یف و حامیانش نمی توانند انتظار چیزی بیش از یک 

»بن بست« را با روسیه داشته باشند، چرا که ارتش مسکو به مراتب 
بزرگتر و مسلح تر است. برخالف تالش شکست خورده مسکو برای 
تصرف کی یف، روســیه در نبرد دونباس قدرتمندتر ظاهر شده و 
توانسته با حمالت توپخانه ای مواضع اوکراین را در هم کوبیده و به 
تدریج پیشروی کند.ایوو دالدر، نماینده سابق آمریکا در ناتو گفت، 
بن بست در میدان نبرد، آمریکا را با تصمیمی جدی مواجه می کند: 
کمک به اوکراین برای حفــظ وضعیت خونین فعلی با پیامدهای 
ویرانگر جهانی، یا عقب کشیدن و تماشای شکست اوکراین.دالدر 
توقف کمک ها به کی یف را به انداختن »اوکراین در چنگال گرگ« 
تشــبیه کرد و گفت: کســی نمی خواهد این کار را بکند.یک مقام 
ارشــد وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش فاش شود نیز گفت: 
مقامــات دولت بایدن حتی پیش از آغــاز حمله در ماه فوریه هم 
احتمال وقوع مناقشــه ای طوالنی با پیامدهای جانبی جهانی را در 
نظر گرفته بودند، چرا که اطالعــات آمریکا از تدارک پوتین برای 
حمله حکایت داشت.دولت آمریکا امیدوار است که تسلیحات جدید 
عالوه بر موج های موفقیت آمیز تحریم و انزوای دیپلماتیک روسیه، 
تفاوتی در نتیجه مذاکره شده نهایی این جنگ ایجاد کرده و شاید 
تمایــل پوتین برای ادامه نبرد را از بین ببرد.حتی اگر این واقعیت 
فوراً محقق نشود، مقامات دولتی خطر پیروزی روسیه در این جنگ 

را آنقــدر باال توصیف کرده اند که دولت آمریکا حاضر اســت برای 
اجتناب از آن، به مناقشــه ای طوالنی تــن داده و رکود جهانی و 
قحطی فزاینده را به جان بخرد. برخی تحلیلگران پیش بینی کردند 
که اگر روسیه اوکراین را شکست دهد، باعث می شود پوتین جرأت 
و انگیزه کافی را برای اقدامی مشــابه علیه دیگر همســایگان و یا 
حتی یکی از اعضای ناتو به دســت آورد.تــا به همین جا هم این 
جنــگ - که اثرات همه گیری ویروس کرونا را تشــدید می کند - 
اقتصاد جهانی را وارد بحرانی جدید کرده است، اقتصادی که حاال 
انتظار می رود تا چندین ســال رشدی آهســته داشته باشد. این 
جنــگ همچنین وضعیت اضطراری جهانی غذا را تشــدید کرده، 
چرا که موجب افزایش قیمت کاالهای اساســی و توقف صادرات 
غالت از اوکراین شــده است که ســاالنه صدها میلیون تن را سیر 
می کرد. بر اســاس »برنامه جهانی غذا« حمله روسیه به اوکراین 
موجب نزدیک شدن ۴۴ میلیون تن به قحطی شده است.این مقام 
وزارت خارجه آمریکا گفت: در راه یابی در این آب های خروشــان، 
چراغ راه ما این اســت که اگر روســیه به خواسته های حداکثری 
خود دست یابد، برای آمریکا، شرکایش، متحدانش و جامعه جهانی 
بسیار بد خواهد شد.ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش 
آمریکا هشدار داد که گرچه روسیه در اوکراین با مسائلی از جمله 

