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دانستنی هایی درباره »تورم«
»تورم« از اهم متغیرهای اقتصادی و البته پرحاشیه با سیگنال های خاص 
خود در ایران است که عموم مردم چندان با اعداد و ارقام آن کنار نمی آیند.

به گزارش ایســنا، تورم از متغیرهای کلیدی است که می تواند منشاء عدم 
ثبات اقتصادی یک کشــور باشــد و از ســویی تغییرات آن، رفاه مصرف 
کننــدگان و فعالیت فعاالن و البته سیاســتگذاران اقتصادی را تحت تاثیر 
قرار دهد. جریان تورم در ایران اغلب پرنوســان پیش رفته است؛ به طوری 
که بســته به شرایط و اقدامات دولت ها، گاهی تورمی تک رقمی بوده است 
مانند فاصله سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶،  گاهی هم آنقدر رشد کرده که رکورد 
حداقل ۱۰ ساله را شکسته اســت، مثل تورم ۴۵ درصد در سال گذشته، 
ولی این نرخ ها به سادگی مورد پذیرش مصرف کنندگان و عموم قرار ندارد 
و مورد سوال است.با توجه به تحوالت اخیر تورم و تغییراتی که احتماال در 
ماه های پیش رو به همراه خواهد داشت، در ادامه جزئیاتی در مورد جریان 

تهیه گزارش تورم و ابعادی از آن به زبانی ساده تر بیان خواهد شد.

تورم را باید مرکز آمار اعالم کند
در ابتدا موضوع مرجع محاسبه گر و منتشر کننده آمار تورم مطرح است که 
سال ها محل چالش بوده است؛ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، همزمان به 
انتشار آمار اقدام می کردند و آنچه در نهایت اعالم می شد به دالیلی، بیانگر 
اختالف در نرخ بود. حتی گاهی روند صعودی و نزولی نرخ تورم اعالمی دو 
سازمان با یکدیگر متفاوت بود؛ این موازی کاری که بعضا موجب سرگردانی 
تحلیگران اقتصادی، بی اعتمادی به آمار و البته ایجاد هزینه های ســنگین 
می شــد؛  به اینجا رســید که در دی ماه ۱۳۹۷ با مصوبه شورای عالی آمار، 
بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حساب های 
ملی، منع و مرکز آمار ایران تنها مرجع در این زمینه اعالم شد. بر این اساس 
جریان تهیه آمار تورم در مرکز آمار ایران مورد بحث این گزارش خواهد بود.

اعالم گزارش در اول هر ماه
مرکز آمار ایران معموال در روز اول هر ماه، نســبت به انتشار آمار تورم ماه 
قبل اقدام می کند. این زمان، تا چند سال پیش معموال در روزهای چهارم 
و پنجم  ماه جدید بود. آمار اعالمی شــامل سه شاخص تورم ماهانه، نقطه 
به نقطه و ساالنه در سطح کشور، شهر و روستا را دربرمی گیرد، در کنار آن 
جدولی شامل گروه های کاالیی و خدماتی منتشر می شود که تغییرات آنها 

را در ماه مورد نظر نشان می شود.

شروع از تعیین سبد با 4۷5 قلم
در جریان تهیه آمار مربوط به تورم،  باید ســبدی از کاال و خدمات تعیین 
و تغییرات قیمتی آن رصد شــود و باید توجه داشــت که برای  این سبد 
نمی توان همه کاال و خدماتــی که خانوارها مصرف می کنند را لحاظ کرد 
زیرا از یک ســو تورم، یک آمار ماهانه اســت و نمی تــوان در هر ماه برای 
دریافت قیمت همه کاالها مراجعه کرد، از سویی نیازی به  این کار نیست 
چراکه روند تغییر قیمتی بســیاری از این کاالها شبیه به یکدیگر است. از 
این رو سبدی که نماینده مناسبی از همه کاال و خدمات مصرفی خانوارها 
باشد، انتخاب می شود.نحوه انتخاب سبد نیز به طرح هزینه و درآمد خانوار 
برمی گردد که  شــامل اطالعات حدود ۱۲۰۰ کاال و خدمات در ۱۲ گروه 
کاالیی است که یک خانوار مصرف می کند. از هر یک از ۱۲ گروه، کاالهایی 
انتخاب می شود که اهمیت آن در سبد خانوار بیشتر از بقیه باشد. به عنوان 
مثال، در گروه شوینده و بهداشتی تعداد زیادی کاال وجود دارد که ضرورتی 
برای اینکه همه آنها را انتخاب کرد نیست بلکه کاالهایی که مصرف باالتری 
داشته و شبیه هستند، گزینش می شود. با این روش ۴۷۵ قلم کاال و خدمت 
انتخاب و اطالعات قیمتی آنها در طول ماه جمع آوری می شود، با یکدیگر 

تجمیع و عدد کل ایجاد می شود.

قیمت از کجا گرفته می شود؟
اینکه قیمت گیری از کجا و چگونه انجام می شود نیز به این صورت است که 
یکسری بنگاه ها در سطح کشور به عنوان  نمونه انتخاب می شود که  شامل 
۳۵۷ منطقه شــهری و ۶۲۶ روستا  است. ماموران آمارگیر در طول ماه با 
مراجعه به این بنگاه ها، اطالعات قیمتی را جمع آوری می کنند، برای  اقالم 
با نوســان قیمتی باال مثل خوراکی ها حدود چهار بار در ماه قیمت و برای 
اقالم کم نوسان دو بار مراجعه و  در مجموع  حدود ۳۰۰ هزار اطالع قیمت 

از همه مناطق شهری و روستایی جمع آوری می شود.

باید مشخصات کاال ثابت باشد، اگر نه، تورم نیست
نکته  حائز اهمیت در قیمت گیری این است که در زمان مراجعه به بنگاه ها 
باید ثبات در مشــخصات کاال حفظ شــود؛ به طوری که برای یک کاالی 
مشخص وقتی به یک بنگاه مراجعه می شود باید در دوره بعد هم به همان 
بنگاه مراجعه و کاالیی با همان مشخصات، کیفیت و وزن قیمت گیری شود. 
اگر تغییر قیمت ناشــی از تغییر کیفیت باشد، دیگر تورم نیست. مثال اگر 
برای یک ماه،  پنیری با برند »الف« با وزن ۹۰۰ گرم و مشــخصات جانبی 
»ب« قیمت گیری شــده باید در ماه بعد نیز دقیقا همین برند و با همین 
مشــخصات از بنگاه مورد نظر قیمت گرفته شود. در این حالت برای کاال 
قیمت نسبی ساخته می شود که نشان دهنده تغییر قیمت نسبت به دوره 
قبل اســت. در این فرایند، تغییرات قیمت کاال از واحد مبادله خارج و به 
شاخص تبدیل می شود، وقتی همه اقالم تبدیل به شاخص شد آنگاه قابل 
تجمیع کردن طبق وزن و یا همان ضریب اهمیت کاال در سبد خانوار است، 
چون وقتی عدد هستند نمی توان کاالها با قیمت متقاوت یعنی  یک کاالی 

گران و ارزان را با هم در نظر گرفت.

کاالها چقدر در تورم سهم دارند؟
در رابطه با وزن کاالها نیز باید توجه داشت که  کاالهای مختلف،  به یک 
اندازه روی تورم کل تاثیر نداشــته و از نظر اهمیت متفاوت هستند. بر این 
اســاس، با اســتفاده از اطالعات هزینه و درآمد خانوار، طبق هزینه ای که 
خانــوار برای هر یک از آنها انجام داده اســت، برای هر کدام وزن و ضریب 
اهمیت محاســبه می شود که این وزن های متفاوت، تاثیرگذاری هر یک از 
این اقالم را در تورم کل نشــان می دهد. این وزن ها در سال پایه مشخص 

شده و تا سال پایه بعدی که معموال پنج سال است، تغییر نمی کند.

مسکن؛ سنگین ترین کاال در تورم
از نظــر وزن و یــا تاثیرگذاری کاالهــا در تورم، اهمیت گــروه »خوراکی 
و آشــامیدنی« حــدود ۲۶.۶ درصــد و ۷۳.۴  درصد دیگر بــرای کاالی 
غیرخوراکی برای کل کشــور است. از ۷۳.۴ درصد باقی مانده ۳۵.۵ درصد 
برای گروه »مسکن« شامل مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت هاست که 
مســکن به تنهایی حدود ۳۰ درصد از ۳۵.۵ درصد سهم دارد، به عبارتی 

مسکن بیشترین وزن و تاثیرگذاری را در تورم دارد.
ادامه در همین صفحه

نگــــاه

دانستنی هایی درباره »تورم«
قیمت ها به شاخص و تورم رسید

در نهایت وقتی اطالعات قیمتی کاالها جمع آوری شد، به شاخص تبدیل و تجمیع می شود، این شاخص در 
رده های مختلف تقسیم بندی شده و از کاال به گروه کاالیی و به کل می رسد که شاخص کل قیمت بدست 
می آید و تغییرات آن، »نرخ تورم« را در سه شاخص ایجاد می کند؛ تورم ماهانه که تغییر نسبت به ماه قبل، 
نقطه  به نقطه که نسبت به ماه مشابه سال قبل و ساالنه که میانگین تغییرات قیمتی یک سال اخیر است.

تورم ماهانه و نقطه ای واکنش سریعتری دارند
هر یک از سه شاخص،  کاربرد خاص خود را دارد؛ به طوری که تورم ساالنه برای ارزیابی بلند مدت استفاده 
می شــود ولی تورم ماهانه و نقطه ای که واکنش ســریعتری به تغییرات و شوک قیمتی دارد، زودتر تغییر 

می کند، اما برای مقایسه های بین المللی معموال تورم نقطه ای لحاظ می شود.
گاهی ممکن است روند تورم ساالنه با تورم ماهانه و نقطه ای متفاوت باشد. در این رابطه باید گفت که تورم 
ماهانه صرفا تغییرات قیمت در یک ماه اخیر را نشان می دهد و تورم نقطه ای، یک ماه را نسبت به ماه مشابه 
سال قبل و با نادیده گرفتن ۱۲ ماه بین، فقط آن دو نقطه را با هم مقایسه می کند. خاصیت این دو تورم 
یعنی ماهانه و نقطه به نقطه این اســت که به نوســانات قیمت واکنش سریعتری دارند، چون در محاسبه 
آن ها فقط دو ماه لحاظ می شود، از این رو برای تصمیم گیری کوتاه مدت و زودگذر، این دو شاخص قابل 

اهمیت است.

چرا واکنش تورم ساالنه کندتر است؟
اما برای تورم ساالنه، میانگین شاخص ها در ۱۲ ماه اخیر محاسبه می شود و این میانگین، برای ۱۲ ماه قبل 
از آن هم محاســبه می شود و از نرخ رشد این دو عدد، تورم ساالنه را بدست آورد. پس در تورم ساالنه ۲۴ 
ماه دخالت دارد و برای همین است که وقتی شوک قیمتی اتفاق می افتد، تورم ماهانه و نقطه ای با سرعت 
بیشتری واکنش نشان می دهد ولی می تواند چند ماه طول بکشد تا شوک قیمتی در تورم ساالنه آشکار شود.

کاهش تورم به معنی ارزانی نیست
گاهی اعالم کاهش تورم در زمانی که افزایش قیمت ها همچنان وجود دارد، با واکنش منفی مواجه می شود، 
این در حالی اســت که تورم در واقع افزایش سطح عمومی قیمت هاست و میانگین موزون تغییرات قیمت 
کاال و خدمات مصرفی را نشان می دهد. افزایش نرخ تورم بیانگر افزایش سرعت رشد قیمت ها است و کاهش 
آن نشان دهنده کاهش سرعت رشد و نه ارزان شدن کاال. اما زمانی که تورم کاالیی منفی می شود به کاهش 

قیمت آن در دوره مورد بررسی اشاره دارد.

از تورم دهک ها چه می دانید؟
موضوع دیگر که در آمارهای تورم ممکن اســت با آن مواجه شــویم،  شــاخص تورم بر اساس دهک های 
هزینه ای است که در ۱۰ دهک تقسیم می شود ، دهک دهم پردرآمدترین و دهک اول کم درآمدترین این 

تقسیم بندی است.
افراد و خانوارهای مختلف ترکیب سبد مصرفی متفاوتی نسبت به میزان درآمد خود دارند، شاید تغییرات 
قیمت برای همه یکسان باشد ولی تاثیرگذاری آن برای افراد مختلف،  متفاوت است. مثال شخصی که درآمد 
باالیی دارد، هزینه ای که برای خرید گوشت و مرغ اختصاص می دهد نسبت به درآمد او،  عدد باالیی نباشد، 
پــس تغییرات قیمت این دو قلم، تورم کل را چندان برایش تحت تاثیر قرار نمی دهد. به عنوان مثال مرغ 
برای کســی که در دهک باال قرار دارد، ۵۰ درصد گران شــده و برای دهک پایین هم ۵۰ درصد، ولی روی 
تورم کل شخص با درآمد پایین تاثیر بیشتری دارد چون وزن بیشتری از درآمد خود را برای خرید این کاال 
اختصاص می دهد. اما برای کسی که درآمد باالیی دارد خدماتی مثل آموزش، تفریح و  مواردی از این قبیل 

است که می تواند تورم در آن دهک را دچار تغییر کند.

چرا گاهی شرکت ها آمار را نمی پذیرند؟
اما گاهی در تغییرات قیمتی اقالم، گزارش مرکز آمار با واکنش برخی سازمان ها مواجه می شود مثال وقتی 
افزایش قیمت کاالیی در گزارش یک رســانه به استناد آمار مرکز آمار منتشر می شود، فعاالن حوزه از این 
گله می کنند که قیمت های آنها مصوب بوده و تغییری نداشته است.این در حالی است که گاهی برخالف 
نرخ های مصوب، قیمت ها در بازار نوســان بیشــتری دارد. برخی دســتگاه ها مثل سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و یا اتاق اصناف اطالعات قیمت را منتشر می کنند که این ها نرخ رسمی بوده و قیمت بازار نیست، 
در حالی که در تهیه گزارش تورم، مرکز آمار قیمت را از کف بازار و در سطح کشور تهیه می کند و قیمت 
مصوب مالک نیست، بنابراین قیمت هایی که در کل کشور و از  نمایندگی ها و نمونه های آماری بدست آمده، 

عمال  قیمت فروش است که در بازار اتفاق می افتد و اغلب با قیمت مصوب متفاوت خواهد بود.

رهبر معظم انقالب فرمودند: امروز هر کس مردم را از آینده ناامید، یا ایمان های مردم را تضعیف، یا مردم را به تالشها و برنامه ریزی های مسئوالن بی اعتقاد 
یا بدبین کند، به سود دشمن کار می کند.به گزارش خبرگزاری مهر، بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر که ۲۲ 
خرداد ۱۴۰۱ برگزار شده بود، صبح دیروز در محل برگزاری این همایش در شهرکرد منتشر شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با اشاره به تعبیر امام 
بزرگوار از عشایر به عنوان ذخایر کشور، برگزاری این کنگره را فرصتی مناسب برای توجه و آشنایی مردم با عشایر دانستند و گفتند: امروز تکیه بدخواهان 
ایران و اســالم به جنگ نرم اســت بنابراین همه آحاد ملت از جمله عشایر به امور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند البته در کار فرهنگی همچون تولید فیلم و 
کتاب باید بازخورد و تأثیر تولیدات مورد توجه و اندازه گیری قرار بگیرد.رهبر انقالب با اشاره به ایستادگی عشایر در مقابل تالش های پر شمار بیگانگان در 
طول دو سه قرن گذشته، گفتند: هدف از این تالش ها وادار کردن عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق 
نشدند، بنابراین عشایر ایران جزو وفادارترین قشرهای ملت هستند.ایشان فداکاری عشایر در دوران انقالب و دفاع مقدس را جلوه ی دیگری از وفاداری آنان 
دانستند و خاطرنشان کردند: عامل اصلِی وحدت، پیشرفت و از خودگذشتگی مردم از جمله عشایر، عامل »دین« بود که امام بزرگوار با استفاده از آن عنصر 
حیاتی، انقالب را به پیروزی رســاند و پس از انقالب نیز در مقابل انبوه پشــتیبانی های قدرتهای بیگانه و دولت های مرتجع از صدام به منظور از پا درآوردن 
انقالب، موجب مصونیت و حفظ کشور شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای شهیدان را مظهر زیبا و با شکوه ایماِن دینی خواندند و با تأکید بر نقش منحصر بفرد 
انگیزه دینی در مجاهدت رزمندگان و همچنین صبر و آرامش خانواده های شهدا، گفتند: البته بعضی ها که سر و کاری با دین ندارند به دنبال دست بردن در 
انگیزه های دینی شهدا و رزمندگان هستند اما نباید انگیزه های عزتمندانه شهدا را به چیزی کمتر از انگیزه دینی و کسب رضای خداوند فروکاست.ایشان از 
مهمترین ابعاد جنگ نرم را خاموش یا تضعیف کردن انگیزه های دینی در کشور خواندند و افزودند: امروز هر کاری در کشور علیه دین، سنتها، مقدسات و 
شعائر دینی انجام می شود، متکی به یک انگیزه سیاسی و مورد استفاده دشمن است اگرچه ممکن است عامل انجام آن کار از این واقعیت غافل و ناآگاه باشد.

رهبر انقالب، تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوش بینی به آینده کشــور را از جمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت دانســتند و خاطرنشان کردند: القا 
بی آینده گی، بن بست و اینکه مسئوالن اداره کشور را بلد نیستند از جمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید، یا ایمان های 
مردم را تضعیف، یا مردم را به تالش ها و برنامه ریزی های مسئوالن بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می کند.ایشان درس مهم 
شــهیدان را درس امید خواندند و خاطرنشان کردند: رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که بر اساس محاسبات عادی امیدی به پیروزی وجود 
نداشت اما در اثر آن مجاهدت های امیدوارانه، جنگ با عزت جمهوری اسالمی و منکوب شدن متجاوزان خاتمه یافت و این یعنی در سخت ترین شرایط نیز 
باید به کمک الهی و همت خود امیدوار بود.رهبر انقالب همچنین با تقدیر از فعالیت ها و خدمات بســیج در بخش های عشــایری، شناسایی و رفع مشکالت 

عشایر به ویژه برنامه ریزی و اقدام برای حل مسائل فرهنگی را وظیفه همه مسئوالن ذی ربط خواندند.

بررســی آمارهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که تولید ناخالص 
داخلی )GDP( از ۷۲۵ هزار میلیارد تومان در ســال ۱۳۹۹ به ۷۵۶ هزار 
میلیارد تومان در ســال ۱۴۰۰ رسیده که رشــد ۴.۳ درصدی را نشان 
می دهد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تولید ناخالص 
داخلی )GDP( به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۶۹ 
هزار میلیارد ریال با نفت و ۶۵۱۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت 
رســیده است؛ در حالی که رقم مذکور در ســال گذشته با نفت ۷۲۵۴ 
هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۶۲8۹ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از 
رشد ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و ۳.۵ درصدی محصول 
ناخالص داخلی بدون نفت در ســال ۱۴۰۰ دارد.بر اساس آخرین نتایج 
حســاب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، نتایج مذکور حاکی از آن است 
که در سال ۱۴۰۰ رشته فعالیت های گروه کشاورزی ۳.۷-، گروه صنایع 
و معادن ۶ و گروه خدمات ۴.۵ درصد نســبت به دوره مشابه سال قبل، 
رشد داشته است.محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱8 بخش 
اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام 
می شــود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیربخش های زراعت و 
باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل 
زیربخش های اســتخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، 
صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می باشد و گروه خدمات 
شامل زیربخش های عمده وخرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط 
به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پُســت، اطالعات و ارتباطات، 
فعالیت  هــای مالی و بیمه، مســتغالت، کرایه و خدمات کســب و کار و 
دامپزشــکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های 

مربوط به ســالمت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، 
اجتماعی، شخصی و خانگی است.الزم به ذکر است که براساس گزارش 
بانک مرکزی نیز تولیــد ناخالص داخلی به قیمت پایه )و به قیمت های 
ثابت ســال ۱۳۹۵( در ســه ماهه چهارم ســال ۱۴۰۰ به رقم ۳۴۱۷.۱ 
هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، رشد 
۵.۷ درصدی را نشــان می دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی 
دوره مذکــور معادل ۶.۳ درصد بود کــه حکایت از محوریت بخش های 
اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ 
دارد.به لحاظ وضعیت سرمایه گذاری نیز در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ 
»تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص« از نرخ رشد ۱۴.۴ درصدی نسبت به 
دوره مشــابه سال قبل از آن برخوردار گردید که این میزان رشد حاصل 
عملکرد رشد مثبت تشکیل ســرمایه در هر دو بخش »ماشین آالت« و 
»ساختمان« به ترتیب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد می باشد.در مجموع، 
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ »با احتساب نفت« 
و »بدون احتســاب نفت« به قیمت های ثابت ســال ۱۳۹۵ به ترتیب به 
۱۴۵۷۱.۴ و ۱۳۴۱۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل 
از آن به ترتیب با افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده اســت. تحقق 
رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ 
درصدی ســال  ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی 
در کشــور به رغم تداوم تحریم های اقتصادی دارد.گفتنی است، به نظر 
می رســد که عواملی نظیر واکسیناسیون عمومی و همچنین دیپلماسی 
فعال اقتصادی از جمله عواملی بودند که سبب رشد اقتصادی کشور در 

پایان سال ۱۴۰۰ شدند.

 تولید ناخالص داخلی به ۷5۶ هزار میلیارد تومان رسید

رشد بیش از 4 درصدی اقتصاد ایران

 تولید ناخالص داخلی به ۷5۶ هزار میلیارد تومان رسید

رشد بیش از ۴ درصدی اقتصاد ایران 
رای هیئت تطبیق مجلس به خالف قانون بودن مصوبه دولت

افزایش 10 درصدی حقوق 
بازنشستگان ابطال شد

معاون وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد

جزئیات کارت نان

با توجه به بررســی های هیأت بررســی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه هیأت وزیران در خصوص 
تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ مغایر قانون شناخته و برای اصالح 
به دولت ارجاع شــد.به گزارش خبرآنالین ، سرانجام انتظار بازنشستگان معترض نیز به سر رسید و مصوبه 
هیات دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشســتگان ابطال شد . این ابطال ، از سوی هیأت بررسی 
و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعالم شــد . استدالل حقوقی این هیات بر این پایه استوار بود که شورای 

عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان....

