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رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند: در قضیه اوکراین مشکل اصلی این است که غربی ها درصدد توسعه ناتو هستند و آن ها هر جا که بتوانند برای گسترش نفوذ 
خود تأمل نخواهند کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام مظعم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در دیدار آقای 
»قاسم ژورمات توکایف« رئیس جمهور قزاقستان و هیئت همراه با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان، بر لزوم گسترش بیش از پیش 
همکاری های دو کشور در عرصه های مختلف به ویژه همکاری های منطقه ای تأکید کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای، هماهنگی در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی 

را برای گسترش روابط ضروری خواندند و با تأکید بر لزوم فعال شدن کمیسیون مشترک خاطرنشان کردند:....

www.sobh-eqtesad.ir

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور قزاقستان:

مشکل اصلی در قضیه اوکراین برنامه غربی ها برای توسعه ناتو است
info@sobh-eqtesad.ir

سازمان دامپزشکی کشور هشدارداد؛
شیوع بیماری تب کریمه کنگو

تهران- ایرنا- ســازمان دامپزشکی کشــور نسبت به شیوع 
بیماری تب کریمه کنگو در کشور هشــدارداد و اعالم کرد: 
براســاس آمار وزارت بهداشت و درمان، از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۲۲ نفر بیمار مبتال به این بیماری شناسایی و دو نفر 
فوت شده اند.به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان دامپزشکی 
کشور، شرایط تشخیص و درمان بیماری تب کریمه کنگو در 
کشــور مهیا و در هر نقطه ای از کشور امکان انتقال نمونه و 
تشخیص نهایی بیماری وجود دارد.همچنین، الزم است مردم 
نکات بهداشــتی را به صورت جدی رعایت کنند.بیماری تب 
کریمه کنگو بین انسان و دام مشترک است که در صورت عدم 
رعایت نکات بهداشتی به انسان مبتال خواهد شد.این بیماری 
با رعایت اصول بهداشتی، از جمله حذف کنه ناقل بیماری از 
طریق سمپاشی و حمام دادن دام ها و سمپاشی و ضدعفونی 
نمــودن اماکن دامی، خودداری از له کردن کنه با دســت یا 
روی بدن دام، خودداری از تماس غشــاهای مخاطی بدن با 
ترشــحات و خون دام، خودداری از کشتار دام در محل های 
غیر مجاز، تهیه گوشت مورد نیاز از محل های مطمئن و تحت 
نظارت دامپزشکی، نگهداری الشه تازه دام به صورت کامل به 
مدت ۲۴ ساعت در یخچال، روش های حفاظت شخصی در 
تماس با ترشحات و خون حیوان )پوشیدن دستکش، لباس 
بلند، چکمه، ماســک و عینک(، اجتناب از خوردن جگر خام 
و نیم پخت و پختن گوشــت برای از بین رفتن ویروس قابل 
پیشگیری است.این ســازمان توصیه کرد: : تولیدکنندگان و 
افرادی که در کشتارگاه ها و مراکز بسته بندی کار می کنند، در 
صورت ایجاد هرگونه زخم یا جراحت جلدی در حین کشتار 
و با بروز عالئم بیماری، ســریعا به مراکز بهداشــتی درمانی 
مراجعه کنند.بیماری تب کریمه کنگو)CCHF(، اولین بار در 
سال ۱۳۷۸ به طور رسمی و قطعی در کشور تایید و شناسایی 
شــد. از جمله روش های انتقال ویروس CCHF را می توان به 
گزش انســان توســط کنه آلوده، تماس انسان با ترشحات و 
خون حیوان آلوده و تماس فردی با بیمار مبتال به تب کریمه 

کنگو برشمرد.

خاندوزی:

برخی  گفته بودند امکان ندارد بگذاریم ارز ترجیحی حذف شود
وزیر صمت مطرح کرد:

برنامه ریزی واردات خودروهای 
زیر 10 هزار دالر

ابهاماتی از مبداء تا مقصد

کاالی اساسی وارداتی با ارز 4200 خاک شد!

وزیر صمت اظهار داشت: ما بر واردات خودروی اقتصادی تأکید داریم یعنی خودروهایی که زیر ده هزار دالر باشند؛ 
زیرا می خواهیم پژو، ســمند و تیبا را از رده خارج کرده و خودروهایی مانند تارا و شاهین که قیمت های باالتری 
نســبت به خودروهای اقتصادی دارند را جایگزین کنیم، پس الزم اســت برای قشری از جامعه که خودروهایی 
ارزان تر می خواهند محصول داشــته باشــیم.به گزارش ایلنا از وزارت صمت، سیدرضا فاطمی امین افزود: مسائل 

صنعت خودرو کشور مربوط به امروز و دیروز نیست....

در نشست خبری مطرح شد؛

احتمال خروج از مدار اضطراری نیروگاه های ایران 
کمتر از 3 درصد است

صفر تا صد اختصاص سهام عدالت به جاماندگان
در آخرین نشست خطیب زاده با خبرنگاران عنوان شد:

مذاکرات از ریل خارج نشده است
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 مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :
 از تاریخ چاپ دومین آگهی در روزنامه کثیراالنتشار از روز پنجشنبه مورخه  1401/4/2 لغایت تا ساعت 00 : 18روز شنبه مورخه 1401/4/11 .

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :
 از تاریخ اتمام فروش اسناد روز یکشنبه مورخه 1401/4/12 لغایت تا ساعت 00 : 18  روز شنبه مورخه 1401/4/25 .

مهلت بازگشایی پاکت ها :
 ساعت 00 : 09 روز یکشنبه مورخ 1401/4/26 در محل اتاق کنفراس طبقه چهارم ساختمان اداری شماره یک بندر شهید بهشتی .

اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان سیستان و بلوچســتان – بندر چابهار در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 
بازســازی دکلهای مخابراتی و عملیاتی بندر چابهار را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
 از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

 به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/4/2 می باشد .

* اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شرکت در مناقصه باید تحویل دبیرخانه بندر شهید بهشتی گردد . 
* اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس : چابهار -  انتهای خیابان شهید ریگی - اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بندر شهید بهشتی- ساختمان شماره یک . 
 تلفن : 31283000- 054     فاکس : 054-35321414

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : 41934-021    دفتر ثبت نام : 88969737 – 85193768 – 021

* اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شرکت در مناقصه باید تحویل دبیرخانه بندر شهید بهشتی گردد . 
* اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس : چابهار -  انتهای خیابان شهید ریگی - اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بندر شهید بهشتی- ساختمان شماره یک . 
 تلفن : 31283000- 054  فاکس : 054-35321414

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : 41934-021    دفتر ثبت نام : 88969737 – 85193768 – 021

نوبت اول

شماره مناقصه : 2001003699000007

چه یک معامله گر مبتدی باشــید و چه یک تریدر 
حرفه ای، به احتمال زیاد شما نیز دنبال کسب سود 
هســتید. تا اینجای کار هیچ مشــکلی وجود ندارد، 
ولی متاسفانه اکثر افرادی که وارد بازارهای مالی به 
خصوص مارکت فارکس می شوند، سودای یک شبه 
پولدار شدن و ره صد ساله پیمودن دارند.اگر شما هم 
جزو این دسته از افراد هستید، باید همین ابتدای کار 
به شــما بگویم که بازار فارکس جای مناسبی برای 
شما نیست. ضرب المثل بسیار قشنگی در فرهنگ 
مــا ایرانیان وجود دارد که می گوید: نابرده رنج گنج 
میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.

به گزارش روزنامه صبح اقتصاد ؛موفق شــدن در هر 
کاری، نیازمند آموزش و آگاهی، تمرین، پشــتکار و 
شهامت است. شاید اکثریت تریدرهای جهان همگی 
با هم یک آرزوی بزرگ داشــته باشند و آن هم این 
است که، چطور می شود تبدیل به یک تریدر موفق 
و پولساز شــد.بازار فارکس یک بازار مالی بوده و در 
دنیا بزرگترین بازار مالی می باشــد که کاربرد آن در 
جهت تبدیل ارزهای کشــورها و سیاست های پولی 
بانک های مرکزی کشورهای جهان می باشد. در بازار 
فارکس اغلب کشورهای جهان حضور داشته و امکان 
بهره منــدی از این بازار مفید را دارند. دلیل اهمیت 
فارکس برای کشورهای جهان این است که از طریق 
این بازار امکان تامین ارزهای مورد نیاز برای واردات 
و صادرات را دارند. همچنین کشورهای توسعه یافته 
از طریق این بازار می توانند ارزش پول کشور را خود 
را از طریق روش های کنترل کرده و اقتصاد کشــور 
خود را بهبود دهند. تریدر های موفق چه در فارکس 
چه در ارز دیجیتال کســانی هستند که در بازارهای 
مالی مختلف به واســطه دانش و تجربه ای که دارند 
کار معامله انجام می دهد و اگر مهارت کافی در این 
زمینه را داشته باشند، می توانند سود قابل توجهی 
نصیب خود کنند،تریدر هــای حرفه ای با تجزیه و 
تحلیل بازارهای مالی و با تکیه بر دانش خود معامله 
می کننــد. به بازار مالی که در آن ارز کشــور های 
مختلف معامله می شــود فارکس گفته می شــود. 
ترید کردن در فارکس بســیار پرسود است. و از نقد 
شوندگی بســیار باالیی برخوردار است. داستان های 
برخی از این معامله گران مشــهور می تواند این نکته 
را یــادآوری کند کــه همه کس نمی توانــد با ورود 
به بازار معامالت و معامله ســهام، ارز، کاال یا ســایر 
ابزارهای مالی، به ثروت هنگفتی دست یابند.بهترین 
معامله گر بازار ارزهــای بین المللی فارکس، جورج 
سوروس اســت. وی متولد ۱9۳۱ و اهل مجارستان 
اســت. هیچ تریدر حرفه ای نیســت که درباره ترید 

جادویی سوروس در سال ۱99۲، زمانی که از فروش 
پوند انگلســتان میلیاردها دالر به جیب زد، نداند. از 
جورج ســوروس به عنوان کســی که بانک مرکزی 
انگلستان را ورشکست کرد، یاد می کنند.تنها تعداد 
انگشت شماری از معامله گران هستند که می توانند 
با مقدار کمی ســرمایه به فارکــس ورود کنند و آن 
را به میلیون ها تبدیل کنند و فرزاد وجیهی اســتاد 
آرون یکی از آن ها بود.موضوع بســیار پر اهمیت،که 
مالک برای تشــخیص بهترین تریدر ایران اســت ، 
استمرار در ســوددهی در برهه های زمانی مختلف 
و البته طوالنی مدت اســت. قطعا اگر کســی بتواند 
بیش از دو سال،ســود دهی منظم و مســتمری را 
تجربه کرده باشــد وسبک معامالتی خودش را طی 
این مدت تغییر نداده باشد، می توانیم به عنوان یکی 
از تریدر های برتر کشور معرفی کنیم.بی تردید فرزاد 
وجیهی با 9 ســال حضور پیاپی و موفق در بازارهای 
مالی،فارکس،ارزهای دیجیتال،سهام های بین المللی 
و انرژی و فلزات، بهترین تریدر ایرانی شناخته می شود.

همه ی ویژگی های یک تریدر حرفه ای در وی به یکجا 
جمع شده است؛ ریسک پذیری باورنکردنی اش، روش 
متقابلش در خواندن حرکت های بالقوه در بازار سهام، 
مشتقه ها و کاالها و برای تحمل ضررهای هنگفت و 
همچنین افزایش ثروت)طبق شنیده ها تا مرز حدود 
۱50 میلیــون دالر رقم درآمد وی بوده اســت( و از 
همه مهم تر شفافیت اش در معامالت. فرزاد وجیهی  
دارای شــفافیت کامل در نمایــش معامالت الیو به 
شکلی تقریباً مســتمر در پیج اینستاگرامش، دارای 
استیتمنت معامالتی باســابقه کافی استیتمنت که 
در معرض دید عموم قرارگرفته، و نیز ارائه دوره های 
آموزشی حرفه ای و رایگان است.مجموعه ویژگی های 
ذکرشده به عالوه بنیان استراتژی معامالتی شخصی 
برای خودش که بامطالعه دقیق و زیاد قیمت به وجود 

آورده، در حــال حاضر وی را به عنوان بهترین تریدر 
ایران در فارکس معرفــی می کند.عالوه بر موفقیت 
به عنوان یک معامله گــر در بازارهای مالی، هلدینگ 
بین المللــی آرون گروپس را تأســیس کرده که در 
حال حاضر از بیش از یک میلیون کاربر پشــتیبانی 
می کند.همچنین مدیریت صندوق ســرمایه گذاری 
آرون را نیز در دســت دارد که در ســال ۲0۲۱ به 
طور تقریبی ۱9۲ درصد برای ســهامداران صندوق 
ســوددهی داشت.فرزاد وجیهی با حجم بسیار باالی 
معامالت روزانه)  حدودا روزانه ۱0 میلیون دالربرآورد 
شــده(  نه تنها به عنوان برترین تریدر ایرانی شناخته 
می شود، بلکه در میان بهترین های بازار فارکس دنیا 
 MQL جای گرفته است.وی در سایت معروف و معتبر
هم ردیف برترین تریدرهای جهان قرارگرفته اســت، 
و موجودی حساب معامالتی متصل به وب سایت ام 
کیو ال و نیز اطالعات حساب معامالتی اش موردتوجه 

قرارگرفته است.
اما مسیر موفقیت بهترین تریدر ایران چگونه 

طی شد؟
فرزاد وجیهــی متولد ۱۳6۷ در اهواز ، دارای مدرک 
آکادمیک ،لیســانس مدیریت بازرگانــی و دکترای 
علوم اقتصاد،فعالیتش را از معامالت خودرو که شغل 
خانوادگی شــان بود ، آغاز کرده و ســپس وارد بازار 
های مالی شد.بین سال های ۱۳9۳ تا ۱۳9۸ در بازار 
های داخلی طال ، دالر و سکه ایران فعالیت گسترده 
ای داشــت،اتاق های ســرمایه گذاری راه اندازی و 
ســرمایه گذاری های کالنی کرد و سپس وارد بازار 
های بین المللی شــد.وی فعالیت مالــی خود را از  
اهوازآغاز کرد و سپس ،تهران ، استانبول ، استکهلم 
و اکنون ساکن لندن است. در۱۳۸6 ازدواج کرد که 
حاصل این ازدواج فرزند پسری  ۱0 ساله به نام آرون 
است .با نگاهی به زندگی افراد موفق در بازارهای مالی 
و فارکس یک نکته بزرگ مورد توجه قرار می گیرد 
؛ اینکه در مســیر معامالت حتماً برای همه شکست 
وجود دارد، اما افــرادی چون فرزاد وجیهی موانع را 
قهرمانانــه کنار زده و بارهــا و بارها تالش کردند تا 
به راهی فراســوی ناممکن ها دست یافتند و آن قدر 
به تالش ادامه می دهند تا به اســتمرار در سوددهی 
دست می یابند.البته نبایســت از استراتژی مدیریت 
سرمایه خوب و ســبک معامالتی منحصربه فرد وی 
را که تأثیر به ســزایی در عبور از شکست ها و موانع 
راه پرپیچ وخم فارکس را داشــته است، چشم پوشی 
کرد.آیا داستان بهترین تریدر ایرانی الهام بخش شما 
شده است؟ شاید شما نفر بعدی در لیست بهترین ها 

باشید.

بهترین تریدرهای فارکس چه کسانی هستند و رمز موفقیت آنها چیست؟
فرزاد وجیهی موفق ترین تریدر ایرانی در بازار های مالی و فارکس

 »تعداد امضاهای استیضاح فاطمی امین« به حد نصاب قانونی برای
 اعالم وصول نرسیده است

تهران-ایرنا- نماینده مردم اراک در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
»تعداد امضاهای استیضاح وزیر صمت« به حد نصاب قانونی برای اعالم 
وصول در صحن علنی مجلس نرسیده است گفت: طرح استیضاح هنوز 
اعالم وصول نشده و برخی با اعالم زود هنگام این موضوع با انگیزه های 
سیاسی به دنبال مدیریت مجلس از بیرون هستند.آصفری خاطرنشان 
کرد: اعالم زودهنگام خبر اســتیضاح وزیر صمت درحالیکه حتی اعالم 
وصول هم نشده، نشاندهنده این است که برخی افراد عالقمند هستند 
تا مجلس را از خارج مدیریت کنند!وی با اشاره به مشکالت موجود در 
صنعت خودرو، ادامه داد: برای رفع مشــکالت در این حوزه ابتدا باید به 

دنبال این بود که سهامداران واقعی خودرو چه کسانی هستند.
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گزیده خبر
رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور قزاقستان:

مشکل اصلی در قضیه اوکراین برنامه 
غربی ها برای توسعه ناتو است

رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند: در قضیه اوکراین مشکل اصلی این است که 
غربی ها درصدد توسعه ناتو هستند و آن ها هر جا که بتوانند برای گسترش نفوذ 
خود تأمل نخواهند کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام مظعم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اســالمی عصر 
)یکشــنبه( در دیدار آقای »قاســم ژورمات توکایف« رئیس جمهور قزاقســتان 
و هیئت همراه با اشــاره به پیوندهای عمیق تاریخــی و فرهنگی میان ایران و 
قزاقستان، بر لزوم گسترش بیش از پیش همکاری های دو کشور در عرصه های 

مختلف به ویژه همکاری های منطقه ای تأکید کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، هماهنگی در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی را برای 
گسترش روابط ضروری خواندند و با تأکید بر لزوم فعال شدن کمیسیون مشترک 
خاطرنشــان کردند: دو طرف باید برای پیگیری توافق ها و اجرایی شــدن آنها 
تالش مضاعفی انجام دهند.رهبر انقالب اسالمی گسترش همکاری های فرهنگی 
ایران و قزاقســتان را نیز مهم دانستند و افزودند: فارابی به عنوان یک فیلسوف و 
دانشمند اســالمی که اصالت قزاقستانی دارد و در ایران هزار سال درباره آثار او 
تحقیق و مطالعه شده است، می تواند مبنای همکاری های فرهنگی و تشکیل یک 
کمیته مشــترک علمی میان دو کشور شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین 
در خصوص مســائل مربوط به اوکراین گفتند: در قضیه اوکراین مشکل اصلی 
این اســت که غربی ها درصدد توسعه ناتو هستند و آنها هر جا که بتوانند برای 
گسترش نفوذ خود تأمل نخواهند کرد.ایشان خاطرنشان کردند: باید مسائل را با 
دقت رصد و بررسی کرد و مراقب بود زیرا امریکایی ها و غربی ها همواره درصدد 
گســترش دایره نفوذ خود در مناطق مختلف از جمله در شــرق و غرب آسیا، و 
ضربه زدن به اســتقالل و اقتدار کشورها هستند.در این دیدار که رئیس جمهور 
کشورمان نیز حضور داشت، آقای قاسم ژورمات توکایف رئیس جمهور قزاقستان 
گفت: مذاکرات بســیار خوبی با جناب آقای رئیســی داشتیم و اسنادی که به 
امضاء دو طرف رسید می تواند زمینه ساز گسترش بیش از پیش روابط دو کشور 
باشــد.رئیس جمهور قزاقستان اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و قزاقستان را 
عمیق خواند و با استقبال از پیشنهاد رهبر انقالب برای تشکیل کمیته علمی در 
زمینه فارابی، دیدگاههای خود را درباره مســائل منطقه و شرایط اوکراین بیان 
و توضیحاتی درباره شــرایط کشورش بعد از تالش ناکام برای کودتا در دی ماه 

سال گذشته، ارائه کرد.

سرلشکر موسوی مطرح کرد؛
ارتقای توان جنگ الکترونیک در پهپادهای 

ارتش
فرمانــده کل ارتــش ضمــن قدردانــی از کارکنان 
یگان هــای »جنــگال« در ارتقای تــوان پهپادها در 
حوزه جنگ الکترونیک گفت: جنگال به تنهایی یک 
توانمندی و عملیات است.به گزارش خبرگزاری مهر، 
امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش با حضور سرزده در گروه ۴۰۲ جنگال )جنگ الکترونیک( شهید »رضا 
ولی خانــی« نیروی زمینی ارتش، از بخش های مختلف این یگان بازدید کرد.

وی ســپس در جمع کارکنان این یگان با تأکید بــر اهمیت و جایگاه یگان 
جنگ های الکترونیک در ارتش اظهار داشــت: این یگان با در اختیار داشتن 
نیروهای انسانی مستعد، ماهر و مبتکر، توانایی انجام کارهای بزرگ را داشته و 
توانسته است به جایگاهی تأثیرگذار در شأن ارتش و در راستای ارتقای توان 
رزمی نیروهای مسلح دســت یابد.فرمانده کل ارتش تصریح کرد: جنگال به 
تنهایی یک توانمندی و عملیات است و در خیلی از عرصه ها مستقاًل می تواند 

فرمانده هوانیروز ارتش :وارد عمل شود.
دیگر هیچ بالگردی به دلیل نبوِد قطعه 

زمین گیر نمی شود
امیر سرتیپ قربانی از افزایش توان ساخت 
قطعات بالگردی بــا بهره گیری از ظرفیت 
شــرکت های دانش بنیان کشور خبر داد.به 
گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش، 
امیر سرتیپ یوسف قربانی، فرمانده هوانیروز 

ارتش جمهوری اســالمی ایران با اشاره به رشــادت خلبانان و کادر 
پروازی هوانیروز در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: هوانیروز به عنوان 
یک نیروی بازدارنده نظام، در همان روزهای نخستین تجاوز دشمن 
بعثی به کشور، توانست جلوی یگان های پیاده و مکانیزه این رژیم را 
ســد و ضربات مهلکی را بر آنها وارد کند.وی به نقش نیروی هوایی 
ارتش در متوقف کردن موتور محرکه رژیم بعثی و پیشروی هایش در 
داخل کشور اشاره و عنوان کرد: در آن دوران که نیروی زمینی ارتش 
بنا به شرایط انقالبی، تحت تأثیر تحوالت عمده قرار گرفته بود و آن 
انسجام الزم را نداشت، نیروی هوایی ارتش عملیات های متعددی را 
علیه دشمن بعثی انجام داد و زیرساخت های دشمن را با بمباران های 
متعدد از بین برد، ســپس نیروی زمینی ارتش نیز با حمایت مردم 
توانست در سرپل ذهاب و جبهه های جنوب کشور، جلوی پیشروی 
دشــمن را بگیرد.فرمانده هوانیروز ارتش با بیــان اینکه هوانیروز در 
دوران دفاع مقدس ۵۰۰ هزار ساعت پرواز عملیاتی داشته است گفت: 
در همان روزهای آغازین جنگ، هوانیروز خوش درخشید و حتی در 
یکی دو روز توانســت حدود صد تانک رژیم بعثی را منهدم کند که 
چنین اقدامی در دنیا کم نظیر اســت.امیر سرتیپ قربانی با اشاره به 
اقداماتی که به ندرت در یک جنگ محقق می شــود تصریح کرد: در 
یکی از صحنه های نبرد، بالگرد کبرای ما در اقدامی شگفت انگیز یک 

فروند جنگنده »میگ ۲1« دشمن را ساقط کرد.