رهبری، روحیه و مســائل لجســتیک روبرو است، اما از نظر تعداد 
نفرات و ادوات، برتری واضحی در شــرق اوکراین دارد.چشم انداز 
یک نتیجه مذاکره شــده چندان دســت یافتنی به نظر نمی رسد 
چرا که احتماال پوتین با دشــواری نه چندان زیاد، تمامی منطقه 
دونباس را تصرف کرده و ســپس به شرط حفظ کنترل مناطقی 
که به دســت آورده، پیشنهاد آتش بس خواهد داد.ساموئل کاراپ، 
یک کارشناس مسائل روسیه گفت: نگرانی من این است که روسیه 
از یک ســو و اوکراین و شرکایش از ســوی دیگر، هر دو به دنبال 
اهدافی ناسازگار و مغایر یکدیگر باشند.بسیاری از کارشناسان باور 
دارند که جنگ روســیه و اوکراین سرنوشتی مشابه جنگ دو کره 
خواهد داشت. کره شمالی و کره جنوبی در ۱۹۵۳ آتش بس موقت 
اعــالم کردند، اما پایان این جنگ هرگز به صورت رســمی اعالم 
نشد. ادوات نظامی سنگینی در مرز دو کشور مستقر شده و هر از 
چند گاهی درگیری هایی جزئی بین این دو کشور درمی گیرد. این 
سناریویی است که برخی کارشناسان و تحلیلگران برای اوکراین و 
بخش هایی از خاک آن که در کنترل روسیه است، متصور هستند.

یک آدمیرال بازنشســته نیروی دریایی آمریکا گفت: فکر نمی کنم 
پوتین و زلنسکی بتوانند شــدت فعلی نبرد را به مدت چند سال 
حفظ کند؛ شــاید این وضعیت چند ماهی دوام بیاورد، اما احتماالً 

به چندسال نخواهد کشید.کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا با 
اشــاره به تورم و جنگ اوکراین در روز پنجشنبه ۴۵ میلیارد دالر 
به بودجه دفاعی این کشــور اضافه کرده و الیحه بودجه احتمالی 
ســال مالی آینده را به ۸۴۷ میلیارد دالر رســاند.همچنین برخی 
کارشناسان معتقدند که درگیری آمریکا در جنگ اوکراین ممکن 
است مانع از رسیدگی به برنامه ریزی و مدرن سازی های دراز مدت 
شود. مقامات آمریکا در گذشته بحران هایی مانند جنگ چندساله 
علیه داعش را از عوامل تاخیر در توجه و تمرکز بر رشد چین عنوان 
کردند.استیسی پتی جان, رئیس برنامه دفاعی مرکز »امنیت جدید 
آمریکا« گفت: آن ها همچنان باید به اوکراین رسیدگی کنند، چرا 
کــه وضعیت در حال تحول بوده و به توجه آنی نیاز دارد و ما باید 
کمک های الزم را ارائه داده و راه هایی برای حمایت از اوکراینی ها 
پیدا کنیم اما این بدین معناســت که دولتمردان ما دیگر زمان و 
توجه کافی را برای پیشــبرد مسائل بسیار مهم دیگر و چالش های 
درازمدت که برای تغییر تمرکز سیاســت خارجه آمریکا به سوی 
چین و اقیانوس آرام ضروری اســت، نخواهند داشت.دولت بایدن 
متعهد شده است که کی یف را به امتیازدهی برای تضمین راه حلی 
برای جنگ وادار نخواهد کرد. مقامات به این اشاره کردند که حتی 
اگر شخص زلنســکی مایل به واگذاری بخش های بزرگی از خاک 
اوکراین بوده و شرایط مسکو را بپذیرد، این مردم اوکراین هستند 
که علیه او شورش خواهند کرد.جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
آمریکا روز پنجشنبه گفت: کار ما تعیین کردن این شرایط نیست، 
بلکه وظیفه ما این است تجهیزات کافی را اوکراین بدهیم تا کی یف 