وزیر راه وشهرسازی خبر داد:

 سود وام ودیعه مسکن ۵ درصد کاهش یافت

رویترز مدعی شد؛

آمادگی ایران برای تزریق اورانیوم به سانتریفیوژهای فردو

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر:

برنامه دشمن تضعیف امید و القاء بن بست و کارنابلدی 
مسئوالن است
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لزوم بازنگری در استیضاح فاطمی امین
 نمایندگان به وزیر صمت فرصت بدهند

تهران- ایرنا- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تأکید بر لزوم بازنگری در 
استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: به نمایندگان پیشنهاد می دهم که فرصت یکساله 
به دولت بدهند و بعد از آن در مورد عملکرد با وزرا تصمیم بگیرند.محمدرضا پورابراهیمی در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: مجلس 
شورای اسالمی عملکرد دولت سیزدهم را با حساسیت خاصی دنبال می کند زیرا نمایندگان 
مجلس به دلیل اعتمادی که به دولت آیت اهلل رئیســی داشــتند به کابینه آیت اهلل رئیسی 
رای اعتماد باالیی دادند، انتظار داریم با توجه به رویکرد حمایتی مجلس و دولت ســیزدهم 
به وظایف خود در راســتای حل مشکالت مردم عمل کند. نماینده مردم کرمان در مجلس 

شــورای اســالمی افزود: اگر اتفاق فوق العاده و خاصی پیش بیاید حق مجلس است که حتی بعد از گذشت یک ماه از رای اعتماد وزیر 
مورد نظر را استیضاح کند. پورابراهیمی با بیان اینکه معتقدم که باید حداقل به دولت حدود یکسال اجازه دهیم تا عملکرد خود را ارائه 
کند، اظهار داشت: حدود ۹ ماه از روی کار آمدن وزرا می گذرد باید بعد از یکسال عملکرد آن ها را ارزیابی کنیم. وی تاکید کرد: باید به 
شرایط حساس وزارتخانه ها با توجه به شرایط اقتصادی توجه کنیم و  فرصت بیشتری برای اجرای برنامه هایشان بدهیم. رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم بازنگری در استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: به نمایندگان پیشنهاد می دهم که فرصت یک 

ساله به دولت بدهند و بعد از آن در مورد عملکرد با وزرا تصمیم بگیرند.

حسینی کیا:
هفته آینده استیضاح فاطمی امین 

درکمیسیون صنایع ومعادن بررسی می شود
عضــو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: ســه شــنبه هفته آینده 
درخواســت استیضاح فاطمی امین در کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
بررســی خواهد شد.حجت االســالم سید جواد حســینی کیا در گفتگو با 
خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت استیضاح سید رضا فاطمی امین اظهار 
داشــت: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ۳۶ امضا ارجاع 
شــده است.وی بیان کرد: سه شنبه هفته آینده درخواست استیضاح فاطمی امین با دعوت از وی در دستور 
کار کمیســیون صنایع و معادن مجلس قرار می گیرد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گفت: ذکر این نکته حائز اهمیت است که قبل از برگزاری جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته 
آینده، امکان این وجود دارد که متقاضیان امضاهای خود برای استیضاح فاطمی امین را پس بگیرند.حسینی 
کیا تصریح کرد: در نهایت کمیســیون صنایع و معادن مجلس نتیجه بررســی خود را به هیئت رئیسه ارائه 
خواهد داد. اگر طرح اســتیضاح فاطمی امین در کمیســیون صنایع مجلس تصویب شود، در صحن مجلس 
اعالم وصول خواهد شد و وزیر صمت یک هفته فرصت دارد تا در صحن مجلس حضور یابد و در باره عملکرد 

خود به نمایندگان پاسخ دهد.

گزیده خبر

آخرین وضعیت پرونده خبرنگاران محیط 
زیست از زبان سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تمام اهتمام رئیس دستگاه 
قضا و دســت اندرکاران این حوزه برچیدن بستر فساد 
از جامعه اســت.به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در 
نشست خبری دیروز ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و 
یکمین  سالگرد تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی گفت: 
ســازمان تبلیغات در نشر معارف دینی، نقش بســیار ارزشمندی دارد. دستگاه 
قضایی آماده است به سازمان تبلیغات در انجام وظایفش کمک  کند.وی با تبریک 
فرا رســیدن هفته قوه قضاییه، گفت: شهید بهشــتی نقش ویژه ای در مجلس 
خبرگان و تدوین قانون اساســی داشت. مدیریت بی نظیر وی در شورای عالی 
انقالب فرهنگی و ایجاد دســتگاه قضائی پس از انقــالب از جمله اقدامات این 
شــهید بزرگوار اســت.  رهبر انقالب آن زمان و در حکم شهید بهشتی، تحول 
قضائی را خواســتار بودند. ایشــان اهتمام ویژه ای برای احکام قضائی اسالمی 
داشــت. در بحث مظلومیت این سید بزرگوار می توان به جمله امام راحل اشاره 
کرد که فرمودند شهید بهشتی یک امت بود.ستایشی با اشاره به سالروز بمباران 
شیمیایی سردشت گفت: کشور ما در سردشت و برخی استان های دیگر گرفتار 
این حمالت و قربانی ســالح های شیمیایی شدند.  باید حق قربانیان این فاجعه 
را بگیریم.  این سالح ها با دست صدام و رژیم آن مقطع عراق به کار گرفته شد 
و امید است حقوق قربانیان مطالبه شود.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ایسنا 
درباره آخرین وضعیت پرونده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی -خبرنگاران ایسنا 
و ایرنا که در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست جان باختند- در 
یک ســالگی وقوع این حادثه، گفت:  دوم تیرماه ســال گذشــته واقعه تصادف 
اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان غربی  همه را متأثر کرد و عده ای مصدوم و ۲ 
نفر فوت شدند. اقداماتی که در حوزه تقصیر و قصور می پذیرد قابل بحث است.

وی افزود: در دادسرای عمومی استان مربوطه، پرونده ای تشکیل و به عنوان دو 
فقره قتل غیر عمدی ناشــی از بی احتیاطی در رانندگی بررسی شد. اظهار نظر 
کارشناســی پرونده در هیأت سه نفره صادر و با اعتراض به آن به هیأت ۵ نفره 
کارشناســی ارجاع شد و نظر هر هیات مبین تقصیر راننده بود. متعاقبا با جلب 
دادرســی و کیفرخواســت، این پرونده به دادگاه کیفری دو  ارسال خواهد شد 
و  حکم قانونی صادر می شود.ستایشــی در خصوص مسئولیت مسئوالن محیط 
زیستی گفت: در خصوص این افراد، قرار منع تعقیب صادر شده است.سخنگوی 
قوه قضاییه مجددا یاداور شد: برای اشخاص دیگری که در حوزه محیط زیست و 
دریاچه مسئولیتی داشتند که در پرونده بوده است مسئولیتی دیده و احراز نشده 
و برای آنها قرار منع تعقیب صادر شــده است.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به 
سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده میانکاله و نظر دستگاه قضائی در رابطه 
با پتروشیمی میانکاله گفت: در حوزه میانکاله یک انتقادی دارم که بخشی از آن 
به قوه قضائیه و بخشــی به مسئوالن ذیربط مدخل در سایر حوزه های تصمیم 
گیری مربوط می شود.وی افزود: در حوزه میانکاله بررسی ها حاکی از این است 
که تصمیمات متعددی در زمان های مختلف گرفته شده است. موضوع میانکاله 
به موجب تصمیمی که معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ابالغ کرده، فعال 
متوقف اســت و  دادستانی کل کشور از باب نظارت ورود کرده و آخرین مرحله 
توقف آن و ادامه بررسی ها است.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره  
آخرین وضعیت اعالم اموال مسئوالن گفت: قانون اساسی فصل الخطاب است و 
تأخیر برای اجرای آن دلیلی ندارد. در راستای تحقق اصل مربوط به اعالم اموال 
مسئوالن، دفتری ویژه برای پیگیری این موضوع اختصاص یافته است. آنچه که 
ماحصل قوه قضائیه است، ۸۰ درصد اموال اعالم شده است و روند مثبت ارزیابی 
می شــود اما در حوزه اجرا، مطالبه ما جدی تر اســت. آقایان مخبر و اسماعیلی 
از دولت با ابالغ بخشــنامه ای در این رابطه، خواســتار تسریع این روند هستند.

ستایشــی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه میزان از  سند تحول تحقق یافته 
اســت؟ گفت: آنچه مطلوب ما در سند تحول است حاصل نشده است و مطلوب 
ما در تحول زمانی است که هیچ فسادی نداشته باشیم و  مبارزه با فساد زمانی 
ظهور و بروز دارد که قابل دفاع باشد و قاطع بگوییم چیزی به نام فساد در جامعه 
نداریم و قابل طرح نیســت.وی افزود: امیدواریم روزی برسد که اقدامات تحولی 
ما به نتیجه حذف فســاد برسد. آنچه در قوه قضائیه به عنوان تحول وجود دارد 
کافی نیســت و دکترین تحول در قوه قضائیه برچیدن ساختارهای فساد است 
و  تمام اهتمام رئیس دســتگاه قضا و دست اندرکاران این حوزه برچیدن بستر 
فســاد از جامعه اســت.وی افزود: مردم از اطاله دادرسی نگران و ناراحتند و ما 
باید  به ســمت اجتماعی شــدن قوه قضائیه پیش برویم.سخنگوی قوه قضائیه 
درباره صلح و ســازش گفت: بر اســاس آمار، ۲۳ درصد از بــار پرونده هایی که 
عموماً به دلیل مسائل مالی به قوه قضائیه می آید، توسط شوراهای حل اختالف 
رسیدگی می شود. در سال ۱۴۰۰  در حوزه قصاص، از اجرای حکم ۷۶۳ پرونده 
جلوگیری شده است. در رابطه با صیانت از حقوق عامه هم اقدامات قابل توجهی 
انجام شده است و عالوه بر این مالقات مردمی های متعددی هم برگزار شده که 
جای تشکر دارد. در بحث عفو زندانیان هم اقدامات قابل قبولی انجام شده  داده 
اســت. همچنین برخورد قاطعانه همکاران قضائی با اشرار هم از دیگر اقدامات 
قوه قضائیه اســت چرا که امنیت مردم، خط قرمز ماست.وی در پاسخ به سوالی 
درباره  اظهارنظر ســید محمد مهدی هادوی از تشکیل پرونده ۱۵ متخلف در 
رابطه با قانون اســتفاده حداکثری از تولید داخل گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی 
با قاطعیت این قانون را دنبال می کند و برای بررســی موارد، تیم متشــکل از 
چند نهاد در اســتان های مختلف حضور یافته و موضوع را بررسی می کنند. این 

پرونده ها تشکیل و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است. 

فرمانده کل سپاه:

ایران در آینده نزدیک جزو قدرت های تراز اول جهان خواهد بود
شهرکرد- فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در آینده ای نزدیک جزو 
قدرت های تراز اول جهــان خواهیم بود، گفت: این حقیقت در 
حال تجلی است.به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر پاسدار حسین 
سالمی ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه اجالسیه نهایی کنگره 
ملی ۱۱ هزار شهید جامعه عشــایری کشور، اظهار کرد: حضور 
عشایر در اقصی نقاط این ســرزمین انسان را به این یاد آیه »انا 
خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شــعوبا و قبایل لتعارفوا ان 
اکرمکم عنــد اهلل اتقاکم ان اهلل علیم خبیر« می اندازد.وی عنوان 
کرد: این شعوب مختلف، قبایل متنوع و اطلس پر تنوع و پر تراکم 
از عشایر با آداب و رسوم با لباس ها، سنت ها و آداب مختلف همه 
نشــانه ها و جلوه های زیبای خلقت است که یک جغرافیای رنگا 
رنگ با رنگ های دل انگیز از صفای باطن، اخالص، ساده زیستی 
تالش و مجاهدت ساخته اســت.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه 
عشایر قله های بزرگ را طی می کنند و همیشه در هجرت هستند 
و در این شرایط زندگی می کنند، تصریح کرد: عشایر مهاجر علی 
اهلل می باشند و همانند قله ها سر بلند و سرافراز، مقتدر و با اخالص 

هستند که این ویژگی ها را از کوه ها و صخره ها آموختند.

سینه های ستبر عشایر در مقابل دشمنان نفوذناپذیر است
سرلشکر سالمی ادامه داد: ســینه های ستبر عشایر برای اسالم 
و وطن همانند صخره ها ســخت و نفوذ ناپذیر اســت در حالیکه 
قلب هایی که درون این سینه های سخت نهفته است بسیار رقیق، 

مهربان و همچون چشمه های جاری زالل است.
وی با بیان اینکه عشایر همانند آسمان آب خالص و صاف هستند، 
اعالم کرد: نگاه این قشر همواره به آسمان و زمین است، کسانی 
که رزقشــان را از خدا می طلبند.فرمانده کل ســپاه به تولیدات 
عشایر اشاره کرد و افزود: جامعه بزرگ ایران از برکت تالش های 
عشایر بر روی زمین ارتزاق می کنند.سرلشکر سالمی با اشاره به 
فرمایش رهبر انقالب در خصوص عشایر، عنوان کرد: عشایر ذخایر 

انقالب هستند.

عشایر بر سختی ها، صبور و شکیبا هستند
وی با بیان اینکه عشایر همانند دریای مواج هستند، گفت: اما این 
قشر در برابر ســختی ها آرام، صبور و شکیبا هستند.فرمانده کل 
سپاه با اشاره به اینکه عشایر دل دریایی دارند و همانند طبیعت 
سخاوتمند و بخشنده هستند، اظهار کرد: عشایر اهل کریم اند و 
صفای باطن، زیبایی در لباس و پوشش و غیرتمندی در جهادشان 
این جماعت را بســیار قدرتمند و مؤثر و محبوب خداوند، رهبر 
و ملت قرار داده است.سرلشــگر ســالمی با تاکید بر اینکه عشق 
آنان به قمر بنی هاشــم )ع( زیاد است، عنوان کرد: سپاه و تیپ 
حضرت قمر بنی هاشــم )ع(، در چهارمحال و بختیاری، سپاه و 
تیپ حضرت ابوالفضل )ع( در لرستان، تیپ و سپاه حضرت عباس 
)ع( در اردبیل نشــان دهنده عشق و ارادت این قشر به قمر بنی 
هاشم )ع( اســت.وی افزود: نام مبارک حضرت ابوالفضل )ع( که 
مظهر غیرت الهی است جز محبوب ترین نام ها نزد عشایر ما است 
که می توان توصیفاتی دقیق و وسیع از شخصیت این جامعه عزیز 
به عمل آورد.فرمانده کل سپاه مطرح کرد: ۱۱ هزار شهید جامعه 
عشایری نشان، حجت و برهانی بر وفای به عهد، غیرت، مردانگی، 
استواری و روح وفاداری و فداکاری عشایر است.سرلشگر سالمی با 
بیان اینکه حیات و زندگی ما حاصل شهادت مردان و زنان عشایر 
است، اعالم کرد: اگر آن جانبازی ها و فداکاری های در صحنه نبود 
که راه جامعه به هم پیوسته اشرار را به روی ایران ببندد و در یک 
نبرد بزرگ جهانی که یک روحانی که نایب امام زمان )عج( بود در 
قلب میدان نبرد و این خطر سهمگین نایستاده بود ما به پیروزی 
دست نمی یافتیم.وی ادامه داد: این جانبازی و شهادت ها بود که 
توانســت این نبرد بزرگ جهانی را به سود اسالم و ایران به انتها 
برساند و برای تاریخ اسالم و وطنمان صفحات زرین و درخشانی از 
ایستادگی، ثبات قدم، صبر، توکل، ایثار، فداکاری، استقامت را به 
ثبت رساند.فرمانده کل سپاه اعالم کرد: نمی توان در میان آتشی 

از شــرارت دشمنان کوچک و بزرگ بدون مجاهدت، ایستادگی، 
مقاومت، شــهید دادن، جانباز و اسیر شــدن به جامعه ای امن و 

آرام رسید.

انقاب ارزش ها متعالی اســام را در خویش تجلی داده 
است

سرلشــکر سالمی تصریح کرد: ما از فراز سختی های سهمگین و 
آن لشکرکشــی های بی نظیر تاریخ که توسط دشمنان ما برای 
شکســتن ایرانی که به اســالم رســیده بود و با انقالب اسالمی 
ارزش های متعالی اسالم را در خویش تجلی داده، سخن از عدالت 
آزادی مستضعفان و مبارزه با مستکبران و ظالمان می گفت و در 
میدان عمل در جست و جوی راهی بود برای مجد و عزمت اسالم 
و ایران، برای بیرون راندن دشمن از تسلط بر سرزمین مسلمانان، 
برای اعاده حیثیت از دست رفته مسلمانان در طول قرن ها توسط 
طواغیت در عالم، برای باز یابی اســتقالل این وطن، حاکمیت بر 
سرنوشت خویش توسط این ملت، صورت گرفت عبور کردیم.وی 
افزود: ما هیچ جرمی نداشــتیم جز اینکه می گفتیم پروردگار ما 
خداســت و ما بنده و برده هیچکس نیستیم و فقط در برابر او به 
رکوع می رویم و در مقابل او پیشــانی به خاک می سائیم.فرمانده 
کل سپاه با بیان اینکه اما آمریکایی ها و دیگران می گفتند شما ما 
را سجده کنید، ادامه داد: آن ها در لباس فرعون به دنبال این بودند 
که مسلمانان در پیشگاه این طواغیت سجده کنند که این داستان 
انقالب ما، آزادی، شرف، کرامت و افتخار ملت های مسلمان است.

سرلشــکر سالمی با اشاره به اینکه دشــمنان می خواستند ما را 
افسرده، عقب مانده، محتاج به دیگران، مطیع و برده سیاسی آنان 
بگرداننــد، گفت: آن ها به دنبال به غــارت بردن ثروت ها مادی و 
معنوی کشور ما و سایر مسلمانان بودند.وی مطرح کرد: امام )ره( 
ایســتاد و یک جنگ بزرگ را پذیرا شد و در آن میدان مقاومت 
کرد و دشمن را بیرون راند.فرمانده کل سپاه عنوان کرد: امام )ره( 
در دوران جنگ و پس از آن رهبر انقالب با دست های جانبازش 
برای انقالبمان با الهام از عاشــورا و دست ها قطع شده ابوالفضل 
)ع(، بیرق را بر دوش گرفت و ملت را در این مبارزه سهمگین از 
سختی ها عبور داد.سر لشگر سالمی با بیان اینکه خداوند این دو 
رهبر انقالب را به نصر خویش و نصر مؤمنین تائید کرد، افزود: این 
پیام آیه »ُهَو الَِّذی أَیََّدَک بَِنْصِرهِ َوبِالُْمْؤِمِنیَن« است.وی با اشاره به 
اینکه با استقامت مردم راه طوالنی و سختی طی شده است، اظهار 

کرد: درود بر مومنینی که در کنار رهبرشان ایستادند.

جهاد عامل سعادت است

فرمانده کل ســپاه با تاکید بر اینکه دشمنان ما در حال هزیمت 
هســتند، گفت: دستاورد شهیدان عشــایر تا ابد بر استقامت ما 
حجت است.سرلشــگر ســالمی با بیان اینکه مگر می شــود ۱۱ 
هزار شــهید عشایر در خاک خفته باشــد ولی عشایر راهشان را 
ادامه ندهند، عنوان کرد: این ایســتادگی اســت که سختی ها را 
آســان می کند، خداوند وعده آسانی پس از سختی ها را داده که 
وعده های پروردگار تخلف ناپذیر اســت.وی با اشاره به اینکه ما با 
پشت سر گذاشتن سختی ها به آرامش خواهیم رسید، اعالم کرد: 
جهاد عامل سعادت است.فرمانده کل سپاه افزود: اگر دشمن در 
اعماق ســرزمینی جماعتی پا بگذارد به تعبیر امیر المومنین )ع( 

آن جماعت ذلیل خواهد شد.

نتیجه مبارزه عشایر هزیمت و رو به افول بودن دشمنان 
انقاب و اسام است

سر لشــگر ســالمی گفت: اگر مردمانی از جهاد روی برگردانند 
خداونــد بر آن ملت لباس ذلت می پوشــاند که این منطق حق 
است و ما بر این اســاس زندگی می کنیم.وی اظهار کرد: نتیجه 
مبارزه عشایر که هم در دوران طاغوت همواره در خطوط مبارزه 
با اســتبداد بوده انــد و هم در دوره انقالب اســالمی جزو اولین 
گروه هایی بودند که با والیت بیعت کردند و تا به امروز هم بر آن 

بیعت ایستاده اند، هزیمت و رو به افول بودن دشمنان ما است.

جامعه سیاسی صهیونیست در حال فروپاشی است
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه امــروزه خبرهای مربوط جامعه 
سیاسی صهیونیست نشــان می دهد که آن ها در حال فروپاشی 
سیاسی هستند، مطرح کرد: آمریکا هم به هیچ موفقیتی نرسیده 
است و به فکر یک فرار و هزیمت آبرمندانه است و نمی تواند بالد 
اسالمی بماند.سرلشکر سالمی با تاکید بر اینکه در بالد مسلمانان 
جایی برای حضور مشــرکان نیست، اعالم کرد: دشمنان در حال 
فرار هســتند.وی با بیان اینکه تاریخ کشورمان سرشار از پیروزی 
اســت، گفت: هر کجا ما با دشــمنان مواجه شــدیم آن ها عقب 

نشسته اند.

دشمن برای یافتن راه خروج سرگردان است
فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه امروز دشمن افسرده، بی رمق 
و ناتوان از تعقیب اهداف خود اســت، افزود: دشمن برای یافتن 
راه خروج ســرگردان است.سرلشکر سالمی با بیان اینکه دشمن 
به دلیل شکســت های وسیع زخمی اســت و کینه به دل دارد، 
ادامه داد: دشــمن باور نمی کرد که ایران با دست های خالی خود 

منطق انقالب را در جهان گســترش دهد و از میان دســت های 
خالی اولیه انقالب بتواند این نمادهای عظیم قدرت را بســازد و 
در مقابل دشــمنان این چنین زیبا صــف آرایی و قد آرایی کند 
و قامت خویش را برافرازد و شمشــیر خود را بلند کند و منطق 
خود را بر جهان جاری کند.وی گفت: دشمنان باورشان نمی شد 
که این ملت طی ۴۴ ســال مبارزه جهانی مستمر این چنین سر 
بلند و سر افراز باقی بمانند و پس از ده ها سال این گونه پر تراکم 
برای تجلیل از حماسه آفرینان ده ها سال قبل تا به امروز مجتمع 
شوند.فرمانده کل سپاه تصریح کرد: خانواده شهدا حجت الهی بر 
همه ما و نور چشمان ما هستند و ما خاک کف پای آن ها هستیم.