در آخرین نشست خطیب زاده با خبرنگاران عنوان شد:

مذاکرات از ریل خارج نشده است
سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد: در آخر هفته سفر »الوروف« را به تهران خواهیم 
داشت.به گزارش خبرنگار مهر، ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز 
)دوشنبه( در نشســت خبری، در واکنش به سفرهای اخیر مقامات منطقه ای به تهران 
گفت: در سفر رئیس جمهور قزاقستان تالش کردیم حلقه اتصاالت منطقه ای در حوزه ی 

شانگهای و اکو را تکمیل کنیم.

الوروف به تهران می آید
وی اعالم کرد: در آخر هفته ســفر آقای الوروف را به تهران خواهیم داشت.ســخنگوی 
وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر »جوزف بورل« در خصوص در دســترس 
بودن توافق و لزوم از سرگیری مذاکرات وین، گفت: سیاست یک بام و دو هوای واشنگتن 
برای همه روشن است. وقتی اظهارات برخی مقامات آمریکا را می شنوید که می خواهند 
خطای دولِت ترامپ را جبران و کنشگر مسئولی باشند و رفتارهای قانون گریزانه دولت 
ترامپ را در رفتار آنها می بینیند، بیانگر این ضرب المثل است که »قسم حضرت عباس 
را قبول کنیم یا دم خروس را!«خطیب زاده افزود: دولت آمریکا جامعه جهانی را نســبت 
به خود بی اعتماد کرده اســت و ما به همین دلیل بایــد به دقت مراقب منافع و حقوق 

مردم ایران باشیم.
وی تصریح کرد: ما همچنان در مســیر دیپلماسی حرکت می کنیم و این قطار همچنان 
از ریل خود خارج نشده و به رغم تمام بدعهدی های آمریکا، در این نقطه هستیم، چون 
آمریکا از برجام یک طرفه و غیرقانونی خارج و فشار حداکثری را اعمال کرد که به شکست 

مفتضحانه منجر شد.

آمریکا هر چه زودتر به مسیر امضای توافق برگردد
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: امیدواریم طرف آمریکایی هر چه زودتر به مسیری 
که نتیجه آن امضای توافق است برگردد.خطیب زاده در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در 
خصوص واکنش دســتگاه دیپلماسی کشورمان به اخباری مبنی بر سفر احتمالی رئیس 
جمهور آمریکا به خاورمیانه گفت: اخباری که شــما اشاره می کنید نیز ما هم شنیده ایم. 
البته من قضاوت نمی کنم.وی افزود: آنچه که می بینیم این است که رژیم اشغالگر و جعلی 
قدس تالش می کند از هر چیزی برای اهداف و نیات شوم ضد ثبات و ضد امنیت خود در 
این منطقه استفاده کند و هر چیزی را گروگان این موضوع می کند.سخنگوی وزارت امور 
خارجه تصریح کرد: البته مقامات واشــنگتن و برخی کشورهای منطقه باید توجه کنند 
در ادامه مســیری که رژیم اشــغالگر قدس طراحی می کند، قرار نگیرند، اما فعاًل منتظر 
می شویم تا ببینیم در آینده چه خواهد شد.خطیب زاده درباره تحریم ها علیه مردم سوریه، 
گفت: در خصوص مردم سوریه تحریم ها، ظلمی دو برابر است. زیرا سال ها، ایاالت متحده 
و متحدانــش در منطقه و بیرون از منطقه از طریق مزدوران اجاره ای خود تالش کردند، 

دولت مرکزی سوریه را ساقط کنند که با مقاومت جانانه مردم سوریه شکست خورد.

امیرعبداللهیان به زودی به ترکیه می رود
وی در خصوص ســفر وزیر امور خارجه کشــورمان به ترکیه گفــت: یکی از مهم ترین 
پرونده های ما در منطقه همکاری ها با ترکیه اســت و طی ســال های گذشته یکی از با 
ثبات ترین روابط را با ترکیه داشته ایم.ســخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه قطعاً 
رایزنی های ما با ترکیه در ادامه همین رایزنی ها است، اظهار کرد: دو طرف تالش می کند 
یک تاریخ مناسب پیدا کنند تا بتوانیم به صورت محتوایی و اجرایی مالقات های خوبی را 

داشته باشیم و فکر می کنم به زودی این سفر انجام شود.
خطیب زاده در واکنش به اظهارات اخیر »رافائل گروسی« نیز گفت: توصیه همیشه ما این 
بوده که او در چارچوب وظایف فنی خود اظهارنظر کند. آنچه به عنوان بیانیه مشــترک 

در پنجم مارس منتشــر شد، اگر آژانس همچنان ســوال داشته باشد، مسیر آن رفت و 
برگشــت ها است و نه اقدامات رسانه ای.وی افزود: مســیر وین در این مدت طی شده و 
این مســیری است که در این مدت کار خود را طی کرده است.سخنگوی وزارت خارجه 
همچنین در خصوص پیشنهادات کشورمان قبل از صدور قطعنامه آژانس، گفت: قبل از 
اجالس حکام و صدور قطعنامه، ایران مجدداً تالش کرد، مســیر توافق را هموار کند. در 
تمامی این مدت این ابتکارات ایران بوده که به رغم کارشکنی ها و تطویل و اتالف انرژی 

که آمریکا از ما و بقیه تلف کرده است، تالش کردیم مسیر مذاکرات را جلو ببریم.

ابتکار ایران از طریق »بورل« به گوش طرف مقابل رسانده شد
خطیب زاده افزود: قبل از نشست شورای حکام ابتکار ایران از طریق آقای بورل به گوش 
طرف مقابل رسانده شد و ما حتی برای اولین بار از طریق دو وزیر خارجه دیگر این ابتکار 
و پیشــنهاد ایران را منتقل کردیم و یک بازه زمانی طراحی و نقشــه راهی داده شد، اما 
آمریکا مجدداً تصمیم گرفت تطویل ایجاد کند و توافق را عقب بیاندازد.وی تصریح کرد: 
با این برداشت غلط و توهم که اهرم سازی می کنند، قطعنامه به شورای حکام رفت که 
البته پاسخ ایران قاطع و متناسب بود.سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: االن مسیر 
همان مسیر دیپلماسی است. یک برهه ای مسیر اشتباهی را رفتند و سو محاسبه داشتند 
که پاســخ آن ها داده شد، اکنون مسیر را از طریق آقای بورل دنبال می کنیم.خطیب زاده 
تصریــح کرد: اگر آمریکا تعهداتش ذیل برجام را بپذیرد، باید کلیه حلقه های تحریمی را 
کنار بگذارد و تالش بیهوده نکند که اجزای فشار حداکثری را حفظ کند، براساس ابتکار 
ایران می توانیم توافــق را نهایی کنیم.وی تصریح کرد: آمریکا بیش از حد ممکن از این 
ابزار تحریم در نظام بین الملل استفاده کرده است و برخی از تحریم های آنها شوخی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در واکنش به فرابرجامی توصیف کردن مطالبات 
ایران در مذاکرات وین، گفت: اصطالح فرابرجامی وامی است که آمریکا از مقابله ایران با 
زیاده خواهی های آنها گرفته است و تکرار می کند. از روز اول به آنها گفتیم هیچ موضوع 
دوجانبه و فرابرجامی را نمی توانند در مذاکرات استفاده کنند. از این اصطالح خوششان 

آمد و از نظر آنها تمامی میراث ترامپ فرابرجامی است.
خطیب زاده گفت: ما استدالل هایمان برای اینکه چگونه چرخه انتفاع اقتصادی ایران کامل 
شــود را به طرف مقابل گفته ایم. بسیاری از موضوعاتی که به عنوان خط قرمز و لیست 
قرمــز و زرد مطرح می کردند را مــا از روز اول گفتیم، آنچه در برجام و قطعنامه ۲۲۳1 
آمده است، اگر آمریکا پاسخ ایران را بدهد و بپذیرد که هیچ نقطه ای که تعهد داده از آن 
مستثنی نیست و با سیاست داخلی آمریکا کاری نداریم فردا می توانیم برویم و قطعنامه 

را به نتیجه برسانیم.

ایران همواره به NPT پایبند است
وی در خصوص طرح موضوع خروج از NPT توســط برخی کارشناســان، تصریح کرد: 
اینکه در جامعه نخبگی ما اظهاراتی مطرح می شود را همه می شنویم. ایران یکی از امضا 
کنندگان اصلی پادمان اســت که همواره به این معاهده پایبند بوده است و اجازه دهید 

تمرکز کنیم در همین چارچوب روابط خود را ادامه دهیم.

واکنش به شایعه استعفای باقری کنی
سخنگوی دستگاه دیپلماســی همچنین در واکنش به شایعاتی مبنی بر استعفای علی 
باقــری، گفــت: کلیه کارها و اقدامــات در وزارت امور خارجه انجام می شــود و مذاکره 
کنندگان بی توجه به برخی شــایعاتی که با هدف ساخته می شود، مشغول کار هستند؛ 
درباره شــایعات، موضع رســمی گرفتن کمال بی انصافی است.خطیب زاده در خصوص 
آخرین وضعیت پیگیری پرونده شــهید سلیمانی نیز، گفت: آنچه در خاک عراق رخ داد 

جنایتی آشــکار بود و عامالن، مباشران و مشاوران در حال تعقیب هستند و با دوستان 
در عراق بــا همکاری های اطالعاتی و نزدیک قوه قضائیه -به عنوان مســئول پرونده - 
پیگیری هــا را انجام می دهند.وی در مورد آخرین وضعیت بدهی کره جنوبی به ایران هم 
گفت: دولت جدیدی در کره بر ســر کار آمده اســت و حرف ها و وعده هایی داده اند، اما 
همچنان هیچ حرکتی را از انها ندیده ایم و منتظریم ببینیم تفاوت دولت جدید و دولت 

عهدشکن چیست!
ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: به دولت جدید کره وقت می دهیم به صورت عملی 
نشان دهد که چه اقدامی را در بازپرداخت بدهی ها انجام می دهد.خطیب زاده در خصوص 
برگزاری مراسم حج نیز گفت: از مساعدت ها و همکاری های مراجع ذی ربط در عربستان 
تشــکر می کنم. تمرکز ما این است که امنیت و آرامش و حج مقبول برای حجاج فراهم 
شود. حجاج ما وارد عربستان شدند و گزارش ها امیدوارکننده است. مطمئناً میزبانی مؤثر 

از حجاج ایرانی زمینه ساز ابعاد دیگر روابط است.
وی در خصوص وضعیت افغانستان، گفت: افغانستان همسایه ما است و به صورت روزانه 
با هیئت حاکمه سرپرســتی در موضوعات مختلف در ارتباط هستیم و به مناسبت روز 
مهاجرین نیز آقای کاظمی قمی صحبت کردند که ایران از روز اول میزبان بســیاری از 
مهاجرین از کشــورهای منطقه بوده است و در حال حاضر نیز میزبان چند میلیون نفر 
از مردم افغانستان هستیم.ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره توقیف کشتی یونانی و 
اظهارات مقامات یونانی،گفت: این کشــتی دارد مراحل قضائیشان طی می شود و وکالی 
یونانی در حال آماده ســازی اســناد خود هستند. این قضیه مسیر خودش را با توجه به 

قانون طی خواهد کرد. مسیر ما حفظ روابط دو جانبه است.

 ایران و جمهوری خودمختار دونتسک قراردادی نداشته و ندارند
خطیب زاده درباره امضای توافقنامه تجاری و اقتصادی بین اتاق های بازرگانی جمهوری 
اســالمی ایران و جمهوری خودمختار دونتسک هم گفت: از این موضوع اطالعی ندارم. 
اما ایران و این جمهوری خودمختار هیچ توافقنامه  یا قراردادی را نداشته و ندارند.وی در 
پاسخ به ســوالی درباره جام جهانی فوتبال گفت: دولت به صورت ویژه و رئیس جمهور 
به صورت ویژه در خصوص جام جهانی به صورت متمرکز به وزارت ورزش و فدراســیون 
فوتبال کمک می کنند. جلســات متعددی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل 
و ســتاد و کارگروهی تشکیل و وزارتخانه ها مســؤولیت پیدا کردند که وزارت ورزش و 
فدراســیون فوتبال در این مسیر تنها نباشند.ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: 
یکی از اولویت های وزارت خارجه و مرکز دیپلماسی عمومی وزارت خارجه نیز کمک در 
این زمینه است. تالش کردیم هیچ درخواستی از آن طرف نباشد که این طرف بی پاسخ 

گذاشته شود. امیدواریم یک آماده سازی بسیار خوبی را داشته باشند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت مهندسی عمران و حفاری پارس
 )سهامی خاص(- در حال تصفیه

بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام یا نمایندگان قانونی آنان 
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت که رأس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1401/4/14 در 
نشانی تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 
2، انتهای کوچــه پژوهش، پالک 13  برگزار می گردد حضور 

به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و اســتماع و بررســی گزارش مدیر تصفیه در خصوص 

عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1400/12/29
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان و عملکرد مالی مدیر 

تصفیه منتهی به 1400/12/29
3- تمدید مدت تصفیه

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه
5- بررسی اعالم ختم تصفیه

6- سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت  80872 و شناسه ملی  10101255449

 مدیر تصفیه-محمد رضازاده

تهران - ایرنا - فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی با بیان اینکه دشمن بر طبل تحریک 
اذهان مردم می کوبد، گفت: با خدمت به مردم، 
روحیه فداکاری و گذشــت اجازه نمی دهیم که 
دســت دشمن به حریم امنیت ما برســد.به گزارش حوزه دفاعی و امنیتی ایرنا، سردار 
سرلشکر حسین سالمی در آیین گرامیداشت سی امین سالگرد صدور فرمان تاسیس 
قرارگاه ثاراهلل تهران از سوی فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای و تجلیل از 
خانواده های معظم شهدای این قرارگاه با اشاره به اینکه در دنیا یک نقطه مرکزی تدبیر، 

الهام، آگاهی، حرکت و راهبرد وجود دارد که با دنیای کفر ستیز می کند، گفت: دشمن 
این نقطه را شناسایی کرده و می داند که تحمیل شکست های پی در پی آنها به ویژه در 
بالد اسالمی از این نقطه است.وی افزود: دشمنان دریافته اند که شیب شتاب دار نزول 
قدرت آنها از این نقطه سرچشمه می گیرد و به همین جهت این نقطه، نقطه تقابل تمام 
دشمنی ها و  همگرایی های شیاطین عالم و نقطه ای است که در آن همه توطئه ها خنثی 
می شود و آن شهر تهران است.سرلشکر سالمی از تهران به عنوان لنگرگاه آرامش و ثبات 
انقالب و جامعه نام برد و تصریح کرد: تهران شــهری با دامنه های بین المللی و تاثیرات 
جهانی و نیز با مردمانی آگاه و بصیر اســت که ســختی ها را با قدرت آگاهی و ایمان و 

تحمل پشت سر گذاشته اند.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه مردم ایران می دانند که آنچه 
در ذهن رهبر معظم انقالب می گذرد جز ســعادت، پیشرفت، امنیت، استقالل، آزادی 
و حرمت این جامعه نیســت، تصریح کرد: قدرت فیزیکی یک نظام خوب است اما اگر 
حکمت رهبری پشت آن نباشد آن قدرت بر عکس خود تبدیل می شود مانند آمریکا 
که فاقد یک رهبر با روحیه کاریزما بوده و از قدرت حکمت برخوردار نیســت و همین 
امر باعث فرسایش روح جامعه می شود.سردار سالمی با اشاره به اینکه باید تولید امنیت 
کنیم نه اینکه مانع ناامنی بشویم، افزود: تولید امنیت به این معنا است که امنیت آن قدر 
بزرگ وریشه دار باشد که هیچ چیز قادر به برهم زدن آن نشود، در حالی که جلوگیری از 
ناامنی آخرین مرحله از تالش  است و ما به بهترین روش می اندیشیم و آن روش تولید 
امنیت اســت.فرمانده قرارگاه ثاراهلل تهران با بیان اینکه دشمن بر طبل تحریک اذهان 
مردم می کوبد، گفت: همه دستگاه ها باید تالش خود را برای تولید امنیت انجام دهند تا 

مردم تالش ها را در میدان ببینند.

فرمانده کل سپاه در آیین گرامیداشت سی امین سالگرد تشکیل قرارگاه ثاراهلل تهران؛

اجازه نمی دهیم دست دشمن به حریم امنیت ما برسد
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گزیده خبر
ابهاماتی از مبداء تا مقصد

کاالی اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ خاک شد!
دو دستگاه تریلی حاوی کنجاله سویا که از بندر خارج و درنهایت با بار خاک به 
مقصد رسیده، توقیف شده است ولی ابهامات پرونده محموله ای که با ارز ۴۲۰۰ 
تامین ارز شده مشخص نیست؛ گمرک نیز اعالم کرده که محموله کنجاله را با 
تائید وزارت جهاد ترخیص کرده ولی مسئولیتی برای رهگیری بعد از آن ندارد.به 
گزارش ایسنا، اعالمی که اخیرا دادستانی در رابطه با توقیف یک محموله کاالی 
اساسی داشت، بار دیگر از پرونده فساد در واردات کاالی اساسی پرده بر داشت. 
جباری-دادستان عمومی و انقالب گالیکش)استان گلستان(- گفته که دو تریلی 
خاک که به اســم کنجاله سویا وارد گلستان شده بود، توقیف شده است، طبق  
بارنامه این دو تریلی، ۵۰ تن کنجاله ســویا از بنادر جنوبی خارج ولی در مقصد 
که گلســتان بوده، خاک تحویل شده است.این محموله برای یکی از دو شرکت 
دولتی واردکننده کاالی اساسی بوده و باید در سیلوی دولتی شهر مقصد تخلیه و 
در قالب سهمیه کنجاله سویا و با تعرفه دولتی بین دامداران استان توزیع می شده 

ولی در نهایت کنجاله ای در کار نبوده است.

دستور دادند سامانه رهگیری گمرک بعد از ترخیص غیر فعال شود/ترخیص با 
تائید وزارت جهاد بود

اینکــه از ابتدا در اظهار کاال تا ترخیص و مســیر حرکت به ســمت مقصد چه 
اتفاقی افتاده که محموله از سویا به خاک تغییر پیدا کرده، مشخص نیست و به 
توضیح دستگاه های مرتبط از جمله وزارت جهاد و وزارت صمت نیاز دارد،  این 
در حالی است که  پیگیری از گمرک نشان می دهد که ترخیص صورت گرفته، 
کنجاله ســویا بوده است.آن طور که لطیفی-ســخنگوی گمرک ایران- به ایسنا 
گفته، جزئیات این جریان فعال به گمرک اعالم نشده است ولی بررسی ها نشان 
می دهد که محموله مورد نظر از زمان اظهار تا ترخیص، کنجاله سویا ثبت شده 
و با تائید وزارت جهاد و دستگاه های ذی مدخل مجوز  ترخیص گرفته است، به 
عبارتی بار تریلی های مدنظر که از گمرک و بندر خارج شــده، سویا بوده است.

وی گفت که حدود دو ســالی اســت که طبق مصوبه وزارت کشور و با حضور 
نمایندگان دســتگاه های مرتبط، ســامانه ای که پس از ترخیص کاال از گمرک، 
رهگیری از زمان ترخیص به بعد را دنبال می کرده، غیر فعال شده و سامانه جامع 
انبارهای وزارت صمت برای تکمیل فرایند نظارتی جایگزین شده است، بنابراین 
این سازمان هیچ مسئولیتی درباره پیگیری های محموله  بعد از ترخیص ندارد.

سخنگوی گمرک یادآور شد که جریان ترخیص تا وصول کاال در سامانه جامع 
تجارت قابل رهگیری اســت و از زمان اظهار کاال بــا تائید وزارت صمت امکان 

ترخیص کاال فراهم می شود.

مرغداران دنبال کنجاله می گردند ولی ...
کنجاله سویا از جمله  نهاده های دامی است که به همراه ذرت و جو بیش از ۵۰ 
درصد واردات کاالی اساســی بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی را همواره به خود اختصاص 
داده اســت ولی به دفعات مرغداران و دامداران از عدم شارژ سامانه بازارگاه برای 
تامین این اقالم به خصوص کنجاله سویا انتقاد کرده اند. اخیرا رئیس هیات مدیره 
انجمن صنفی گاوداران گفته بود که یکی از شرکت های متعلق به سازمان تعاون 
روستایی، نهاده دامی را فروردین ماه در سامانه بازارگاه به گاوداران فروخته و پول 

آن را نیز دریافت کرده، ولی هنوز  به آنها تحویل نداده است.