خود را در قوی ترین موضوع ممکن قرار دهد.«

/تحلیل-واشنگتن پست/

جنگ روسیه و اوکراین سرنوشتی مشابه جنگ دو کره خواهد داشت؟
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پژوهشــگران آمریکایــی با همــکاری دکتر »علی خادم حســینی«، 
دانشــمند ایرانی موفق شــده اند میکروســوزن هایی ابداع کنند که به 
درمان بیماری های حاد چشــمی می پردازند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از وب ســایت رسمی »موسسه تراســاکی«)Terasaki Institute( آمریکا، 
گروهی از دانشــمندان، نوعی میکروســوزن جدید برای تزریق دارو به 
چشــم ابداع کرده اند که ممکن اســت بتواند یکی از چالش های بزرگ 
درمان بیماری های چشمی را برطرف سازد، امکان دارورسانی دقیق به 
شبکیه چشم را فراهم کند و در عین حال، از بروز عوارض احتمالی در 
محل تزریق جلوگیری به عمل آورد.این پژوهش، مجموعه ای از شواهد 
پیش بالینی را ارائه می کند که نشان می دهند این میکروسوزن ابتکاری 
و زیست تخریب پذیر که با دارو بارگیری شده است تا آن را پس از وارد 
شدن به کره چشم منتشر کند، می تواند به هیدروژل ویژه ای نیز مجهز 
شــود که به طور هم زمان سوراخ ایجادشده با ســوزن را ببندد. عالوه 
بر این، این میکروســوزن را می توان در طول های مختلفی ســاخت تا 
بتوان دارورســانی را به صورت دقیق انجــام داد و دارو را به بافت های 
شبکیه یا ســایر نواحی داخل کره چشم منتقل کرد.دکتر »علی خادم 
حســینی«)Ali Khademhosseini(، مدیرعامل موسســه تراساکی و از 
پژوهشگران این پروژه گفت: این پیشرفت جدید در دارورسانی می تواند 
از بروز آسیب های ناشی از سوزن هنگام درمان بیماری های جدی چشم 
جلوگیری کند. ایــن یکی از نوآوری های ســاده، در عین حال موثر و 
تاثیرگذار موسســه ما اســت که بر انتقال نتایج مهندســی پزشکی به 

واقعیت های بالینی تمرکز دارد.

محقــان دریافته انــد که افزودن یــک پروتئین تقویت کننــده به نام 
»اینترلوکین-۷« به طور چشمگیری اثربخشی ایمنی درمانی سلول های 
»CAR T« را بهبود می بخشــد و ۱۰ هزار برابر سلول های ضد سرطان 
بیشتری تولید می کند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، محققان 
دانشــگاه »واشــنگتن در ســنت لوئیس« دریافته اند که افزودن یک 
پروتئین تقویت کننده می تواند به طور قابل توجهی نتیجه ایمونوتراپی 
ســرطان را بهبود بخشد. آزمایشات آنها روی موش ها نشان داد که این 
پروتئین ۱۰ هزار برابر سلول های ایمنی بیشتری تولید می کند و همه 
موش ها در تمام این آزمایش زنده ماندند.سیســتم ایمنی بدن ما یک 
خط دفاعی قدرتمند در برابر همه بیماری ها از جمله سرطان است، اما 
گاهی اوقات نیز می توان به آن در این راه کمک کرد. روش ایمونوتراپی 
ســلول های«CAR T« یک درمان جدید و امیدوارکننده است که در آن 
پزشکان سلول های T را از یک بیمار استخراج می کنند، آنها را مهندسی 
ژنتیکی می کنند تا سلول های سرطانی مشخصی را هدف قرار دهند و 
آنها را به بدن بازمی گردانند تا آن ســلول ها را شکار کنند. در حالی که 
این تکنیک نویدبخش بوده است، اثربخشی آن می تواند در طول زمان 
شروع رو به کاهش بگذارد.در این مطالعه جدید، دانشمندان راه هایی را 
برای مبارزه با این مشــکل با افزایش تعداد سلول های T بررسی کردند. 
برای انجام این کار، آنها به پروتئینی به نام »اینترلوکین-IL(»۷-۷( روی 
آوردند که بدن به طور طبیعی آن را برای افزایش تولید سلول های T در 
صورت بیماری تولید و آزاد می کند. مشــکل این است که این پروتئین 
طبیعی به طور معمول مدت زیادی زنده نمی ماند، بنابراین محققان آن 

را تغییر دادند تا چند هفته در بدن گردش کند.