دشمن نخواهد توانست مردم را از اسام، امام و وطن جدا 
کند

سرلشــکر ســالمی با بیان اینکه دشــمنان ما امروز به تعدادی 
خیانتکار پناهنده شده به ســرزمین دشمن متوسل شده است، 
مطرح کرد: این افراد از ســینه دشمن شیر می خورند و به زبان 
او سخن می گویند.وی اعالم کرد: این افراد ممکن است گاهی به 
زبان و لهجه ما سخن بگویند ولی آنان کالم دشمن را به زبان ما 
ترجمه می کنند چرا که فکر می کنند، می توانند قلب ها و مغزهای 
مردم ما را در کنترل و تصرف خود بگیرند و مردم را نســبت به 

نظامی که خود با صدها هزار شهید حفظ کرده اند فاصله دهند.
فرمانده کل ســپاه عنوان کرد: دشمن نخواهد توانست مردم را از 
امام، اسالم و وطن جدا کند.سر لشکر سالمی با اشاره به سخنرانی 
رهبــر انقالب در ۱۴ خرداد مــاه ۱۴۰۱ در حرم امام )ره(،گفت: 
رهبر فرمودند این افراد خائنان به کشــور و ملت هستند، بدانید 
اینها با دشــمنان یکی هستند و در کشور کسی پای حرف آن ها 

نیست.

هیچ دشمنی خیر خواه ملت ما نیست
وی افــزود: افراد خائن دروغ می گویند و با دشــمن هم دســت 
هســتند تا ما را تحریم کنند و دارو به دختران و پسران کوچک 
ما نرســد.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه افراد خائن با دشمن هم 
دست هستند تا مردم کشور را گرسنه نگه دارند ولی این خیالی 
باطل است، اظهار کرد: مردم ما با بصیرت و آگاه هستند.سرلشگر 
سالمی با اشاره به اینکه هیچ دشمنی خیر خواه ملت ما نیست، 
عنوان کرد: بر شــرف و آگاهی و غیرت مردم جمهوری اسالمی 

ایران درود باید فرستاد.

ملت ایران در حال قدرتمند شدن است
وی با تاکید بر اینکه آرزوی ما آن اســت که در پیشگاه این ملت 
قربانی شویم تا ملت بماند، بدرخشد، مفتخر باشد و آرمان هایش 
را دنبال کند، اعالم کرد: ملت ما در حال قدرتمند شــدن است.

فرمانده کل سپاه بابیان اینکه در آینده ای نزدیک جز قدرت های 
تــراز اول جهان خواهیم بود، گفــت: این حقیقت در حال تجلی 
اســت پس چرا از بیان آن اکراه داشته باشیم.سر لشگر سالمی با 
اشاره به اینکه شهادت ثمری ابدی دارد، عنوان کرد: شهادت مرگ 

نیست بلکه آغاز حیات جاودان است.

تا آخر باهم می مانیم و این راه را ادامه می دهیم
وی با تاکید بر اینکه شهادت شکوه و عزمت انسان و اتصال روح 
آن به عالم معنا اســت، اعالم کرد: این ملت با شــهادت سعادت 
یافته است و شــهیدان از این جهت زنده اند.فرمانده کل سپاه با 
بیان اینکه تا آخر باهم می مانیم و این راه را ادامه می دهیم، گفت: 
جهاد به ما روحیه می دهد و ما را زنده نگه می دارد.ســر لشــگر 
ســالمی با اشاره به اینکه ملتی که دشمن بزرگ دارد می تواند از 
او بزرگ تر شود، مطرح کرد: خداوند ما را با دشمنان بزرگ مواجه 
داد و رو در رو کرد تا بزرگ و قوی شویم.وی منطق نبرد و جهاد 
با دشمنان بزرگ قوی شدن عضله های جهان اسالم است، افزود: 

سختی ها ما را قوی می کند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به همایش بزرگداشــت 
روز بســیج اساتید، بر مســئولیت و نقش استادان بسیجی 
در زمینه آمیختن پیشــرفت و نوآوری علمــی با اخالق و 
تربیت نفســانی تأکید کردند.به گــزارش خبرگزاری مهر، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به همایش بزرگداشــت 
روز بسیج اساتید، بر مسئولیت و نقش استادان بسیجی در 
زمینه آمیختن پیشرفت و نوآوری علمی با اخالق و تربیت 

نفســانی تأکید کردند.متن پیام رهبر انقالب اســالمی که 
حجت االســالم رستمی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه ها آن را در همایش بزرگداشت بسیج 

اساتید قرائت کرد، به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
والحمدهلل و الصالة علی رسول اهلل و آله االطهار

به استادان بسیجی دانشگاه و اجتماع آنان در روز ملی بسیج 
اساتید، ســالم و درود می فرســتم و یاد دانشمند مجاهد، 
شهید مصطفی چمران و دیگر شــهدای دانشگاه را عزیز و 
گرامی می دارم. ســایه ی مبارک اســتاد متعهد و متدین و 
مجاهد بر سر دانشــگاه کشور یکی از بزرگترین نعمت های 
الهی و نویددهنده ی ســرافرازی و رستگاری آینده ی ملت 
ایران است. علم نافع و پیشــرفته ی شما چه در موضوعات 

راهبردی و اساســی و چه در مســائل نقد و کاربردی، نیاز 
حتمی و فوری کشور است. فعالیت استاد بسیجی تنها تعلیم 
نیست، پیشرفت علمی، نوآوری در ماهیت دانش و زبان آن، 
آمیختن آموزش با اخالق و تربیت نفسانی، همت گماشتن 
به دوگانه ی: فراگیری تازه های علمی، و اجتهاد و تولید علم، 
و وظائف دیگری از این قبیل نیز در زمره ی مســئولیت های 
اســتاد علم است، و شــما بســیجیان عزیز در همه ی این 
زمینه ها می توانید پیشتاز و پیشران باشید. توفیقات شما را 

از خداوند متعال مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
30 خرداد 1401

رهبر انقالب در پیامی تأکید کردند؛

لزوم پیشتازی استادان بسیجی در پیشرفت، نوآوری و تولید علم
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گزیده خبر
۴۸۸ هزار واحد ملکی در تهران خالی است

 ناتوانی سازمان مالیاتی از اخذ مالیات 
خانه های خالی

عضو شــورای شهر تهران از عدم توانایی ســازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از 
خانه های خالی گالیه کرد و خواســتار ورود شــهرداری ها به این موضوع شد.به 
گزارش ایســنا، علی اصغر قائمی در تذکر پیش از دســتور خود در جلسه دیروز 
شورای شهر تهران با بیان این که قیمت مسکن به صورت افسارگسیخته افزایش 
یافته است، گفت: این در حالی است که سازمان امور مالیاتی و وزارت شهرسازی 
توانایی اجرای قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی را نداشتند و حتی اشرافی 
بر پارســل های ملکی شهرها ندارند و به کمک شــهرداری ها و سازمان ثبت در 
شناســایی خانه های خالی نیازمندند.وی با بیان این که الزم اســت شورای عالی 
اســتان ها الیحه ای را تدوین کنند تا اجرای قانون در این زمینه به شهرداری ها 
سپرده شود، اظهار کرد: اعالم شده که واحدهای خالی ۴۸۸ هزار واحد ملکی است 

که می توان از این واحدهای خالی یک مالیات مشخص گرفت.

وزیر راه وشهرسازی خبر داد:
  سود وام ودیعه مسکن ۵ درصد 

کاهش یافت
تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی در نشست با اصناف 
حوزه مســکن خواستار همکاری مشــاوران امالک در 
اجرای مصوبات ســران قوا در خصوص ساماندهی بازار 
اجاره شــد و از الزامی شدن کد رهگیری برای تمامی 
معامالت مسکن به عنوان شرط قانونی بودن معامالت 

خبر داد.به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، »رستم قاسمی« در ساختمان 
دادمان با اصناف حوزه مسکن برای کنترل بازار مسکن بعد از اخذ مصوبه سران قوا 
تشکیل جلسه داد.وزیر راه و شهرسازی در این نشست بر اجرای مصوبات سران قوا 
برای ساماندهی بازار مسکن تاکید و اعالم کرد: موضوع اجاره و ارایه کد رهگیری با 
صنف اتحادیه امالک و زیر نظر وزارت صمت بوده است. اما به دلیل اتفاقاتی که در 
کشور به دلیل گرانی های اخیر رخ داد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهادات 
و بسته هایی را به مجموعه حاکمیت ارایه کردیم تا مشکالت و معضالت موجود 
را تا جایی که ممکن اســت در خصوص مشــکالت مربوط به مسکن خانوارها 
حل کنیم.عضو کابینه دولت ســیزدهم ادامه داد: مصوبات سران قوا در خصوص 
ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها مصوب شده است و طبق این مصوبه مستاجران 
می توانند در واحدهای مسکونی که ســکونت دارند ساکن باشند و موجران نیز 
نهایت همکاری را داشــته باشــند و حداکثر در تهران و سایر کالن شهرها تا ۲۵ 
درصد و در سایر شهرها تا ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره بها را مجاز هستند.قاسمی 
با یادآوری اینکه برای تســهیالت ودیعه مسکن از سوی دولت ۴۰ هزار میلیارد 
تومان منابع مالی بانکی پیش بینی شده که پرداخت می شود رقم این تسهیالت 
را برای خانوارهای مســتاجر واجد شرایط در تهران ۱۰۰ میلیون تومان در سایر 
کالن شهرها و مراکز اســتان ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون 
تومان برشمرد.وی توضیح داد: نرخ سود تسهیالت ودیعه اجاره مسکن ۱۸ درصد 
اســت که ۵ درصد این ۱۸ درصد با سوبسید و ۱۳ درصد توسط مردم پرداخت 
می شــود. از طریق این روش پیش بینی می شود تا بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون 
خانوار مستاجر از تسهیالت ودیعه مسکن بتوانند بهره ببرند.وزیر راه و شهرسازی 
تصریح کرد: چهارشنبه در جلســه هیات دولت در خصوص دیگر پیشنهادهای 
وزارت راه و شهرســازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن که در اختیار دولت 
اســت تصمیم گیری می شود.قاسمی در عین حال نشســت با اتحادیه مشاوران 
امالک و اصناف این حوزه را  مهم خواند و گفت: نمایندگان و اصناف حوزه مسکن 
و مشاوران امالک در نشست مشترک قول دادند تا کمک های الزم را برای اجرای 
مصوبه ســران قوا در خصوص ســاماندهی بازار اجاره بها در خصوص دو تصمیم 
افزایش سقف اجاره بها و همچنین تداوم اسکان مستاجران در واحدهای مسکونی 
عملیاتی کنند.وی از موجران و مالکان درخواست کرد تا در شرایط حاکم کشور 
به مردم و مستأجرانی که برخی مستاصل هستند کمک کنند و در اجرای مصوبه 
سران قوا همکاری الزم را داشته باشند.قاسمی ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا 
را در خصوص ساماندهی بازار مسکن دستگاه قضایی عنوان کرد و تاکید کرد: در 
مصوبه اعالم شده است که شوراهای حل اختالف و در نهایت دستگاه قضایی در 
خصوص بروز اختالف همکاری داشــته باشند که امیدواریم موجر و مستاجر با 
توافق مشکالت احتمالی را حل کنند.وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: مقرر شده تا 
ارایه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه معامالت در سامانه 
امالک و اسکان ثبت و قابل پیگیری باشد.قاسمی ادامه داد: چنانچه معامالت در 
سامانه امالک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. تاکنون 
بیش از ۶۰۰ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است 
که تاکنون از این تعداد معرفی شده ۶۰ هزار نفر نسبت به خالی بودن خانه خود 

اعتراض داشتند که در حال بررسی اعتراض های موجود هستیم.

خاندوزی: موتورهای تولید تورم را خاموش کردیم

دربارهکاالبرگالکترونیکیآخرتیرماهتصمیمگرفتهمیشود
ســخنگوی اقتصادی دولت گفت: پایان تیر ماه میزان پیشــرفت تامین زیرساخت های 
کاالبــرگ الکترونیکی را به آقای رییس جمهور اعالم خواهیم کرد و آن زمان در این باره 
توضیحات کافی داده خواهد شد.به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید 
احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با خبرنگاران، طی سخنانی 
اظهار داشــت: برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه های گذشته بر مبنای دو دوره تثبیت 
اقتصــاد کالن با توجه به متغیرهایی که ماه های ابتدایــی دولت مواجه بودیم و تمهید 
مقدمات برای اعمال سیاســت های اصالحی برای رشد اقتصادی و اهداف توسعه ملی و 
آسیب ناپذیری در بخش اول تقریبا دوره شهریور تا اسفند سال گذشته را مصروف خود 
کرد تالش دولت این بود ثبات اقتصاد کالن را به شرایط متعارف بازگرداند تا بتوانیم سال 
جاری را سالی رو به پیش داشته باشیم.وی افزود: در شهریورماه طبق اعالم بانک مرکزی 
با نرخ تورم ۱۲ ماهه حدود ۵9 مواجه بودیم و امروز این عدد به ۴۶ درصد کاهش یافته 
و نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ با رشد ۴.۶ به پایان رساندیم که نرخ رشد باالتری نسبت 
به ۱۳99 بود و نرخ بیکاری هم با 9.۴  در سال ۱۴۰۰ وضعیت مطلوب تری نسبت به سال 
99 داشتیم.سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در شهریور ۱۴۰۰ با شاخص بهای تولید ۸۰ 
درصد مواجه بودیم و در پایان اردیبهشت ماه به ۵۱ درصد کاهش یافته است. همچنان در 
سال ۱۴۰۱ سیاســت مهار تورم از اولویت های ستاد اقتصادی دولت است و در ماه های 
نخست تمرکز بیشتر ما بر این بود که تالشی که انجام شد، محقق شد. در هفت ماهه اول 
دولــت بیــش از آن چیزی که مد نظر بود به اهداف دســت یافتیم.خاندوزی بیان کرد: 
رویکردهای تحولی نیازمند مقدمات، مصوبات و زیرساخت های فنی بود که انجام گرفت 
و محورهای آن در زمینه کمک به بخش تولید و سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و 
کار با جدیت عمل کردیم و درگاه ملی مجوزهای کســب و کار رخ داد که انجام گرفت 
کاهش نرخ ۵ درصدی مالیات برای تولیدکنندگان انجام گرفت و مجلس آن را تایید کرد 
و اجرا می شــود. موتورهای رشد تورم که نقدینگی و کسری بودجه است، اقداماتی انجام 
شــد که ثمرات آن را می بینیم و تالش شد کســری تراز عملیاتی دولت که می تواند به 
افزایش استقراض از بانک مرکزی و تورم بشود، به شدت کنترل شد.وی در ادامه تصریح 
کرد: در سال ۱۴۰۱ مردم شاهد تغییر الگوی مشارکت واقعی در شرکت های سهام عدالت 
خواهند بود و این الگو آینده متفاوتی را رقم خواهد زد. این تغییرات و رویکردهای متفاوت 
که یکی از اجزای آن، مسأله عادالنه شدن یارانه ها و قطع رانت ارزی واردکنندگان کاالها 
و انتقال این کمک ها به مردم بود، حتما بخشی از کسانی که ذی نفع ادامه روند گذشته 
اقتصاد هستند را ناراضی می کند و بر موج برخی اشکاالت مدیریت که ممکن است وجود 
داشته باشد سوار می شوند و آگاهی و آگاهی بخشی می تواند کمک کند تا از این شرایط 
عبور کنیم، از تعادل بد اقتصادی به تعادل خوب اقتصادی.سخنگوی اقتصادی دولت در 
پاسخ به سوالی درباره وام بدون ضامن و وجود مشکالت در برخی بانک ها مبنی بر عدم 
اعطای تســهیالت، گفت: برای تسهیل دسترسی مردم به تسهیالت و حرکت به سمت 
اعتبارسنجی در سند تحول دولت درج شده و وجود دارد و دنبال می شود رییس جمهور 
محترم هم بر این مســأله تاکید داشته اند؛ بر خالف دوره های قبل که این موارد بر روی 
کاغذ باقی می ماند، ما از هیات مدیره های بانک های دولتی خواســتیم که خودشــان به 
میــدان بیایند و اینــان جزو اولین ها در این ابالغ هســتند و ابالغ را انجــام دادند . بله 
کاستی هایی در اجرا و پیاده سازی شکل گرفت و یک سوءفهم هم شکل گرفت که گویا 
همه کســانی که حقوق دریافت می کنند می توانند تســهیالت دریافت کنند. تا پایان 
اردیبهشت ماه حدود ۳۱۵ هزار نفر توانستند تسهیالت خرد را مطابق آیین نامه دریافت 

کنند و تعداد بیشتری نسبت به این عدد در صف هستند تا استفاده کنند. اگر کسی حائز 
شرایط است و نوبتش رسیده ولی بانک برای اعطای وام مخالفت می کند برخورد می کنیم 
و در این راستا تعدادی از مدیران شعب برکنار شدند.خاندوزی در ادامه این نشست خبری 
درباره افزایش قیمت مســکن و اجاره بها و تدبیر دولت برای کنترل نرخ اجاره و تامین 
مسکن، عنوان کرد: متاسفانه افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در ماه های اخیر اتفاقاتی 
است که در سال 9۷ و 99 رقم خورده و تکرار شده و چون میراث دار کوتاهی های جدی 
در زمینه نظام اطالعات حوزه مســکن هستیم و بنا بود این سامانه ها تکمیل بشود و ما 
اطالع دقیق داشــته باشــیم تا دولت بتواند نطارت و قاعده گذاری کند و هم اکنون توان 
نظارتی دولت در این زمینه زیاد نیست و امیدواریم سامانه امالک و اسکان در سال جاری 
تکمیل بشود. مسیر دوم که کوتاهی در زمینه ساخت مسکن و تقاضای سوداگرانه مسکن 
شــده بود، باید اقدامات جدی می شــد کــه انجام نگرفت و بازار به تعادل می رســید و 
عقب افتادگی جدی در عرضه و تقاضا وجود دارد و دولت هدف گذاری های دقیقی انجام 
داده و بر خالف دولت گذشــته که غیررســمی می گفتند با مالیات بر سوداگری مخالف 
است، در این زمینه تعامل خوبی با مجلس داریم و می خواهیم با سرعت بیشتری مالیات 
بر ســوداگری مســکن که اکثریت جامعه را به بهای منفعت عده ای قلیل در فشار قرار 
می دهند را پیگیری کنیم.وی افزود: این دو مولفه زمان می برد و البته دولت فقط به این 
مولفه ها بسنده نکرده و با تاکید رییس جمهور برای بسته کوتاه مدت بررسی کردیم و در 
شورای عالی سران قوا به تصویب رسید و تعیین سقف برای اجاره در شهرهای مختلف و 
ضمانت اجرا آن هم مد نظر و مورد تاکید است و دنبال می شود. ما با این اقدامات وضع 
مردم را درک می کنیم و رییس جمهور به شدت از فشار بخش مسکن ناراضی است و در 
دستور پیگیری ویژه دولت قرار دادند و یکی دو هفته آینده بخش تکمیلی مصوبات هم 
به سرانجام خواهد رسید.سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ما سال ۱۴۰۰ را با حدود ۳9 
درصد افزایش نقدینگی به پایان بردیم؛ این مســأله ســه عامل دارد و از این سه رکن،  
بهترین اثر را میزان بدهی دولت به بانک مرکزی داشــت که با مدیریت آن ما موتورهای 
تورم زا را متوقف کردیم. اولین مقصد اعمال سیاست های دولت سخت گیری بر خود دولت 
و شــرکت های دولتی است و بعد مابقی شــرکت ها و بخش ها و این عملکرد وجود دارد.

خانــدوزی هم چنین درباره تصمیم دولت برای بازتوزیع یارانه ها و زمان تکمیل کاالبرگ 
الکترونیکــی، گفت: در سیاســت عادالنه کردن یارانه هــا و ارز ترجیحی، دو ماه اول که 
پرداخت نقدی صورت گرفت نیاز به زمان داشتیم تا زیرساخت های فنی را آماده کرده و 
حکم بودجه ۱۴۰۱ را اجرا کنیم؛ با این پیگیری ها برای فراهم کردن زیرساخت برای کل 
کشور فراهم شود و امیدوارم تا پایان تیرماه زیرساخت ها آماده بشود و بعد از آن، همانطور 
که در موضوع آرد و نان این مسیر را می رویم، این مسأله در حوزه کاالهای اساسی شیوه 
متفاوتی دارد و پایان تیر ماه میزان پیشرفت را به آقای رییس جمهور اعالم خواهیم کرد 
و آن زمان توضیحات کافی داده خواهد شد.وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون وصول 
پول فروش نفت و مطالبات کشــورمان اظهار داشت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود 
۲۰۰ هــزار میلیارد تومان درآمد دولت به درآمدهای نفتی گره خورده بود. میزان فروش 
بشــکه و درآمدهای ریالی حاصل از آن در سال ۱۴۰۰ بیش از سال ۱۳99 و این میزان 
نیز غیر از ســایر درآمدها بود که این رقم نشان داد دولت برغم تنگناها، با تکاپو و تالش 
بیشتر توانست میزان فروش نفت خود را افزایش دهد.سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: 
اکنون درآمدهای حاصل از فروش نفت پس از 9۰ روز وصول می شود و منابعی هم وجود 
داشــت که به دلیل تحریم ها وصول نمی شــد اما این موانع تا حد خوبی رفع شده است.