روغن  وارداتی با 4200 هم پوچ درآمد
این اولین ماجرای فساد در ارز ۴۲۰۰ نیست که حتی در رسانه ها مطرح می شود؛ 
اعالم معاون وقت فنی گمرک، در سال گذشته نیز نشان داده بود که یک شرکت 
معتبر با وجود اینکه برای واردات روغن ثبت ســفارش دریافت کرده و برای آن 
هشــت تا ۱۶ میلیون یورو تامین ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی انجام داده بود، هیچ 
روغنی وارد نکرده و محموله مربوطه روغن نبوده است و در حالی که در جریان 

رفع تعهد ارزی بود با ورود مراجع نظارتی متوقف شد.

چالش های بی پایان  سامانه های حوزه تجارت
به هر صورت این بخشی از گزارش هایی درباره تقلب در واردات کاالهای اساسی 
مشمول ارز ترجیحی اســت که در این جریان، عدم نظارت و رهگیری مناسب 
و ایرادات ســامانه های مربوطه در حوزه تجارت ســهم قابــل توجهی دارند که 
مســئوالن نیز به آن اذعان داشته اند، اما ظاهرا اقدام جدی برای ساماندهی این 
ســامانه ها و اعمال نظارت دقیق بر آنها صورت نگرفته است، نقصی که می تواند 
بعد از حذف ارز ترجیحی نیز همچنان چنین پرونده هایی را در حوزه تجارت باز 
کند.دولت از ماه گذشته و بنا به اختیارات قانون بودجه ۱۴۰۱،  نسبت به حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی در واردات کاالی اساســی اقدام کرده اســت. در سال گذشته 
حدود ۳۰.۹ میلیون تن کاالی اساسی در ۲۵ گروه کاالیی با ارزش ۱۹.۶ میلیارد 
دالر وارد ایران شــد، از این میزان ۲۶.۹ میلیون تن به ارزش ۱۵.۱ میلیارد دالر 
مربوط به هفت قلم کاالی اساسی وارداتی با ارز ترجیحی بود که نسبت به دوره 

مشابه سال قبل از آن ۳۳ درصد در وزن و ۷۵ درصد در ارزش افزایش داشت.

خاندوزی:

برخی  گفته بودند امکان ندارد بگذاریم ارز ترجیحی حذف شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از موارد مشــاهده شــده 
در سفرهای اســتانی، کم کاری بانک های خصوصی در مشارکت 
در طرح ها است که باید این موضوع حل شود زیرا، یکی از ارکان 

اقتصاد دمی دسترسی متوازن به اعتبارات بانکی است.
به گزارش ایســنا، احســان خاندوزی در همایش »حکمرانی 
مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت« که امروز در دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: مفهوم اقتصاد 
مردمی به شدت مستعد مصادره به مطلوب است. به این معنا که 
بسته به رویکرد نظام اقتصادی مطلوب مدنظر سیاستگذاران، 
تعریف می شــود. وی افزود: در نگاه اقتصاد ســرمایه داری، از 
آنجــا که امکان ها و آزادی های ویژه ای برای مردم فراهم کرده 
است، می تواند ادعای سردمداری اقتصاد مردمی داشته باشد. 
همچنین، در نگاه اقتصاد چپ گرایانه نیز فراهم کردن شرایط 
برای طبقات مختلف در جهت بهره مندی از حداقل امکانات و 
مالکیت برای هر فرد، می توان ادعای اقتصاد مردمی را داشت. 
وزیــر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در اقتصاد ایران زمانی 
می توان گفت که به ســمت اقتصاد مردمی حرکت شــده که  
دسترسی بیشتر طبقات مختلف مردم به سرمایه ها و مواهب 
اقتصادی محقق شود، مردم از منافع تولید و درآمدهای کشور 
بیشتر بهره مند شوند و بتوانند نقش آفرینی بیشتری در تولید 
و فعالیت های اقتصادی داشــته باشند.وی گفت: در سال های 
پس از انقالب اسالمی بحث دسترسی به منابع و نقش آفرینی 
مــردم در تولید مجال بیشــتری پیدا کرد امــا در دهه ۷۰ و 
بعــد از آن از اقتصاد مردمی دور شــدیم. در پایان دهه ۹۰ به 
موقعیتی در اقتصاد رسیدیم که بسیاری از مناسبات عمومی 
و دولتی که گمان می شــد گره گشای مسایل باشد، به دلیل 
ناکارآمدی داخلی و تنگناهــای خارجی امکان نقش آفرینی 
نداشتند. خاندوزی ادامه داد: دولت سیزدهم در شرایطی روی 
کار آمد که بــه دنبال انتخاب مدیرانی خارج از کلونی اقتصاد 
بود تا چاره ای برای اقتصاد اندیشیده شود و دوباره گرفتار مسیر 
طی شده قبلی نباشیم و برای مسیر نو نیازمند افرادی بود که 
به نظامات و پیراستگی از منفعت های فردی مسلح باشد.وزیر 
اقتصاد با بیان اینکه اجرای سیاســت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود، گفت: شروع 

به کار دولت سیزدهم در شش ماه نخست ثبات اقتصادی بود 
که تا پایان اسفندماه سال گذشته در دستور کار بود. در سال 
جدید سیاســت حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت 
و این سیاست اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم 
بود. وی تصریح کــرد: برخی که در دوره تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی فربه شــده بودند با مراجعه به مسووالن تاکید داشتند 
که امکان حذف این ارز وجود ندارد و برای اجرای این سیاست 
مقاومت می کردند اما این سیاست اجرا شد. رویکرد  اصلی در 
حذف ارز ۴۲۰۰ تغییر است و اقلیت هایی که مدیریت جامعه 
را برعهده دارند و برای منافع خود بیکار نشستند سرانجام ناکام 
ماندند.وی درباره مدل اقتصادی مدنظر دولت سیزدهم گفت: 
در دولت ســیزدهم قصد داریم تا آســیب پذیری و وابستگی 
اقتصادی را کم کنیم. به عنوان مثال، سفره مردم به واردات  و 
اقتصاد به نفت وابسته است که ما می خواهیم اقتصاد را متکی 
بر مالیات اداره و وابستگی سفره مردم به واردات را کم کنیم. 

در دهه 80 اقتصاد ایران از دست رفت 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دهه ۸۰ دهه از دست رفته اقتصاد ایران 
اســت، گفت: در این زمینه، درسی که باید از سال ۱۳۹۰ و دهه 
۹۰ بگیریم این اســت که دیگر به سفره مردم هزینه ای تحمیل 
نشود. در دهه ۹۰ فرصت رشدهای باالی اقتصادی و تورم پایین 
را از دست دادیم و در حال حاضر با تورم های باال و رشد اقتصادی 

پایین تحت تاثیر سیاست های دهه ۹۰ مواجه هستیم. 

اولویت دولت رئیسی در اقتصاد
خاندوزی افزود: اولویت اصلی دولت سیزدهم در زمینه اقتصادی 
این است که تجربه های دهه ۹۰ تکرار نشود و دیگر از بعد داخلی 

و خارجی اقتصاد ایران با وابستگی و آسیب پذیری مواجه نباشد.

دولت، خواهان تصویب ســریع مالیات بر عایدی سرمایه 
است

وزیر اقتصاد درباره طرح مالیات بر عایدی و تصویب آن در مجلس 
گفت: در این زمینه براساس قانون اساسی، دولت نمی تواند اقدامی 
انجام داد تا زمانی که مجلس الیحه مالیات بر عایدی ســرمایه را 
تصویب کند تا قابلیت اجرا یابــد. در دولت قبل، مخالف مالیات 
بر عایدی ســرمایه بودند اما در دولت ســیزدهم، ما خواهان این 
هستیم تا هر چه سریع تر این موضوع تصویب و اجرا شود که به 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید کردم تا این الیحه به 

سرعت در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

۶0 سال در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه عقبیم
وی با بیــان اینکه در حال حاضر ۶۰ ســال از اجرای مالیات بر 
عایدی ســرمایه عقب هســتیم، ادامــه داد: دربــاره نظارت بر 
بانک های خصوصی، بانک مرکزی متولی این امر است و بسیاری 
از بی قانونی ها در این بانک ها ناشــی از نبود اقتدار نظارتی بانک 
مرکزی اســت که امیدواریــم با تقویت این موضــوع، وضعیت 
بانک هــای خصوصی بهبود پیدا کند. خانــدوزی گفت: پیش از 
این، نقش آفرینی مردم در شــرکت های بورسی فقط به دریافت 
سود سهام عدالت منتهی می شد اما با مصوبه شورای عالی بورس، 
گروه هایی از مردم که ســهامدار این شرکت ها هستند، می توانند 
در شــرکت های سرمایه پذیر ســهام عدالت با رعایت تخصص و 
صالحیت های حرفه ای نماینده باشــند و در حوزه مدیریت این 
شــرکت ها فعالیت کنند که این موضوع در ســال جاری محقق 
خواهد شد. وی افزود: مدیرانی در وزارتخانه ها و دستگاه ها هستند 
که احتماال با ایــن مصوبه مخالفت کنند تا بتوانند خود صندلی 

مدیریت این شرکت ها را برعهده بگیرند. 

گمرک فقط مجری سیاست های تجاری است 
وزیــر امور اقتصادی و دارایی در ادامه بیان کرد: این نگاه در بین 
مــردم و فعاالن اقتصادی وجــود دارد که گمرک هر روز و هفته 
یکسری بخشنامه های جدید تدوین و ابالغ می کند تا پیش بینی 
پذیری اقتصاد را برای آن ها ســخت کند اما باید گفته شــود که 
گمرک فقط مجری سیاســت های تجاری اســت و دستگاه ها و 
وزارتخانه هــای تصمیم گیرنده در تدوین سیاســت های تجاری 

هستند که این سیاست ها را برای اجرا به گمرک ابالغ می کنند.

با توجه به اینکه از امروز مرحله نخســت طرح هوشمندسازی 
یارانه آرد و نان در اســتان تهران آغاز شــده است، مشاور وزیر 
امــور اقتصادی و دارایی در اینباره گفــت: در مرحله اولیه این 
طرح فقط کارتخوان های هوشمند در نانوایی ها نصب می شود 

و تغییری در روند فروش و قیمت نان صورت نخواهد گرفت.
به گزارش ایســنا، همزمان با تغییر سیاست دولت در پرداخت 
یارانه هــا، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح هوشمندســازی 
یارانــه آرد و نان را مطرح و اجرا کرد.این طرح ابتدا در اســتان 
زنجان به صورت آزمایشی اجرا شد و سپس به استان های قم، 
گلستان، فارس، کرمان و ... رسید.اکنون نیز، استانداری تهران 
امروز اعالم کرد که مرحله اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد و 
نان در استان تهران آغاز شده است.طبق گفته معاون اقتصادی 
استانداری تهران، در مرحله نخست اجرای طرح هوشمندسازی 
یارانــه آرد و نان در ســطح نانوایی های اســتان تهران، ۶۸۰۰ 
دستگاه کارتخوان آماده شده و تحویل داده خواهد شد.در این 
زمینه، محمد جالل - مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی - در 
گفت وگو با ایسنا، درباره طرح هوشمندسازی توزیع نان اظهار 
کرد: فعال روند اجرای این طرح فقط شامل نصب کارتخوان های 

هوشمند در نانوایی هاســت و تغییری در قیمت و روند فروش 
نان برای مردم ایجاد نخواهد شد. فروش کیلویی نان از موضوع 
هوشمندسازی یارانه آرد و نان متفاوت است. البته، ممکن است 

که در آینده این دو طرح ترکیب شوند.

فروش کیلویی نان ایده محوری دولت نیست
وی افــزود: ایــده فروش کیلویــی نان در رابطه بــا برخورد با 
کم فروشــی نانواهاســت که از ســوی وزارت جهاد کشاورزی 
مطرح شــده اســت و فعال ایده محوری دولت نیست. با نصب 
کارتخوان هــای هوشــمند در نانوایی ها، عملکــرد نانوایان در 
فروش نان به مردم به صورت سیســتمی ســنجیده می شود و 
داده های مربوط به این موضوع ثبت می شود.مشــاور خاندوزی 
بــا بیان اینکه فاز بعدی طرح هوشمندســازی یارانه آرد و نان 
به نظام آرد یارانه ای و عملکرد نانوایان مرتبط می شــود، ادامه 

داد: بــا اجرای این طــرح عملکرد نانوایان در تعــداد نانی که 
فروخته اند، سنجیده می شــود. این بررسی و سنجش اینگونه 
اســت که هزینه تبدیــل آرد به نان و ما بــه التفاوت آن برای 
نانوا لحاظ خواهد شــد. پیش از ایــن، عملکرد نانوایان اینگونه 
بود که آرد ارزان دریافت می کردند اما محاســبات و نظارتی بر 
خروجی عملکرد نانوایی ها وجود نداشت.جالل با بیان اینکه با 
نصب کارتخوان های هوشمند عملیات تولید نانوایی ها نیز قابلیت 
اندازه گیری پیدا می کند، گفت: در پی اجرای این طرح، ورودی 
نانوا به صــورت آرد و خروجی آن در قالب فروش نان به مردم 
مرتبط و متناسب سازی می شــود. این طرح سازوکار مالی نیز 
دارد که بعد از استقرار کامل کارتخوان های هوشمند در آینده 

مطرح خواهد شد.

روند خرید نان برای مردم تغییر نمی کند

وی افزود: با نصب کارتخوان های هوشمند، خرید نان برای مردم 
تغییری نمی کند و به جای ورود مبلغ، تعداد نان خریداری شده 
در این کارتخوان ها وارد می شود و مبلغ نان به صورت سیستمی 
اعمال می شــود تا اعمال قیمت های سلیقه ای از سوی نانوایان 
از بین برود و مدیریت قیمت نیز صورت بگیرد.مشــاور وزیر در 
پایان خاطرنشان کرد: مبنای عمل نانوایان نیز همین مبلغ فعلی 
نان اســت و در صورت تغییر قیمت نان نیز، مبلغ موردنظر را 
استانداری با تایید سازمان حمایت در شهر تهران و سایر شهرها 
نهایی می کند و به صورت خودکار روی ساختار کارتخوان های 

هوشمند اعمال می شود.

آغاز هوشمندسازی یارانه نان و آرد در تهران

کارتخوان  هوشمند در خرید نان تغییری ایجاد می کند؟

شرکت پست متولی کد پستی ده رقمی است
پست آذربایجان شرقی از لحاظ کیفیت خدمات رتبه برتر را دارد

آذربایجان شرقی – شــیعه نواز: مدیرکل پست آذربایجان شرقی با بیان اینکه از لحاظ کیفیت تمام 
ســال ۱۴۰۰ رتبه اول یا دوم را کســب کرده ایم، گفت: در اردیبهشــت ماه امســال نیز رتبه دوم 
کیفیت خدمات پستی را در کل کشور کسب کرده ایم.جواد دباغ صادقی پور با اشاره به فعالیت های 
شبانه روزی اداره کل پست آذربایجان شرقی به ویژه در ایام سخت کرونا و پرترافیک نوروز اظهار کرد: 
طبق گزارش کمیته سفر اداره میراث فرهنگی، از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین که اوج سفر درون شهری 

و برون شهری بود، میانگین هشت هزار سفر در محدوده موسوم به »زوج و فرود« تبریز ثبت شد، ولی در بازه زمانی ذکر شده 
فقط در شهر تبریز بیش از ۹ هزار مرسوله تحویل درب منازل شده است.وی با بیان اینکه رویکرد ما رضایت مندی مردمی و 
در این راستا بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد فعالیت ها به صورت نیابتی از طرف سازمان های دیگر است، افزود: مرسوالت پستی به 
دو صورت متعارف و سازمانی بوده که در حالت متعارف که مرسوله را به شخص ثالث می فرستیم، صفر تا صد کارش را اداره 
پست انجام می دهد و ما پاسخگوی نارضایتی مردم هستیم، ولی در بخش سازمانی مانند کارت سوخت، کارت ماشین فقط 
بخش انتقال آن به عهده پست می باشد.دباغ صادقی پور با اشاره به اینکه ایام کرونا فرصت بسیار مناسبی برای هوشمندسازی 
و روی آوردن مردم به خرید و فروش الکترونیکی بود، خاطرنشان کرد: این امر گام بزرگی در راستای استقبال مردم از خرید 
و فروش های اینترنتی بود که برای فرهنگ سازی آن در شرایط عادی چندین سال زمان نیاز بود.مدیر کل پست آذربایجان 

شرقی مجموعه ترافیک وارده پست استان در ۲ ماه اخیر سال ۱۴۰۱ را  ۹۷۸ هزار و ۲۷۳ فقره بیان کرد.

 حضور ۷۰ گروه نمایشی در بیست و هفتمین جشنواره
 بین المللی تئاتر کودک ونوجوان

همدان- مجید ملکیان : همدان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان گفت: ۷۰ گروه نمایشی و 
حدود ۴۰۰ هنرمند در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک ونوجوان حضور خواهند داشت.

مسعود ویژه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بهترین زمان برگزاری جشنواره تئاتر کودک 
و نوجوان همدان همزمان با روز جهانی کودک اســت، افزود: مهرماه به دلیل فعالیت مدارس و زمان غیر 
پیک  گردشگری همدان زمان مناسب تری برای برگزاری این رویداد فرهنگی، هنری است.وی با بیان اینکه 
همه گیری کرونا چندین بار زمان جشنواره بیست و هفتم را به تعویق انداخت، اظهار کرد:  ایجاد شور و نشاط در سطح شهر یکی از 
مهمترین اهداف جشنواره تئاتر کودک و نوجوان است، همچنین در صددیم جشنواره بیست و هفتم به بهترین نحو برگزار شود. ویژه 
با اشاره به اینکه هماهنگی حضور دانش آموزان برای این دوره از جشنواره صورت گرفته است، یادآور شد: بیست و هفتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان یکم تا ششم تیرماه سال جاری در کهن شهر همدان برگزار خواهد شد.مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان همدان با بیان اینکه شعار جشنواره بیست و هفتم »تئاتر، پرواز پروانه های خیال« است، عنوان کرد: هدف 
از این جشنواره حمایت از آثار هنری و هنرمندان است، عالوه بر این مرکز زادیی از فعالیت های هنری و گستردگی آنها در سطح 
شهرستان های همدان مورد توجه قرار دارد.وی با بیان اینکه ۱۰ سالن در مرکز استان و ۹ سالن در همه شهرستان ها به جشنواره 
اختصاص داده شده است، گفت: افتتاحیه مردمی جشنواره عصر ۳۱ خردادماه از آرامگاه بوعلی سینا با شادپیمایی عروسک های غول 

پیکر تا میدان امام )ره( انجام می شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشــاوران امالک 
اظهار داشــت: راهکار ارایه وام ودیعه مسکن 
هم به دلیل بــاال بودن نرخ ســود بانکی و 
محدودیت منابع بی اثر اســت. این وام بیش 
از آنکه حافظ منافع اجاره نشــین ها باشــد در جهت منافع سیستم بانکی است و 
اســتفبال صورت گرفته برای دریافت این وام هم از سر استیصال اجاره نشین ها 
است.ســعید لطفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره بسته پیشنهادی 
وزارت راه وشهرسازی برای ساماندهی و کنترل بازار اجاره اظهار داشت: محتوای 
بسته پیشنهادی دولت برای کنترل بازار اجاره به هیچ وجه در بردارنده راهکاری 
اثربخش برای کنترل این بازار در کوتاه مدت نیســت. اصوال مشکالت بازار اجاره 
یک شــبه به وجود نیامده اند که با یک نسخه دستوری و ضرب االجلی بتوان این 

مشــکالت فعلی را حل کرد.وی با تاکید بر اینکه نابسامانی بازار اجاره در شرایط 
فعلی که به باالترین حد آن رسیده که ناشی از ناکارآمدی و مفغول ماندن از این 
حوزه در دولت های گذشته است گفت: هر چند نمی توان تمام آشفتگی بازار اجاره 
را متوجه این دولت کرد، اما از بابت راهکارهای اتخاذ شده  برای کنترل بازار اجاره 
به دولت نقد وارد است.لطفی با بیان اینکه تعیین دستوری سقف اجاره بها سیاستی 
شکست خورده است که امتحان خود را طی این چند سال پس داده است گفت: 
بــازار اجاره بازاری نیســت که با اتکا به روش های دســتوری بتوان آن را کنترل 
کرد چراکه نرخ اجاره ناشــی از متوسط قیمت مسکن و شرایط کالن اقتصادی و 
تورم عمومی است.عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک افزود: در سال های 
اخیر قیمت مســکن به شــدت افزایش یافته و با توجه به این مساله، نرخ اجاره 
هم  افزایش پیدا کرده اســت. وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا می کند و تورم در 

جامعه هم به باالترین حد ممکن می رسد، بازار اجاره هم خود به خود تحت تاثیر 
مولفه های اقتصادی افزایش پیدا می کند. در چنین شرایطی ممکن است درصدی 
از افزایش نرخ اجاره بها نشات گرفته از رفتار مالکان باشد، اما نمی توان این موضوع 
را عمومیت داد چراکه فرمول تعیین بازار اجاره کامال مشــخص اســت.وی ادامه 
داد: هرچند که در ســال های گذشته دولت ها با سیاست هایی مانند مسکن مهر، 
اقدام ملی مسکن و در حال حاضر نهضت ملی مسکن به تصور خودشان درصدد 
تعادل بین الگوی عرضه و تقاضای مســکن برآمده اند اما در عمل این سیاست ها 
فقط به صورت محدود، مشــکل مسکن را حل کرده اند و در نقش تسکین دهنده 
بوده اند و نتوانسته اند درمانگر درد بزرگ بازار مسکن باشند.لطفی با بیان اینکه با 
وضعیت امروز بازار مسکن، زخم های کهنه این بازار سر باز کرده است، گفت: دولت 
وعده داده که در قالب این بســته می خواهد با عرضه خانه های خالی از ســکنه و 
سیاست های مالیاتی بازار اجاره را کنترل کند درحالی که این سیاست هم محکوم 
به شکست است چراکه تجربه سال های گذشته نشان داده که واحدهای خالی از 
سکنه مربوط به مناطق برخوردار شهری است که عرضه آنها به هیچ وجه نمی تواند 

کمکی به مستاجران کم برخودار کند.