میکروسوزن هایی که بیماری های 
حاد چشمی را درمان می کنند

پروتئینی که 10 هزار برابر بیشتر 
سلول های ضد سرطان تولید می کند

گنجینه

نگـاه

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آموزش کمک های اولیه به داوطلبان در شهر "کی یف" اوکراین/ رویترز

سوزوکی آلتو الپین LC، یک ِکی کار بامزه با ظاهر کالسیک!
محدودیت می تواند منجر به خالقیت شــود. خودروهای کالس ِکی Kei ژاپن مثال بارز این عبارت هســتند. قوانینی برای ابعاد، حجم 
پیشرانه و قدرت این خودروها وجود دارد و خودروسازان نیز تالش می کنند با اتخاذ روش های خالقانه محصوالتی همچون سوزوکی آلتو 
الپین LC جدید را تولید کنند. پسوند LC باعث می شود خودروی بامزه آلتو الپین استاندارد حتی دوست داشتنی تر باشد. مدل استاندارد 
از جلوپنجره ای با تریم متالیک گســترده در فضای بین چراغ های جلو استفاده می کند اما در مدل LC ظاهری کاماًل متفاوت به همراه 
جلوپنجره باز و کوچکی را می بینیم که دارای عناصر کرومی اســت. در میان چراغ ها و در بخش باال نیز یک نوار نازک دیده می شــود. 
چراغ های جلو نیز از حلقه های کرومی استفاده می کنند.بخش عقب آلتو الپین LC مشابه نسخه استاندارد بوده و تنها تغییر به نشان بال 
شکل با لوگوی LC مربوط می شود. درحالی که نسخه استاندارد این خودرو از نمای جلوی تکامل یافته رنو ۴ دهه ۶۰ میالدی استفاده 
می کند اما ســوزوکی مدعی شده نســخه LC نمای جلوی سوزوکی فرونته ۳۶۰ اواخر دهه ۶۰ میالدی را تداعی می کند. این خودروی 
کوچک برای حفظ ظاهر کالسیک خود با رنگ های سنتی همچون سبز روشن، صورتی پاستل، بژ، قهوه ای و آبی عرضه می شود. همچنین 
بدنه دو رنگ با سقف قهوه ای و سفید نیز در دسترس خواهد بود.طراحی کابین LC نیز همانند بدنه دارای وجوه اشتراک زیادی با نسخه 
استاندارد آلتو الپین است اما برخی ویژگی های خاص نیز دیده می شوند. پوشش روی صندلی ها ترکیبی از پارچه قهوه ای و چرم مصنوعی 
شکالتی رنگ بوده و در برخی بخش ها همچون نیمه باالیی پانل درب ها و پوشش سقف رنگ بژ دیده می شود. خریداران می توانند تریم 
چوب یا خاکســتری تیره را برای داشــبورد ســفارش دهند. از جمله تجهیزات آلتو الپین LC می توان به نمایشگر سفارشی ۷ اینچی، 

صندلی های گرم شونده و سیستم تهویه مطبوع خودکار اشاره کرد. الپین در زبان فرانسوی به معنی خرگوش است.

اتفاقی در ژاپن که برای ما خیلی عجیب است!
یک شــرکت ژاپنی به دلیل افزایش ۰.۰۸۷ دالری محصوالتش بعد از ۲۵ سال، از مردم رسماً عذرخواهی کرد.به گزارش ایسنا، 
»اعتمادآنالین« به نقل از رســانه های عربی نوشــت: یک شــرکت ژاپنی که پس از ۲۵ سال مجبور شــد برای اولین بار قیمت 
محصوالت خود را ۱۰ ین )حدود دو هزار و ۶۰۰ تومان( گران کند با انتشار آگهی رسماً از مردم عذرخواهی کرد.در این ویدئو که 
در رسانه های عربی هم منتشر شده، شرکت بطرز مبتکرانه ای احساس ناراحتی خود را نسبت به این افزایش اجباری و تاثیرات 
آن بر مصرف کنندگان ابراز کرد.شرکت نام این تیزرِ حدوداً یک دقیقه ای را »آگهی غمگین« گذاشته و در آن مساله افزایش قیمت 
را اعالم و بابتش عذرخواهی کرده است.در این آگهی کارمندان شرکت بابت افزایش قیمت رسماً از مصرف کنندگان عذرخواهی 

می کنند.