خاندوزی هم چنین درباره جاماندگان ســهام عدالت گفت: بررســی ها نشان داد برخی 
مستحق سهام عدالت بوده اند اما آن را دریافت نکرده اند؛ از ابتدای سال به دنبال احصای 
کامل گروه مستحق دریافت سهام عدالت هستیم و اکنون این فهرست در آستانه نهایی 
شدن است. الیحه ای از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده که 
قرار است کسانی که از دریافت سهام عدالت بازمانده اند، مشخص شوند و میزان سهامی 
که باید دریافت کنند نیز تعیین شــود.وی در پاســخ به سوالی درباره منابع مالی دو ماه 
یارانه ای که پرداخت شد، خاطر نشان کرد: در کنار بودجه عمومی امسال رقمی بیش از 
۶ هزار میلیارد تومان در قالب جداول تبصره ۱۴ در نظر گرفته شــده بود که بخشــی از 
جداول این تبصره مربوط به هزینه های هدفمندی یارانه هاست. در جاهایی دیگر از ارقام 
بودجه دیگری برای بخش های کوچکتر اعدادی مندرج است و آنچه در دو ماه اول اجرا 
شــده، با اتکا به ظرفیت های تبصره ۱۴ بوده و تالش جدی سازمان برنامه و بودجه این 
است که برای 9 ماه آینده بتواند از ظرفیت های مندرج در ردیف های بودجه و تبصره ۱۴ 
استفاده کند.ســخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درخصوص قیمت نان و نظارت بر آن 
اظهار داشت: با توجه به جلسات ستاد تنظیم بازار وزارت کشور مسئولیت نظارت بر آرد 
و نان دارد و هر هفته اطالعات این حوزه را به تفکیک اســتان ها ارائه می کنند؛ تا امروز 
گزارش هایی مانند طوالنی شــدن صف ها مطرح شده اما در مورد این حرکت یکپارچه 
نانوایی ها گزارشی داده نشده و اگر کسی اطالعات دقیقی دارد، ارائه کند تا وزارت کشور 
با فوریت آن را پیگیری و نتیجه  را اعالم کند. در قالب طرح هوشمندسازی یارانه آرد در 
پایان تیرماه امکان نظارت برخط تمام واحدهای صنفی فراهم خواهد شد.خاندوزی درباره 
اســتفاده از ظرفیت های همســایگان گفت: عملکرد دولت در حــوزه تجارت خارجی و 
سیاست خارجی این طور است که اولویت اصلی دولت سیزدهم سیاست همسایگی است 
و تالش می کند از ظرفیت های بالاســتفاده وســیعی که در همه حوزه ها در کشورهای 
همسایه و منطقه وجود دارد استفاده کند. از این طریق نه تنها مسئله تحریم ها کم رنگ 
می شود بلکه ظرفیت رشد اقتصادی برای کشور ایجاد می کند، اگر هم تحریم نبودیم باید 
از ظرفیت های باالی ۱۵ کشور همسایه و شرکای آسیایی در همه حوزه های مالی و بانکی 

و تجاری استفاده می کردیم.

تهران- ایرنا- رئیس ســازمان خصوصی سازی گفت: فهرست 
افراد جامانده از ســهام عدالت و تحت پوشش کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی استخراج شــده که حدود ۳.۵ میلیون نفر 
هستند.به گزارش ایرنا، »حسین قربان زاده«، رئیس سازمان 
خصوصی ســازی در برنامه صف اول به سواالت زیر در حوزه 

واگذاری شرکت های دولتی پاسخ داد.

سوال: اساس و هدف خصوصی سازی در کشور چه بود 
و چه میزان به این هدف دست پیدا کردیم؟

قربــان زاده: طی دهه های گذشــته اقتصاد مــردم محور که 
افراد مشــارکت واقعی داشته باشــند اتفاق نیفتاده، قرار بود 
با سیاســت های اصل ۴۴ ریل گــذاری در این زمینه صورت 
بگیرد. اصل بر حکمرانی دارایی دولت اســت، ملی ســازی  و 
خصوصی ســازی فرع اســت و اگر فقط انتقال صرف شرکت 

صورت بگیرد هدف محقق نمی شود.

ســوال: آیا همــه واگذاری ها مشــکل داشــت و 
خصوصی سازی مترادف با مشکالت است؟

قربــان زاده: در تصویری که از واگــذاری بنگاه ها در دو دهه 

گذشته بیان شده در واقع اغراق نسبت به ایرادات و مشکالت 
صورت گرفته است.مهم ترین شرکت ها و ارزنده ترین سهام ها، 
زمانی در اختیار دولت بوده که واگذار شــده اند و االن سودده 
هستند، صرفاً چند واگذاری چالشی بوده است.خصوصی سازی 
جزیره جداگانه از اقتصاد کشور نیست. هر تصمیمی در اقتصاد 

گرفته می شود، تاثیر بر خصوصی سازی دارد.
تا زمانی که تولید به صرفه نباشــد و جذابیتی که تولید دارد، 
بخش های موازی نداشــته باشــند، نباید توقع داشته باشیم 
خصوصی سازی گل وبلبل شــود. باید مالکیت را پاداشی قرار 

دهیم برای مدیرت بهره ور.

سوال: در سابقه سازمان خصوصی سازی خطا و تخلفاتی 
داریم چه برنامه ای تدوین شــده از اینجا به بعد شاهد 

چنین خطاهایی نباشیم؟
قربان زاده: پیشنهاداتی که باید در عرصه اقتصاد کالن بیفتد 
ارائه شــده است. معجزه ای جز رشــد بخش حقیقی اقتصاد 
وجــود ندارد. نمونــه آن  ارز ترجیحی بود که  بازگشــت به 
ریل صحیح اقتصاد است.چنین تصمیماتی کمک می کند به 
اقتصاد متعادل نزدیک شــویم کــه در عرصه واگذاری هم به 
تولید به صرفه خواهیم رسید.در واگذاری ها مداخالت مستقیم 
دولت ها وجود داشــته و با مقاومت هایی روبه رو بوده ایم. باید 
کاری کنیــم تا وزارتخانه رغبت کند برای واگذاری شــرکت 
زیرمجموعه خود.این ایده را دادیم که ابتدا  مالکیت را واگذار 
نکنیم بلکه  ابتدا اهلیت فرد را بررسی کنیم. اگر در صورت های 
مالی شــرکت این تغییر مثبت محســوس بود، آن فرد مالک 

بخشی از سهام شرکت شود. این سازوکار نظام انگیزشی ایجاد 
می کند کــه  فرد بعد از بهره ور کردن بنــگاه به تدریج مالک 
سهام شرکت شود و این ایده کمک می کند به سمت کارایی و 

بهره وری بنگاه حرکت کنیم.

سوال: جایگاه بازار ســرمایه در روند خصوصی سازی 
کشور چیست؟

قربان زاده: بازار ســرمایه با همین واگذاری ها به عمق رسیده 
است. نقش مهم آن ایجاد شفافیت و انضباط مالی در ابتدای 
کار اســت. اولویت گسترش مالکیت در سطح عموم با عرضه 
تدریجی در بازار ســرمایه اتفاق می افتد. عرضه های بلوکی ما 
هم در بازار سرمایه است.ابزارهای بازار سرمایه متنوع هستند 
و می توانند در حیطه واگذاری دارایی های دولت کمک کنند 

حتی دارایی های ثابت.

ســوال: برنامه ای به صورت مشــترک با بورس برای 
واگذاری شرکت ها دارید؟

قربان زاده: دو شــرکت ایران خودرو و ســایپا به دلیل وثیقه 
بودن ســهام دولت شــان قابل واگذاری نبودند که با دستور 
رئیس جمهور و عزم دولت ســهم ۵ درصدی ایران خودرو و 
۱۷ درصدی سایپا باید واگذار شود. ارزش واقعی ایران خودرو 
و سایپا بســیار ارزنده تر است.این پیشنهاد را به وزارت صمت 
دادیم که سهام تودلی این دو شرکت در کنار سهام باقیمانده 
دولت به صورت بلوک واحدی شکل بگیرد و  یکپارچه عرضه 

شود.

سوال: اجرای قانون واگذاری سهام به جاماندگان سهام 
عدالت در چه مرحله ای است؟

قربان زاده: پیش نویس مصوبه هیات دولت در باره این تکلیف  
در مورد مشموالن کمیته امداد و بهزیستی آماده شده است. 
در چند مرحله تکلیف این واگذاری سهام به جاماندگان اجرا 
می شود. جلســاتی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد برگزار 
شــده فهرست کسانی که مشمول هســتند اما سهام عدالت 
ندارند استخراج شده حدود ۳.۵ میلیون نفر که تحت پوشش 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند اما سهام ندارند قرار 
است این فهرست با سامانه وزارت رفاه چک بشود.۵۰ درصد 
تخفیف برای این مشــموالن در نظر گرفته شود و ۵۰ درصد 
هم از محل سود سال های آتی تسویه می شوند پس مشموالن 
تحت پوشــش کمیته و بهزیســتی حتی یک ریال هم  برای 
دریافت سهام عدالت نباید پرداخت کنند همچنین هیچ ثبت 
نامی هم نیاز نیســت انجام دهند.در مورد مابقی افراد هم دو 
دهک اول که باقی می مانند در  مرحله دوم است و در مرحله 
ســوم افراد  ۴ دهک بعدی هســتند که وزارت اقتصاد و رفاه 
سازوکار شناســایی افراد را باید داشته باشند.منابع دولت در 
خصوص سهام ارزنده االن روی تابلوی بورس حدود ۲۸۰ هزار 
میلیارد تومان است که حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان وثیقه 
است. تنها از سهام غیر وثیقه  قابل واگذاری برای پرتفوی سهام  
عدالت تصمیم گرفته می شود که شامل هلدینگ  خلیج فارس 
و ۳ بانک است.نیاز به اصالح قانون داریم تا از منابع دیگر هم 
بتوانیم برای پرتفوی سهام عدالت استفاده کنیم تا منابعی برای 

پرداخت سهام عدالت به جاماندگان دهک های بعدی باشد.

با توجه به بررسی های هیأت بررسی و تطبیق 
مصوبات دولت با قوانین، مصوبه هیأت وزیران 
در خصوص تعیین مستمری بازنشستگی، از 
کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ مغایر 
قانون شــناخته و برای اصالح به دولت ارجاع شد.به گزارش خبرآنالین ، سرانجام 
انتظار بازنشســتگان معترض نیز به سر رسید و مصوبه هیات دولت درباره افزایش 
۱۰ درصدی حقوق بازنشســتگان ابطال شد . این ابطال ، از سوی هیأت بررسی و 
تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعالم شد . استدالل حقوقی این هیات بر این پایه 
استوار بود که شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را ۳۸ درصد مقرر کرده 
و مصوبه ۱۰درصدی دولت ، نمی تواند برخالف رقم شــورای عالی کار باشد . این 
گام در برآورده سازی مطالبات بازنشستگان ، هرچند، الزم اما ناکافی است . اکنون 
، مصوبه دولت به »پاستور« برگشت داده شده تا اصالحات قانونی روی رقم مصوب 
را اعمال کنند . مجلســی ها با امیدوتری از همراهی دولت سخن می گویند البته 
دبیر هیات تطبیق ، این نکته قانونی را هم یادآور شــده که »دولت بعد از وصول 
ایراد هیأت، یک هفته مهلت دارد تا نســبت به اصالح مصوبه خود اقدام کند و در 
غیر این صورت و یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیأت 
تطبیق قطعی شده و به دولت اعالم خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی االثر 

خواهد شد«.به گزارش خانه ملت ، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین 
در جلســه امروز خود با توجه به چندین جلسه کارشناسی و دعوت از نمایندگان 
دولت، ســازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان تأمین اجتماعی و استماع نظرات 
آنها، در جلســه فوق العاده امروز خود مصوبه دولت را مورد ایراد قانونی قرار داده 
است.قربانعلی مهری دبیر این هیأت با بیان این مطلب افزود: هیأت بررسی و تطبیق 
مصوبات دولت با قوانین به اســتناد اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و قانون نحوه 
اجرای این اصول به طور مستمر در جلسات خود تمامی مصوبات تصویب نامه های 
هیأت وزیران را بررســی و نظرات خود را در این خصوص با تأیید ریاست مجلس 
به دولت اعالم می کند.دبیر هیأت با تشریح فرایند بررسی و رسیدگی به مصوبات 
در این هیأت اظهار داشــت: به استناد قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون 
اساســی، نتیجه بررســی های ابتدایی هیأت، به دولت اعالم می شود تا از فرصت 
قانونی حداکثر ۱۰ روزه نسبت به اصالح مصوبه مورد ایراد و یا ارسال پاسخ مستند 
و مستدل اقدام کند.وی ادامه داد: امروز نیز پس از چندین جلسه بررسی و استماع 
آرای کارشناسی کلی اطراف ذینفع، مصوبه موضوع تعیین مستمری بازنشستگی، 
از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ را مغایر با قوانین تشخیص داد و موارد 
مغایــرت را با عنوان رأی مقدماتی به دولت اعــالم می کند.مهری در ادامه افزود: 
دولت بعد از وصول ایراد هیأت، یک هفته مهلت دارد تا نســبت به اصالح مصوبه 

خود اقدام کند و در غیر این صورت و یا عدم وصول پاســخ مســتند و مستدل از 
سوی دولت، نظر هیأت تطبیق قطعی شده و به دولت اعالم خواهد شد و پس از آن 
مصوبه دولت ملغی االثر خواهد شد.دبیر هیأت تطبیق مصوبات در پایان با تشریح 
ابعاد حقوقی این مصوبه اعالم کرد: با تعامل خوبی که میان دولت و هیأت تطبیق 
برقرار اســت اطمینان داریم بهترین تصمیم گرفته خواهد شد و با اصالح مصوبه، 

مشکلی وجود نخواهد داشت.

رای هیئت تطبیق به خالف بودن مصوبه دولت
از سوی دیگر ، ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
نیز در گفت وگو با تســنیم، با اشاره به نشست عصر امروز )دوشنبه ۳۰ خرداد ماه( 
هیئت تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ، گفت: 
هیئت تطبیق مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشســتگان را مغایر با ماده 9۶ 
قانون کار تشــخیص داده است و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را 
ابطال و در نهایت این مصوبه برای اصالح به هیئت دولت ارجاع داده خواهد شد.وی 
یادآور شــد: شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را ۳۸ درصد و دولت ۱۰ 
درصد مصوب کرده بود، در جلســاتی که داشــتیم هیئت تطبیق ادله کمیسیون 
اجتماعی مبنی بر خالف بودن این مصوبه هیئت دولت را پذیرفت.رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته هیئت تطبیق مصوبات دولت به صورت رسمی 
در این زمینه اعالم نظر خواهد کرد. اسماعیلی گفت: این جلسه پیرو تصمیمگیری 
نشست روز شنبه برای تصمیمگیری نهایی پیرامون مصوبه هیئت دولت در هیئت 

تطبیق مقررات برگزاری شده بود.

رای هیئت تطبیق مجلس به خالف قانون بودن مصوبه دولت

افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان ابطال شد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت صنایع فضایی ایران 
)سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ســاعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/4/15 در نشانی 
تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 2، انتهای 

کوچه پژوهش، پالک 13برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

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

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

به 1400/12/29
3- انتخاب بازرسان قانونی شرکت

4- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

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

به شماره ثبت  95500 و شناسه ملی  10101395633

 هیأت مدیره

رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد:

شناسایی ۳.۵ میلیون 
جامانده سهام عدالت
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گزیده خبر

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

رجوع یک ضرورت اساسی است
سرپرســت شــرکت گاز اســتان مازندران در نشست 
مسئولین انشعابات ادارات گازرسانی عنوان کرد: توجه 
ویژه به حقوق شــهروندی و تکریــم ارباب رجوع یک 
ضرورت اساســی است.قاسم مایلی رستمی، سرپرست 
شرکت گاز اســتان مازندران با اشاره به اینکه تاکنون 
۸۳۰هزار انشــعاب گاز در استان انشعاب گاز نصب شده است تصریح داشت: از 
ابتدای ســال تاکنون ۳۲۰۰ انشعاب گاز در  استان مازندران نصب شد.وی ادامه 
داد: بر اســاس ماده ۴ قانون اساسی، برقراری انشــعاب های غیر دائم خدمات 
عمومی تا تعیین تکلیف قانونی مجاز است.سرپرست شرکت گاز مازندران افزود: 
افزایش کیفیت خدمات رسانی و رضایتمندی مشترکین و رعایت بیش از پیش 
مسائل ایمنی نیز به طور مستمر در دستور کار این شرکت قرار داشته و مستمراً 
مورد پایش قرار می گیرد.مایلی رســتمی همچنین برنامه گازرســانی به 1۰1 
روستا تا پایان ســال و بهره برداری از این طرح ها به گونه ای که ضریب پوشش 
گازرســانی روستایی به باالی 96 درصد برســد را، از اهم برنامه های اولویت دار 

شرکت گاز استان مازندران در سال جاری برشمرد.

سرپرست بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران در بازدید از پاالیشگاه گاز ایالم:
بازرسی فنی کارآمد تولید ایمن و پایدار را 

تضمین می کند
سرپرست بازرسی فنی شــرکت ملی گاز ایران گفت: 
بازرســی فنی کارآمد در کنار بهــره برداری صحیح و 
تعمیرات به موقع و پشــتیبانی مناسب سایر واحدها، 
تولید ایمن و پایدار را تضمین می کند.به گزارش روابط 
عمومی، ابوالفضل وروانی فراهانی در بازدید از پاالیشگاه 
گاز ایالم با بیان اینکه بازرسی فنی بال حمایتی سازمان برای تولید مستمر است، 
افزود: دیدگاه بازرســی فنی به مسائل و مشکالت مجموعه های پاالیشگاهی از 
منظر حفظ سالمت تجهیزات و تاسیسات و تالش در راستای افزایش طول عمر 
آنها است.وروانی فراهانی به سیاســت های بازرسی فنی ستاد شرکت ملی گاز 
ایران اشــاره و خاطرنشــان کرد: چتر حمایتی این امور از نظر پشتیبانی فنی و 
ساختار سازمانی بر روی شرکت های پاالیشی، انتقال و شرکت های گاز استانی 
گسترده است و با تقویت و ارتقای جایگاه بازرسی فنی تضمینی بر خدمت رسانی 
مطلوب شــرکت ملی گاز ارائه می دهد. وی اظهار داشت بازرسی فنی به عنوان 
چشم بیدار ســازمان با اعمال بازرسی در مراحل خرید کاال و ساخت تجهیزات 
و در زمــان نصب  حضوری فعــال دارد و به همین دلیل احتمال به کارگیری و 

استفاده از تجهیزات و کاالی غیراستاندارد به حداقل می رسد.

کاهش مصرف برق مشترکین رایگان شدن 
قبوض برق را به همراه دارد 

مهندس علیرضا کشانی ،سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان، گفت : هر ساله 
از طرف شــرکت توانیر به شرکت های توزیع برق به منظور مدیریت بار سهیمه 
کاهشــی اعالم می شــود که شــرکت های توزیع ملزم به رعایت آن می باشد 
و در ســال گذشــته عدد ابالغی ۲16 مگاوات اعالم شد و در سال جاری ۲۲۰ 
مگاوات ســهمیه کاهش پیک در اصفهان می باشد که در بخش صنعتی 1۲۴ 
مگاوات ،کشــاورزی ۴۴ مگاوات ،اداری 6 مگاوات ،عمومی ۳۲ مگاوات و تجاری 
1۴ مگاوات عنوان شده است .وی خاطر نشان کرد :روش های مختلفی برای این 
پایداری وجود دارد از جمله توسعه وارتقا راندمان نیروگاههای با سوخت فسیلی 
و نیروگاههای تجدید پذیر مانند خورشیدی ولیکن راه کم هزینه تری نیز وجود 
دارد و آن ایجاد نیروگاههای مجازی و به عبارتی مدیریت مصرف برق می باشد 
که ناترازی بین تولید و مصرف در ساعات پیک را برطرف خواهد کرد و تعادلی 

بین تولید و تقاضا را به وجود می آورد .

حضور مهندس ملک مدیر کل راه وشهرسازي 
 استان گلستان در مرکز پاسخگویي 

سامد استان
رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان 
از ارتباط مستقیم مهندس "مهدی ملک" مدیر کل راه و شهرسازي گلستان 
با هم استانیها در مرکز ســامد استانداري گلستان در هفته جاري خبر داد.

ســیده بهاره مقتدایی"رئیس اداره ارتباطات واطالع رســانی اداره کل راه و 
شهرسازي گلستان گفت: حسب دستور و تأکید ویژه استاندار محترم مبنی 
بر حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی در مرکز سامد استانداری گلستان 
و پاسخگویی مستقیم به موارد و مسائل مردمی ، روز چهارشنبه از ساعت 1۰ 
الي 1۲ صبح  مــورخ ۰1/۰۴/1۴۰1مهندس "مهدی ملک " مدیر کل اداره 
کل راه وشهرسازي استان گلستان میهمان مرکز سامد استان خواهند بود و 
از طریق شــماره تماس 111 با کد) ۲ (به درخواستها ،انتقادات، پیشنهادات 
، شکایات و موارد مطروحه هم استانی های گرامی پاسخ خواهند داد.رئیس  
اداره ارتباطات و اطالع رسانی  این اداره کل بیان داشت : هدف از اجرای این 
برنامه، ارتقای سطح خدمت رسانی به مردم و برقراری ارتباط آسان و سریع 

و شفاف بین مردم و مسئولین می باشد.