تعیین دستوری سقف اجاره بها سیاستی شکست خورده 

 وام ودیعه به نفع سیستم بانکی  است

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت کامپیوتر سیستم ایران
 )سهامی خاص(- در حال تصفیه

بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام یا نمایندگان قانونی 
آنــان دعوت به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی 
عادی ســالیانه شرکت که رأس ســاعت 17 روز سه شنبه 
مورخ 1401/4/14 در نشانی تهران، بلوار مرزداران، خیابان 
گلســتان، خیابان گلستان 2، انتهای کوچه پژوهش، پالک 

13 برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و اســتماع و بررســی گزارش مدیــر تصفیه در 

خصوص عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1400/12/29
2- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد مالی مدیر 

تصفیه منتهی به 1400/12/29
3- تمدید مدت تصفیه

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه
5- سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه 

است
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مدیرتصفیه-محمد رضازاده
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گفت وگوی طالبان با ایران درباره مشکالت 
اجرای حق آبه هیرمند

وزارت آب و انرژی طالبان اعالم کرد که در سفر اخیر مقامات این وزارتخانه با ایران 
در خصوص مشــکالت اجرای معاهده حق آبه میان دو کشــور ایران و افغانستان 
گفتگو کرده اســت.به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری افغان ایرکا، وزارت آب 
و انرژی دولت موقت طالبان روز گذشــته در خصوص ســفر اخیــر هیاتی از این 
وزارتخانه به ایران توضیحاتی ارائه کرد.براساس اعالم وزارت انرژی طالبان،  هیأت 
این وزارتخانه در بیست وپنجمین نشست کمیساریای آب رودخانه  هلمند در تهران 
از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ خرداد و با ریاســت »مجیب الرحمن عمر آخوندزاده« معاون این 
وزارتخانه حضور یافته اســت.وزارت انرژی دولت موقت طالبان گفته اســت که در 
این نشســت با طرف ایرانی در خصوص مشکالت اجرای حقابه ایران رایزنی کرده 
است.کمیسیون آب هیرمند ساالنه دو بار جلسه برگزار کرده و آخرین نشست آن 
با حضور مقامات دو کشــور ایران و افغانســتان در والیت نیمروز برگزار شده بود.

وزارت انرژی طالبان همچنین تاکید کرده اســت که در نشست اخیر در خصوص 
وضعیت غیرنرمال آبی ســال ۱۴۰۰ با مقامات ایران گفتگو کرده و بر لزوم اجرای 
کامل معاهده میان دو کشور تاکید صورت گرفته است.پیش از این مقامات طالبان 
بر اجرای کامل حق آبه ایران و افغانستان تاکید کرده بودند.در این راستا، »ذبیح اهلل 
مجاهد« سخنگوی طالبان موضوع حقابه بین افغانستان و ایران را حل شده دانست 
و گفت در صورتی که طرف افغانســتان به اندازه کافی آب داشــته باشد جمهوری 
اسالمی ایران نیز از آب مستفید خواهد شد.همچنین »انعام اهلل سمنگانی«، معاون 
ســخنگوی طالبان نیز در این باره گفت که افغانستان به همه تعهداتی که از پیش 
در مورد حق آبه با جمهوری اســالمی ایران داشته، پایبند است.به گفته وی، بر اثر 
خشکسالی افغانستان هم با کمبود آب مواجه است و شاید حق آبه ایران هم از این 

بابت متأثر شده و این مسأله، قابل بحث است.

گزیده خبر

عملیات رهاسازی آب سد آزاد از طریق 
رودخانه چهل گزی همچنان جاری است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان: رهاسازی آب سد آزاد به مخزن سد 
قشــالق با ظرفیت ۲ متر مکعب بر ثانیه، در حال انجام اســت.به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس آرش آریانژاد در بازدیدی که 
روز دوشــنبه 3۰ خرداد ۱۴۰۱ با حضور اســتاندار و برخی مدیران و مسئوالن 
استانی از سامانه انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج صورت گرفت، گفت: 
هم اکنون حجم مخزن ســد قشالق ســنندج ۱3۰ میلیون مترمکعب، با تراز 
مخزن ۱۵33متر است و این اعداد در سال گذشته ۱63 و ۱۵3۷ بود، که برای 
پیشگیری از قطعی آب ســنندج در فصول گرم سال، ضمن هماهنگی شرکت 
توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت آب و فاضالب استان، اقدامات مورد نیاز 
جهت آماده ســازی خط لوله، ایستگاه های پمپاژ آب و مستقر نمودن نفرات در 
محل پمپاژ ســد آزاد انجام و از ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ این عملیات با ظرفیت ۲ متر 

مکعب بر ثانیه از طریق رودخانه چهل گزی آغاز شد.

علی سلیمانی: 
 مانور سطح 2 در پاالیشگاه گاز ایالم

 برگزار شد
رئیــس HSE شــرکت پاالیش گاز ایــالم از برگزاري 
رزمایش پدافند غیرعامــل و مدیریت بحران با عنوان 
نشــت گاز در واحد تثبیت میعانات و آتش سوزي در 
محوطه کارگاهي شرکت جهان پارس در پاالیشگاه گاز 
ایالم خبر داد.  به گزارش روابط عمومي، علي سلیماني 
با بیان اینکه یکي از اهداف واحد HSE جلوگیري از نشــت گاز و پیشگیري از 
وقوع آتش ســوزي در واحدهاي عملیاتي است افزود: مي بایست آمادگي الزم 
براي مقابله، کنترل و مدیریت در شــرایط اضطراری وجود داشته باشد تا بتوان 
به شکل موثري میزان آســیب هاي احتمالي وارده به پرسنل و خسارات وارده 
احتمالی به تاسیســات به حداقل و میزان تاب آوري و تولیــد پایدار را به مرز 
حداکثري رســاند. رئیس HSE شــرکت پاالیش گاز ایالم در بخش دیگری از 
ســخنانش با بیان اینکه پاالیشگاه گاز ایالم به منظور گازرساني به استان هاي 
غربي کشور، موازنه گاز در فصول سرد سال و همچنین تامین خوراك پتروشیمي 
ایالم احداث شــده است، افزود: در فاز اول خوراك گاز ترش پاالیشگاه به میزان 
6.8 میلیــون مترمکعب در روز و میعانات گازي به میزان ۱۲۰۰ متر مکعب در 
روز، از میدان گازي تنگ بیجار و از طریق دو خط لوله جداگانه تامین مي گردد.

سرپرست شرکت گاز مازندران در نشست مسئولین انشعابات ادارات گازرسانی؛
توجه ویژه به حقوق شهروندی و تکریم ارباب 

رجوع یک ضرورت اساسی است
سرپرست شــرکت گاز استان مازندران در نشست مســئولین انشعابات ادارات 
گازرســانی عنوان کرد: توجه ویژه به حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع یک 
ضرورت اساسی است.قاسم مایلی رستمی، سرپرست شرکت گاز استان مازندران 
با اشاره به اینکه تاکنون 83۰هزار انشعاب گاز در استان انشعاب گاز نصب شده 
است تصریح داشت: از ابتدای سال تاکنون 3۲۰۰ انشعاب گاز در  استان مازندران 
نصب شد.وی ادامه داد: بر اســاس ماده ۴ قانون اساسی، برقراری انشعاب های 
غیر دائم خدمات عمومی تا تعیین تکلیف قانونی مجاز است.سرپرســت شرکت 
گاز مازندران افزود: افزایش کیفیت خدمات رســانی و رضایتمندی مشترکین و 
رعایت بیش از پیش مسائل ایمنی نیز به طور مستمر در دستور کار این شرکت 
قرار داشــته و مستمراً مورد پایش قرار می گیرد.مایلی رستمی همچنین برنامه 
گازرسانی به ۱۰۱ روستا تا پایان سال و بهره برداری از این طرح ها به گونه ای که 
ضریب پوشش گازرسانی روستایی به باالی 96 درصد برسد را، از اهم برنامه های 

اولویت دار شرکت گاز استان مازندران در سال جاری برشمرد

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان:
درتحویل بنزین به نرخ دوم و باکارت آزاد 

 جایگاهها هیچگونه وقفه ایی در استان
 وجود ندارد

در راستا و ادامه بررسی های میدانی سرزده و همچنین هوشمند از جایگاه های 
عرضه ســوخت، مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان 
ازتعدادی از جایگاه های ســوخت شهرستان کردکوی بازدید کرد.در این بازدید 
افتخــاری اعالم نمود: مجاری عرضه ازجهت تامین فرآورده و موجودی، خدمت 
رسانی بهینه، داشــتن کارت آزاد بنزین، وضعیت مطلوب و بروزی دارند.وی به 
فعاالن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی توصیه نمودند، قبل ازدرج هرگونه 
خبر بویژه اخبار منفی که موجبات تشــویش اذهان عمومی را بدنبال خواهند 
داشت و مورد سوء استفاده  معاندین و بدخواهان از این اخبار  می شود، جهت 
صحت و سقم خبر، نخست ازمسئولین شهرستانی  استعالم ، ودرصورت تائید، 
موضوع را بعنــوان یک فرصت برای خدمات رســانی مطلوبتر تلقی، واقدامات 
اصالحی را بدون رادیکال کردن فضا، مطالبه نمایند. مدیر شــرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلســتان درادامه افزود: مردم جهت دریافت سوخت 
بنزین به نرخ 3۰۰۰ تومانی می توانند هم از کارت سوخت جایگاهها که به تعداد 
کافی در مجاری عرضه  و مراکز ادارات شهرستانی موجود  و جوابگوی نیاز استان 

نیز می باشد استفاده نمایند.

در نشست خبری مطرح شد؛

احتمال خروج از مدار اضطراری نیروگاه های ایران کمتر از 3 درصد است
معاون راهبری تولید شرکت نیروی برق حرارتی با بیان اینکه 
طبــق آمارها مصرف انرژی در ایران باالتر از متوســط جهانی 
اســت، گفت: اگر حتی ۱۰۰ وات هم از مصرف برق کم کنیم 
به ذخیره ســازی منابع آتی انرژی کمــک کرده ایم.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، ناصر اســکندری در نشست خبری در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه 9۵ درصد انرژی مصرفی از طریق 
نیروگاه های حرارتی تامین می شود، اظهار داشت: مابقی انرژی 
نیز از نیروگاه های اتمی، برقابی، تجدیدپذیرها و دی جی ها تامین 
می شــود.وی با بیان اینکه طبق آمارها مصرف انرژی در ایران 
باالتر از متوســط جهانی است، تاکید کرد: اگر حتی ۱۰۰ وات 
هم از مصرف برق کم کنیم به ذخیره ســازی منابع آتی انرژی 
کمک کرده ایم. معاون راهبری تولید شرکت نیروی برق حرارتی 
گفت: در حال حاضر ما ۵۱ هــزار مگاوات نیروگاه حرارتی در 
کشور داریم که به لحاظ تعمیرات در شرایط بهینه بسر می برند 
و طبق فعالیت مســتمر تعمیرات اساسی آنها از مهر تا خرداد 
انجام شده است.وی یادآور شد: اکنون تعمیرات اساسی تمامی 
نیروگاه هــا از جمله نکا و اصفهان به انجام رســیده و کامال در 
مدار بهره برداری هستند. البته در اصفهان با توجه به محدودیت 
آبی؛ بهره برداری با مالحظاتی انجام می شود اما آمادگی تولید 
صدر درصدی را داریم.اسکندری درباره تعمیرات نیروگاهی در 
دیگر کشــورها بیان کرد: ما در دیگر کشورها از جمله سوریه و 
عــراق هم برای تعمیرات حضور داریــم و تجهیزات الزم را در 
این زمینــه در اختیار داریم.وی دربــاره وضعیت نیروگاهاهی 
فرسوده خاطرنشان کرد: به طور قطع برخی نیروگاه های کشور 
قدیمی و فرســوده بوده و راندمان پایینی دارند که بهره برداری 

از آنها به زمان اوج مصرف موکول می شود.معاون راهبری تولید 
شــرکت نیروی برق حرارتی درباره پدافند غیر عامل در بخش 
نیروگاهی کشــور گفت: چنانچه به هر دلیلی بخش نیروگاهی 
مورد سوءاســتفاده واقع شــود ما آمادگی کامل برای مقابله را 
داریم، ضمن اینکه شــبکه نیروگاهی کشور کامال ایزوله است 

و تاکنون تهدید جدی نداشته ایم.وی ادامه داد: مطالعات نشان 
داده که احتمــال خروج اضطراری نیروگاه هــا در دنیا ۲ تا ۵ 
درصد اســت و این رقم در ایران فراتر از 3 درصد نخواهد بود 
بعبارت دیگر ما نسبت به شبکه اطمینان باالیی داریم.اسکندری 
یادآور شد: در حال حاضر غیر از نیروگاه های مستقر در جزایر 

مابقی به شبکه سراسری متصل هســتند.وی در ادامه با بیان 
اینکه صنعت برق را شــامل ســه بخش تولید. توزیع و انتقال  
اســت، افزود: بخش تولید توســط نیروگاه ها صورت می گیرد.

اسکندری با بیان اینکه فرایند برق به گونه ای است که هم زمان 
با مصرف تولید صورت می گیرد و امکان ذخیره سازی چندانی 
وجود ندارد، گفت: براین اســاس هر میزان صرفه جویی توسط 
مشــترکان صورت گیرد در میزان تولید مؤثر است.وی با بیان 
اینکه کشورمان کشور روبه توسعه ای است و بخشی از برقی که 
تولید می شود به سمت بخش مولد اختصاص داده می شود که 
واجد ارزش  افزوده است، خاطرنشان کرد: صنعت برق صنعتی 
زیرســاختی است که از همه بخش های کشور حمایت می کند 
و همه از آن اســتفاده می کنند.معاون راهبــری تولید نیروی 
برق حرارتی با بیان اینکه میزان مصارف در ۲۴ ســاعت متغیر 
اســت و اوج مصرف ۲۰۰ ساعت است، اظهار داشت: این زمان 
کم اوج مصرف نیاز به ســرمایه گذاری های سنگین در احداث 
نیروگاه های جدید را توجیه پذیر نمی کند و بر این  اســاس باید 
به سمت روش های دیگری مثل صرفه جویی و ارتقای راندمان 
نیروگاهی رفت.وی تاکید کــرد: در بخش صرفه جویی صنایع 
همکاری خوبی با صنعت برق دارند.اسکندری ادامه داد: امسال 
۱۰۰ برنامه تعمیرات نیروگاهی ایران به صورت کامل اجرا شده 
و همه نیروگاه ها آماده تولید هستند. امسال همچنین باالی 96 
هزار مورد تعمیراتی در نیروگاه ها انجام شــده و از این  میزان  
تعمیرات برخی تعمیر اساسی بوده است که به خوبی انجام شده 
اســت، تنها یک مورد ۲۰ مگاواتــی باقی مانده که در چند روز 

آینده وارد مدار می شود.

اتریش برای کاهش صادرات گاز روسیه آماده شد
دولت اتریش به شرکت نیروی وربوند اجازه داد در صورت محدود شدن عرضه گاز از سوی روسیه، یک نیروگاه گازسوز ذخیره 
را تبدیل کند تا بتواند با استفاده از زغال سنگ، برق تولید کند.به گزارش ایسنا، این تصمیم دولت اتریش پس از آن گرفته شد 
که دولت آلمان اعالم کرد اقداماتی را برای رسیدگی به مسئله کاهش عرضه گاز از سوی روسیه انجام داده که شامل افزایش اتکا 
به نیروگاه های زغال سوز بوده است. کرملین، جریان گاز از طریق خط لوله نورد استریم را که مستقیما گاز را به آلمان می رساند، 
حدود 6۰ درصد کاهش داد و اتفاق اخیر، زنگ خطر به صدا درآمد. کاهش تحویل گاز روسیه، پیامدهایی در فرانسه، اتریش و 
جمهوری چک داشته است.وابستگی اتحادیه اروپا به گاز روسیه و ریسک قطع شدن عرضه گاز از سوی مسکو به تالفی تحریم های 
اروپا بر سر حمله نظامی به اوکراین، به دردسری برای این بلوك تبدیل شده و دولت های اروپایی را واداشته است به ذخیره سازی 
گاز و جســت و جو برای منابع دیگر تامین گاز بپردازند.دفتر کارل نهمر، صدراعظم اتریش، اعالم کرد شرکت نیروی وربوند که 
دولت سهامدار عمده آن است، موافقت کرده است نیروگاه مالخ در منطقه جنوبی اشتایر را که تعطیل شده اما آماده فعالیت نگه 
داشته است را برای استفاده مجدد از زغال سنگ، آماده کند. دولت در حال بررسی تدابیر حقوقی بیشتر برای متنوع کردن تامین 
گاز با هدف کاهش وابستگی به صادرات روسیه است.جریان گاز روسیه به اروپا روز جمعه کمتر از تقاضای این منطقه بود. این 
وضعیت با موج گرمای شدید که جنوب اروپا را فرا گرفت، همزمان شد و قیمت پایه گاز را به دلیل نگرانی از عدم ذخیره سازی 
کافی گاز تا زمستان، افزایش داد.قیمت گاز طبیعی اروپا تحت تاثیر این تنش ها، حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد که بزرگترین 
افزایش هفتگی از زمان آغاز جنگ روســیه در اوکراین بود. این منطقه جایگزین بزرگی برای خطوط لوله روســیه به خصوص 
 )LNG( در ماه های ســخت زمستان ندارد. ظرفیت مازاد تولید اندکی در نروژ و هلند وجود دارد و محموله های گاز طبیعی مایع
محدودیت بیشتری پیدا خواهد کرد.بر اساس گزارش رویترز، اتریش 8۰ درصد از گاز مورد نیازش را از روسیه دریافت می کند و 

از زمان آغاز جنگ در اوکراین، تالش کرده است منابع تامین دیگری دریافت کند.

روسیه بزرگترین صادرکننده نفت به چین شد
صادرات نفت روسیه به چین در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال میالدی گذشته، ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد و عربستان 
سعودی را به عنوان بزرگترین صادرکننده، کنار زد.به گزارش ایسنا، اداره کل گمرك چین اعالم کرد واردات نفت از روسیه 
شامل واردات از طریق خط لوله سیبری شرقی اقیانوس آرام و واردات دریابرد از بنادر اروپایی و خاوردور روسیه، مجموعا 
به حدود 8.۴۲ میلیون تن رســید. این رقم معادل ۱.98 میلیون بشکه در روز نفت بود و حدود یک چهارم در مقایسه با 
۱.۵9 میلیون بشکه در روز در آوریل، رشد داشت.شرکتهای دولتی چین از جمله غول نفتی سینوپک و ژنهوآ اویل، تحت 
تاثیر تخفیف های چشمگیری که مسکو پس از تحریم خودخواسته مشتریان غربی در واکنش به جنگ در اوکراین، عرضه 
کرد، خرید نفت روسیه را افزایش داده اند.عربستان سعودی دومین صادرکننده بزرگ نفت به چین شناخته شد و حجم 
صادراتش در ماه مه 9 درصد بر مبنای ســاالنه رشد کرد و به ۷.8۲ میلیون تن معادل ۱.8۴ میلیون بشکه در روز رسید 
که کمتر از ۲.۱۷ میلیون بشکه در روز در آوریل بود.روسیه پس از ۱9 ماه، به جایگاه بزرگترین صادرکننده نفت به چین 
برگشــت.آمار گمرکی چین همچنین نشــان داد این کشور ۲6۰ هزار تن نفت ایران را ماه گذشته وارد کرد. این سومین 
آمار واردات نفت ایران است که چین از دسامبر منتشر می کند. با وجود تحریم های آمریکا علیه ایران، چین به خرید نفت 
ایران ادامه داده است که معادل هفت درصد از کل واردات نفت به چین را تشکیل می دهد.مجموع واردات نفت به چین 
در ماه مه، حدود ۱۲ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد کرد و به ۱۰.8 میلیون بشکه در روز رسید.واردات 
نفت چین از ونزوئال صفر اعالم شد. شرکت های نفتی دولتی از اواخر سال ۲۰۱9 به دلیل واهمه از نقض تحریمهای ثانویه 
آمریکا، از خرید نفت این کشور آمریکای جنوبی خودداری کرده اند.واردات نفت از مالزی که در دو سال گذشته نقطه انتقال 
نفت از ایران و ونزوئال بوده است، به ۲.۲ میلیون تن بالغ شد که تغییری در مقایسه با آوریل نداشت اما بیش از دو برابر 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان داد.بر اساس گزارش رویترز، واردات نفت از برزیل که با رقابت ارزان تر 
نفت ایران و روسیه روبرو شده است، ۱9 درصد در مقایسه با ماه مه سال ۲۰۲۱ کاهش یافت و به ۲.۲ میلیون تن رسید.

آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعالم کرد آفریقا باید برای بهره بردن از ذخایر وسیع گاز طبیعی خود که دنیا تا زمان گذار به سوی فناوری 
کم آالینده به آن نیاز دارد، به ســرعت اقدام کند.به گزارش ایســنا، آژانس بین المللی انرژی در گزارش دورنمای انرژی آفریقا برای سال 
۲۰۲۲ اعالم کرد آفریقا در موقعیت صادرات حدود 3۰ میلیارد متر مکعب گاز به اروپا تا پایان دهه جاری قرار دارد.این آژانس که نماینده 
3۱ کشــور صنعتی جهان است، درگزارش سال ۲۰۲۱ خود تصریح کرده بود دستیابی به هدف کربن خنثی تا اواسط قرن جاری که از 
سوی سازمان ملل تعیین شده، به معنای آن است که هیچ سرمایه گذاری در تولید جدید سوختهای فسیلی ضروری نیست.فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، 
در مصاحبه با رویترز اظهار کرد: توسعه گاز آفریقا منافاتی با این هدف ندارد. این قاره تاثیر تغییرات اقلیمی را متحمل شده است در حالی که در مقایسه با کشورهای توسعه 
یافته، سهم کوچکی در انتشار آالیندگی ها داشته است و زمان محدودی برای بهره بردن از درآمدهای هیدروکربن دارد.در گزارش آژانس بین المللی انرژی آمده است: اگر دنیا 
بتواند تقاضا برای گاز را همسو با هدف صفر کردن آالیندگی کربن تا اواسط قرن جاری، کاهش دهد، پروژه های جدید طوالنی مدت گاز ممکن است نتوانند هزینه های اولیه 
را جبران کنند.بیرول گفت: اگر اکتشافات گازی آفریقا به مرحله تولید برسند، 9۰ میلیارد متر مکعب در سال تا سال ۲۰3۰ عرضه اضافی فراهم خواهد شد که حدود دو سوم 
نیازهای داخلی است و باقی آن صادر خواهد شد.آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد برای کاهش توسعه های جدید و آالیندگی ها، سوزاندن متان کمتر، یک سوم تولید جدید 

را می تواند فراهم کند.مناطق تولیدکننده نفت و گاز مانند آفریقا در برابر این ایده که برای اجتناب از تغییرات اقلیمی، باید بهره برداری از منابع هیدروکربن را متوقف کرد، .

قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانی ها نســبت به کندی رشد اقتصاد جهانی و آسیب دیدن تقاضا برای 
ســوخت، روند رشدی که ابتدا داشــت را معکوس کرد و کاهش یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با هشت سنت معادل 
۰.۱ درصد کاهش، به ۱۱3 دالر و چهار سنت در هر بشکه رسید در حالی که ابتدا حداکثر یک درصد افزایش پیدا کرده بود. نفت برنت 
هفته گذشته ۷.3 درصد کاهش داشت که نخستین کاهش هفتگی در پنج هفته گذشته بود.بهای وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از 
افزایش یک درصدی در زمان گشایش معامالت، با هفت سنت کاهش، به ۱۰9 دالر و ۴9 سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا 

هفته گذشته 9.۲ درصد ریزش کرده بود که نخستین کاهش هفتگی در هشت هفته گذشته بود.وارن پاترسون، مدیر تحقیقات کاالی موسسه ING در این باره گفت: مشخص 
است که به جای عوامل بنیادین، این عوامل کالن هستند که در حال حاضر روی روند قیمتها تاثیر گذاشته اند.نفت روسیه به دلیل تحریمهای غربی بر سر اوکراین، از دسترس 
اکثر کشورها دور مانده است. تاثیر مختل شدن صادرات روسیه با برداشت نفت از ذخایر استراتژیک و افزایش تولید اوپک پالس، تا حدودی جبران شده است.محمد بارکیندو، 
دبیرکل اوپک، شنبه هفته جاری اظهار کرده بود: هدف مشترك اوپک و متحدانش همواره حفظ ثبات بازار بوده است نه باال بردن یا پایین بردن قیمتها. وی در پاسخ به این که 
آیا برگرداندن 9.۷ میلیون بشکه در روز عرضه به بازار از سوی اوپک پالس، به پایین بردن قیمتها کمک خواهد کرد، گفت: ما نمی توانیم به بازار دیکته کنیم چه کاری انجام 
دهد اما وظیفه ما متوازن نگه داشتن عرضه و تقاضای همه فرآورده هاست.تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی اعالم کرد اگر واشنگتن به روند فعلی ادامه دهد، ذخایر نفت 

استراتژیک آمریکا تا اکتبر به 3۵8 میلیون بشکه می رسد که پایین ترین رکورد ۴۰ سال اخیر خواهد بود.

توصیه آژانس بین المللی انرژی به آفریقا

نفت روی ریل کاهش قیمت ماندبرای استفاده از گاز دست بجنبانید

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت فرآوری غذایی هماک پارس
 )سهامی خاص(- در حال تصفیه

بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام یا نمایندگان قانونی آنان 
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شــرکت که رأس ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1401/4/14 
در نشــانی تهران، بلوار مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان 
 گلســتان، گلســتان دوم، کوچه پژوهش، پــاک 13 برگزار

 می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع و بررسی گزارش مدیر تصفیه در خصوص 

عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1400/12/29
2- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد مالی مدیر 

تصفیه منتهی به 1400/12/29
3- تمدید مدت تصفیه

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه
5- بررسی اعام ختم تصفیه

6- سایر امور که درصاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 122508 و شناسه ملی 10101660119 

مدیرتصفیه-محمد رضازاده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت گروه خودرو سبز پارس 
)سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به 
عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که 
رأس ســاعت 15 روز سه شنبه مورخ 1401/4/14 در نشانی تهران، 
بلوار مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلســتان، گلستان 2، 
انتهــای کوچه پژوهش، پالک 13  برگــزار می گردد حضور به هم 

رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص 

عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی منتهی به 

1400/12/29
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت

4- انتخاب بازرسان قانونی شرکت
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت

6- سایر امور که درصالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت  247750 و شناسه ملی  10102883560

هیأت مدیره
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گزیده خبر
رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛ 

نقش مهم فوالد مباركه در ایجاد 
ارزش افزوده برای كشور

رئیــس هیئت مدیره فوالد مبارکــه نقش این 
شــرکت را در ایجاد ارزش افزوده برای کشــور 
مهــم ارزیابی کــرد و گفت: فــوالد مبارکه در 
دهه های گذشته توانسته قابلیت های خوبی از 

خود به نمایش بگذارد که باعث ارتقای جایگاهش در صنعت و اقتصاد کشــور 
شده است و نتیجه این قابلیت ها، تولید محصوالتی است که این شرکت را ازنظر 
کیفی به بهترین ها در منطقه تبدیل کرده است. به گزارش خبرنگار فوالد، رئیس 
هیئت مدیره فوالد مبارکه به همراه جمعی از اعضای هیئت مدیره این شرکت از 
خطوط تولید و تصفیه خانه پساب فوالد مبارکه بازدید کردند.محسن صالحی نیا 
رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه در این بازدید اظهار کرد: شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان یک مجموعه بزرگ صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی در ایجاد 
ارزش افزوده و صادرات دارد و تأمین کننده نیازهای بســیاری از صنایع تولیدی 
کشور است.وی افزود: هرچند این روزها تولید با حداکثر ظرفیت، به دلیل وجود 
محدودیت های انرژی با چالش های جدی مواجه اســت، اما برای این که بتوانیم 
تولید با ظرفیت باالیی داشته باشیم و آن را استمرار دهیم، پروژه های مختلفی 
برای تقویت زیرســاخت ها ازجمله تصفیه پساب و احداث نیروگاه تعریف شده تا 

بتوانیم از کاهش میزان تولید جلوگیری کنیم.

با حمایت گروه خودروسازی سایپا؛
حركت به سمت ركورد تولید در پارس خودرو 
شــرکت پارس خودرو توانســت با ثبت تولید حدود ۲۷ هزار دستگاه خودروی 
کامل در چهارماه ابتدایی امســال اســتارت پر قدرتی برای رسیدن به روزهای 
اوج خود بزند.به گزارش ســایپانیوز، شرکت پارس خودرو که از دیرباز به تولید 
خودروهای لوکس و با کیفیت معروف اســت برای امســال برنامه گسترده ای 
برای افزایــش تولید و ارتقا کیفیت محصوالت خــود تدوین کرده و در همین 
راستا توانسته با افزایش چشمگیر تولید خودروی کامل، از ابتدای امسال تاکنون 
حدود ۲۷ هزار دســتگاه خودروی سواری را به صورت کامل تولید کند.شرکت 
پارس خودرو به عنوان نگین انگشــتری صنعت خودرو در کنار جایگاه مناسب 
در کمیت تولید )سومین خودروساز کشور از نظر میزان تولید( همواره پیشگام 
در تولید خودروهای باکیفیت و لوکس همچون تینا، قشقایی، ماکسیما، ساندرو، 
استپ وی و ... بوده و توانسته جایگاه مناسبی در بازار و ذهنیت مشتریان برای 

خود ترسیم کند.

در دیدار حمیدیان و وحدت تاکید شد:
سرمایه گذاری مشترک صندوق نوآوری و 

شکوفایی ریاست جمهوری
روز گذشــته صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست 
جمهوری، میزبان مدیرعامل شــرکت ســنگ آهن 
مرکزی ایران بود و در جلســه ای مشترک سرفصل 
های سرمایه گذاری و همکاری های مشترک مورد 
بررســی و تفاهم قرار گرفت.به گزارش مرکزاطالع 

رســانی روابط عمومی شرکت؛ در این جلســه دکتر علی وحدت، ریاست 
صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری همراه با جمعی از مدیران 
ارشد این صندوق حضور داشتند و با مهندس مجتبی حمیدیان، مدیرعامل 
شرکت ســنگ آهن مرکزی ایران و دکتر علی یقطین، عضو هیئت مدیره 
شرکت به گفت و گو و تبادل نظر پرداختند.در ابتدای این جلسه حمیدیان، 
با اشــاره به پیشینه ۵۰ ساله شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، این شرکت 
را یکی از باســابقه ترین شرکت های صنعت معدن در ایران معرفی کرد که 
محصوالت آن نه تنها در داخل کشــور بلکه در خارج از کشور نیز به عنوان 
یک برند شناخته شده است.حمیدیان با اشاره به تالش های صورت گرفته 
در دوره مدیریت جدید شرکت، به تغییر ریل گذاری در شرکت سنگ آهن 
مرکزی ایران اشــاره کرد و گفت: متاســفانه این شرکت در مقایسه با دیگر 
بازیگران حوزه صنعت ســنگ آهن و فوالد دچار یک جاماندگی محسوسی 
بوده است که البته اکنون برای ما این چالش می تواند یک فرصت هم باشد 
تا همه ظرفیت ها را برای توسعه و پیشرفت پای کار بیاوریم و در این زمینه 
سهم جدی برای اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور قایل هستیم ؛ به ویژه 
که در شعار سال نیز از سوی رهبری انقالب تاکید ویژه ای در عرصه تولید و 
دانش بنیان صورت گرفته است.مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران 
در ادامه به ظرفیت های موجود برای سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: در 
همین یکی دو هفته گذشته چندین پروژه از جمله کارخانه آهن اسفنجی 

در بافق کلنگ زده شده است.

وزیر صمت مطرح کرد:

برنامه ریزی واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دالر
وزیر صمت اظهار داشت: ما بر واردات خودروی اقتصادی تأکید داریم یعنی خودروهایی 
که زیر ده هزار دالر باشــند؛ زیرا می خواهیم پژو، ســمند و تیبا را از رده خارج کرده و 
خودروهایی مانند تارا و شــاهین که قیمت های باالتری نسبت به خودروهای اقتصادی 
دارند را جایگزین کنیم، پس الزم اســت برای قشــری از جامعه که خودروهایی ارزان تر 
می خواهند محصول داشته باشیم.به گزارش ایلنا از وزارت صمت، سیدرضا فاطمی امین 
افزود: مسائل صنعت خودرو کشور مربوط به امروز و دیروز نیست و شاید بیش از پنجاه 
ســال است که این مسائل وجود دارد، اما این موارد یک بار برای همیشه باید حل وفصل 
شوند.وی عنوان کرد: بنده از سال ۱۳۸۶ مجری طرح خودروهای فرسوده بودم، بنابراین 
به طور مســتقیم با صنعت خودرو ارتباط داشــتم و در آن زمان برای نخستین بار طرح 
فروش خودروهای فرسوده به طور جدی و عملیاتی اجرا شد و در طول یک سال بیش از 
۲۲۵ هزار خودرو فرســوده از رده خارج شد درحالی که تا آن زمان تنها ۴۵ هزار خودرو 
فرسوده از رده خارج شــده بود.وزیر صمت یادآور شد: صنعت خودرو نه آنقدر کوچک و 
بی اهمیت اســت که آن را پنهان کرده و صورت مسئله آن را پاک کنیم، نه آن قدر اکنون 
بالنده است که بتوان از آن دفاع کرد؛ بلکه اکنون باید با نگاه طبیبانه به این صنعت نگاه 
کرده و مســائل مربوط به آن را پیدا کرده و راه حل ها را نهایی و در یک دوره زمانی حل 
کنیم که ما این دوره زمانی را دو ســال در نظر گرفته ایم و برای اجرایی کردن این مهم 
برنامه الزم تهیه شــده است.وی افزود: فکر نمی کنم هیچ فردی این انتظار را داشته باشد 
که مشــکالت حوزه خودرو که بسیار پیچیده و گســترده است، طی ۶ ماه مرتفع شود؛ 
مهم این است که برای حل این موضوع برنامه ای وجود داشته باشد و درست اجرا شود.

بازه زمانی 1402 تا 1404 نقطه عطف صنعت خودرو خواهد بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این برنامه دوســاله تا اواخر ســال ۱۴۰۴ ادامه دارد، 
یعنی از ســال ۱۴۰۲ این موضوع تغییر پیدا خواهــد کرد و در واقع نقطه عطف همین 
بازه زمانی اســت و در این دوســال با تمرکز، مسائل عمده رفع خواهد شد و این صنعت 
برای مردم به یک حوزه رو به رشد و قابل افتخار تبدیل خواهد شد.فاطمی امین با اشاره 
به بازدید رئیس جمهوری از شــرکت های خودروسازی در اواخر اسفندماه سال گذشته، 
توضیح داد: رئیس جمهوری در این بازدید در هشــت محور دستوراتی را ابالغ کردند که 
تمامی آن دستورات یا مقطعی بوده که اعمال شده یا برای اجرا نیازمند زمان بوده است. 
برای مثال یکی از دســتورات ایشان افزایش گارانتی خودرو از دو سال به سه سال بوده 
اســت که این مهم ابالغ و اجرایی شده است.وی دیگر دستور رئیس جمهوری را افزایش 
۵۰ درصدی تولید خودرو نسبت به سال گذشته اعالم و بیان کرد: سال گذشته کمتر از 
۹۰۰ هزار دستگاه تولید شد، اما امسال برای تولید حداقل ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه 
خودرو برنامه ریزی کرده و براســاس این برنامه جلو می رویم.وزیر صمت بابیان این که 
شاخصی به نام عبور مستقیم خودرو وجود دارد، تصریح کرد: از خودروهایی که وارد خط 
می شوند، چند مورد به طور کامل از خط خارج شده و چند مورد به عنوان خودروی ناقص 
وارد پارکینگ می شوند؛ امروز هم ایران خودرو و هم سایپا هر دو صد درصد عبور مستقیم 
خودرو دارند، یعنی خودرو در خط کامل بیرون آمده و وارد پارکینگ نمی شود درحالی که 
دریــک زمانی این رقم به ۱۸ درصد کل تولیدات هم رســیده بــود؛ البته به طور دقیق 
میانگین تولید خودروی کامل ســایپا باالی ۹۰ درصــد و ایران خودرو از اوایل خردادماه 
به باالی ۹۵ درصد رســیده است.فاطمی امین گفت: در چند سال گذشته خودروسازان 
بزرگ دنیا با نزدیک به ۲۰ میلیون کاهش تولید روبه رو شــدند یا بسیاری از کشورهایی 
که در صنعت خودرو پیشرفته هستند در فواصل طوالنی اقدام به فروش خودرو می کنند.

کاهش 65 درصدی خودروهای ناقص کف
فاطمی امین اضافه کرد: از ابتدای امســال تا ۱۸خردادماه تعداد خودروهای ناقص کف 
۱۴۷ هزار دستگاه بوده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۷ هزار دستگاه بوده 
است، یعنی ۶۵ درصد کاهش خودروهای کف را شاهد بودیم و کاهش تولید خودروهای 

کف به معنی نظم یافتن تولید و زنجیره تولید است.
وی عنوان کرد: در ماه های آبان و آذر ســال گذشــته، تعداد خودروهای کف ۱۷۰ هزار 
دســتگاه بود و به یک مسئله ملی تبدیل شــده بود به طوری که نهادهای نظارتی نسبت 
به این مســئله اخطار دادند و پیگیری کردند.وزیر صمــت در ارتباط با آمار خودروهای 
کامل نیز گفت: امســال در این مقطع تولید ۱۴۴ هزار دستگاه خودرو کامل شده است 

درحالی که سال گذشته به آمار به ۳۸ هزار دستگاه خودرو رسید.

تمرکز برنامه های نیمه دوم امسال بر کیفیت خودرو خواهد بود
وزیر صمت با اشــاره به برنامه دوساله برای حل مشکالت صنعت خودرو گفت: بخشی از 
این برنامه از مهرماه سال گذشته آغازشده و تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت و در 
این مرحله به دنبال اصالح ساختار صنعت خودرو و ثبات بخشی به تولید هستیم، البته 
اکنون به ثبات بخشــی در تولید خودرو رسیده ایم و انشاهلل این روند تداوم خواهد یافت.

وی عنوان کرد: از نیمه دوم امســال بیشترین تمرکز درباره کیفیت خودرو خواهد بود؛ 
البته اکنون کیفیت در حال بهبود اســت اما آمار ملموس نیست، یعنی بر اساس حرکت 
و گزارش های رســمی که متعلق به وزارت صمت اســت، اعالم نشــده و از سوی بخش 

خصوصی بوده است.

تغییر کیفیت ملموس خودرو از آذر و دی ماه امسال
فاطمی امین اضافه کرد: نمودارهای کیفیت رو به رشــد هستند، اما نمی توان آن را بیان 
کرد زیرا قابل لمس نیســت؛ اما از آذر و دی ماه امســال این تغییــر کیفیت برای مردم 
ملموس تر خواهد بود، بنابراین هیچ کســی دارای عصای موسی نیست که مسائل چهل 
ساله یک صنعت را یک شبه حل کند و ناگزیر هستیم که مسائل را اولویت بندی کرده و 
به ترتیب روبه جلو حرکت کنیم و همین که خودروی ناقص به معنای قبل نداریم و عبور 

مستقیم خودرو کامل وجود دارد به نوبه خود در کیفیت مؤثر است.

1402 سال تنوع محصوالت، 1403 و 1404 سال تمرکز بر تولید خواهد بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : سال ۱۴۰۲ به سمت تنوع محصوالت، کنار گذاشتن 
محصوالت قدیمی )امسال سه محصول از رده خارج خواهند شد( و آغاز جهش صادراتی 
حرکت خواهیم کرد و سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز تمرکز بر تولید خواهد بود.وی افزود: در 
ارتباط با خودرو ســمند نزدیک به ۱۲ هزار تعهد از قبل وجود دارد که مربوط به فروش 
قبل اســت و باید این تعداد فروخته و سپس تولید آن متوقف شود.فاطمی امین گفت: 
اکنون ظرفیت ســه میلیون مونتاژ خودرو در کشور وجود دارد که البته در قسمت پرس 
و موتور کم اســت و تقاضا وجود ندارد؛ حال این پرسش وجود دارد که سرمایه گذاری ها 
کجاســت؟ نزدیک به ۲ میلیون ظرفیت رنگ وجود دارد که سال گذشته کمتر از ۹۰۰ 
هزار عدد تولید شــد، زیرا سیستم های مدیریتی و ســاختار شرکت های خودروسازی و 
مالکیت آن ها در بحث های مالی و نقدینگی نتوانســته ایــن ظرفیت را بالفعل کند.وی 
بیان کرد: باید بررسی شــود که چرا در یک قسمت سه میلیون ظرفیت وجود دارد، اما 
در قسمتی مانند پرس یک میلیون ظرفیت بیشتر نیست، زیرا این ها مسائلی نیست که 

یک شبه ایجادشده باشند.

با پایان یافتن قیمت گذاری اموال دو شــرکت ایران خودرو و سایپا، واگذاری ها 
آغاز خواهد شد

وزیر صمت اعالم کرد: صحبت مردم در خصوص تعلق خودروسازان به دولت هم می تواند 
درســت باشد و هم می توان گفت که این طور نیست، اما برای از بین رفتن این شائبه از 
اسفندماه سال گذشته اقدامی انجام شد به طوری که مرکز کانون وکال و کارشناس رسمی 
قوه قضاییه تمام اموال مربوط به ایران خودرو ســایپا را قیمت گذاری کردند و نزدیک به 
۷۰۰ ابالغ در ســایپا و ۶۰۰ ابالغ در ایران خودرو برای کارهای مختلف صادرشده است و 
امیدواریم در هفته آینده قیمت گذاری تمام اموال این دو شرکت به پایان برسد تا بالفاصله 
واگذاری را آغاز خواهیم کرد به طوری که در مرحله نخســت شــرکت های پارس خودرو، 
موندرو، سایپا سیترون و ایران خودرو خراسان خواهند بود و سهام مدیریتی واگذار خواهد 
شد و به سمتی خواهیم رفت تا اصالح ساختار مدیریتی در صنعت خودرو را داشته باشیم.