ما هب ابد می ربیم عشق رتا از ازل
رد همه عالم هک دید عشق چنین بی خلل؟

از رس من شور تو چیه نیاید ربون
رگ هچ رس آید زمان ور هچ رد آید اجل

چیه کسم، رگ بدل رب تو زگینم هب دل
چیه کسی خود بدل رب تو زگیند بدل؟

شمع لبت را بدید، مهر رگفت از عقیق
موم داهنت بدید مهر رگفت از عسل

رارهو عقل را زلف تو داراالمان
کار کن روح را لطف تو بیت العمل

بوده ز جور تو ما رد همه وقتی زبون
گشته هب مهر تو ما رد همه گیتی مثل

پیشنهاد

چهره روز

گفتگو در کاتدرال
دنبال کــردن زمان و خــط داســتان در این رمان 
کار ســاده ای نیســت. خواننده باید در سراسر کتاب 
جزئیات کوچــک را کنار هم بچیند تا به یک تصویر 
کلی برســد. تصویری که در آن برای خواننده روشن 
می کنــد اتفاقات کتــاب در دوران دیکتاتوری ژنرال 
مانوئل اودریا و حاکمیت وی بر پرو، بین ســال های 
۱۹۴۸ تا ۱۹۵۶ در جریان اســت.هدف کتاب و شاید 
بتوان گفت هدف نویسنده از نوشتن کتاب در همان 
جمالت ابتدایی مشخص است. شخصیت اصلی کتاب، 
سانتیاگو زاواال، که یک روزنامه نگار است و در روزنامه 
»ال کرونیکا« فعالیت دارد با بی میلی و بدون هیچ گونه 
عشــقی روزگار می گذراند. او درباره هاری سگ های 
شهر می نویسد که به اعتقاد خودش »دردسرش به اندازۀ نوشتن دربارۀ کوبا و ویتنام نیست.«هاری 
مسئله ای مهم است و شهرداری نیز در سطح شهر مشغول جمع آوری سگ هاست تا در نهایت آن ها 
را از بین ببرد. در همین لحظه اســت که همسر سانتیاگو خبر می دهد که »رودی« را از چنگ او 
درآورده اند تا با دیگر سگ ها ترتیبش را بدهند. سانتیاگو عالوه بر عذاب وجدان، به سرعت دست 
به کار می شود تا شاید رودی را نجات دهد. )این ماجرا از زندگی خود نویسنده نشأت گرفته است.( 
سانتیاگو به سگدانی مراجعه می کند و تا به هر طریق شده، سگش را نجات دهد.یکی از افرادی که 
در سگدانی کار می کند و مشغول پاکسازی آن هاست، آمبروسیو پرادو است. آمبروسیو قباًل برای 
پدر ســانتیاگو کار می کرد و در واقع راننده ی او بود. برخورد سانتیاگو با آمبروسیو باعث می شود 
گذشته ها به سرعت زنده شود.سانتیاگو می گوید: »این ماجرا پاک تشنه ام کرده، بیا، برویم چیزکی 

بنویشم. این طرفها جایی را می شناسی؟«

احمد ظاهر
احمد ظاهــر )۲۴ جــوزا ۱۳۲۵ – ۲۴ جوزا ۱۳۵۸( 
آواز خوان برجســتهٔ افغانستان در دهه های ۵۰ و ۶۰ 
خورشیدی بود. از احمد ظاهر با عنوان »محبوب ترین 
خواننده تاریخ افغانســتان« یاد می شود.وی در عمر 
کوتاه خود بیشــتر از سی وســه آلبوم منتشر کرد و 
درســت در سال روز تولد ۳۳ ســالگی اش در سانحهٔ 
»مشکوک«ســقوط اتومبیــل در تونــل ســالنگ، 
درگذشــت. احمد ظاهر در ۲۴ جوزا )خرداد( ۱۳۲۵ 
در شــهر کابل زاده شــد. احمد ظاهر آوازخوانی را از 
مکتب آغاز کرد و نخستین آهنگش با این شعر ضیا 
قاری زاده ای بلبل شوریده شو از تو فغان از من را در 
دبیرستان، لیسه حبیبیه خواند و لقب بلبل حبیبیه را 
به دست آورد. وی پس از نشان دادن استعداد در موسیقی در رادیو افغانستان برنامه هایی اجرا کرد.