تحریم ها ارسال گاز نورداستریم به اروپا 
را 60 درصد کاهش داد

سخنگوی کاخ کرملین گفت: تحریم های غرب علیه روسیه مانع ارسال گاز 
روســیه به آلمان از طریق خط لوله نورد استریم می شود؛ گاز آماده تحویل 
است اما اروپایی ها باید سخت افزار را برگردانند.به گزارش گروه اقتصاد بین 
الملل فارس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین امروز گفت، تحریم 
های غرب علیه روسیه مانع از ارسال گاز روسیه به آلمان از طریق خط لوله 
نورد استریم می شــود.وی در مورد کاهش صادرات گاز به اتحادیه اروپا در 
هفته گذشته خاطرنشان کرد، روسیه همچنان »قابل اطمینان ترین تامین 
کننده« است اما محدودیت ها، ارسال گاز را به لحاظ فنی غیرممکن کرده 
است.پســکوف توضیح داد: »از نظر فنی، زیرساخت های مکانیکی این خط 
لوله به علت تحریم های اتحادیه اروپا آســیب دیده اســت. اما توربین ها را 
نمی توان بازگرداند یعنی اروپایی ها آنها را پس نمی دهند.«شرکت گازپروم 
روسیه، هفته گذشــته، ارسال گاز طبیعی به آلمان از طریق خط لوله نورد 
اســتریم را 6۰ درصد کاهش داد و دلیل آن را شکست »زیمنس انرژی« در 
بازگرداندن به موقع تجهیزات به ایســتگاه کمپرسور پس از ارسال به کانادا 
برای تعمیرات عنوان کرد.»زیمنس انرژی« اعالم کرد، به دلیل تحریم های 
کانادا علیه روسیه، قادر به تحویل این قطعه نیست.با این حال، آلمان، تصمیم 
گازپروم را »سیاسی« خواند.پسکوف افزود: »حقیقتا چیزی برای پمپاژ با آن 
وجود ندارد... این یک بحران ســاخته شده به دست اتحادیه اروپا است. ما 
گاز داریم و آماده تحویل است اما اروپایی ها باید سخت افزار را برگردانند و 

سخت افزار را در راستای تعهداتشان تعمیر کنند.«

سخنگوی صنعت برق در گفتگو با مهر؛

خاموشی های به دلیل ناترازی برق نیست
ســخنگوی صنعت برق گفت: خوشبختانه تاکنون برنامه ای 
مبنی بر خاموشــی برنامه ریزی شــده ای در دستور کار قرار 
نگرفته و اگر خاموشی وجود داشته ناشی از حوادث طبیعی یا 
آسیب تجهیزات در حین برق رسانی است.به گزارش خبرنگار 
مهر، در روزهای گذشــته و با افزایش دمای هوا، مصرف برق 
افزایش قابل توجهی یافته است. روز گذشته مصرف برق به رقم 
6۳ هزار مگاوات رســید که نسبت به سال گذشته ۴.6 درصد 
افزایش یافته است.در تابستان امسال به گفته همایون حائری، 
معاون وزیر نیرو در امور انرژی 6 هزار مگاوات به ظرفیت تولید 
شبکه اضافه شده است. در سمت مدیریت تقاضا هم برنامه هایی 
نظیر تغییر ساعت اداری، تغییر تعرفه مصرف برق و طرح های 
تشــویقی صنایع و کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است. 
با این وجود همچنان این سوال مهم این است آیا وزارت نیرو 
می توان آزمون سخت تابســتان امسال را با موفقیت و بدون 
خاموشی پشت ســر بگذارد؟در همین رابطه مصطفی رجبی 
مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق در گفتگو با 
خبرنگار مهر گفت: برای بیشــترین سناریو رشد مصرف برق 
برنامه ریزی کرده ایم. در واقع اگر در ســالهای گذشته به طور 
متوسط سالیانه چهار تا پنج درصد رشد داشته ایم، برای امسال 
تا 6 درصد افزایش مصرف را پیش بینی کرده ایم.وی افزود: در 

واقع از یک ســمت که برنامه های افزایش تولید نیروگاه های 
موجود و احداث نیروگاه های جدید و از طرفی مدیریت مصرف 
انجام داده ایم و انشاهلل نباید مشکل جدی داشته باشیم. البته 
به خیلی عوامل بســتگی دارد، از جمله دمای هوا.سخنگوی 
صنعت برق تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون برنامه ای مبنی 
بر خاموشی برنامه ریزی شده ای در دستور کار قرار نگرفته و 
اگر قطعی یا خاموشــی وجود داشته ناشی از حوادث طبیعی 
یا آسیب تجهیزات در حین برق رسانی است.رجبی مشهدی 
با بیان اینکه امروز اســامی ادارات پرمصرف شهر تهران اعالم 
شد، افزود: هدف گذاری کرده ایم حداقل هزار مگاوات از محل 
ادارات پرمصرف صرفه جویی شود و امیداوریم بیش از این هم 
محقق شــود. طبق گزارش همکاران در ادارات دولتی و غیر 
دولتی و نهادهای آموزشــی صرفه جویی روند خوبی صورت 
گرفته اســت.الزم به ذکر اســت امروز ادارات مرکز مخابرات 
استان تهران، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، بانک کشاورزی 
)سرپرستی( ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 
ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جاده ای، نمایشــگاه های 
بین المللی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و ســاختمان 
مرکزی بانــک تجارت به عنوان تداوم دهنده رفتار پر مصرفی 

قطع برق شده اند.

قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی با تجدید نگرانی ها نسبت به کمبود عرضه نفت و سوخت، یک درصد افزایش یافت تا 
بخشی از افت هفته گذشته را جبران کند.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و ۳۲ سنت معادل 1.۲ درصد افزایش، 
به 11۵ دالر و ۴۵ سنت در هر بشکه رسید و به رشد ۰.9 درصدی روز دوشنبه اضافه کرد. نفت برنت هفته گذشته ۷.۳ درصد کاهش 
داشت که نخستین کاهش هفتگی در پنج هفته گذشته بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و 9۵ سنت معادل 
1.۸ درصد افزایش پیدا کرد و به 111 دالر و ۵1 سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه که بازارهای آمریکا به مناسبت 
تعطیالت عمومی بسته بود، قیمت نهایی نداشت. وست تگزاس اینترمدیت هفته گذشته 9.۲ درصد ریزش کرده بود که نخستین کاهش هفتگی در هشت هفته گذشته بود.به 
گفته تحلیلگران، نگرانیهای عرضه، از قیمتها پشتیبانی کرده است زیرا تحریمهای غربی علیه صادرات نفت روسیه، اثر خود را گذاشته و این پرسشها را به دنبال داشته که تولید 
روسیه تا چه حد از تحریمها متاثر خواهد شد. تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: بازار درباره مختل شدن عرضه نفت روسیه با آغاز تحریمهای اروپایی، محتاط 
مانده است.تحلیلگران می گویند کشمکش بین نگرانیهای عرضه و ابهام پیرامون رشد اقتصاد جهانی در مواجهه با رشد تورم و نرخهای بهره، احتماال برای مدتی بازارهای نفت 
را تحت تاثیر خود نگه خواهند داشت.آمار ذخایر نفت آمریکا به دلیل تعطیالت روز دوشنبه، هفته جاری با یک روز تاخیر منتشر خواهد شد و موسسه امریکن پترولیوم آمار 
هفتگی ذخایر نفت و سوخت آمریکا را روز چهارشنبه و اداره اطالعات انرژی آمریکا روز پنجشنبه منتشر می کند.آمار رسمی نشان داد واردات نفت خام چین از روسیه 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.

آمریکا ســرگرم مذاکره با کانادا و هم پیمانان دیگرش برای محدود کردن درآمد انرژی مسکو از طریق اعمال سقف قیمت 
روی نفت روسیه است.به گزارش ایسنا، جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا در تورنتو گفت: ما سرگرم مذاکره درباره سقف 
قیمت یا اســتثنای قیمت هســتیم که محدودیتهای انرژی اعمال شده از ســوی اروپا، آمریکا، انگلیس و کشورهای دیگر 
علیه روسیه را تقویت و تحکیم خواهد کرد و قیمت نفت روسیه و درآمدهای پوتین را کمتر می کند.کریستیا فریلند، وزیر 
دارایی کانادا که یلن را همراهی می کرد، گفت: ما تصور می کنیم اســتثنای قیمت، راه مهمی برای جلوگیری از رســیدن 

پیامدهای قیمتهای باال به کشــورهای کم درآمد و در حال توســعه اســت که با هزینه های باالی مواد غذایی و انرژی دست و پنجه نرم می کنند.یلن گفت: 
اســتثنای قیمت، راه موثری اســت که از طریق مکانیزمی برای محدود کردن یا ممنوعیت بیمه یا فاینانس برای محموله های نفت روسیه باالتر از یک سقف 
قیمت مشــخص، می توان به آن دســت پیدا کرد.آمریکا، کانادا، انگلیس و کشورهای دیگر واردات نفت روسیه را ممنوع کرده اند اما اتحادیه اروپا به شدت به 
نفت روسیه وابسته مانده است.یلن در پاسخ به این سوال که آیا جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در نشست سران گروه هفت که هفته آینده در آلمان برگزار 
می شود، قصد دارد به توافق درباره طرح سقف قیمت دست پیدا کند، گفت: ما بسیار فعال هستیم و فعاالنه روی این موضوع با شرکای خود کار می کنیم.بر 
اساس گزارش رویترز، وزیر دارایی کانادا اظهار کرد: تصور می کند این ایده خوبی است که درآمدهای نفتی روسیه محدود شود اما این اقدام برای کشورهای 

اتحادیه اروپا چالش برانگیز خواهد بود.

آمریکا روی قیمت نفت روسیه دست گذاشتقیمت نفت رخصت افزایش پیدا کرد

داروسازی دکتر عبیدی، ارتقاء سالمت و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه را، بخشی 
از رســالت و مســئولیت خود می داند؛ درمان روزانه بیش از ۴ میلیون بیمار مبتال به 
بیماری های غیر واگیر و بهبود بیش از ۸۰ میلیون عالئم بیماری های حاد در ســال، 
حاکی از همراهی عبیدی با بیماران و پزشــکان در طول ۷6 سال فعالیت خود است. 
عبیدی با گســترش فرهنگ پیشــگیری از بیماری ها و ترویج آن و همچنین تولید 
مکمل منطبق بر استانداردهای دارویی می کوشد با حضوری جدی در این حوزه، سطح 
کیفیت زندگی افراد جامعه را ارتقاء بخشد.شــیوه های زندگی در دنیای مدرن امروز 
باعث شده انسان ها از بدو تولد تا کهنسالی، همواره نیاز به حفظ سالمتی خود داشته 
باشند. به طور مثال، فقر آهن در کودکان بسیار پر اهمیت است؛ کاهش هوش، کاهش 
توانایی یادگیری، خواب نامناسب، تاخیر در رشد و کاهش عملکرد سیستم ایمنی از 
جمله عوارض کم خونی در کودکان هستند. برای جلوگیری از بروز فقر آهن، مصرف 
قطره آهن از 6 تا ۲۴ ماهگی برای تمام کودکان ضروری است و توجه به این موضوع، 
تاثیر بســزایی در رشد نسل آینده هوشمند ایرانی دارد.در این میان، سالمت بانوان و 
مادران همتراز با سالمت خانواده است؛ طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیش از 
۸ میلیون از بانوان ایرانی در ســنین  باروری ) 1۵-۴9 سال(  دچار کم خونی هستند 
که، بالغ بر نیمی از آن ناشــی از کمبود آهن می باشــد. از این رو متخصصان، مصرف 
مکمل هــای آهن، فوالت و انواع ویتامین ها را قبل از بارداری، حین بارداری و پس از 
آن، بشدت توصیه می کنند. عامل مهم دیگر در کم خونی، فقر فوالت است؛ یک سوم 
از مادران باردار دچار کمبود فوالت هســتند و با ذخایر ناکافی آهن، باردار می شوند؛ 
این کمبودها می توانند آسیب های جنینی غیر قابل جبرانی را به همراه داشته باشند. 
در برخی از نقاط ایران شــیوع کمبود فوالت تا حدود 6 برابر آمار جهانی تخمین زده 
شــده است.سالمتی در میانسالی و دوران کهنسالی، منجر به افزایش امید زندگی در 
بُعد فردی و اجتماعی می شود. حدود ۴  میلیون نفر از افراد کهنسال در ایران  دچار 
پوکی استخوان هستند، شیوع پوکی استخوان در بین بانوان باالی 6۰ سال بیش از 6۳ 
درصد می باشد و بیش از 16/۳ میلیون نفر از افراد جامعه در معرض پوکی استخوان 
قرار دارند که با توجه به باال رفتن میانگین سنی جامعه، درصورت عدم پیشگیری از 
کمبود کلسیم و ویتامین D، این میزان بیشتر هم می شود؛ در حال حاضر ۸۰ درصد 
ایرانیان به اندازه کافی کلسیم مصرف نمی کنند و بیش از ۵۰ میلیون نفر از افراد جامعه 
دچار کمبود ویتامین D هستند و این مهم، در ابتال به بیماری های مرتبط با سالمت 
اســتخوان و سیستم ایمنی نقش بسزایی دارد. دستورالعمل کشوری، تمام ایرانیان را  
حتی بدون انجام هر گونه آزمایشــی به مصرف ویتامین D  توصیه می کند.داروسازی 
دکتر عبیدی این بار نیز با تکیه بر اعتماد پزشکان، داروسازان و عموم جامعه، با تولید 
مکمل های دارویی منطبق با اســتاندارهای تولید دارو در تالش است تا مکمل های 

دارویی را با اســتاندارد تولید دارو در دسترس همگان قرار دهد و با حضوری پررنگ 
و موثر در کاهش بیماری ها و ترویج فرهنگ پیشــگیری از بیماری، گامی دیگر برای 
ارتقاء سطح سالمت جامعه بردارد؛ این فرهنگ، منجر به کاهش بیماری ها و افزایش 
سطح کیفیت زندگی عموم جامعه می شــود. این مهم می تواند هزینه های درمان را 
برای عموم مردم و نظام ســالمت به صورت چشمگیری کاهش دهد.داروسازی دکتر 
عبیدی در راستای رسالت خود مبنی بر ارتقاء سطح سالمت جامعه و با هدف حمایت 
از ســالمت کودکان، بزرگساالن و به ویژه بانوان، صبح دیروز سه شنبه ۳1 خرداد  ماه 
ســایت جدید خود را با حضور مدیران سازمان غذا و دارو، اعضای سندیکای داروهای 
انســانی و مکمل های دارویی، جمعی از پزشکان و داروسازان و اعضای هیئت مدیره 
با تمرکز بر ترویج فرهنگ پیشــگیری از بیماری به بهره برداری رساند.ســایت جدید 
داروســازی دکتر عبیدی با باالترین استاندارهای بین الملی و بهره گیری از تجربیات 
گذشــته، سابقه همکاری با شرکت های معتبر بین المللی و استفاده از تکنولوژی های 
روز دنیا، راه اندازی شد؛ این سایت جدید در مدت 19 ماه، توسط متخصصان داخلی 
در زمینی با مســاحت ۵۰۰۰ متر مربع مجاور سایت فعلی راه اندازی شده و ظرفیت 
تولید ۷۵ میلیون جعبه دارویی در سال را دارد و در مجموع ظرفیت داروسازی دکتر 
عبیدی را به 19۰ میلیون جعبه دارو در سال می رساند. این ظرفیت تولیدی عالوه بر 
فرم های دارویی قرص و کپسول شامل فرم های جدید  به صورت قرص های جوشان 
در فاز اول و مایعات خوراکی، قطره و اســپری گلو و بینی در فاز دوم تولید می باشد. 
بکارگیری توانمندی های داخلی، دانش بومی، بروزترین فناوری ها و همچنین اشتغال 
زایی برای ۲۲۰ نفر از هم وطنان عزیزمان، از جمله ویژگی های سایت جدید داروسازی 
دکتر عبیدی است.داروســازی دکتر عبیدی از دیرباز اهمیت پیشگیری از بیماری را 
شناسایی کرده و از سال 1۳9۳ با تولید خانواده مکمل های فروفورت، در مبارزه با فقر 
آهن و حمایت از ســالمت بانوان سهیمی بسزا داشته و در این راه همواره به کیفیت 
پایبند بوده و موید آن، اســتفاده بیش از یک میلیون و دویست هزار هموطن از این 
مکمل ها است. انواع مکمل فروفورت و رُوفولیک و راهکارهای نوینی را برای پیشگیری 
از انــواع کم خونی و تبعات آن، در اختیار هموطنان قرار می دهد و در آینده نزدیک با 
معرفی بیش از ۷۰ محصول جدید و نوآور، نیاز تمام گروه های سنی را به مکمل های 

دارویی برای حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه تامین خواهد کرد.

درباره داروسازی دکتر عبیدی
داروسازی دکتر عبیدی، نخستین داروسازی ایران است که با هفتاد و شش سال سابقه 
درخشان، عالوه بر دارو با تولید مکمل های دارویی نیز میراث دار کیفیت و نوآوری در 
صنعت داروسازی کشور محسوب می شــود. داروسازی دکتر عبیدی با رعایت دقیق 
عوامل موثر بر کیفیت دارو و ارائــه راهکارهای درمانی موثر و مورد نیاز برای ارتقای 
سطح سالمتی جامعه، همواره و در هر شرایطی در کنار همه ایرانیان بوده و خواهد بود.

پیشگیری از بیماری؛ راهکار عبیدی برای آینده سالم تر

عبیدی فراتر از درمان برای سالمت جامعه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت توسعه منابع انرژی
 )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 ســاعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/4/15 در نشانی 
تهران، بلوار مــرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلســتان، 
گلســتان 2، انتهای کوچه پژوهش، پــاک 13 برگزار می گردد 

حضور به هم رسانید.

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 1400/2/29 
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 78780 و شناسه ملی 10101236120

مدیر تصفیه-محمد رضازاده
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گزیده خبر
معاون وزیر اقتصاد: 

تمام دغدغه دولت کنترل تورم است
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید: 
دولــت در حال حاضر به کنترل تورم به عنوان یکی از 
مهمترین دغدغه ها و اولویت هــای خود نگاه می کند.

به گزارش ایســنا، محمدهادی سبحانیان در نشست 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: دولت 

سیزدهم کار خود را در شرایطی آغاز کرد که کشور از نظر اقتصادی با مشکالت 
بزرگی روبه رو بود، ما در دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر را داشتیم 
و تورم هایی را تجربه کرده بودیم که در دنیا بی ســابقه بود. همین موضوع باعث 
کوچک شدن اقتصاد ایران و سفره مردم شده بود.وی با بیان اینکه در نیمه نخست 
سال ۱۴۰۰ تمام منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده بود، بیان کرد: دولت از نظر 
تامین منابع مالی برای این امر از همان ابتدا با مشــکالتی مواجه شــد، در واقع 
انتظار می رفت که در دوره برجام امکان کاهش وابستگی به پول نفت فراهم شود 
اما این اتفاق رخ نداد و همین باعث شد که مشکالتی را از گذشته به ارث ببریم.
معــاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اینکه برای حمایت از تولید ارز ارزان قیمت توزیع 
شود، در واقع یک نوع توزیع رانت انجام داده ایم. از این رو دولت تصمیم گرفت اگر 
قیمت تمام شده کاالیی گران بود، این فشار را از روی مصرف کننده نهایی بردارد 
و بطور همزمان شرایط را برای صادرات کاال نیز فراهم کند.سبحانیان با بیان اینکه 
بخش خصوصی بیشترین نفع را از حذف ارز ترجیحی می برد، تاکید کرد: حجم 
باالی ثبت ســفارش برای کاالهایی که این ارز را دریافت می کردند نشان می داد 
که یک تقاضای غیر واقعی برای به دست آوردن رانت در اقتصاد کشور ایجاد شده 
که تالش شد با اصالحات الزم راه برای این رانت بسته شود. در کنار آن باال رفتن 

نرخ جهانی تورم و تاثیرگذاری جنگ روسیه با اوکراین نیز بر مشکالت افزود.

جعفری در نشست با کنسرسیوم اکتشاف اعالم کرد:
کنسرسیوم اکتشاف معدنی پایا، به سمت 

تدوین برنامه های جدید پیش رود
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: توســعه اکتشــاف در کشور، نیازمند نگاه 
جدید است و کنسرســیوم پایا باید به سمت تدوین برنامه های جدید در حوزه 
اکتشاف پیش رود.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در نشست 
با اعضای کنسرسیوم شرکت مدیریت اکتشاف معدنی پایا ضمن بیان این مطلب 
گفت: با توجه موضوع تامین بلندمدت مواد اولیه معدنی و با هدف بهره گیری از 
ظرفیت شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه اکتشاف، این 
شــرکت با مشارکت ۱۲ شرکت در نیمه دوم سال ۹8 تاسیس شد.رئیس هیات 
عامل ایمیدرو با اشــاره به اینکه مجموعه کنسرسیوم پایا باید نگاه ملی به حوزه 
اکتشاف داشته باشد و نه نگاه بنگاهی، اظهار داشت: این کنسرسیوم باید با حفظ 
انسجام درونی و رویکرد مشترک، تصمیم های تحول برانگیز بگیرد و از ظرفیت و 
توانمندی باالی موجود، برای اجرای طرح های بزرگ اکتشافی استفاده کند.وی 
افزود: عملی کردن ظرفیت ها و ارائه نتایج موثر اکتشافی، موجب می شود تا این 
کنسرســیوم به عنوان یک شرکت توانمند و پیشرو، هنگام واگذاری محدوده ها، 
ارجح باشــد. جعفری ادامه داد: شرکت های فعال در قالب کنسرسیوم، با داشتن 
نگاه ملی، می توانند به سمت ایده های جدید همچون اکتشاف معادن کشورهای 
همســایه روی آورند.وی با بیان اینکه از جمله دالیل اصلی ضعف در اکتشــاف، 

نداشتن روحیه خطرپذیری در این حوزه است.

پیرو  مصوبات سفر پر خیر و برکت رئیس جمهور محترم به استان هرمزگان:
استقرار سازه های زیستگاه مصنوعی آبزیان 

در آبهای خلیج فارس-بندرلنگه
اســتاندار هرمزگان از احداث و اســتقرار سازه های زیستگاه مصنوعی آبزیان در 
آبهای خلیج فارس- بندرلنگه پیرو مصوبات سفر پر خیر و برکت رئیس جمهور 
محترم به استان هرمزگان و با حضور مدیرکل شیالت استان هرمزگان و جمعی  
از مســئولین و بهره برداران خبرداد.به گزارش روابط عمومی شــیالت اســتان 
هرمزگان،استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه استان هرمزگان با بهره مندی از دو 
هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز آبی از رتبه اول تولیدات شیالتی کشور برخوردار است  
تصریح کرد: هرمزگان توانسته با بهره مندی از 36هزار نفر صیاد  که از این طریق  
ارتزاق می کنند ســاالنه بالغ بر 3۰۰ هزار تن صید انواع آبزیان و رتبه اول صید 
کشور را نیز به خود اختصاص دهد.مهدی دوستی احداث زیستگاه های مصنوعی 
در راستای حفظ معیشت صیادان و همچنین تقویت و پایداری ذخایر استراتژیک 
آبزیان خلیج فارس خواند و عنوان کرد: این پروژه در شهرســتان های بندرلنگه، 
سیریک، جاسک و قشم پیرو  مصوبات سفر پر خیر و برکت رئیس جمهور محترم 
حضرت آیت ا... رئیســی به استان هرمزگان انجام می شود.دوستی افزود: در فاز 
اول این پروژه هزار و 5۰۰ سازه زیستگاه منصوعی در منطقه بندرلنگه احداث و 

در آبهای این شهرستان مستقر می شود.