کل منتخبان ذخیره به فهرست منتخبان اصلی افزوده و برنده اعالم شدند
وی ادامه داد: قرار بود خودروســازها ۱۷۶ هزار خــودرو عرضه کنند، اما به علت این که 
اطالعــات عده ای از منتخبان همخوانی نداشــت و تعداد منتخبــان کاهش پیدا کرد و 
خودروسازان نیز اعالم آمادگی کردند که امکان تحویل خودروها رادارند ما کل ذخیره ها 
را به فهرســت اصلی اضافه کردیم.فاطمی امین در خصوص لزوم حذف قرعه کشی ها نیز 
بیان کرد: به دو روش می توان سیستم قرعه کشی را حذف کرد؛ ما باید عرضه و تقاضا را 
به هم نزدیک کنیم، ما در کشور سالی یک و نیم میلیون تقاضای خودروداریم، اما سال 
گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه تولیدشده، بنابراین یک شکاف ۶۰۰ هزارتایی در این 

زمینه وجود دارد که تنها با واردات و افزایش تولید رفع می شود.

50 درصــد از تولید هر مدل خودرو به طرح جوانــی جمعیت اختصاص داده 
می شود

وزیر صمت در خصوص قانون ارائه خودرو به مادران سرپرست خانوار دارای بیشتر از دو 
فرزند نیز گفت: این قانون در آبان ماه ســال گذشــته مصوب شد و ۱۵ روز پس از ابالغ 
باید اجرایی می شد، دو خودروساز بزرگ کشور از اسفندماه اجرای این طرح را آغاز کردند 
و در ثبت نام یکپارچه همه موظف به اجرای این قانون شــدند.وی افزود: برداشت ما این 
است که از ۵۰ درصد هر مدل خودرو برای این قانون تخصیص داده شود؛ به عبارتی هر 
خودرو یک مشخصاتی دارد برای مثال ۵۰ درصد خودروی ۲۰۶ یا ۵۰ درصد از مدل تارا. 
درواقع ۵۰ درصد از هر مدل خودرو براساس قانون جوانی جمعیت متعلق به مادران است 
و مابقی ظرفیت برای سایر مردم استفاده می شود؛ در غیر این صورت مردم نمی توانند از 
خودروهای پرطرفدار بهره مند شوند و هیچ فردی شانسی برای گرفتن این خودروها پیدا 

نمی کند، اما مجلس می تواند بر این قانون صراحت دهد و جزییات آن را مشخص کند.

آیین نامه واردات خودرو آماده طرح و بررسی در دولت است
وزیر صنعت در ادامه در خصوص واردات خودرو نیز توضیح داد: آیین نامه واردات خودرو 
در دولت مطرح شــده و دارای ۱۰ بند اســت، در خصوص یکی از بندهای آن در هیئت 
دولت ابهاماتی وجود داشــت و الزم بود به کمیسیون اقتصادی برگردد و برای بازگشت 
دوباره به دولت باید ۳ را مرحله طی می کرد؛ اکنون طرح آماده این اســت که در دولت 
مطرح و بررسی شود.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر واردات خودرو از شهریورماه بیان 
کرد: از زمانی که این طرح تصویب شــود، دو تا سه ماه بعد عملیاتی خواهد شد و زمان 

زیادی نخواهد برد.

بر واردات خودروهای اقتصادی زیر 10 هزار دالر تأکید داریم
فاطمی امین در خصوص مشــخصات خودروهای وارداتــی گفت: ما بر واردات خودروی 
اقتصادی تأکید داریم یعنی خودروهایی که زیر ده هزار دالر باشند؛ زیرا می خواهیم پژو، 
سمند و تیبا را از رده خارج کرده و خودروهایی مانند تارا و شاهین که قیمت های باالتری 
نســبت به خودروهای اقتصادی دارند را جایگزین کنیم، پس الزم است برای قشری از 
جامعه که خودروهایی ارزان تر می خواهند محصول داشته باشیم؛ بنابراین در این آیین نامه 
تمرکز ویژه کردیم که خودروهای اقتصادی ارزان تر وارد شود تا هم نیاز مردم را پوشش 
دهند و هم به تدریج به سمت ساخت داخل برویم و نقص ترکیب محصوالت داخلی را با از 
رده خارج کردن خودروهایی باقیمت پایین اما بی کیفیت و جایگزین کردن یک خودروی 
اقتصادی باکیفیت، برطرف کرده و سبد محصوالت را کامل کنیم.وی افزود: خودروهای 
وارداتی تنها خودروها چینی نیســتند و خودروهای اقتصادی اروپایی زیر ۱۰ هزار دالر 
نیز وجود دارد و گفت وگوهایی نیز برای انجام این کار آغازشــده است.وزیر صمت ادامه 
داد: پس از تحریم هایی که بر روسیه اعمال شد، جلساتی با شرکت های روسی برگزار شد 
و آنان به شــدت عالقه مند به واردات قطعه از ایران هستند؛ گفت وگوها بین شرکت های 

ایرانی و روسی در حال انجام بوده و نقش وزارت صمت در آن تسهیلگری است.

با حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی قیمت لوازم خانگی قاچاق افزایش یافت
فاطمی امین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازار لوازم خانگی گفت: دو نکته 
در این موضوع وجود دارد ممکن است تا حدی قیمت ها رقابتی نباشند و آن هم در کشور 
بسیار محدود است در کاالهایی مانند یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی قیمت های 
داخلی پایین تر هســتند، اما یک نکته بسیار ظریف وجود دارد و آن این که از زمانی که 
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای روغن گندم و غیره حذف شد، قیمت لوازم خانگی قاچاق 
افزایش پیدا کرد؛ زیرا افرادی روغن و ... را قاچاق کرده و با سود حاصل از آن لوازم خانگی 

وارد می کردند و سود قاچاق تا حدی بود که می توانست سودش را پایین تر هم بیاورد.

جشنواره فروش لوازم خانگی از سوی بانک ها به زودی برگزار می شود
وی با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم خانگی ادامه داد: ما نباید واردات داشته باشیم و اگر 
این کاالها وجود دارند، قاچاق است مگر این که بخش کوچکی ته لنجی و رسمی باشد؛ 
افزایــش قیمت لوازم خانگی خارجی به علت حذف درآمدهای سرشــار حاصل از قاچاق 
مواد غذایی است. درواقع دو قیمت وجود دارد که شامل قیمت تولیدکننده و قیمتی که 
دست مصرف کننده می رسد، می شود؛ قیمت بیشتر لوازم خانگی های عمده مانند یخچال، 
ماشین لباسشویی و تلویزیون از مهر پارسال تا امسال افزایش قیمت قابل توجهی نداشته 
است، اما در کف بازار با افزایش قیمت روبه رو هستیم و این نارسایی نظام توزیع است که 
بر روی آن متمرکز هســتیم و از کارهایی که به زودی انجام می شود جشنواره فروش از 
طریق بانک ها است حتی وام برای آن تأمین خواهد شد؛ ما بیش از ۱۶ میلیون دستگاه 
لوازم خانگی تولیــد می کنیم و همین امروز خطوطی جدیــد را افتتاح کردیم که برای 
تلویزیون هم نیاز به واردات نداشته باشیم، اما اکنون به دنبال طرح های تشویقی هستیم 
تا برای تولیدات تقاضا ایجاد شــود؛ همچنین باید بــا کوتاه کردن فاصله تولیدکننده تا 

مصرف کننده محصوالت باواسطه گری کمتری به دست خریدار برسد.

در بازدید سفیر ارمنستان از بندر چابهار عنوان شد؛ 
عالقمند به انتقال كاالی ارمنستان از مبدا هندوستان 

و از طریق بندر چابهار هستیم
در بازدید سفیر جمهوری ارمنستان در ایران از بندر چابهار و نشست 
با سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان در بندر شهید بهشتی، 
راه های توسعه همکاری های بازرگانی و تجاری از طریق بندر چابهار 
و از مبدا هندوستان بررســی شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، در جریان بازدید و 

نشست سفیر ارمنستان در ایران در بندر شهید بهشتی چابهار )دوشنبه ۳۰ خرداد(، راهکارهای 
توســعه همکاری های بازرگانی و تجاری از طریق بندر چابهار بررســی شد.آرسن آواکیان در 
این نشســت، با بیان اینکه ارمنستان به دنبال سرمایه گذاری در حمل و نقل ترانزیتی و انجام 
خدمات لجستیکی در چابهار است اظهار کرد: استفاده از امکانات بندر چابهار از چند جنبه برای 
ما قابل اهمیت اســت و ما مایل هســتیم که کاالهای ما از هندوستان به چابهار و از چابهار به 
ارمنستان بیاید.سفیر ارمنستان گفت: ارمنستان مسیر خوبی برای ترانزیت کاال به دریا هست و 
ایجاد همکاری بین ارمنستان، ایران و هند از طریق چابهار برای ما عالقمندی ایجاد کرده است.
سرپرســت اداره کل بنادر و دریانوردی استان نیز در این نشست با اشاره به اشتراکات فرهنگی 
و تاریخی بین ایران و ارمنســتان، افــزود: دورنمای همکاری های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی 
دو کشــور روشــن و رو به جلو خواهد بود. روانبخش در ادامه افزود: به دلیل عدم دسترســی 
ارمنســتان به دریا؛ با وجود مرز مشترک زمینی بین ارمنستان و ایران، بنادر جمهوری اسالمی 
ایران در جنوب خصوصا بندر چابهار ظرفیت مناســبی برای انجام تبادالت تجاری ارمنستان با 
ســایر کشورها از طریق چابهار خواهد بود.وی با بیان پروژه اتصال اقیانوس هند به دریای سیاه 
که این روزها مطرح هست اضافه کرد: قرار گرفتن ارمنستان در این مسیر ترانزیتی بین ایران و 
گرجستان به عنوان نقطه اتصال دهنده و پل ترانزیتی چابهار به بنادر شرق دریای سیاه خصوصا 
بندر  »پوتی« در گرجستان خواهد بود که کمک زیادی به انتقال سریع و ارزان محموله ترانزیتی 

از این مسیر در مقایسه با مسیر دریایی کانال سوئز  خواهد کرد.

 تولید فوالد در ایران ثمره احداث 
ذوب آهن اصفهان است

علیرضــا امیری مدیــر روابط عمومــی ذوب آهن اصفهان گفــت: تولید 
فــوالد در ایــران ثمره احــداث ذوب آهن اصفهان اســت، ایــن کارخانه 
عظیــم صنعتی به عنــوان یک آرمان ملــی با حضــور نیروهای مختلف 
از ســطح کشــور و تالش شــبانه روزی آن ها طی چهار ســال ســاخته 
 شــد کــه این دســتاورد بی نظیر بــه عنوان یــک رکورد ثبــت گردید. 
دســتاوردهای  جملــه  از  فوالدشــهر  شــهر  احــداث  افــزود:  وی 
دیگــر ذوب آهــن اصفهــان اســت کــه بــه عنــوان یک شــهر مدرن 
 ســاخته شــد و یک مســئولیت اجتماعــی بزرگ به شــمار مــی رود. 
مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: از زمان ساخت ذوب آهن 
تاکنون حدود ۱۴۰ 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 مســئول ادامــه داد: دوران دفــاع مقدس نیز بــرای ذوب آهن 
اصفهــان بــرگ زریــن دیگری محســوب می شــود زیرا ایــن کارخانه 
در کنــار حفظ خــط تولید، بــرای پشــتیبانی از جبهه هــای جنگ با 
اعــزام ۱۴ هــزار نفــر رزمنده و ارســال قطعــات و تجهیــزات نقش بی 
 بدیلــی را ایفا کرد که ســند افتخار آن تا همیشــه جاودانــه خواهد بود. 
علیرضا امیری بیان کرد: ذوب آهن اصفهان با بهره مندی از انواع گواهینامه 
های ملی و بین المللی مطابق با اســتانداردهای روز دنیا، انواع محصوالت 
فــوالدی مانند ریل، آرک معدن، انواع تیرآهن، میلگرد و... را تولید می کند 
 و در کنــار تامین نیاز بازار داخل، نیمــی از محصوالتش را صادر می کند. 
وی گفت: این شرکت در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی پساب شهرهای 
فوالدشهر، مینادشت و ۱۱ روستای شهرستان فالورجان و همچنین زرین 

شهر را خریداری کرده و در سیکل تولیدش مورد استفاده قرار می دهد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت داده پردازی آفتاب خاورمیانه 
)سهامی خاص(- در حال تصفیه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ساعت 12 روز ســه شنبه مورخ 1401/4/14 در نشانی 
تهران، بلوار مــرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلســتان، 
گلستان دوم، انتهای خیابان پژوهش، پالک 13  برگزار می گردد 

حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و اســتماع و بررســی گزارش مدیر تصفیه در خصوص 

عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1400/12/29
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان و عملکرد مالی مدیر 

تصفیه منتهی به 1400/12/29
3- تمدید مدیر تصفیه

4- ابقاء و یا انتخاب مدیر تصفیه
5- بررسی اعالم ختم تصفیه

6- سایر امور که درصالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 166475 و شناسه ملی 10102090158 

مدیر تصفیه-محمد رضازاده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

مؤسسه دارالفقه امام جعفر صادق )ع(

بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام یا نمایندگان قانونی آنان 
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مؤسسه که رأس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/4/14 
در نشانی: تهران، بلوار مرزداران، کنار گذر یادگار امام، انتهای 
خیابان گلســتان، کوچه پژوهش، پالک 13  برگزار می گردد 

حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و اســتماع و بررســی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

مؤسسه در خصوص عملکرد مالی سال 1400
2- تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 

1400/12/29
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤسسه

4- انتخاب بازرسان قانونی مؤسسه
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار مؤسسه 

6- سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 20994 و شناسه ملی 10103314981

هیأت مدیره
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ترمز صعود بورس کشیده شد
شاخص کل بورس امروز هم مانند روز گذشته در ساعات میانی معامالت گامی بلند برای صعود برداشته و 
تا یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد نیز افزایش یافته بود اما در ساعات پایانی از سرعت این صعود کاسته شد 
و این شاخص روی عدد یک میلیون و ۵۴۷ هزار واحد ایستاد.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز 
با هزار و ۲۸۶ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۵۴۷ هزار واحد رســید. شــاخص کل با معیار هم وزن 
هم  هزار و ۲۲۳ واحد افزایش یافت و رقم ۴۲۶ هزار و ۵۸۴ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۴۱۸ معامله 
به ارزش ۳۸ هزار و ۱۷ میلیارد ریال انجام شد. کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، ایران خودرو، سایپا و 
مبین انرژی خلیج فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل  پتروشیمی پردیس، ملی 
صنایع مس ایران، و مخابرات ایران نســبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

در آن ســوی بازار ســرمایه شاخص کل فرا بورس هم توانست ۲۷ واحد افزایش یابد و در رقم ۲۰ هزار و 
۹۸۶ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۲۶۶ هزار معامله به ارزش هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال انجام دادند. 
پلیمر آریاساسول، تولید نیروی برق دماوند؛ سرمایه گذاری صبا تامین و بانک دی نسبت به سایر نمادها 
بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل سنگ آهنگ گوهر زمین، پتروشیمی زاگرس، و گروه سرمایه گذاری 

میراث فرهنگی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرا بورس گذاشتند.

افزایش قیمت جهانی دالر مانع رشد طال شد
قیمت طال امروز دوشنبه کاهش یافت زیرا افزایش ارزش دالر بر تقاضای شمش تاثیر می گذاشت و انتظار می رود تعطیالت بازار ایاالت متحده 
منجر به کاهش معامالت در طول روز شــود.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال تا ســاعت ۷ و ۵۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۴.۶۰ درصد 
افزایش به ۱۸۴۴ دالر و ۴۰ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با ۰.۲۵ درصد افزایش به ۱۸۴۵ دالر و ۴۰ سنت رسید.شاخص دالر نزدیک 
به باالترین سطح خود در حدود دو دهه گذشته بود و باعث شد که شمش با قیمت دالر برای خریداران خارجی جذابیت کمتری داشته باشد.مت 
سیمپسون، تحلیلگر ارشد بازار سیتی ایندکس، گفت: »امروز در ایاالت متحده تعطیل رسمی است، به این معنی که نقدینگی و در نتیجه نوسانات 
احتماال کمتر خواهد بود، بنابراین حرکت جهت روی طال بدون کاتالیزور جدید دشوار می شود.« دفاتر دولت فدرال، فدرال رزرو و بازارهای سهام 
و اوراق قرضه در ایاالت متحده امروز دوشنبه برای تعطیالت ژوئن تعطیل خواهند بود.سهام آسیایی نتوانستند یک رالی کم سابقه را حفظ کنند 
زیرا قیمت های آتی وال استریت به دلیل نگرانی هایی که فدرال رزرو آمریکا در این هفته بر تعهد خود برای مبارزه با تورم با هر گونه افزایش نرخ 
مورد نیاز تاکید می کند و رشد اولیه خود را کاهش داد.طال از ۱۹ ماه می، بین ۱۸۰۵ تا ۱۸۸۰ دالر در محدوده متزلزلی قرار داشته است و این 
باعث می شود که بیشتر بازار معامله گران باشد تا بازار سرمایه گذار. معامله گران ترجیح می دهند نزول های باالی ۱۸۰۰ دالر را خریداری کنند و 
رالی های زیر ۱۸۸۰ دالر را بفروشند.بر اساس گزارش رویترز، قیمت طال هفته گذشته کاهش یافت زیرا دالر قوی تر و افزایش نرخ بهره توسط 
بانک های مرکزی بزرگ، جذابیت شــمش را که هیچ ســودی به همراه ندارد، کاهش داد. با این حال، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت 

پشتوانه طال در جهان، اعالم کرد که دارایی های آن ۱.۱ درصد افزایش یافت.

گزیده خبر

پیام رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت پنجاه 
و یكمین سالروز تأسیس

به نام حضرت دوست :  پنجاه و یک سال پیش در چنین روزی یکی از مستقل 
ترین، قانونمندترین و مترقی ترین نهادهای نظارتی کشــور شــکل گرفت.نهاد 
نظارتی بیمه مرکزی با هدف صیانت توامان از حقوق بیمه گران و بیمه گذاران 
تاســیس شد و اکنون که پنجاه و یکمین سال ماموریت دیده بانی صنعت بیمه 
را پشت سر می گذارد همچنان تازه نفس و باانگیزه به حرکت خود در چارچوب 
قوانیــن و مقررات ادامه می دهد.حمایت از ایده های نوین، هدایت صنعت بیمه 
روی ریل توســعه خدمــات و محصوالت و صیانت از اعتمــاد عمومی از جمله 
ماموریت های مهمی اســت که پس از این با جدیت بیشتری از سوی نهاد ناظر 
صنعت بیمه دنبال خواهد شــد.روند رو به رشــد و فضای پرنشاط صنعت بیمه 
در گرو تعامل تمامی ارکان این صنعت اســت و نهادناظر بیمه به ســهم خود 
می کوشد با خلق فضایی سرشار از امنیت و اطمینان برای همکاران به افزایش 
ضریب آرامش در جامعه نیز کمک کند.سالروز تاسیس بیمه مرکزی را به تمامی 
همکاران، اهالی صنعت بیمه و بیمه گذاران شــادباش می گویم و برای تمامی 

خادمان راستین نظام مقدس جمهوری اسالمی، بهروزی و توفیق آرزومندم.
مجید بهزادپور

 بانک ملی ایران، حامی تولیدات داخلی 
و رشد صنعت کشور

معاون امور شــعب و بازاریابی منطقه دو کشــور در بازدید از کارخانه یزد تایر 
بزرگترین تولیدکننده الســتیک کشور، با اشاره به منویات مقام معظم رهبری، 
تنها راه نجات کشــور را حمایت همه جانبه از صنایع دانش بنیان و توسعه آن 
بیان کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد نجف زاده در سفر یک 
روزه خود به اســتان یزد، ضمن بازدید از کارخانه یزد تایر، بر افزایش تعامالت 
فی ما بین این شرکت و بانک تاکید کرد و گفت: بانک ملی ایران به عنوان یک 
زنجیــره تامین در کنار تولیدکنندگان خواهد بود.وی همچنین ضمن بازدید از 
شــعبه ممتاز غدیر، چند شعبه دیگر بانک و مراکز صنعتی استان، با همکاران و 

مسئوالن اداره امور دیدار و گفت و گو کرد.

عضو هیات مدیره پست بانک ایران خبر داد؛ 
افزایش سقف انتقال وجه روزانه درون 

 بانكی به حساب اشخاص غیر
 به 100 میلیون تومان

به گزارش اداره کل روابط عمومی پســت بانک ایران، فرهاد بهمنی عضو هیات 
مدیره بانک با اعالم این خبر افزود: آســتانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از تمام 
حســاب های یک شــخص حقیقی یا حقوقی از طریق درگاه های غیر حضوری 
صرفنظر از تعداد، نوع تراکنش که بین بانکی یا درون بانکی باشد و درگاه انتقال 
غیــر حضوری، روزانه از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته 
است.بهمنی با اشاره به اینکه این افزایش با استناد به ماده هشت فصل چهارم از 
دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص، ابالغی بخشنامه شماره 
۲۴/۰۰ ب مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ انجام شــده است، گفت: بر طبق این بخشنامه 
ســقف تراکنش انتقال وجه روزانه به حساب اشخاصی که در پست بانک ایران 
حساب دارند ) درون بانکی( از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش 

یافته است.