احمد ظاهر پس از گذراندن دوره دانشسرا )دارالمعلمین( راهی هندوستان شد تا در رشتهٔ آموزش 
و پرورش مدرک کارشناسی ارشد بگیرد. شاید او نخستین کسی بود که آالت موسیقی غربی را با 
موسیقی شرقی وفق داد و سازهای آکاردئون، ارگن و ترومپت و غیره را به موسیقی افغانستان هدیه 
آورد. آوازه او از طریق موسیقی از شهرت پدرش که صدراعظم وقت افغانستان بود باالتر رفت. پدر 
احمد ظاهر از پشتون های استان لغمان و مادرش از فارسی زبانان شهر کابل بود او با انتخاب اشعار 
از سه کشور فارسی زبان در پی وحدت زبان این سه کشور بود.او در سال ۱۳۵۱ خورشیدی، لقب 
بهترین آوازخوان سال افغانستان را به دست آورد و بسیاری از مردم افغانستان او را بهترین خوانندهٔ 
تاریخ این کشــور می دانند.احمد ظاهر سه بار ازدواج کرد و از این سه ازدواج دو فرزند دارد، یکی 

»شبنم« و دیگر »احمدرشاد« که هر دو خارج از کشور در آمریکا زندگی می کنند.

فرهنگ

در شرایطی که پروانه نمایش فیلم »قصیده گاو سفید« 
برای اکران در ایران صادر نشد، نمایش سراسری فیلم در 
اسپانیا آغاز شــده است.به گزارش ایسنا، فیلم سینمایی 
»قصیده گاو ســفید« به کارگردانی بهتاش صناعی ها و 
مریم مقدم و تهیه کنندگی غالمرضا موســوی است که 
در روزهای گذشــته اکران سراســری آن در سینماهای 
 SURSTEY( اســپانیا آغاز شــد.  شرکت سرســتی فیلم
FILM(  پخش سراسری فیلم »قصیده گاو سفید« را در 
کشــور اسپانیا به عهده دارد و همزمان اکران این فیلم را 
در ۴۰ سینمای اسپانیا آغاز کرده است. این فیلم پیش تر 
در کشورهای فرانسه، هلند، بلژیک، سوئد، ژاپن، پرتغال، 
جمهوری چک، لهســتان، یونان، اسلواکی، صربستان و 
کرواسی اکران شده و نظر مخاطبان و منتقدان را جلب کرد. کشورهایی همچون چین، دانمارک، برزیل، 
فنالند، نروژ، ترکیه و برخی کشورهای دیگر اروپایی، آسیایی و آمریکای جنوبی نیز به تدریج میزبان این 
فیلم خواهند بود و تاکنون بیش از ۳۰ کشور جهان قرارداد اکران سراسری فیلم را با پخش کننده فرانسوی 
امضا کرده اند. نخستین نمایش جهانی فیلم »قصیده گاو سفید« در بخش مسابقه اصلی جشنواره برلین 
بود و این فیلم موفق به دریافت جایزه تماشاگران از این جشنواره شد. این فیلم تاکنون در بیش از ۴۰ 
جشــنواره بین المللی حضور داشته و جوایزی چون بهترین کارگردانی جشنواره وایادولید اسپانیا، تقدیر 
ویژه هیئت داوران جشنواره زوریخ سوئیس، بهترین فیلم جشنواره فریشتاد اتریش و بهترین فیلم داوران 
آکادمیک جشنواره جنایت و مکافات استانبول را نیز در کارنامه خود دارد.»قصیده گاو سفید« با بازی مریم 
مقدم، علیرضا ثانی فر و پوریا رحیمی سام داستان زنی سی وپنج ساله است که شوهرش به علت قتل عمد 

قصاص شده و اکنون زندگی سختی دارد، اما اتفاقی می افتد که زندگی او را به مسیر پیچیده ای  می برد.

اکران »قصیده گاو سفید« دراروپا
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