دفاع بخش خصوصی از حذف ارز 4200 تومانی؛ 

تصمیم دولت شجاعانه و جسورانه بود
تهــران- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران گفت: مهم ترین 
اتفاق دو ماهه اخیر تصمیم شــجاعانه و جسورانه دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود 
که در سه تا چهار سال اخیر بر آن تاکید داشتیم.به گزارش روز سه شنبه ایرنا، »مسعود 
خوانساری« در سی و چهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: 
مهم ترین اقدام دولت در دو ماه گذشــته تصمیم جسورانه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و تک نرخی کردن ارز در اقتصاد کشور بود. خواسته ای که بخش خصوصی و اتاق 
بازرگانی طی چهار ســال مدام پیگیر آن بود، اگرچه دیرهنگام اجرا شــد، اما گام خوبی 
برداشــته شد.وی افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام، نوسانات شدیدی در قیمت ارز به 
وجود آمد و دولت ســعی کرد که نرخ ثابتی را برای قیمت ارز در نظر بگیرد بنابراین در 
آن سال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر گرفت.رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: با 
توجه به اینکه این قیمت واقعی نبود، بالفاصله تقاضا افزایش یافت و بیش از 8۰ میلیارد 
دالر ثبت سفارش شد، در صورتی که بیشترین تقاضای ارز در سال هایی که حتی وضعیت 
ارزی خوبی هم داشتیم 5۰ میلیارد دالر بیشتر نبود؛ بنابراین این مسئله نشان می دهد که 
قیمت تعیین شده برای ارز کاذب بود.وی با بیان اینکه در مدت چهار سال آسیب بسیاری 
از این تصمیم به اقتصاد کشور وارد شد، گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث هدررفتن 
میلیاردها دالر شد. همچنین قاچاق معکوس کاال به کشورهای همسایه یکی از زیان های 
تخصیص این نــوع ارز به واردات بود. نفوذ کاالهای تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار 
آزاد هم از دیگر مضرات ارز ترجیحی بود.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین یکی 
از اثرات تخریبی دیگر گســترش دیوان ساالری و بروکراســی در اقتصاد کشور بود، زیرا 
دولت قصد کنترل قیمت ارز را داشــت بنابراین شبکه های خود را گسترش داد و قیمت 
دســتوری بر کاالها ایجاد کرد که این موضوع باعث واردشدن لطماتی بر صنعت شد. به 
نحوی که در ســال های گذشته رشد صنعتی ما کاهش یافت و نسبت سرمایه گذاری به 
اســتهالک منفی شد.خوانساری گفت: از سویی دیگر به دلیل محدودیت ها در یک سال 
شاید حدود ۲۰۰ بخشنامه توســط بانک مرکزی و دستگاه های وزارت صمت ابالغ شد 
که همه اینها صادرکنندگان را دچار مشکل کرد و صادرکنندگان خوشنام تقریباً دست 
از کار کشیدند و عماًل باعث شد صادرات ما کاهش یابد در حالی که با توجه به افزایش 

قیمت ارز صادرات می توانست افزایش یابد.وی اظهار داشت: تصمیم دولت برای حذف ارز 
ترجیحی بسیار به جا بود و انتظار می رفت دوستان دولت و کسانی که اعالم می کردند که 
با دولت همراه هستند، از این طرح پشتیبانی کنند که به نظر پشتیبانی نشد. اما بخش 
خصوصی و اتاق بازرگانی از این طرح اســتقبال کرد و پشــتیبانی نیز خواهیم کرد، زیرا 
دولت چاره ای به غیر از این کار نداشت تا با تک نرخی کردن ارز اقتصاد را به پیش ببرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: به هر حال هر طرح بزرگ نیاز به همراهی مردم دارد و 
متأسفانه دولت در این زمینه کمتر به اثرات مثبت این طرح بر اقتصاد کشور اشاره کرد 
و مضرات چند نرخی کردن ارز کمتر برای مردم بیان شــد.وی تصریح کرد: امیدواریم با 
برنامه ریزی دقیقی که صورت می گیرد، دهک ها به صورت دقیق شناسایی شوند و افراد 
کمتر برخوردار از قلم نیفتند، ضمن اینکه افزایش تاب آوری و امید اجتماعی حتماً باید 
به وجود بیاید و دولت برای تغییر ســاختار اقتصادی باید امید و تاب آوری را در جامعه 
ایجاد کند.خوانســاری با بیان اینکه یک هشدار الزم است که به دولت داده شد تا دولت 
در گردابی که دولت گذشته دچار آن بود، گرفتار نشود، افزود: دولت گذشته ارز را تثبیت 
کرد و با توجه به قیمت واقعی ارز، روزبه روز فاصله قیمت ارز تثبیتی با قیمت ارز واقعی 
بیشتر می شد؛ بنابراین اگر قرار است ارز موردنیاز واردکنندگان از طریق سامانه نیما تأمین 
شود باید مراقب بود که تا فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد زیاد نشود و دوباره یک قیمت 
ثابتی برای ارز در نظر گرفته نشود.وی ادامه داد: خوشبختانه تصمیمی که دولت در هفته 
گذشته اتخاذ کرد و اجازه داد تا صادرکنندگان ارز را به صرافی ها بدهند اقدام مثبتی بود 
و امیدواریم این موضوع بسط یابد و در عین اینکه صادرکننده مکلف باشد که ارز خود را 
به کشور وارد کند اما اظهارنامه صادراتی خود را با افرادی که قصد واردات دارند، مبادله 
کنند و لذا ارز به صورت شناور در کشور باشد.رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش 
بانک جهانی از رشــد اقتصادی گفت: بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری 
میالدی 3.۷ درصد اعالم کرد و این در حالی است که رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته 
که در سال گذشته 6.6 درصد بوده در سال جاری میالدی به 3.۴ درصد برسد.وی افزود: 
رشــد اقتصاد روسیه نیز از ۴.۷ درصد در سال گذشته میالدی پیش بینی شده به منفی 
8.۹ درصد برسد و رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه نیز با توجه به افزایش قیمت انرژی 

از 3.۴ به 5.۴ در ســال جاری میالدی برسد.خوانساری بیان کرد: همچنین بانک جهانی 
متوسط رشد اقتصادی جهان را در سال جاری ۲.۹ درصد پیش بینی کرده است و کماکان 
پیش بینی شده که در سال ۲۰۲3 و ۲۰۲۴ اختالل در تجارت بین المللی به خاطر جنگ 
اوکراین و روسیه وجود خواهد داشت و کاهش سرمایه گذاری ها نیز ادامه پیدا خواهد.وی 
تصریح کرد: در ابتدای سال جدید هجمه هایی به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی صورت 
گرفت و تهمت هایی زده شده و حتی مبحث گم شدن یک هزار و 5۰۰ میلیارد تومان در 
اتاق ایران مطرح شــد که کذب بود و جوسازی های زیادی علیه بخش خصوصی صورت 
گرفت. این در حالی اســت که بحران اقتصادی در کشور وجود دارد.رئیس اتاق بازرگانی 
تهران گفت: بر این اســاس نامه ای در این زمینه به مقام معظم رهبری و ســران سه قوه 
نوشــته شد تا بررسی شود که دالیل این مسائل چیست و اگر اخاللی در اتاق ها صورت 
گرفته بررســی شود و خوشبختانه دستور اکید خوبی داده شد و جلسه ای با ریاست قوه 
قضائیه برگزار شد و دستور بررسی موضوعات داده شد و هفته گذشته مالقاتی با رئیس 
جمهور انجام شد و ایشان دستور دادند که جلسه ای با هیات رئیسه اتاق برگزار شد و در 

نتیجه در این جلسه مباحث خوبی نیز مطرح شد.

زمزمه های کمبود دارو شــنیده می شــود، اما 
نه فقط درباره ی داروی بیمــاران خاص، بلکه 
احتمال دارد تا ۴۰۰ قلم دارو در همین تیرماه 
امســال یا ماه های آینده با کمبود جدی مواجه 
شــوند.مظاهر گودرزی: از این داروخانه به آن 
داروخانه، جســت وجویی خســته کننده برای 
تهیه دارو، یک بار بیماران مبتال به دیابت درپی 
دارو سرگردان خیابان های شهر می شوند، باری 
دیگر افراد مبتال به تاالســمی، اما هرچه هست 
یــک معنای ســاده دارد، کمبــود دارو از این 
بیمــاری به آن بیماری تغییر وضعیت می دهد. 
این درحالی ست که شــنیده ها حکایت از این 
دارد کــه کمبود دارو ممکن اســت پا را فراتر 
از داروهای بیمــاران خاص بگذارد، زمزمه های 
نگران کننده ای که نایب رئیس اول سندیکای 
صاحبــان صنایــع داروهــای انســانی ایران، 
درباره ی آن به خبرآنالین می گوید: »متاسفانه 
کمبودهایی که برای آینده پیش بینی می شود 
زیــاد خواهد بود و این یعنــی هم صنعت دارو 
متضرر می شود و هم مردم از این شرایط متضرر 

خواهند شد.«

تحریم؛ بزرگترین مشــکل برای تهیه و 
تولید دارو

هشدارها درباره کمبود دارو اتفاق تازه ای نیست، 
این روزها بعید نیســت که بیماری در مراجعه 
به داروخانه با پاســخ کوتاهی مانند »این دارو 
را نداریم.« یا »فقط نمونه داخلی آن را داریم« 
مواجه شــود، شــاید یکــی از مهمترین دلیل 
چنین وضعیتی تحریم ها باشــد، اگرچه گفته 

می شود دارو جزو تحریم های کشورمان نیست 
اما دشــواری های نقل و انتقال ارز، حتی برای 
واردات مواد اولیــه دارو، تبدیل به مانع بزرگی 
برای تهیه دارو شــده اســت. دراین باره مهدی 
پیرصالحی، نایب رئیس اول سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انســانی ایــران بیان می کند: 
»قطعاً بزرگترین مشکل برای تهیه و تولید دارو 
تحریم است، اگر تحریم ها نبود مشکالت ارز این 
مقدار سخت گیرانه نمی شد، االن هم در تامین 
ارز و هم در ارسال ارز مشکل داریم، در تحریم ها 
شاید مواد اولیه دارو شامل تحریم نشود اما در 
نقــل و انتقــال و تامین ارز مشــکل داریم، تا 
زمانی کــه تحریم وجود دارد متاســفانه تامین 
دارو هم مشکالت خود را دارد، همه این موارد 
سبب کمبود دارویی و مشکالت تهیه مواد اولیه 
شده است.«او ادامه می دهد: »در کنار مشکالت 
تحریم ما توقع داریم دولت چابک تر عمل کند 
و ایرادات داخلی را کمتر کند تا حداقل عوارض 

تحریم ها برای تولید دارو کمتر شود.«

کمبود احتمالی 300 تــا 400 قلم دارو در 
ماه های آینده

اما جدا از تحریم ها این ایرادات داخلی چیست؟ 
چه مســائل و مشــکالتی وجود دارد که تولید 
کنندگان داخلی دارو با نوشتن نامه ای هشدار 
آمیــز به رئیس جمهــور از پیش بینی تعطیلی 
خطوط تولید دارو خبر دادنــد، آن  هم در ماه 
جــاری یا حداکثر در ماه های آینده، پیش بینی 
که به نظر می رسد اگر درســت باشد می تواند 
مشــکالت بیمــاران را چندیــن برابــر کند. 

پیرصالحــی در ادامه گفت وگو بــا خبرآنالین 
می گوید: »همین امروز برخی از خطوط دارویی 
شــرکت های تولید کننده نیمه فعال هستند و 
اگر به تعطیلی کامل برسند قابلیت جبران دارو 
از روش های دیگر ماننــد واردات هم نخواهیم 
داشت و این وضعیت خیلی بد است.«او توضیح 
می دهد: »براساس آمارها و گزارش های موجود 
در ســازمان غذا و دارو ما پیش بینی می کنیم 
اگر برخی اصالحات صورت نگیرد کمبودهای 
دارویی در تیرماه و ماه های آینده به حد نگران 
کننده خواهد رسید. البته کمبود دارو به شدت 
متغیر است، شاید امروز 3۰ قلم دارو کم باشد 
اما فــردا افزایش پیدا کند، اما اگر شــرایط با 
وضعیت موجود ادامه پیدا کند، متاسفانه طبق 
پیش بینی ها در ماه هــای آینده به کمبودهای 
سابق یعنی 3۰۰ تا ۴۰۰ قلم دارو می رسد، ولی 
امیدواریم با تصمیم گیری سریع از این کمبودها 

جلوگیری شود.«

تولید کنندگان دارو دنبال کدام اصالحات 
هستند؟

نایــب رئیس اول ســندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انسانی ایران در پاسخ به این پرسش که 
کدام اصالحات مد نظر تولید کندگان دارو است 
بیان می کند: »این اصالحات یعنی اصالح قانون 
مالیات بر ارزش افــزوده، هزینه های گمرگی، 
اصالح قیمت دارو براســاس تورم.«پیرصالحی 
ادامــه می دهد: »دارو مانند همــه فرآورده ها و 
کاالهای تولیدی در کشور شامل تورم و گرانی 
می شــود، هرچند که ما معتقدیم هنوز حقوق 
کارگــر با تورم جامعه متناســب نیســت ولی 
همین افزایش حقوق ها تاثیر خودش را بر تولید 
کنندگان دارو می گذارد، در کنار این مســئله 
تورم عمومی در جامعه مانند افزایش قیمت ها 
در وســایلی که تولید کننــدگان دارو از آن ها 
اســتفاده می کنند از قبیل مقوا، شیشه، فویل 
و پی وی ســی علت مضاعف بر مشکالت تولید 
کنندگان دارو اســت، افزایــش قیمت مصرف 
انــرژی از دیگر عوامل تاثیرگذار اســت، هزینه 
مصرف گاز برای صنعت دارو چیزی حدود ۱۰ 
برابر شده است، ضمن این که قوانین مربوط به 
مالیــات بر ارزش افزوده هم وجــود دارد.«این 
تولید کننده دارو می گوید: »از اســفند ســال 
گذشــته هیچ افزایش قیمتی برای دارو وجود 
نداشته اســت، بنابراین صنعت دارو مانند بقیه 
صنایع شامل گرانی ها شده اما پول خودش را با 
تاخیر زیادی از دولت می گیرد، طوری که دوره 
وصول مطالبات صنعــت داروی چیزی حدود 
۴۰۰ روز اســت، در چنین وضعیتی فشارهای 
زیادی به این صنعت وارد می شــود، طوری که 
این صنعت نمی تواند مــاده اولیه تهیه کند تا 

تولید ادامه داشته باشد، متاسفانه کمبودهایی 
که برای آینده پیش بینی می شــود زیاد خواهد 
بود و این یعنی هم صنعت دارو متضرر می شود 
و هم متاســفانه مردم از این شــرایط متضرر 

خواهند شد.«

پرداخت افزایش هزینه های تولید دارو از 
جیب مردم؟

اگرچه یکی از مطالبات شرکت های تولید کننده 
دارو افزایش قیمت  داروها متناسب با تورم است 
تا چرخ تولید همچنان بچرخد، اما این مسئله 
سبب نگرانی بیشتری شده است، طوری که اگر 
قرار باشــد افزایش هزینه ها برای تولید دارو از 
جیب مردم پرداخت شــود قطعاً در شرایط بد 
اقتصادی فشار مضاعقی بر دوش مردم خواهد 
بود. با این وجود عضو هیأت مدیره ســندیکای 
صاحبان صنایع دارو می گوید: »صنعت دارو هم 
در این شــرایط نگران افزایش پرداختی مردم 
است، ما خودمان هم جزو مردم هستیم و تمایل 
نداریم افزایش قیمت ها سبب افزایش پرداختی 
از جیب مردم شود، اما این مسئله جزو وظایف 
دولت اســت، فکر می کنم مجلــس بودجه ای 
برای این مســئله پیش بینی کرده است و باید 
بودجه پیش بینی شــده به شــرکت های بیمه 
پرداخت شــود تا با حمایت بیمه ای پرداختی 
مردم افزایش پیدا نکنــد. دولت قول داده این 
کار در همین هفته انجام شود چراکه هرچه دیر 
شود عوارض آن بیشتر خواهد بود.«پیرصالحی 
در پایان به خبرآنالین می گوید: »درباره همین 
مسائل با وزیر بهداشــت و آقای مخبر، معاون 
رئیــس جمهور دیدار داشــتیم، امیدواریم این 
جلسات به نتیجه برســند تا به آن بحرانی که 
اشاره شده است نرسیم. ضمن این که تمام این 
هماهنگی ها برای این است که پرداختی مردم 

درباره دارو افزایش پید نکند.«

احتمال کمبود دارو در ماه های آینده به 300 تا 400 قلم

هشدار درباره کمبود دارو در تیرماه؛ افزایش هزینه های تولید دارو از جیب مردم؟

معاون وزیــر جهادکشــاورزی ضمن تشــریح جزئیات طرح 
هوشمندســازی نان در زمینه نهاده های معوقه تولیدکنندگان 
گفت که به زودی این نهاده ها تحویل داده خواهد شد.به گزارش 
ایسنا، محمدقربانی در نشست خبری که صبح دیروز برگزار شد 
در پاسخ به این ســوال ایسنا که طرح هوشمندسازی نان قرار 
است چگونه اجرایی شــود؟ گفت: اجرای طرح هوشمندسازی 
نان به صورت پایلوت در زنجان  آغاز شد تا آسیب ها و خالهایی 
که ممکن بود وجود داشته باشد احصا و مرتفع شود. همچنین 
مسئوالن مربوطه نیز بتوانند زیرســاخت های اطالعاتی ایجاد 
کنند و با  پیوست اجتماعی، توجیه نانوایی ها و بحث های فنی 
کار را پیش ببرند، زیرا این طرح نیازمند کارتخوان هوشــمند 
اســت.وی ادامه داد: فرآیند خرید نان مانند سابق است. یعنی 
خریدار کارت می کشــد تعــداد قرص نان مورد نیــاز خود و 
پالســتیک را انتخاب و  پرداخت از کارت بانکی انجام می شود.  
معاون اقتصادی وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه قیمت نان 
هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت:این طرح در زنجان، قزوین، 

چهارمحال و بختیاری، فارس و تهران و چند شهر دیگر اجرایی 
شده است. پیش بینی می کنیم تا پایان تیر این طرح  کل کشور 
را پوشــش دهد.وی تصریح کرد: در کل کشور برای این طرح 
به 83 هزار دســتگاه کارتخوان نیاز است. بحث های مربوط  به 
پشتیبانی از کارتخوان ها  بسیار پر اهمیت است. این دستگاه ها 
نیز نوع خاصی هستند. عمال هم اتصال در برخی نانوایی شروع 
شــده و در تهران نیز حدود ۹۰۰۰ کارتخوان به نانوایی ها داده 
شده است.قربانی در ادامه گفت: خرید نان از کارت بانکی انجام 
می شــود که به کد ملی متصل است. هیچ کارت دیگری صادر 
نمی شود. مقداری از هزینه نان از حساب خریدار کسر می شود 
مابقی نیز از حساب سایه پرداخت و به حساب نانوایی ها واریز 
می شود.معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه با این طرح  
یارانه ها مستقیم و هدفمند به دست مردم می رسد و آرد چند 
نرخی در بازار و نشــت یارانه نخواهیم داشت گفت: همچنین 
این طرح در جلوگیری از قاچاق و ضایعات نان اثر بسیار زیادی 
داشته و خروج آرد برای مصارف غیرانسانی به حداقل می رسد، 
همچنین  کیفیت نان و رضایت مشــتری نیز ارتقا می یابد.وی 
افزود: هیــچ محدودیتی در تعداد نان وجود نــدارد و با کارت 
بانکی هر تعدادی که نیاز اســت می تــوان خریداری کرد. تا به 
این لحظه اکثر مشــکالت این طرح رفع شده و در حال تعمیم 

به استان های دیگر است.

بار مجازی نداریم
قربانی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه 
گفته می شــود یکی از شــرکت های تامین کننــده نهاده از 
مرغداران و دامداران پــول دریافت کرده ولی هنوز نهاده به 
آنها تحویل نداده است و آیا وزارت جهادکشاورزی بر عملکرد 
این شرکت نظارت دارد یا خیر؟ گفت: وزارت جهادکشاورزی 
وظیفه تامین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارد و نمی تواند 
منتظر باشد تا واردکننده تصمیم بگیرد که آیا می خواهد نهاده 
خود را از کشــتی تخلیه کند یا خیر. وزارت جهادکشاورزی 
خودش مستقیما وارد عمل می شود و اقدامات الزم را انجام 
می دهد.وی ادامه داد: در چارچوب تامین امنیت غذایی مردم 
از همه ابزارها و ظرفیت های قانونی در این زمینه اســتفاده 
می کنیم. یکی از همین ابزارها شرکت مذکور است. بر اساس 
ماده 3 اساســنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی بند ۱3 و 
۱5، سازمان تعاون روستایی می تواند عنداللزوم وارد معامالت 
بازرگانی شــود. ما نیز از این ظرفیت قانونی استفاده کردیم. 
این شــرکت اقدام به تامین نهاده مورد نیاز دام و طیور کرد. 
تعدادی از تولیدکنندگان دام و طیــور از محموله های وارد 
شده اســتفاده کردند و خریدهای بسیاری انجام شد.معاون 
وزیر جهادکشــاورزی اضافه کرد:این شرکت نهاده های دام و 
طیور را از شــمال کشور به وسیله کشــتی وارد می کرد اما 
شــبکه حمل و نقلی آن ســرعت الزم را نداشت به همین 
منظــور از مدیرعامل اتحادیه دامداران درخواســت کردیم 
که بر فرآیند بارگیری و ارســال آن نظارت داشته باشد.وی 
تصریح کرد: کاال به کشــور وارد شــده، دپو شده و در حال 

انتقال به تولیدکنندگان است. بر اساس ارزیابی هایی که انجام 
دادیم هفته گذشــته نیز برای این شرکت جایگزین تعیین 
کردیم و همه تعهدات و وظایف آن به شرکت پشتیبانی امور 
دام واگذار شــد تا فرآینده تامین نهاده دچار مشکل نشود. 
شرکت پشــتیبانی امور دام نیز به این کار تسریع داده  و به 
زودی نهاده های معوقه تولیدکنندگان تامین می شود.قربانی 
خاطرنشــان کرد: بار مجازی نداریم. حتما باید بار در سامانه 
بارگذاری شده باشد تا برای تولید قابل خریداری باشد.معاون 
وزیر جهادکشــاورزی در بخش دیگری از صحبت هایش به 
اقدامات وزارت جهادکشاورزی در سال گذشته اشاره کرد و 
گفت: کاهش ۴5 درصدی قیمت کودهای پتاسه و فسفاته، 
پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان، قیمت گذاری زعفران، 
تدوین نظامنامه کشــت فراسرزمینی، توســعه دیم زارها با 
همکاری ستاد اجرایی فرمان امام، افتتاح اولین پارک علم و 
فناوری کشاورزی، تسویه حساب با کشاورزان خسارت دیده  
در اثر خشکسالی و... و. ، تدوین آئین نامه لیزینگ کشاورزی، 
تشــکیل قرارگاه امنیت غذایی، هوشمندســازی زنجیره از 
مزرعه تا سفره، تنظیم بازار شب عید و ماه رمضان، حمایت 
از ســویه آرین، کشت قراردادی برنج، توسعه زنجیره ارزش، 
تشکیل ستاد بذر و نهاد، حمایت از توسعه سرمایه گذاری های 
بزرگ مقیاس، صدور دامدار کارت، اصالح قیمت چغندر قند، 
حــذف عوارض صادراتی برخی از محصــوالت، برنامه تولید 
گوشت قرمز در ۴ قطب به صورت قراردادی، آغاز کشاورزی 
قــراردادی کیوی و مرکبــات و... از جملــه اقدامات وزارت 

جهادکشاورزی از سال گذشته تاکنون است.