مدیر ریسک و تعالی سازمانی بیمه تعاون مطرح کرد:
افزایش سرمایه موجب ارتقاء توانگری مالی 

خواهد شد
مدیر ریســک و تعالی سازمانی بیمه تعاون از مزیت های افزایش سرمایه که به 
نگهداری ریسک های بیشتر منجر می شود سخن می گوید.مریم سلماسی، مدیر 
ریسک و تعالی ســازمانی بیمه تعاون با اشاره به افزایش سرمایه شرکت تأکید 
کرد: این افزایش پیشــتر به صورت مستقیم در ظرفیت نگهداری شرکت تأثیر 
می گذاشت، اما از سال گذشته بر اساس آیین نامه ۵۵ بیمه مرکزی تأثیرگذاری 
غیرمســتقیم پیدا کرده است.وی تشــریح می کند که هر چقدر ظرفیت مالی 
شرکت در نگهداری ریسک بیشتر باشد به مراتب حاشیه سود شرکت نیز باالتر 
خواهد رفت.سلماســی اضافه می کند: افزایش سرمایه همچنین بر روی بهبود 
عدد توانگری مالی شرکت نیز تأثیرگذار است.مدیر ریسک و تعالی سازمانی بیمه 
تعاون در ادامه اظهار دارد: از دیگر موارد موثر در افزایش سرمایه شرکت نیز می 
توان به باز بودن دست شرکت برای نفوذ گسترده تر در بازار و نیز جذب مشتریان 

بزرگ تر و ارتقای برند شرکت اشاره داشت.

صعود بیت کوین کوتاه مدت است؟
بیت کوین در روز یکشــنبه بعد از ۱۲ روز سقوط، مسیر خود 
را بــه باالی ۲۰هزار دالر بازگرداند و بازار ارزهای دیجیتال را 
در یک چرخش ســریع پس از یک رشته افت رکوردشکنی، 
رهبری کرد.به گزارش ایســنا و به نقل از فایننس، بزرگترین 
ارز دیجیتال جهان روز یکشــنبه ۱۶ درصد صعود کرد و ضرر 
روز شنبه خود را جبران کرد. افت شدید روز شنبه این توکن 
را به ۱۷هزار و ۵۹۹ دالر رســانده بــود. ارزش اتریوم نیز که 
۸۸۱ دالر رســید، با ۲۶ درصد افزایش به ۱۱۴۰ دالر رسید.
تحلیلگران هشــدار دادند که رخداد روز یکشنبه ممکن است 
کوتاه مدت باشــد حتی با رشــد روز یکشــنبه، بیت کوین در 
ایــن ماه بیــش از ۳۰ درصد و حدود ۷۰ درصــد از باالترین 
رکورد خود در ماه نوامبر کاهش یافته است.بر اساس گزارش 
کوین گکو )CoinGecko( معامالت آخر این هفته ســنگین تر 
از حــد معمول بود و حجم بیت کوین در ۲۴ ســاعت تا ظهر 
یکشنبه به وقت نیویورک به ۴۰ میلیارد دالر نزدیک شد. این 
رقم در شــنبه و یکشنبه گذشته به ترتیب ۲۵.۶ میلیارد دالر 

و ۲۲.۵ میلیارد دالر بود.

صفر تا صد اختصاص سهام عدالت به جاماندگان
به نظر میرسد سرانجام پرونده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان 
به ســرفصل های نهایی خود نزدیک می شود و قرار است طبق 
محاسباتی سهام عدالت به برخی افرادی که تا کنون مشمول نبوده 
اند، تخصیص یابد.به گزارش ایســنا، با آزادسازی سهام عدالت در 
اردیبهشــت ســال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از 
وضعیت بازار ســرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن 
سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر 
مشمول ســهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده ای به 
گوش می رســید که چرا با وجود اینکه جزو دهک های کم درآمد 

جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند.

ماجرای 20 میلیون جامانده سهام عدالت چه بود؟
در هر حــال دولت دوازدهم درحالی به کار خــود پایان داد که 
اعالم شــد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان 
اینکه مشــمول جدیدی پذیرفته شــود وجود ندارد. با این حال 
برخی نماینده های مجلس همچنان قول تخصیص سهام عدالت 
به جاماندگان را میدادنــد و آمارهای مختلفی نیز از جاماندگان 
ارائه میشــد و در نهایت نیز زمزمه هــای یک جامعه آماری ۲۰ 
میلیون نفری نیز به گوش رسید.در این راستا اعالم شد که سال 
ها قبل که فرایند ثبت نام ســهام عدالت صورت گرفت، عده ای 
بودند که سهام عدالت برایشان صادر شده بود اما دستگاه مرتبطه 
دعوت نامه را به موقع به دســت این افراد نرساند. به گفته علی 
اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی 
ســهام عدالت، جمعیت افرادی که کارت دریافت کرده اند بین 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون نفر است و مجموع افرادی 
که کارت و دعــوت نامه دریافت کرده اند امــا مراحل قانونی را 
طی نکرده اند نیز نزدیک به دو میلیون نفر اســت. بنابراین تعداد 
افرادی که دعوت نامه به دستشــان رســیده است و افرادی که 
دعوت نامه برایشــان صادر شده اســت اما به دستشان نرسیده 
اســت چهار میلیون نفر اســت.حیدری همچنین درمورد گروه 
دوم جامانــدگان توضیح داده بود: گروه دوم افرادی هســتند که 
توســط وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی دولت قبل به عنوان 
شش دهک پایین درامدی جامعه شناخته شدند و سهام عدالت 
دریافت نکرده اند. در بین این افراد مشمولین نهادهای حمایتی 
شامل کمیته امداد و بهزیســتی، روستانشینان، کارگران شاغل 
در کارخانه ها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی، کارگران 
فصلی و ساختمانی و... قرار دارند. تعداد گروه دوم نزدیک به ۱۶ 
میلیون نفر اســت. بنابراین با توجه بــه اینکه ۱۶ میلیون نفر به 
اذعان دستگاه های دولتی جزو شش دهک پایینی جامعه بودند 
اما سهام عدالت دریافت نکردند و چهار میلیون نفر هم در مراحل 
شناســایی قرار داشتند اما سهام عدالت دریافت نکردند، مجموع 
جاماندگان سهام عدالت بلکه مستحق دریافت این سهام هستند 

۲۰ میلیون نفر می شود.

راهکار مجلس برای تعیین تکلیف جاماندگان
در نهایت نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱، در مصوبــه ای راهــکاری بــرای تعیین تکلیف 
جاماندگان سهام عدالت در سال ۱۴۰۱ مشخص کردند.  طبق 
مصوبه مجلس، دولت موظف شــد از محل باقی مانده ســهام 
متعلــق به دولت یا شــرکت های دولتی در بنــگاه های قابل 
واگــذاری در هر بــازار موضوع گروه هــای )۱( و )۲( ماده )۲( 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون 
اساســی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و 
اصالحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت 
به مددجویان جامانده تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از 
سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.  پس از آن محمدرضا 
پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد که 
برآورد این اســت حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور سهام عدالت 
ندارند که در کمیســیون اقتصادی طرح را تصویب کردیم بنده 
به رییس جمهور نامــه دادم و توافقات اولیه انجام و در بودجه 
امسال تصویب شد و دولت کلیات آن را پذیرفته و براین اساس 
کسانی که مشمول باشند، در سال جاری سهام عدالت دریافت 
می کنند.بــا این حال دولت تا مدت ها نظر قطعی در این مورد 
نمیداد و حتی حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی 
چند مرتبه اعالم کرد که هنوز درمورد ثبت نام جاماندگان سهام 

عدالت هیچ چیز قطعی نشده است.

تخصیص سهام عدالت به انتها نزدیک می شود
با این حال به نظر میرسد مجلس عزم خود را برای تعیین تکلیف 
جاماندگان جزم کرده اســت. بر این اســاس حسین قربانزاده در 
آخرین مصاحبه خود به ایسنا اعالم کرد که  در آخرین جلسه ای 
که هفته گذشــته با رئیس سازمان بهزیستی، معاون وزیر رفاه و 
مسئوالن کمیته امداد برگزار شد تعداد جاماندگان تحت پوشش 
این دو نهاد مشخص شــدند. بر این اساس این افراد در مجموع 
حدود ســه میلیون و ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ نفر هســتند که حدود 
دو میلیون و ۲۵ هزار نفر تحت پوشــش بهزیستی و حدود یک 
میلیون و ۳۰۰ نفر تحت پوشــش کمیته امداد هســتند.رئیس 
ســازمان خصوصی ســازی درمورد پرتفوی افرادی که به عنوان 
مشمول شــناخته شده اند نیز گفت: تا دو هفته اینده پرتفو این 
افراد مشــخص می شود. درواقع کیفیت پرتفو، نوع سهام، میزان 
ســهام هر فرد و روش انتقال مشخص شــده و در تیرماه اطالع 
رســانی کامل می شــود. تفاوتی که پرتفوی این افراد با پرتفوی 
مشموالنی که سال ۱۳۸۴ انتخاب شدند در این است که درحال 
حاضر سهام دولت بســیار محدود شده و ابتکار عملی که در ان 
زمان وجود داشــته وجــود ندارد. از طرف دیگــر دولت تکالیف 
دیگــری در بند الف تبصره دو یا بند ی که رد دیون اســت و... 
دارد و تابلوی بورســی سهام دولت کفاف این تکالیف را نمیدهد. 
باید اولویت سنجی صورت بگیرد که درحال انجام است.قربانزاده 
با تاکید بر اینکه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی الزم 
نیست برای ثبت نام به جایی مراجعه کنند، توضیح داد: افراد باید 
توجه داشته باشند که اصال ثبت نامی وجود ندارد زیرا هویت افراد 
مشــخص و در بانک اطالعات موجود است. این افراد نباید حتی 

یک ریال پرداخت کنند. اگر پیامکی ارســال می شود که لینک 
ثبت نام دارد قطعا کاله برداری اســت و ربطی به دولت و وزارت 

اقتصاد و سازنمان خصوصی سازی ندارد.

ادامه روند شناسایی جاماندگان
وی در ادامه درمورد ســایر افراد واجد شرایط نیز گفت: درمورد 
تعیین سایر افراد واجد شرایط نیز جلسات مجزا درحال برگزاری 
است. مطابق تبصره ۳ ماده ۳۴ اجرای سیاست های اصل ۴۴ باید 
با همکاری وزارت رفاه و طبق سازو کاری که پایگاه رفاهی ایرانیان 
دارد، افراد واجد شرایط  بر اساس دهک بندی شناسایی شوند. بر 
این اســاس مرحله بعد دو دهک ابتدایی هستند که باید تا پایان 
سال سهام عدالت به ان ها تخصیص پیدا کند. این موضوع نیاز به 
جلسات بیشتری دارد که ممکن است تا چند ماه اینده زمان ببرد.

مددجویان بهزیستی توجه کنند
سید مرتضی حسینی، معاون توســعه مدیریت و منابع سازمان 
بهزیستی کشــور درخصوص جاماندگان سهام عدالت که تحت 
پوشــش این سازمان قرار دارند، بیان کرد: همه مددجویان تحت 
پوشش سازمان بهزیستی دارای ســهام عدالت خواهند شد، اما 
قرار نیســت به هیچ عنوان به جایی مراجعه کنند، زیرا سازمان 
بهزیســتی اســامی افراد را با اطالعات دقیق در اختیار سازمان 
خصوصی سازی قرار داده است.وی با بیان اینکه ۶ میلیون و ۹۲۸ 
هزار مددجو تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارد، افزود: این 
درحالیست که حدود ۷۰ درصد از این افراد )چهار میلیون و ۸۰۶ 
هزار نفر( در حال حاضر ســهام عدالت دارند و حدود ۲ میلیون و 
۲۵ هزار نفر، جز جاماندگان ســهام عدالت هستند یا قبال تحت 
پوشــش سازمان بهزیســتی نبوده اند که باتوجه به پیگیری های 
انجام شده همه این افراد سهام عدالت دریافت خواهند کرد.معاون 
توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: قرار 
نیســت جاماندگان سهام عدالت به هیچ عنوان به جایی مراجعه 
کنند، زیرا سازمان بهزیستی اسامی افراد را با اطالعات دقیق در 
اختیار سازمان خصوصی سازی قرار داده و به محض اینکه سازمان 
خصوصی سازی کارهای قانونی و اداری آن را انجام دهد مستقیما 

برای افراد جامانده سهام عدالت برقرار می شود.

چه باید کرد؟
بنابراین هیچ فردی که تا کنون سهام عدالت دریافت نکرده الزم 
نیســت برای ثبت نام به جایی مراجعه کند. فرایند شناســایی 
جاماندگان ادامه دارد و توســط دولت در ادامه انجام خواهد شد. 
همچنین فعال پرتفویی که قرار اســت بــرای جاماندگان در نظر 
گرفته شــود مشخص نیست اما قطعا با پرتفوی فعلی مشموالن 

فرق دارد.

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: شهرداری ها مطالبات متعددی از دولت دارند که در نشست امروز مقرر شد با هماهنگی سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و محوریت کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی موضوعات پیگیری 
شــود.به گزارش ایِبنا، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در تشریح نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی و 
مجمع شــهرداران کالن شهرها که در مجلس برگزار شــد، گفت: دستورکار نشست امروز با حضور شهردار تهران، شهرداران 
کالن شهرها در زمینه تامین مالی شهرداری ها بود، یکی از بانک هایی که در خصوص تامین مالی شهرداری ها کمک می کند 
بانک شهر است.وی با تاکید بر اینکه شهرداری ها مطالبات متعددی از دولت دارند که در نشست امروز مقرر شد با هماهنگی 

سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و محوریت کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی موضوعات پیگیری شــود، عنوان کرد: مطالبات شهرداری ها از 
دولت باید به نحوی تادیه شــود که بتوانند بدهی ها را با بانک شهر تسویه کنند.رئیس 
کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مباحث مطرح شده در نشست امروز در 
خصوص امالک و اموالی بود که شــهرداری ها می توانند در اختیار بانک شهر قرار دهند 
تــا این بانک آنها را در بازار به منظور تامین مالی عرضه کند، افزود: در این خصوص نیز 
مقرر شــد تعامل شهرداری ها با بانک شهر برای نقد شدن دارایی ها صورت بگیرد.صالح 
آبادی با بیان اینکه در زمینه افزایش سرمایه بانک شهر نیز شهرداری ها متعهد شدند ۳ 

هزار میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه به بانک شهر پرداخت کنند، گفت: برخی ضوابط و مقررات نیز وجود دارد که باید در 
شورای پول و اعتبار در جهت تسهیل فعالیت شهرداری ها در نظام بانکی کشور مطرح شود.

رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛

پیگیری مطالبات شهرداری ها از دولت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه

شركت توسعه خدمات فرودگاهی
 )سهامی خاص(

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت 
به  عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كه 
رأس ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1401/4/14 در نشاني تهران، 
بلوار مرزداران، كنار گذر يادگار امام، خيابان گلســتان، گلســتان 
2، انتهای كوچه پژوهــش، پالک 13 برگزار مي گردد حضور بهم 

رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و اســتماع و بررســی گزارش عملکرد مدير تصفيه در 

خصوص عملکرد دوره تصفيه منتهی به 1400/12/29
2- تصويب ترازنامه و حســاب ســود و زيان عملکرد مالی مدير 

تصفيه منتهی 1400/12/29
3- تمديد مدت تصفيه 

4- ابقاء و يا انتخاب مدير تصفيه
5- بررسی اعالم ختم تصفيه

6- ساير امور كه در صالحيت مجمع عمومی عادی ساليانه است

به شماره ثبت 83133 و شناسه ملی 10101277473

مدیر تصفیه-محمد رضازاده
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گزیده خبر
مدودف: 

اتحادیه اروپا احتماال تا زمان عضویت اوکراین 
از هم می پاشد

دیمیتری مــدودف گفت، عضویت اوکراین در اتحادیه 
اروپــا آنقدر طــول خواهد کشــید که شــاید دیگر 
اتحادیه ای وجود نداشته باشد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از پایــگاه خبری ریپابلیک ورلد، در میان درخواســت 
عضویت اوکرایــن در اتحادیه اروپا، دیمیتری مدودف، 

رئیس جمهوری و نخســت وزیر سابق روســیه گفت باور دارد که محقق شدن 
این خواســته کی یف بیش از ۵۰ سال طول خواهد کشید.او پیش بینی کرد که 
اوکراین تا دهه پنجاه قرن ۲۱ )یعنی بین سال های ۲۰۵۰ تا ۲۰۵۹( به عضویت 
اتحادیه اروپا دســت یابد، اما شــاید تا آن زمان دیگر این اتحادیه وجود نداشته 
باشد.ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین تنها چهار روز پس از حمله 
روسیه، درخواست کشــورش برای عضویت در اتحادیه اروپا را اعالم کرد و این 
اظهارات مدودف چند روز پس از آن مطرح شــد که کمیســیون اروپا با اعطای 
عنوان »نامزد عضویت« به اوکراین موافقت کرد. او عضویت اوکراین در اتحادیه 
اروپا را به پی ریزی کمونیســم در اتحاد جماهیر شوروی تشبیه کرد.مدودف در 
کانال تلگرامی خود نوشــت: ما فرزندان دهه ۱۹۷۰ همه منتظر آغاز کمونیسم 
بودیم. حیف که این اتفاق نیافتاد. اتحاد جماهیر شــوروی فروپاشــید و حزب 
کمونیست جماهیر شــوروی منحل شد. وعده پیدایش شادی جهانی در اتحاد 
جماهیر شــوروی مرا به یاد افسون های کمیسیون اروپا درباره نامزدی عضویت 
اوکراین می اندازد.او همچنین به عضویت ترکیه اشاره کرد. آنکارا در سال ۱۹۸۷ 
خواستار عضویت در اتحادیه اروپا شد که آن زمان به نام »جامعه اقتصادی اروپا« 

شناخته می شد.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی این هفته به ترکیه می رود
دفتر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعالم کرد که یائیر الپید چند ماه پس از بهبود روابط تل آویو-آنکارا، این هفته به 
ترکیه سفر می کند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز عربی، دفتر یائیر الپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
در بیانیه ای اعالم کرد که چند ماه پس از بهبود روابط تل آویو-آنکارا، الپید این هفته قصد دارد به ترکیه سفر کند.طبق 
این بیانیه، الپید پنج شنبه با مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه که ماه گذشته میالدی برای »تقویت همکاری های 
اقتصادی تل آویو-آنکارا« به اراضی اشــغالی ســفر کرده بود، دیدار خواهد کرد.پیش از این رژیم صهیونیستی به دلیل 
نگرانی از اقدامات ایران در راســتای گرفتن انتقام خون شهید سلیمانی از این رژیم، به شهروندان خود درباره سفر به 

ترکیه هشدار داده بود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه گفت که درخواست 
دانمارک برای استفاده از این اتحادیه جهت افزایش فرصت های دفاعی 

خود پذیرفته شــده و این کشور اکنون عضو سیاست دفاعی این بلوک 
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، »جوزف بورل« 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا پیش از نشست وزاری خارجه 
این اتحادیه در لوکزامبورگ، اعالم کرد که دانمارک به سیاست دفاعی و 
امنیتی مشترک اتحادیه اروپا پیوسته است.بورل در این باره گفت: امروز 
یک خبر خوب داریم. شورای اتحادیه اروپا امروز قبل از هر چیز، از این 
واقعیت استقبال خواهد کرد که دانمارک در سیاست دفاعی اروپا به ما 
ملحق شــده است. ما سندی از وزیر خارجه دانمارک دریافت خواهیم 
کرد که نشــان می دهد دانمارکی ها می خواهند از اتحادیه اروپا برای 

افزایش فرصت های دفاعی خود استفاده کنند.پیشتر و در همین رابطه، 
منابع خبری اعالم کرده بودند که نتایج نهایی پس از همه پرســی روز 
۱ ژوئن )۱۱ خرداد( در دانمارک نشــان داد که این کشور به سیاست 
دفاعی اتحادیه اروپا خواهد پیوســت. این مسئله نشان دهنده آخرین 
تغییر در سیاست دفاعی کپنهاگ برای تحکیم روابط دفاعی در پاسخ 
به عملیات نظامی روسیه در اوکراین است.»مته فردریکسن«، نخست 
وزیر دانمارک، در همین رابطه و پس از شمارش آرا گفت: ما سیگنالی 
به متحدان خود در ناتو، در اروپا و پیامی روشــن را به والدیمیر پوتین 

رئیس جمهور روسیه فرستادیم.