معاون وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد

جزئیات کارت نان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شركت سرمايه گذاری هماك پارس
 )سهامي 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 16 روز چهارشنبه مورخ 1401/4/15 در نشانی: 
تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلســتان، گلســتان دوم، خیابان 

پژوهش پالک 13برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

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

عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1400/12/29
 2- تصویــب ترازنامه و حســاب ســود و زیان عملکــرد مالی

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

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

به شماره ثبت 208360 و شناسه ملی 10102498847

مدیر تصفیه-محمد رضازاده
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بیت کوین به پایان نزدیک است؟
فروش بیت کوین از روز پنجشنبه تا شنبه بزرگترین ضرر تحقق یافته برای ارزهای دیجیتالی برتر از نظر ارزش بازار را رقم زد و سرمایه گذاران 
۷.۳ میلیارد دالر زیان قفل شــده را ثبت کردند.به گزارش ایســنا و به نقل از کوین، به گفته شــرکت تحقیقاتی  گلسنود، حدود ۵۵۵ هزار 
بیت کوین در بازه ۱۸ هزار تا ۲۳ هزار دالر طی سه روز معامله شد و بسیاری از این فروشندگان در ابتدا بیت کوین را با قیمت های بسیار باالتر 
خریداری کردند.دارندگان کوتاه مدت به نسبت سود خروجی مصرف شده، برابر با بازار نزولی سال ۲۰۱۸ رسیدند، به این معنی که سود آنان 
به طور کلی کاهش یافته است، در حالی که برخی از دارندگان بلندمدت پس از خرید در باالترین قیمت بیت کوین یعنی نزدیک به ۶۹ هزار دالر 
با فروش، تسلیم بازار کنونی شدند.سه روز متوالی گذشته، بزرگترین ضرر تحقق یافته به دالر در تاریخ بیت کوین رقم خورد و بیش از ۷.۳۲۵ 
میلیارد دالر ضرر بیت کوین برای سرمایه گذارانی ثبت شد که سکه هایی با قیمت های باالتر انباشته کرده بودند و اکنون آنها را خرج کردند.

گلسنود گفت: »تقریبا همه گروه های کیف پول، از شریمپ گرفته تا والز، اکنون زیان های گسترده ای بدتر از مارس ۲۰۲۰ دارند؛ کم بازده ترین 
گروه کیف  پول دارای یک تا ۱۰۰  بیت کوین اســت«.مارکوس سوتیریو، تحلیلگر ارزهای دیجیتال گلوبال بالک می گوید: بیت کوین ممکن 
است به نقطه پایانی موقتی نزدیک شود زیرا این ارز دیجیتال از لحاظ تاریخی درصد عرضه در سود )PSP( آن بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و به کف 
خود رسیده است. در نهایت، شاهد بودیم که با رسیدن قیمت ها به پایین ترین سطح ۱۷.۷ هزار دالری دیروز، تنها ۴۹ درصد از عرضه دالر 
بیت کوین سود داشت.سوتیریو در بیانیه ای گفت: »با نگاهی به این داده های تاریخی، توجه به این نکته مهم است که بیت کوین دوره ای از تورم 
مداوم را پشت سر نگذاشته است. ممکن است با وقوع انحالل های اجباری تر به پایین ترین سطح نزدیک تر شویم اما تا زمانی که تورم به طور 
قانع کننده ای کاهش پیدا نکند، نمی توانیم از روند صعودی پایدار مطمئن باشیم«.یویا هاسگاوا، تحلیلگر صرافی ارز دیجیتال بیت بانک ژاپن، 
با توجه به اینکه PSP بیت کوین کمی باالتر از ۵۰ درصد است، نزولی بالقوه بیشتری می بیند.هاسگاوا اظهار کرد: به بیان ساده، افت آخر هفته 

بیت کوین به اندازه کافی عمیق نبود. بیت کوین هنوز پتانسیل نزولی دارد و اگر PSP آن به زیر ۵۰ درصد برسد.

دستگیری 3 متهم جدید سرقت از بانک ملی
 آغاز تحویل اموال مسروقه به مالباختگان

رییس پلیس پایتخت با تشریح جزئیاتی جدید از سرقت صندوق های امانات شعبه دانشگاه 
بانک ملی، اعالم کرد که سه متهم جدید در این خصوص دستگیر شده و سه متهم دستگیر 
شده در کشور همسایه نیز طی این هفته به کشور بازگردانده خواهند شد.به گزارش ایسنا، 
سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح کاشف که پیش از ظهر دیروز در مقر مرکزی 
پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در مجموع بیش 
از ۹۰ کیلوگرم طال و جواهرات سرقت شده از صندوق های امانات بانک ملی از متهمان دستگیر شده کشف شد که 
تمامی این اقالم به خزانه بانک ملی تحویل داده شــد و مسئوالن این بانک با هماهنگی دادستانی نسبت به تحویل 
اموال مسروقه مکشوفه به مالباختگان اقدام خواهند کرد.وی از دستگیری سه متهم جدید در جریان این پرونده خبر 
داد و گفت:  این ســه نفر عالوه بر آن ۱۰نفر دستگیر شده بوده و به تازگی دستگیر  شده اند. تحقیقات و بازجویی از 
این افراد در حال انجام است. همچنین سه متهمی هم که در خارج از کشور و یکی از کشورهای همسایه با همکاری 
اینترپل دستگیر شده بودند، در هفته جاری به کشور منتقل خواهند شد. در این خصوص رایزنی ها بین مقامات دو 
کشور انجام شده و تشریفات الزم برای استرداد متهمان انجام شده است.رحیمی درباره اینکه آیا اموال قدیمی نیز در 
میان کشفیات وجود داشت یا خیر گفت: برخی از طال و جواهرات کشف شده بسیار قدیمی بوده و قدمت باالیی دارند.

به گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصاویر همه اشیا کشف شده در سامانه بانک ملی قرار گرفته و از امروز با حضور 
نماینده پلیس، نماینده دادستان تهران و نماینده بانک ملی اموال به مردم تحویل داده می شود.

گزیده خبر

مدیرعامل بانک مسکن تشریح کرد؛
تامین مالی ساخت ۴ میلیون مسکن چگونه 

انجام می شود؟
مدیرعامل بانک مسکن روند تامین مالی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در 
طرح نهضت ملی مسکن را تشــریح کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک 
مســکن - هیبنا، دکتر محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن، در گفتگو با 
خبرنگار ایِبنا درباره تامین مالی طرح نهضت ملی مســکن اظهار داشــت: در 
قانون بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی 
توسط مجلس شورای اسالمی پیش بینی و به بانک مرکزی ابالغ شده و بانک 
مرکزی این ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را بین ۲۷ بانک و موسسه مالی و اعتباری 
تقســیم کرده است.وی با بیان اینکه ســهم هر بانک هم از نظر تعداد واحد و 
هم از نظر مبلغ مشخص شده است، گفت: بانک مسکن با توجه به اینکه بانک 
توسعه ای و تخصصی بخش مسکن است، بیش ترین سهم را به خود اختصاص 
داده که ۲۱۰ هزار واحد و ۶۳ هزار میلیارد تومان به بانک مســکن اختصاص 
داده شــده اســت تا بتواند به متقاضیانی که انبوه ساز و خودمالک هستند یا 
از طریق پروژه هایی که نهادهای وزارت راه پیمانکار ســاخت مسکن هستند، 
تسهیالت را پرداخت کند.شــایان افزود: در این زمینه وزارت راه و شهرسازی 
مکلف است که سیستم های مربوطه را راه اندازی کند که این اتفاق انجام شده 
و متقاضیان باید در سیستم tem ثبت نام کنند و وزارت متناسب با سهمیه 
هر بانک آن ها را به سیستم بانکی معرفی کند.مدیرعامل بانک مسکن تصریح 
کرد: طبق اعالم عمومی قرار بود متقاضیان نزد سیستم بانکی حساب باز کنند 
و فقط ۴۷۷ هزار فقره حســاب نزد بانک مسکن افتتاح شده که از این تعداد 
۲۷۰ هزار نفر سهم الشرکه خود را به حساب ها واریز کرده اند.وی با بیان اینکه 
مردم می توانند به تدریج این سهم الشــرکه را واریز کنند تا سهمیه اولیه ۴۰ 

میلیون تومان تکمیل شود.

مدیرعامل بانک دی در دیدار با نمایندگان هیئت بازرسی وزارت کشور:
تربیت مدیران جوان متخصص و متعهد، 

شکل دهی به فرهنگ سازمانی است
مدیرعامــل بانک دی در دیدار با نمایندگان هیئت بازرســی وزارت کشــور، 
سیاســتگذاری فرهنگی در بانک دی را در مســیر ترویــج فرهنگ عفاف و 
پاکدامنی و پاسداشت ارزش های شهدا دانست.به گزارش روابط عمومی بانک 
دی؛ علیرضا قیطاســی، مدیرعامل بانک، در نشســتی با حضور علیرضا جانه، 
رییس و محمدرضا موم نام عضو هیئت بازرسی وزارت کشور، که با هدف تبیین 
و تشــریح طرح جامع عفاف و حجاب و ارزیابی بانک دی در حوزه برنامه های 
درون سازمانی عفاف و حجاب برگزار شد، ضمن تشریح اقدامات بانک در حوزه 
هــای فرهنگی به ویژه حوزه عفاف و حجاب گفت: در دوره مدیریتی جدید با 
ایجاد شــورای سیاستگذاری فرهنگی زیر نظر رییس هیئت مدیره و برگزاری 
جلسات منظم، اقدامات متنوعی در حوزه های فرهنگی و مذهبی طرح ریزی 
شده است.وی افزود: پیاده سازی نظام نامه آراستگی و اخالق حرفه ای در بانک، 
فعالیت های مختلف عقیدتی، فرهنگی و مذهبی در پایگاه مقاومت بسیج بانک، 
برنامه های مختلف آموزشی در حوزه خانواده، تولید محتوای آموزشی در حوزه 
اخالق با عنوان »اخالق فیروزه ای« و حرکت به ســمت تدوین سند فرهنگی 
بومی سازمان از جمله مهمترین اقدامات بانک در زمینه ترویج فرهنگ عفاف 

و حجاب است.

 افتتاح محل جدید شعبه آرژانتین 
بانک پارسیان

آیین بازگشایی شعبه آرژانتین بانک پارسیان در محل جدید و با طراحی مدرن 
و فضایی مناسب تر، صبح روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه با حضور سیامک دولتی، 
معاون شعب و پشــتیبانی بانک به همراه تعدادی از مدیران ستادی، مناطق 
و کارکنان شــعبه برگزار شد.ســیامک دولتی معاون شعب و پشتیبانی بانک 
پارســیان در آیین بازگشایی این شعبه در جمع مدیران، کارکنان و مشتریان 
بانک، گفت: این دارایی مردم، ملت، سپرده گذاران و سهامداران است و باید از 
ظرفیت های موجود آن به نحو شایسته ای در جهت رونق اقتصاد و تولید کشور و 
خدمت به مردم و مشتریان استفاده شود.سیامک دولتی بابیان اهمیت موقعیت 
جغرافیایی این شعبه و قرارگرفتن در منطقه ای متراکم ازنظر شرکت های بزرگ 
حقوقی و بازرگانی ضمن تأکید بر ارائه خدمات متناسب و مطلوب به مشتریان ، 

شناخت و مرتفع نمودن درخواست های آن ها را مهم برشمرد.

سرزمینی آبادان با حمایت بانک ملی ایران 
بانک ملی ایران احداث و تجهیز دو بیمارستان بزرگ در شهرستان های کاشان 
و خرم آباد را تامین مالی کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
پروژه بیمارســتان بقیه اهلل کاشان که برای بهره برداری از ظرفیته های جدید 
درمان به تامین مالی نیاز دارد، به میزان دو هزار میلیارد ریال از کمک این بانک 
بهره مند خواهد شد.این بیمارستان ۳۶۰ تختخوابی در فضایی به مساحت ۳۹ 
هزار متر مربع در حال احداث است.بیمارستان نیایش شهرستان خرم آباد نیز 
که در زمینی به مســاحت ۱۰۷ هزار متر مربع در ۱۴ بلوک متفاوت در حال 
ســاخت است، به میزان دو هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال از سوی بانک ملی ایران 
تامین مالی خواهد شد.این بیمارســتان ۵۰۰ تختخوابی در مجتمع پردیس 

دانشگاهی کمالوند قرار گرفته است.

تسهیالت خرد تا سقف دو میلیارد ریال
معاونت سازمان و برنامه ریزی پســت بانک ایران ابالغ کرد، بخشنامه پرداخت 
تســهیالت خرد تا سقف دو میلیارد ریال بر اســاس استقرار نظام وثیقه گیری 
مبتنی بر اعتبارســنجی به گزارش اداره کل روابط عمومی پســت بانک ایران، 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، بر طبق بخشــنامه ۲۴۷۹۲/۰۱ مورخ 
۰۴/۰۲/۱۴۰۱، دستور العمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد تا سقف دو میلیارد 
ریال را ابالغ کرد.بر اساس این دستورالعمل که با هدف ایجاد شرایط الزم برای 
بهره مندی متقاضیان از این تســهیالت در کنار،» اســتقرار نظام وثیقه گیری 
مبتنی بر اعتبارســنجی« در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی صادر شده 
است،این تسهیالت به مشتریان دارای سابقه و امتیاز اعتباری با دریافت دو مورد 
وثیقه پرداخت می شــود.بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ج.ا.ا در اواخر سال 
گذشــته با ابالغ دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات  پایه 
به ارباب رجوع  که شرایط ارائه خدمات غیر حضوری در بانک ها و موسسات غیر 
اعتباری، تسهیل امکان استفاده همه مردم از گواهی امضای الکترونیک با صدور 
بخشــنامه ناظر بر گواهی امضا الکترونیک و اجرای طرح سفته الکترونیکی در 
شــعب بانک های منتخب شرایط الزم را برای پرداخت تسهیالت خرد بر اساس 

استقرار نظام وثیقه گیری مبتنی بر اعتبارسنجی فراهم کرد. 

رئیس کل بیمه مرکزی در نشست ویژه شورای روابط 
عمومی های صنعت بیمه:

کلید موفقیت صنعت بیمه در دست 
روابط عمومی هاست

گسترش کمی صنعت بیمه در یک دهه اخیر این پیام را برای 
روابط عمومی ها در پی دارد که تالش خود را برای فرهنگسازی 
با رویکرد جلــب اعتماد مردم، در این حوزه بیشــتر کنند.به 
گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، 
مهنــدس مجید بهزادپور که در جمع مدیــران روابط عمومی 
صنعت بیمه سخن می گفت، با اعالم این مطلب افزود: جاماندن 
از سرعت تحوالت، یک آسیب جدی به شمار می رود و روابط 
عمومی ها باید با درک دقیق از فضای کسب و کار و بهره مندی 
از فناوری های نوین ارتباطی جلوتر از دستگاه ها و سازمان های 
خود حرکت کنند.وی با ابراز خرسندی از انسجام روابط عمومی 
های صنعت بیمه، از عملکرد شــورای هماهنگی تقدیر کرد.بر 
اساس این گزارش، رئیس کل بیمه مرکزی با برشمردن آخرین 
دســتاوردهای صنعت بیمه در حوزه های گوناگون بر تقویت 

رویکردهای آموزشی و اطالع رسانی تاکید کرد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران ۲.۵ 
میلیون فقره وام پرداخت کرد

بانــک قرض الحســنه مهــر ایران ضمــن همراهــی کامل با 
سیاست های دولت سیزدهم، از آغاز فعالیت این دولت تا کنون 
حــدود ۲ میلیون و ۵۰۰هزار فقــره وام به متقاضیان پرداخت 
کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، دکتر »ســید سعید شمســی نژاد« مدیرعامل بانک در 
گفت وگو با خبرنگاران، اظهار داشــت: بانک قرض الحسنه مهر 
ایران به عنوان بزرگ ترین متولی قرض الحسنه در کشور همواره 
ســعی کرده به اقشار مختلفی که متقاضیان اصلی دریافت وام 
قرض الحســنه هستند، توجه کند و پرداخت وام به این افراد را 
در اولویت خود قرار دهد.وی خبر داد: بانک قرض الحسنه مهر 
ایران از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تا کنون ۲ میلیون 
و ۴۶۴هــزار فقره وام پرداخته که مبلغ آن به ۶۳۶هزار میلیارد 
ریال می رسد.شمســی نژاد گفت: مقام معظم رهبری )مد ظله 
العالــی( تأکید ویژه ای بر حمایت از تولید داخلی داشــته اند و 
نام گذاری ســال های اخیر، دال بر دغدغه ایشان در این حوزه 
اســت. به عالوه اینکه رویکرد دولت ســیزدهم نیز رونق تولید 
داخلی بوده و برنامه های مختلفی را در این حوزه اجرایی کرده 

است.

بانک مرکزی اعالم کرد

۸۵ درصد خودپردازها به سامانه صیاد متصل شدند
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعالم کرد:  تاکنون 
۹۰ درصد بانک های کشــور که ۸۵ درصــد خودپردازها را در 
اختیار دارند توانسته اند خدمات چک را از طریق خودپردازهای 
خود به مردم ارائه کنند.به گزارش ایسنا، آمنه نادعلی زاده گفت: 
بانک مرکزی به منظور تســهیل دسترسی هموطنان به سامانه 
صیاد، عــالوه بر تجهیز درگاه های بانکی شــامل اینترنت بانک 
و موبایل بانــک بانک ها، اپلیکیشــن های پرداخت و همچنین 
زیرساخت پیامکی، از شــبکه بانکی خواست تا خودپردازهای 
خود را به سامانه صیاد مجهز کنند تا امکان عملیات ثبت، تایید، 

انتقال و استعالم چک از طریق خودپردازها فراهم شود.
ســخنگوی اجرایی قانون جدید چــک در بانک مرکزی درباره 
بانک هایی که خودپرداز آنها به ســامانه صیاد متصل نشده اند، 
گفت: در حال حاضر فقط اتصال خودپردازهای سه بانک توسعه 
تعاون، کارآفرین و پست بانک به این سامانه تکمیل نشده است که 

این سه بانک حدود ۴۰۰۰ خودپرداز در اختیار دارند. همچنین 
بانک های اقتصادنوین و کشاورزی نیز اهم اقدامات فنی در این 
زمینه را انجام داده اند و به زودی آماده ارائه خدمات در این حوزه 
خواهند بود.وی با اشــاره به آمار استفاده از روش های مختلف 
برای انجام عملیات چک اعالم کرد: طبق بررسی های انجام شده، 
۷۵ درصد از تراکنش های ثبت، تایید، انتقال و استعالم چک از 
طریق اینترنت بانک و موبایل بانک بانک ها انجام می شود و میزان 
اقبال عمومی به این ابزارها بسیار باالست. همچنین ۲۰ درصد 
فرآیندهای مربوط به چک ازطریق اپلیکشــن های پرداخت و ۵ 
درصد این عملیات نیز از طریق ســامانه پیامکی، خودپردازها 
و شعب بانکی انجام می شــود.وی با بیان اینکه پایان خردادماه 
آخرین مهلت اتصال خودپردازهای بانک ها به سامانه صیاد بود 
تاکید کرد:  بانــک مرکزی تا اتصال خودپرداز تمامی بانک ها به 

این سامانه پیگیر این امر خواهد بود.

بانک ها مجازند ضمانت نامه های صادرشده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فن آوری را بپذیرند.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در »قانون 
جهش تولید دانش بنیان« مصوب جلسه ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسالمی را به شبکه بانکی ابالغ کرد.بر این اساس و طبق بند )ب( ماده )۴(، دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت 
خدمات کشوری، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقالب اسالمی و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، مجازند در تضامین اعتباری 
و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کاال و ماشین آالت، معامالت پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت نامه های صادرشده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های 
غیردولتی پژوهش و فن آوری موضوع ماده )۴۴( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴را بپذیرند.همچنین متن زیر به انتهای بند )ب( ماده )۱۶( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 

و ارتقای نظام مالی کشور اضافه می شود:سرمایه گذاری مشترک بانک ها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی 
می شود. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری، نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام کنند.

بانک ها مجازند ضمانت نامه صندوق های دانش بنیان را بپذیرند 
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گزیده خبر
کرملین: 

بحران اوکراین طوالنی مدت خواهد بود
ســخنگوی کرملین با تاکید بر این که بحران اوکراین طوالنی خواهد شد، گفت 
کشــورش دیگر به غربی ها اعتماد ندارد.به گزارش ایســنا، بــه نقل از العربیه، 
دیمیتری پســکوف، سخنگوی کرملین دوشــنبه گفت که مسکو معتقد است 
بحران اوکراین طوالنی خواهد شد و کشورهای غربی نمی توانند اعتماد کشورش 
به خود را بازگردانند.وی در مصاحبه با شــبکه NBC گفت: بله، این یک بحران 
طوالنی خواهد بود و ما هرگز به غرب اعتماد نخواهیم کرد.پســکوف همچنین 
به دو آمریکایی بازداشــت شده در اوکراین که کنار ارتش اوکراین می جنگیدند 
و جان ســربازان روس را »تهدید« کرده اند اشاره کرد و گفت که این افراد باید 
پاســخگوی جنایات خود باشــند.این اولین اظهارنظر کرملین در مورد پرونده 
»اندی هوین« و »الکســاندر درویک« آمریکایی های بازداشت شده در اوکراین 
است.پسکوف که به زبان انگلیسی صحبت می کرد، گفت: آنها مزدور هستند و در 
فعالیت های غیرقانونی در خاک اوکراین از تیراندازی و گلوله باران سربازان ما و به 
خطر انداختن جان آنها شرکت داشتند. آنها مشمول کنوانسیون ژنو نیستند.وی 
افزود:آن ها باید پاسخگوی جنایاتی باشند که مرتکب شده اند و باید به این جرایم 
رسیدگی شود. آنها در ارتش اوکراین نیستند، بنابراین مشمول کنوانسیون ژنو 
نیستند.جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعالم کرد که از محل اختفای 
درویک و هوین که گمان می رود در کنار ســایر خارجی ها داوطلبانه در صفوف 

نیروهای اوکراینی بجنگند، اطالعی ندارد.

رویترز مدعی شد؛

آمادگی ایران برای تزریق اورانیوم به سانتریفیوژهای فردو
آژانس اتمی در گزارش جدیدی با اشــاره به آماده بودن ایران 
برای تزریق اورانیوم به سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات 
فردو، گفت آمادگی برای غنی سازی از روز یکشنبه آغاز شده 
اســت.به گزارش فارس، آژانس بین المللی انرژی اتمی بامداد 
سه شنبه گزارش جدیدی درباره فعالیت های برنامه هسته ای 
جمهوری اسالمی ایران منتشر کرد.خبرگزاری »رویترز« که 
این گزارش به دستش رسیده، نوشت: »گزارش آژانس تایید 
می کند که ایــران آماده تزریق اورانیوم به ســانتریفیوژهای 
پیشــرفته در تأسیسات غنی سازی فردو است«.بر این اساس،  
رویتــرز به نقل از آژانس اتمی گــزارش داد: »ایران به آژانس 
اطالع داد که آمادگی برای غنی سازی اورانیوم از روز یکشنبه 
آغاز شــده اســت«.در گزارش جدید آژانس اتمی ادعا شده 
اســت: »ما هیچ توضیحی از ایران در مورد اینکه آماده سازی 
این کشــور راه را برای غنی سازی اورانیوم بین ۵ تا ۲۰ درصد 
هموار می کند یا خیر، دریافــت نکرده ایم«.رویترز همچنین 
نوشــت: »آژانس اتمی تأیید کرد که ایران به آنها اطالع داده 
است، آنها غیرفعال سازی آبشار آی آر-۶ در کارخانه غنی سازی 

ســوخت فردو را آغاز کرده اند که تاکنون برای تولید اورانیوم 
غنی شــده استفاده نشــده بود«.دو هفته قبل بود که شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه ای را که ایران را 
به عدم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی متهم می کند 
به تصویب رســاند.پیش از این، مقامات آمریکایی در نشستی 
با سناتورها مدعی شــدند که به دلیل کم رنگ شدن امیدها 
برای مسیر دیپلماتیک برنامه هسته ای، در صورت نیاز آمریکا 
تحریم ها را علیه ایران تشدید خواهد کرد. این در حالی است 
که مذاکرات رفع تحریم ها در وین از چند ماه پیش دچار وقفه 
شد. دولت آمریکا از زمان آغاز این مذاکرات به جای پیشنهاد 
دادن ابتکارهای عملی برای پیشرفت گفت وگوها بارها تالش 
کرده طرف های مختلف را به کند کردن روند مذاکرات و ایجاد 
مانع بر سر راه آن متهم کند.فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا 
در بیانیه ای مشــترک از ایران خواستند بدون هیچ تأخیری 
همکاری ها با آژانس اتمی را از ســر گرفته و از اقدامات بیشتر 

در واکنش به قطعنامه شورای حکام اجتناب کند.

موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم گزارش داد، خاورمیانه دومین 
مقصد تسلیحات جهان اســت و ۳۲ درصد از واردات سالح های جهان را 
به خود اختصاص داده اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری 
میدل ایست مانیتور، در گزارش ســاالنه این موسسه سوئدی آمده است، از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، عربستان سعودی، 
مصر، قطر و امارات متحده عربی در میان ۱۰ کشور واردکننده اصلی تسلیحات قرار داشتند.در این گزارش آمده 
است: کشورهای خاورمیانه در ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ نسبت به ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ شاهد افزایش ۲.۸ درصدی در واردات 
تسلیحات بودند. همچنین میزان واردات در ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ شاهد ۸۶ درصد افزایش 
بود.براســاس این گزارش »خاورمیانه ۴۳ درصد از تبادالت تســلیحاتی آمریکا را به خود اختصاص داده اســت. 
چیزی که به شکلی بخصوص برای رشد صادرات تسلیحاتی آمریکا اهمیت داشت، افزایش ۱۰۶ درصدی صادرات 
تســلیحات آمریکا به عربستان ســعودی بود.«در گزارش موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم )سیپری( 
آمده اســت: »واردات تسلیحاتی عربستان - دومین واردکننده تسلیحاتی جهان - در ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ نسبت به 
۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ افزایش ۲۷ درصدی داشت. واردات تسلیحاتی قطر نیز ۲۲۷ درصد افزایش یافت و این کشور از 
بیست ودومین واردکننده تسلیحاتی به جایگاه ششم صعود کرد. در مقابل، واردات امارات در بازه زمانی مشابه ۴۱ 

درصد کاهش یافته و از جایگاه سوم به رتبه نهم سقوط کرد. 

کابینه امانوئل ماکرون ماه آینده پس از اینکه حزب متبوع او نتوانست 
اکثریت مطلق را در انتخابات پارلمانی روز یکشــنبه به دست آورد، با 
رای عدم اعتماد مواجه خواهد شــد.به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا 
الیوم، ائتالف چپ گرای »اتحادیه مردمی نوین زیســت بوم گرا و اجتماعی« فرانسه )NUPES( اعالم کرد که 
قصــد دارد به ائتالف میانه روی »با هم« به ریاســت ماکرون رأی عدم اعتمــاد بدهد.»با هم« در دور دوم 
انتخابات پارلمانی فرانســه، ۲۴۶ کرسی به دســت آورد، این در حالی است که برآورد اجماع مراکز اصلی 
رأی گیری فرانســه این بود که ائتالف ماکرون می تواند بین ۲۵۵ تا ۲۹۵ کرسی از ۵۷۷ کرسی پارلمان را 
به دســت آورد و این نتیجه حاصله، جزو حتی بدترین پیش بینی ها نبود.با وجود اکثریت قدرتمند حزب 
راســت میانه رئیس جمهور فرانسه، ماکرون با رقابت سفت و ســخت از جانب ائتالفی موسوم به »اتحادیه 
مردمی زیست محیطی و اجتماعی« )NUPES(، گروهی متشکل از چهار حزب اپوزیسیون که علیه ماکرون 
متحد شده اند، مواجه شد.با پایان مرحله دوم انتخابات پارلمانی فرانسه که روز یکشنبه برگزار شد، ائتالف 
احزاب حامی امانوئل مکرون اکثریت مطلق کرســی های این پارلمان را از دست داد و حزب راست افراطی 
مارین لوپن و ائتالف احزاب چپ به رهبری ژان لوک مالنشــن، کرســی های بیشتری را نسبت به قبل به 

دست آوردند.

پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اتحادیه اروپا قرار است در این هفته به 
طور رسمی وضعیت کاندیداتوری به اوکراین اعطا کند.به گزارش ایسنا، در نشست سفرای اتحادیه 
اروپا در روز دوشنبه، هیچ شخصی مخالف این تصمیم نبوده است.رئیس کمیسیون اروپایی چندی 
پیش گفته بود که مقامات اجرایی اتحادیه اروپا طی چند روز آینده اعالم می کنند که آیا وضعیت 
کاندیداتوری به اوکراین جهت پیوستن به این اتحادیه را اعطا خواهند کرد یا خیر.رهبران اتحادیه 
اروپا از تاریخ ۲۳ الی ۲۴ ژوئن در بروکســل با یکدیگر دیدار خواهند داشــت و طی آن جلسه قرار 
است تصمیم گیری نهایی درخصوص اعطای وضعیت کاندیداتوری به اوکراین، مولداوی و گرجستان 
اعالم شــود و همچنین هرگونه شروط در این زمینه هم از طرف اعضای این اتحادیه قبل از نهایی 
شــدن تصمیم اعالم خواهد شد.این پایگاه خبری به نقل از شارل میشل، رئیس شورای اروپا گفت: 
»اکنون زمان آن فرا رســیده اســت تا بپذیریم که آینده اوکراین، مولداوی و گرجستان به تصمیم 

اتحادیه اروپا بستگی دارد.«

خاورمیانه، مقصد ۴۳ درصد 
از صادرات تسلیحاتی آمریکا

ماکرون با رأی عدم اعتماد 
مواجه است

اتحادیه اروپا این هفته 
وضعیت کاندیداتوری به 

اوکراین اعطا می کند
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یک شــرکت آمریکایی، نوعی عصای هوشمند ابداع کرده است که 
می توانــد به بیماران حرکتی کمک کند تا برای راه رفتن، نیازی به 
کمک نداشته باشــند.به گزارش ایسنا و به نقل از فوربس، استفاده 
از یــک چوب برای پیاده روی که قدمت کاربــرد آن به زمان اجداد 
غارنشین ما می رسد، همیشه یک راه حل برای افرادی بوده است که 
با مشــکالت راه رفتن دست و پنجه نرم می کنند.شرکت آمریکایی 
»کن موبیلیتیز«)CAN Mobilities( به مدت پنج ســال به بررســی 
راه حل هایی پرداخته  است که می توانند با این مشکالت مقابله کنند. 
 )CAN Go(»این شرکت، نوعی عصای هوشمند موسوم به »کن گو
ابداع کرده است که نشان دهنده تالشی هیجان انگیز برای ادغام طرح 
قدیم با جدید و ارائه کردن یک وسیله جابه جایی کالسیک به قرن 
بیست و یکم است.کن گو پیش از هر چیز، یک عصای بسیار راحت، 
محکم و شــیک به شــمار می رود که از آلومینیوم مخصوص بدنه 
هواپیما تراشیده شده و دارای یک دستگیره نرم و بدون لغزش برای 
ایمنی بیشتر است.حسگرهای داخلی، ژیروسکوپ ها و شتاب سنج ها، 
عصا را قادر می ســازند تا سطح فعالیت و سرعت راه رفتن را ردیابی 
کند. همچنین، اتصال از طریق ســیم کارت تعبیه شده برای تماس 
صوتی و مکان یاب GPS امکان پذیر می شود.مهم ترین نکته در مورد 
عصای هوشــمند کن گو، ثبت داده های پزشــکی حیاتی همراه با 
ویژگی های ایمنی پیشرفته است. عصا پس از ثبت آنالین، به صورت 
یکپارچه کار می کند و تماس های صوتی، از طریق فشــار دادن یک 

دکمه روی پنل نزدیک به دسته عصا فعال می شوند.

بررسی جدید پژوهشگران »دانشگاه نورث وسترن« نشان می دهد که 
هوش مصنوعی می تواند الگوهای گفتار را در کودکان مبتال به اوتیسم 
شناسایی کند.به گزارش ایسنا و به نقل از نوروساینس نیوز، پژوهش 
 Northwestern(»جدیدی که به سرپرستی »دانشــگاه نورث وسترن
University( انجام شده است، از یادگیری ماشینی استفاده می کند تا 
الگوهای گفتار را در کودکان مبتال به اوتیسم شناسایی کند. نتیجه 
این پژوهش، بین زبان های انگلیســی و کانتونی هم خوانی داشت و 
نشان داد که بررسی ویژگی های گفتاری ممکن است روش مفیدی 
برای تشــخیص دادن این بیماری باشد.این پژوهش که با همکاری 
پژوهشــگران هنگ کنگ انجام شد، نتایجی را به همراه داشت که 
می توانند به دانشمندان کمک کنند تا بین عوامل ژنتیکی و محیطی 
که توانایی های ارتباطی افراد مبتال به اوتیســم را شکل می دهند، 
تمایز قائل شوند. همچنین، این روش می تواند به دانشمندان کمک 
کند تا درباره منشــاء این بیماری بیشــتر بیاموزنــد و درمان های 
جدیدی را ارائه دهند.کودکان مبتال به اوتیســم، اغلب آهسته تر از 
کــودکان معمولی صحبت می کنند و تفاوت هایــی را در زیر و بم، 
آهنگ و ریتم صحبت از خود نشان می دهند. با وجود این، توصیف 
این تفاوت ها همیشه به  طور شگفت انگیزی دشوار بوده و منشأ آنها 
 )Molly Losh(»برای دهه ها نامشخص مانده است.اکنون »مالی الش
و »جوزف الو«)Joseph Lau(، پژوهشــگران دانشگاه نورث وسترن و 
»پاتریــک وانــگ«)Patrick Wong( و گروهــش در هنگ کنگ، با 
موفقیت از یادگیری ماشــینی برای شناسایی تفاوت های گفتاری 

مرتبط با اوتیسم استفاده کرده اند.

عصای هوشمندی که مشکل 
بیماران حرکتی را برطرف کند

هوش مصنوعی، کودکان مبتال به 
اوتیسم را شناسایی می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تپه های رنگین کمانی اشتهارد

پورشه تایکان تیونینگ جاگر؛ سبک تر و جذاب تر
شرکت آلمانی جاگر که تحت تملک GnB تِک قرار دارد پکیج تیونینگ جدیدی را برای پورشه تایکان معرفی می کند. این پروژه 
شــامل قطعات فیبر کربنی متنوع، رینگ های ۲۱ اینچی فورج کاری شــده جدید و عناصر طالیی رنگ بدنه است. در نگاه اول 
رینگ های ۲۱ اینچی با استایل آئرودینامیک نظرات را به خود جلب می کنند. همچنین کالیپرهای ترمز طالیی رنگ نیز با اسپلیتر 
گیرای جلو، رکاب های جانبی و دیفیوزر عقب هماهنگی دارند و تضاد زیبایی را با بدنه مشکی رنگ ایجاد کرده اند.با نگاهی دقیق تر 
می توانید فیبر کربن مشهود روی اکثر پانل های بدنه را تشخیص دهید. این تیونر از فیبرکربن واقعی برای تیونینگ تایکان استفاده 
کرده و این تنها یک برچسب ساده روی قطعات اصلی نیست. این تریم ویژه را می توان روی سپر جلو، کاپوت، گلگیرهای جلو، 
آینه های جانبی، دســتگیره درب ها، سپر و دیفیوزر عقب و بال فعال پشتی تشخیص داد.از برخی زوایای خاص تفاوت های بین 
قطعات فیبر کربنی و پانل های مشکی عادی در صندوق عقب، درب ها، گلگیرها و… عجیب به نظر می رسند. حدس می زنیم ارائه 
کیت کربنی کامل برای این خودرو بسیار گران درمی آید و به همین خاطر جاگر چنین چیزی را در نظر نمی گیرد. البته شرکتی 

همچون تاپ کار کیتی مفصل را برای ۹۱۱ تدارک دیده است.

ادعای اکیپ: 

گالتیه سرمربی جدید پاری سن ژرمن می شود
روزنامه معتبر اکیپ فرانسه از توافق نهایی سران پاری سن ژرمن با جایگزین پوچتینو خبر داد.به گزارش ایسنا، به نظر می رسد که جدایی 
پوچتینو از پاری سن ژرمن قطعی است.این مربی آرژانتینی در دو فصلی که هدایت پاری سن ژرمن را برعهده داشت این تیم را یک بار 
قهرمان لیگ فرانسه کرد. عملکرد ناامید کننده تیم پاریسی در لیگ قهرمانان اروپا باعث شد تا سران باشگاه عالقه ای برای ادامه همکاری 
با او نداشته باشند.پیش از این رسانه های فرانسوی از زین الدین زیدان به عنوان جایگزین پوچتینو یاد کردند اما در نهایت دو طرف به 
توافق نرسیدند و به نظر می رسد که زیدان خود را برای جایگزینی دیدیه دشان آماده می کند.روزنامه اکیپ فرانسه در شماره امروز خود 
مدعی شد که سران باشگاه پاری سن ژرمن با کریستوف گالتیه سرمربی نیس به توافق نهایی رسیده اند و این مربی جایگزین پوچتینو در 
نیمکت PSG  خواهد شد.گالتیه ۵۵ ساله در فصلی که گذشت هدایت نیس را برعهده داشت و با این تیم نتایج بسیار خوبی کسب کرد. 

او سابقه حضور در تیم ملی فوتبال فرانسه به عنوان بازیکن را دارد.

 ای هب خار هجر ما را سفته دل
رحمتی کن رب من آشفته دل

کار رنگ رویم رسبسر رکد آش
رس اندر سالها بنهفته دل

قصٔه آتش، هک رد جان منست
رب زبان آب چشمم گفته دل

رب امید آنکه او را غم خوری
پیش خار غم چو گل بشکفته دل

گاه تست سینٔه ما را، هک خلوت
از غبار ره خیالی رفته دل

پیش ازینم ره کسی می داد پند
لیک از کس پند انپذرفته دل

پیشنهاد

چهره روز

ابیگیل
کتاب ابیگیل چهارمین رمانی اســت که از نویســنده 
مجارستانی، ماگدا ســابو، در سایت معرفی و نقد کتاب 
کافه بوک معرفی می کنیم. کتابی که در آن نویسنده بار 
دیگر از جنــگ و پیامدهای آن صحبت می کند. به نظر 
می رســد جنگ موضوعی است نویسنده قرار است برای 
همیشه از آن صحبت کند. اما نکته مهم اینجاست که او 
بدون توصیف کشت و کشتار، بر نقش آن روی سرنوشت 
انسان ها تاکید می کند، در واقع جنگ روح داستان های 
این نویسنده مجارستانی است. داستان کتاب از پاییز سال 
۱۹۴۳ آغاز می شــود و قبل از خواندن کتاب بهتر است 
خواننــده کمی با فضای آن زمــان و مخصوصاً وضعیت 
آلمان در جنگ آگاهی داشــته باشد. هرچند در مقدمه 
توضیحاتی در این باره داده شــده اما اطالعات بیشتر می تواند زیبایی رمان را برای خواننده بیشتر کند.

گینا ویتایی دختری چهارده ساله است، مادرش را از دست داده و با پدرش زندگی می کند، پدر و دختری 
که همدیگر را به معنای واقعی کلمه می پرستند. در این میان جنگ هم در جریان است و ما با ویتایی 
نوجوان که هنوز هیچ تصوری از عواقب این جنگ ندارد همراه هستیم. پدر او ژنرالی بلندمرتبه است که 
ناگهان تصمیم می گیرد گینا را به یک مدرسه شبانه روزی دینی در یک شهر دور بفرستد، مدرسه ای که 
مثل یک قلعه می ماند، با قوانینی سفت و سخت که تا پیش از این گینا هیچ تصوری از آن نداشت. ژنرال 

توضیحی به دخترش نمی دهد و او را بی خبری کامل قرار می دهد.

ماگدا سابو، کتاب را چنین آغاز می کند:
تغییــری که در زندگی اش رخ داده بــود از چیزهای زیادی محرومش کرده بود، انگار بمبی خانه اش را 
ویران کرده باشد.فرستادن گینا به مدرسه ای با چنین قوانین سفت و سخت چیزی شبیه به تبعید است 
و گینا نمی داند چرا پدرش چنین تصمیمی گرفته اســت. او غمگین و عاصی کارهایی می کند تا شاید 
باعث اخراجش از مدرسه شود و بتواند پیش پدرش برگردد، غافل از اینکه پدرش برای محافظت از گینا، 
او را به این قلعه فرستاده است. رفته رفته گینا با حقایقی از جنگ آشنا می شود، حقایقی که باید مانند 
راز نگه دارد و آگاهی از این حقایق باعث می شــود گینا با دنیای کودکی و بی خبری، وداع کند.در این 
بین، یک معم در مورد شخصیت ابیگیل وجود دارد، این که واقعا ابیگیل کیست. ابیگیل نام مجسمه ای 
در محوطه ی مدرســه اســت که دانش  آموزان به وقت نیاز به سراغش می روند و از او یاری می خواهند. 
شما به عنوان خواننده خیلی زود می توانید حدس بزنیند که ابیگیل چه کسی است، اما گینا همچنان تا 
آخرین صفحه داستان برداشت اشتباهی از این شخص دارد. برداشِت گینایی که هنوز کامال بالغ نشده، 
ظاهربینه و نگاهش به زندگی و آدم ها هنوز خام اســت.از میان ظرافت های بی شمار ابیگیل می توان به 
توانایی ماگدا سابو در به تصویرکشیدن روحیه سرکش و در عین حال  شکننده قهرمان نوجوان داستان 
اشــاره کرد. نویســنده با ظرافت میان دلتنگی گینا برای خانه و تقالی او برای اســتقالل تعادل برقرار 

می کند. در خواندن کتاب و پیش رفتن در دنیای گینا لذتی تلخ و شیرین است...

ماگدا سابو
ماگدا ســابو )انگلیســی:  Magda Szabó؛ زاده ۵ اکتبر 
۱۹۱۷ - درگذشــته ۱۹ نوامبــر ۲۰۰۷( رمان نویس 
مجاری بود. او دکترای واژه شناسی داشت و همچنین 
در زمینه های درام، جستار، مطالعات، شرح حال، شعر 
و ادبیــات کودکان آثار از او به جا مانده اســت. او در 
میان مؤلفان مجار با انتشــار آثارش در ۴۲ کشــور و 
بیش از ۳۰ زبان رکورددار اســت. ماگدا سابو در سال 
۱۹۱۷ در خانواده ای پروتســتان، در شــهر دبرتسن 
متولد شــد. پدرش از کودکی با او به زبان های التین، 
آلمانی، انگلیسی و فرانسوی حرف می زد و این زمینهٔ 
تحصیل او در دانشگاه دبرتسن در رشتهٔ زبان و ادبیات 
التین و مجاری نیز شد. در ۱۹۴۴ و ۱۹۴۵ در مناطق 
تحت اشغال آلمان و شوروی به کار معلمی پرداخت.در سال ۱۹۴۷ نخستین آثار خود را در قالب 
شعر منتشر ساخت. دو دفتر شعرش با عنوان های بره و بازگشت به انسان در ۱۹۴۹ برندهٔ جایزهٔ 
باومگارتن شــد ولی همان روز ملغی شد و سابو توســط حزب تازه تأسیس کمونیست به عنوان 
»دشــمن مردم« معرفی شد.سابو اولین رمان خود را با نام فرسکو در ۱۹۵۸ و یکسال پس از آن 
رمان دیگری به نام آهوبره منتشر کرد. در ۱۹۵۹ جایزهٔ یوژف آتیال به او رسید. پس از این بود که 
بیش از پیش به نوشتن رمان پرداخت؛ از جمله خیابان کاتالین )۱۹۶۹(، داستانی قدیمی )۱۹۷۱( 
و در )۱۹۸۷(. ســابو درعین حال در زمینه های دیگری مثل ادبیات کودکان، نمایشنامه، داستان 
کوتاه و متون غیرداستانی فعالیت داشته است. یکی از همین متون غیرداستانی نوشته ای است در 
رثای همسرش تیبور سوبوتکا که نویسنده و مترجم بود و در سال ۱۹۸۲ درگذشت. سابو یکی از 

اعضای آکادمی علوم اروپا و همچنین سرپرست سمینار الهیات کالوینیستی بود.

سینما

ســازمان ســینمایی اعالم کرد: پروانه نمایش فیلم 
سینمایی »برادران لیال« به دلیل تخلفات و سرپیچی 
از مقررات از ســوی تهیه کننده و کارگردان آن صادر 
نمی شود.به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط 
عمومی سازمان ســینمایی، اداره نظارت بر عرضه و 
نمایش فیلم سازمان ســینمایی با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد: پروانه نمایش فیلم سینمایی«برادران لیال« 
به دلیل تخلفات و سرپیچی از مقررات صادر نمی شود.

»برادران لیال« رسما توقیف شد
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