پس از پیروزی در انتخابات؛

مکرون پارلمان فرانسه را از دست داد
نتایج اولیه دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه حکایت از شکست تاریخی امانوئل مکرون در کسب اکثریت مطلق پارلمان دارد.به گزارش 
ایســنا، نتایج اولیه دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می دهد که ائتالف »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه نتوانسته است 
اکثریت مطلق را در پارلمان به دست بیاورد.طبق نظرسنجی پای صندوق های رأی، ائتالف  راست میانه ماکرونه اکثریت مطلق پارلمان 
ملی فرانســه را از دســت داده است.در همین حال، روزنامه لوموند فرانسه هم گزارش داد که حزب ماکرون اکثریت مطلق در انتخابات 
پارلمانی فرانسه را به دست نیاورده است.با پایان مرحله دوم انتخابات پارلمانی فرانسه، ائتالف احزاب حامی امانوئل مکرون اکثریت مطلق 
کرسی های این پارلمان را از دست داد و حزب راست افراطی مارین لوپن و ائتالف احزاب چپ به رهبری ژان لوک مالنشون، کرسی های 
بیشتری را نسبت به قبل به دست آوردند.خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی دولت فرانسه نوشت که ائتالف ماکرون با احزاب میانه  رو 
برای دستیابی به اکثریت پارلمانی ادامه خواهد داشت.در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه که روز یکشنبه برگزار شد، مشارکت مردمی 
تا ساعت ۵ بعد از ظهر ۳۸.۱۱ درصد بود، در حالی که در دور اول در این زمان ۳۹.۴۲ درصد بود که این نشان از کاهش میزان مشارکت 
مردمی دارد.به رغم اکثریت قدرتمند حزب راســت میانه امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه با رقابت سفت و سخت از جانب ائتالفی 
موسوم به »اتحادیه مردمی جدید زیست محیطی و اجتماعی« )NUPES(، گروهی متشکل از چهار حزب اپوزیسیون که علیه ماکرون 
متحد شده اند، مواجه شد.این ائتالف متشکل از احزاب سوسیالیست ، کمونیست ، سبزها و فرانسه تسلیم ناپذیر است. مجمع ملی متشکل 
از ۵۷۷ کرسی است. در چارچوب این ائتالف، چهار حزب با حمایت از صرفا یک کاندیدا برای هر کرسی موافقت کردند؛ ۱۰۰ نامزد از 
سبزها، ۷۰ نامزد از سوسیالیست ها، ۵۰ نامزد از کمونیست ها و ۳۶۰ نامزد از حزب فرانسه تسلیم ناپذیر.ژان-لوک مالنشن رهبر حزب 
چپ گرای افراطی گفت: ما موفق شــدیم مکرون را شکســت دهیم.مارین لوپن نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه را سونامی توصیف کرد 
و گفت که با توجه به نتایج احتمالی انتخابات امروز، ماکرون نیازمند ائتالف با احزاب بیشــتری خواهد بود تا بتواند اکثریت پارلمان را 
بدســت بیاورد.حزب »ژان-لوک مالنشــن« که از مارسی نماینده شده امید دارد که وی به عنوان نخست وزیر بعدی انتخاب شود، و به 
گفته برخی کارشناسان، این احتمال وجود دارد که ماکرون این چپگرا را وارد دولتش کند.مالنشن در انتخابات ریاست جمهوری آوریل 
که در نهایت به پیروزی دوباره ماکرون انجامید، با کسب حدود ۲۲ درصد رای در جایگاه سوم و پس از مارین لوپن راستگرا قرار گرفت.

تهران - ایرنا - »گوستاوو پترو« نماینده ائتالف »پیمان تاریخی« و شهردار سابق بوگوتا با کسب اکثریت آرا در دور دوم انتخابات کلمبیا، به عنوان 
نخستین رئیس جمهوری چپگرای تاریخ این کشور، سکان ریاست دولت برای ۴ سال آینده را به دست می گیرد.به گزارش روز دوشنبه ایرنا به 
نقل از خبرگزاری افه، بر اســاس شــمارش ۹۸.۸۶ درصد آرا، گوستاوو پترو با کسب ۱۱ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۶۷۱ رای، معادل ۵۰.۴۹ درصد، 
پیروز انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا خواهد بود.  به این ترتیب »رودولفو ارناندز« پوپولیست با گرایش راست میانه از »اتحادیه رهبران مبارزه 
با فســاد« با کســب ۱۰ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۷۸۱ رای )۴۷.۲۵ درصد آرا( در این رقابت تنگاتنگ انتخاباتی از پترو شکســت خورد.  برتری پترو نسبت به ارناندز ۷۱۶ هزار و ۸۹۰ 
رای، معادل ۳.۲۴ درصد اســت. رقمی که بیشــتر از پیش بینی ها و نظرسنجی های پیش از انتخابات  است. پترو، اقتصاددان ۶۲ ساله، از ۷ اوت )۱۶ مرداد(، جانشین »ایوان دوکه« 
رئیس جمهوری کلمبیا شده و در دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۶ ریاست دولت این کشور آمریکای التین را بر عهده می گیرد.  رئیس جمهوری منتخب کلمبیا در نخستین سخنرانی خود پس 
از پیروزی در انتخابات اطمینان داد که امروز کشورش تغییر کرده است و همچنین یک »توافق ملی بزرگ« را به منظور جلوگیری از عمیق تر شدن شکاف ها پیشنهاد کرد.  پترو با 
بیان اینکه امروز یک تحول واقعی در راه است، گفت: ما هستی و زندگی خود را برای آن، متعهد می شویم. ما به رای دهندگان و فریاد آن ها خیانت نمی کنیم، آنچه آن ها دقیقا بر سر 
تاریخ فریاد زده اند، این است که امروز کلمبیا تغییر می کند.ارناندز نیز با پذیرش شکست خود در انتخابات اعالم کرد: من صمیمانه امیدوارم که تصمیم گرفته شده برای همه مفید 

باشد. آرزو می کنم گوستاوو پترو بداند که چگونه کشور را رهبری کند.

سارا دوترته، دختر رودریگو دوترته، رئیس جمهوری پوپولیست در حال کناره گیری فیلیپین، در پی کسب پیروزی 
قاطع در انتخابات و به رغم ســوابق حقوق بشــری که پدرش در دوره ریاست جمهوری خود از بابت کشتار هزاران 
مظنون مرتبط با جرایم مواد مخدری به جا گذاشت، در مقام معاون رئیس جمهوری جدید فیلیپین سوگند یاد کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این مراسم تحلیف در شهر داوائو، زادگاه خانواده دوترته و جایی که سارا دوترته به عنوان شهردار 
خدمت کرده و دو هفته پیش از شروع به کار رسمی وی در سمت جدیدش برگزار شده است.قرار است فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور منتخب 
فعلی فیلیپین و پیروز انتخابات، در تاریخ ۳۰ ژوئن در شهر مانیل مراسم تحلیفش را به جا آورد.سارا دوترته در حالی که لباس سنتی سبز رنگ به تن 
داشت، پس از ادای سوگند در مقابل یک قاضی دادگاه عالی فیلیپین در حین قرار دادن دستش روی انجیلی که توسط مادرش نگه داشته شده بود، 
در سخنرانی خود گفت: »من بهترین یا باهوش ترین فرد فیلیپین و جهان نیستم، اما هیچکس نمی تواند بر سرسختی دل من به عنوان یک فیلیپینی 
غلبه کند.«دوترته با اشاره به آرایی که به دست آورد و در ضمن تشویق هزاران نفر از طرفدارانش، گفت: »صدای ۳۲.۲ میلیون فیلیپینی بلند و واضح 

و پیامشان خدمت به سرزمین مادری بود.«

برای نخستین بار در تاریخ کلمبیا:

دختر دوترته در مقام معاون رئیس جمهوری  یک چپگرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد
فیلیپین سوگند یاد کرد

دانمارک به سیاست 
دفاعی اتحادیه اروپا 
پیوست
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دکتر مریم ضیایی موسس شــرکت »iSono Health« و از محققان 
ایرانی موفقی است که توانسته یک دستگاه پوشیدنی بسیار کاربردی 
و مفید که در غربالگری پســتان عملکرد بسیار خوبی دارد، توسعه 
دهد.به گزارش ایســنا، »iSono Health«یک شرکت پزشکی مستقر 
در سانفرانسیســکو است و مریم ضیایی مدیرعامل آن  است. اخیرا 
ضیایی و افراد دیگر این شرکت پزشکی موفق به توسعه یک سیستم 
به نام »آتوســا«)ATUSA( شده اند. ATUSA یک سیستم سه بعدی 
پوشیدنی برای اسکن فراصوت پســتان است. این دستگاه بر روی 
سینه قرار داده می شــود و برای آنکه اسکن های ثابت و با کیفیتی 
از پســتان فرد ثبت کند به تجربه یا اپراتور ماهری متکی نیســت.

از آنجایی که این اســکن به صورت خودکار انجام می شود، می تواند 
توسط افرادی غیر از اپراتورهای سونوگرافی مانند دستیاران پزشک 
نیز اســتفاده شود. این سیســتم همچنین از هوش مصنوعی برای 
 )treatment decisions(کمک به تفسیر اســکن و تصمیمات درمانی
اســتفاده می کند.این سیستم قابل حمل را می توان در بالین بیمار 
اســتفاده کرد و این به آن معنا است که ممکن است برای استفاده 
در نقاط دورافتاده یا کم منابع جهان نیز مناســب باشد. از آنجایی 
که سرطان پستان علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان 
در سراسر جهان اســت، ارتقای دسترسی زنان به فناوری اسکن با 
کیفیت باال برای کمک به کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان پستان 
امری مهم و حیاتی اســت.این شرکت اخیرا اعالم کرد که سیستم 

ATUSA مجوز سازمان غذا و داروی آمریکا را دریافت کرده است. 

پژوهشــگران »دانشگاه هیوستون« در بررســی جدیدی نشان داده اند 
که شــاید درمان با کمک آران ای پیام رســان که به طور گســترده در 
واکســن های کووید-۱۹ استفاده می شــود، بتواند به ترمیم قلب پس 
از حملــه قلبی کمک کند.به گزارش ایســنا و به نقــل از نیو اطلس، 
پژوهشــگران »دانشــگاه هیوســتون«)University of Houston(، روش 
جدیــدی را معرفی کرده اند کــه می تواند به ســلول های قلب کمک 
کند تا پس از حمله قلبی احیا شــوند. این روش از آران ای پیام رســان 
استفاده می کند تا سلول ها را به حالتی شبیه به سلول بنیادی بازگرداند. 
آزمایش های انجام شده روی موش ها نشان داده اند که عملکرد قلب یک 
ماه پس از حمله قلبی، بهبود چشــمگیری را با کمک این روش داشته 
است.ســلول های قلب برخالف بیشتر بافت های بدن، توانایی محدودی 
برای بازسازی پس از آسیب دارند. به همین دلیل است که حمالت قلبی 
تا این اندازه کشنده هســتند. پس از حمله قلبی، بافت اسکار تشکیل 
می شــود که می تواند حمالت بیشــتر و در نهایت نارسایی قلبی را به 
همراه داشته باشد.در ســال های اخیر، دانشمندان به بررسی چگونگی 
ترمیم قلب های آسیب دیده با بازسازی سلول ها پرداخته اند و با استفاده 
از ســلول های بنیادی جفت، برنامه ریزی مجدد سلول ها یا استفاده از 
پیام رسان های سلول های بنیادی برای وادار کردن قلب به ترمیم خود، 
موفقیت هایی را به دست آورده اند. برخی دیگر از دانشمندان، گروهی از 
فاکتورهای رونویسی را شناسایی کرده اند که می توانند سلول های قلب 
را به آغاز دوباره تکثیر شدن ترغیب کنند.پژوهشگران دانشگاه هیوستون 
در بررســی جدید خود، دو فاکتور رونویســی جهش یافته دیگر به نام 

»Stemin« و »YAP5SA« را شناسایی کرده اند.

اختراع محقق ایرانی، ناجی جان 
زنان در جهان

ترمیم قلب پس از حمله قلبی با 
کمک عامل درمانی کووید-19

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آبشار »ازنادر« لرستان

رانندگی با مورگان سوپر 3، تجربه ای ناب در عصر الکتریکی
مورگان در توســعهٔ نســل جدید یکی از مشــهورترین محصوالت خود، از رویهٔ کنونی صنعت خودروی جهانی پیروی نکرده است زیرا 
درحالی که خودروسازان بزرگ رفته رفته پیشرانه های خود را کوچک تر یا الکتریکی می کنند، این شرکت کوچک بریتانیایی راه دیگری را 
در پیش گرفته است. نسل قبلی سه چرخهٔ مورگان از یک پیشرانهٔ دو سیلندر هوا خنک استفاده می کرد اما نسل جدید به پیشرانهٔ سه 
سیلندر پیشرفته تر آب خنک مجهز شده است.چالش اصلی اما در مورد مورگان سوپر ۳، طبقه بندی کردن آن است. این را نمی توان یک 
خودرو دانست زیرا هنوز هم فاقد چرخ چهارم است که ویژگی ضروری یک وسیله نقلیه برای خودرو محسوب شدن به حساب می آید. 
از سوی دیگر، این موتورسیکلت هم نیست چون نه تنها فرمان و پدال هایش به موتورسیکلت ها شباهتی ندارند بلکه از یک چرخ اضافه 
هم برخوردار اســت. درنتیجه، این مورگان قانون گذاران جهان را دچار اختالف کرده است و به همین دلیل، چراغ های سوپر ۳ در اروپا 
مثل یک خودرو در بیرون نصب می شــوند اما در ایاالت متحده، چراغ ها باید داخل جلوپنجره نصب شــوند تا شبیه موتورسیکلت باشد! 
درهرحال، ما این مورگان را یک خودرو می نامیم.هرچند سوپر ۳ خودروی کاماًل جدیدی است اما اصول اولیهٔ آن همچنان بسیار ابتدایی 

بوده و فاقد در، سقف و شیشهٔ جلو است.

لجبازی سران بارسلونا با ژاوی
سران باشگاه بارسلونا با وجود تاکید سرمربی تیم به ارائه پیشنهاد جدید به دمبله همچنان بر پیشنهاد قبلی خود به این بازیکن 
فرانسوی پافشاری می کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، عثمان دمبله یکی از بازیکنان مورد عالقه ژاوی در بارسلونا است.

این مهاجم فرانسوی بعد از آمدن ژاوی به کلی متحول شد و بهترین فصل حضورش در آبی اناری ها را تجربه کرد.قرارداد عثمان 
دمبله با آبی اناری ها به پایان رســیده اســت و او بازیکن آزاد است. ژاوی از سران بارسلونا خواسته است که پیشنهاد جدیدی به 
این بازیکن ارائه دهند و دســتمزد او را باالتر برند اما طبق اعالم مارکا ســران بارسلونا در این زمینه با ژاوی موافق نیستند.مارکا 
نوشــت: دمبله یکی از بازیکنان مورد عالقه ژاوی اســت. سرمربی بارسلونا از سران باشــگاه خواسته است که برای راضی کردن 
دمبله به ماندن پیشنهاد جدیدی به او ارائه دهند اما آنها در این زمینه لجبازی می کنند و همچنان بر پیشنهاد قبلی خود که 
با مخالفت دمبله همراه شــد پافشــاری می کنند.عثمان دمبله در سال 20۱7 بعد از درخشش در دورتموند با رقمی سنگین به 
بارسلونا پیوست تا جایگزین نیمار در این تیم شود اما او به استثنای فصل قبل نمایشی ناامید کننده داشت و یا مصدوم بود و یا 

اسیر حاشیه سازی شد.

هک رساند هب من شیفتٔه مسکین حال؟
خبری زان صنم مارهخ مشکین خال

ره سحر زلف چو شامش، هک دلم رد کف اوست
رد کف باد شمالست، خنک باد شمال!

نیست میلی هب من آن را هک ز میل رخ اوست
میل رد میل ز خون دل من ماالمال

دل آشفته بجای کس دیگر بستم
هک هن اندیشٔه رقبست و هن امید زوال

شوق بوسیدن دستش ارگم پیش ربد
هب غلط اپی بیرون می نهم از صف نعال

پیش ازین دیده هب امید وصالی میخفت

باز چندیست هک رد خواب رنفتم ز خیال

پیشنهاد

چهره روز

کتاب بی قراری
کتاب بی قراری موضوعات مختلفی را شامل می شود اما 
می توان گفت موضوع اصلی آن داســتان عشق حسین، 
مســلمانی ترک، بــه ملک ناز – یک پناهجــوی ایزدی 
سوری – است که داستان این عشق را، ابراهیم، دوست 
روزنامه نگار حسین برای خواننده روایت می کند. از جمله 
دیگر موضوعاتی که کتاب بی قــراری به آن می پردازد 
می توان به جنگ، عشــق، باور و یقین اشــاره دارد. این 
کتاب همچنین به حوادث خاورمیانه در چند سال اخیر و 
ظهور گروه های قشری و تکفیری و پیامدهای مصیبت بار 
آن می پردازد. در واقع می تــوان گفت دو روایت در این 
کتاب همزمان با هم پیش می روند؛ اولی ماجرای حسین 
و ملک ناز و روایت دوم، شــرح درونیات ابراهیم اســت. 
بخش هایی از کتاب که در مورد حســین، ملک ناز، خانواده حســین و زنان ایزدی و پناهجویان سوری 
بود؛ واقعا تکان دهنده و هولناک بود. روایت ظلم ها و دردهایی که در خاورمیانه اتفاق می افتند. اما وقتی 
نوبت به روایت ابراهیم می رســد، ناگهان داســتان افت می کند و نویسنده شروع می کند به موعظه در 
مورد شرقیان غرب زده و مسائلی از این قبیل.همان طور که اشاره شد راوی اصلی این رمان، شخصی به 
نام ابراهیم است که در استانبول زندگی می کند. او به واسطه ی شغل خبرنگاری به طور اتفاقی متوجه 
کشــته شدن دوست دوران کودکی اش حسین، در شهر محل تولدش می شود و برای مراسم تدفین او 
بعد از مدت ها به زادگاهش یعنی شهر ماردین بازمی گردد.ابراهیم که برای فرار از محدودیت ها، شهرش 
را ترک و به استانبول کوچ کرده است، در مواجهه با مرگ دوست و شرایط کنونی شهر، خود را با شکاف 
هویتی عمیقی بین اکنون و گذشته اش مواجهه می شود. در آن شهر قدیمی، به دنبال سرنوشت حسین 

که با عشق و زخم آمیخته شده به نام ملک ناز دختر ایزدی می رسد و داستان بی قراری آغاز می شود.

عباس یمینی شریف
عباس یمینی شریف )۱2۹۸–۱۳۶۸( آموزگار، مدیر 
مدرســه و نویســنده ایرانی ادبیات کودکان بود. او 
دانش آموخته مدرســه دارالفنون و موسس مدرسه 
روش نو هست که به دبیرستان دخترانه نور تغییر نام 
پیدا کرده است. عباس یمینی شریف در اول خرداد 
ســال ۱2۹۸ ش در محله پامنار تهران به دنیا آمد. 
دوران کودکی و نوجوانی او در محله یادشــده فوق 
گذشت. در ســال ۱۳۱7 در دانشسرای مقدماتی به 
تحصیل پرداخت. در سال ۱۳2۱ اولین شعرش برای 
کودکان در مجله »نونهاالن« منتشــر شد. در سال 
۱۳2۳ با ابراهیم بنی احمد مجلــهٔ بازی کودکان را 
منتشر کرد. در ســال ۱۳2۴ اشعار او در کتاب های 
درســی دوره ابتدایی ایران وارد شد. در ســال ۱۳2۸ به مدیریت مجالت دانش آموز و سازمان 
جوانان شــیر و خورشید سرخ منصوب گردید.در سال ۱۳۳2 یمینی شریف با بورس دولتی به 
آمریکا اعزام شــد و یک سال در دانشگاه کلمبیا به تحصیل دوره تخصصی در آموزش کودکان 
پرداخت و درجه فوق لیسانس دریافت کرد.در سال ۱۳۳۴ دبستان روش نو را با همسرش توران 
مقومی پایه گذاشــت که بعدها با گسترش فعالیت به مجموعهٔ آموزشی از کودکستان تا پایان 
دوره راهنمایی تبدیل شد. آنان تا سال ۱۳5۸ آن مؤسسه را اداره کردند.در دی ماه سال ۱۳۳5 
به پیشنهاد جعفر بدیعی اولین شماره مجله کیهان بچه ها از طرف مؤسسه کیهان انتشار یافت. 
جعفر بدیعی سردبیر و عباس یمینی شریف مشاور این نشریه بودند. جعفر بدیعی بعدها به عنوان 
صاحب امتیاز و عباس یمینی شــریف به عنوان مدیر مجله معرفی شدند. آنان تا سال ۱۳5۸ با 

مؤسسه کیهان همکاری داشتند.

فرهنگ

»آل پاچینو« بازیگر ۸2 ساله سینما ابراز امیداوری کرد 
که »تیموتی شاالمی« در نقش کاراگاه »ونیسنت هانا« 
در دنباله احتمالی فیلم سینمایی »مخمصه« بازی کند.
به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، »مایکل مان« نویسنده 
و کارگردان فیلم موفــق و جنایی »مخمصه« محصول 
ســال ۱۹۹5، نگارش دنباله این فیلم را تمام کرده است 
و قرار اســت »مخمصــه 2« از تاریــخ ۹ اوت در قالب 
یک رمان منتشر شــود.رمان »مخمصه 2« زندگی یک 
جنایتکار بــا نام »نیل مک کاولی« )رابرت دنیرو( و یک 
کارآگاه وسواســی، ستوان» وینسنت هانا« )آل پاچینو( 
را قبل و بعد از وقایع فیلم »مخمصه« در ســال ۱۹۹5 
دنبال می کند.در مراســم ویژه ای که به مناسبت بیست 
و پنجمین سالگرد ساخت فیلم »مخمصه« در جشنواره فیلم ترایبکا و با حضور »آل پاچینو«، »رابرت 
دنیرو«، »آرت لینسون« تهیه کننده و همچنین حضور ویدئویی »مایکل مان« کارگران و نویسنده این 
فیلم برگزار شد، »آل پاچینو« در پاسخ به پرسشی درباره بازیگر نقش »وینسنت هانا« در دنباله احتمالی 
فیلم »مخمصمه«، پیشــنهاد داد »تیموتی شاالمی« این نقش را ایفا کند و او را یک بازیگر فوق العاده 
توصیف کرد.در این مراســم »آل پاچینو« و »رابرت دنیرو« که خودش یکی از بنیانگذاران جشــنواره 
ترایبکا اســت مورد اســتقبال مخاطبین قرار گرفتند و »مایکل مان« به دلیل ابتال به ویروس کرونا به 
صورت مجازی حضور داشــت و به پرسش ها درباره فیلم موفق »مخمصه« پاسخ داد.»مخمصه« اولین 
فیلمی بود که »رابرت دنیرو« و »آل پاچینو« در مقابل یکدیگر در سکانس هایی بازی کردند. البته این 
دو چهره حدود دو دهه قبل آن در قسمت دوم فیلم »پدرخوانده« به ایفای نقش پرداخته بودند ولی در 

هیچ قسمتی از این فیلم در مقابل یکدیگر قرار نمی گرفتند.

چه کسی جانشین »آل پاچینو« می شود؟
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