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رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد
سه تغییر مهم کنکور سال آینده

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی ســه تغییر عمده در کنکور ۱۴۰۲ داده است، گفت: 
قطعی بودن اثر ســوابق تحصیلی، حذف دروس عمومی و حذف زیرگروه 
ها این تغییرات هســتند که اگر این مصوبه تا نیمه تیر اعالم شــود برای 
سال آینده اجرایی خواهد شد.به گزارش ایسنا، دکتر عبدالرسول پورعباس 
در بخش دیگری از نشســت خبری که امروز در سازمان سنجش آموزش 
کشــور برگزار شد، در خصوص جزییات مصوبه اخیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی که به تغییرات کنکور ســال ۱۴۰۲ اشــاره دارد، گفت: در سال 
۱۳۸۷ قانونی در مجلس تصویب شد که به نام قانون حذف کنکور معروف 
شد. این قانون تاکید داشت که تا سال ۹۲ کنکور  صددرصد حذف شود، 
یعنی سوابق تحصیلی که توسط آموزش و پرورش تولید می شود به شکل 
آزمون های سراسری و کشوری جایگزین شود و کنکور برگزار نشود صرفا 
ثبت نام و پذیرش صورت گیرد.وی در ادامه تصریح کرد: علت اینکه حذف 
کنکور بر اساس قانون فوق اتفاق نیفتاد این بود که سوابق تحصیلی صرفا 
۱۰ درصد داوطلبان سال دوازدهم ایجاد شد که البته برای این سوابق نیز 
بعضا گفته شد که استانداردهای الزم را ندارد و نقدهایی به آن وارد بود. در 
نهایت این قانون در ســال ۱۳۹۲ مصوبه کنکور در مجلس اصالح و قانون 
سنجش و پذیرش جدیدی اعالم شد. در آن قانون نسبت به گذشته عقب 
نشینی کردند. ســقفی برای حذف کنکور تعیین نشد و اعالم نمودند به 
میزانی که می شــود سوابق تحصیلی تامین شود.به گفته رئیس سازمان 
ســنجش آموزش کشور، طبق قانون فعلی قرار شد ۸۵ درصد ظرفیت به 
پذیرش سوابق تحصیلی اختصاص یابد. اکنون با احتساب دانشگاه علمی 
کاربردی و دانشــگاه فنی حرفه ای این میزان ظرفیت تکمیل شده است. 
بر مبنای نمره دیپلم و ســال آخر داوطلب پذیرش صورت می گیرد و ۱۵ 
درصد ظرفیت باقی مانده طبق قانون به شکل ترکیبی از سوابق تحصیلی 
و ۱۰ درس سال دوازدهم به همراه آزمون سراسری مالک پذیرش دانشجو 
است.پور عباس اضافه کرد: امسال ۴۰ درصد این نمرات دروس به صورت 
تاثیر مثبت به همــراه ۶۰ درصد تاثیر قطعی نمره آزمون سراســری در 
پذیرش دانشجو مالک عمل است.وی با بیان اینکه در تیرماه سال ۱۴۰۰ 
در دولت یازدهم مصوبه ای در شــورای عالی انقالب فرهنگی برای کنکور 
تصویب شد که آن مصوبه دچار مشکل شد. با توجه به اینکه عجله ای بود 
بخش هایی از بندهای مرتبط با آن دیده نشد و یا حذف شد و این مساله 
اجرا را دچار مشکل کرد، تاکید کرد: ۱۰  بند دارای مشکل مصوبه شورای 
عالی انقالب فرهنگی در زمینه کنکور توســط ســازمان سنجش آموزش 
کشور احصاء شد و از آن زمان ما نشست های تخصصی با شورا داشتیم به 
طوریکه ۱۰ بندی که مشکل داشتند و نیاز به اصالحیه داشتند را احصاء 
کردیم. اصالحیه به شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال شد و به نقطه ای 
رسیدیم که این مشکالت مرتفع شــوند.رییس سازمان سنجش آموزش 
کشــور اظهار کرد: نقاط مورد اختالف این سازمان با شورا سه مورد یعنی 
یکی اثر قطعی و یا اثر مثبت ســوابق تحصیلی، حذف زیرگروه ها و حذف 
دروس عمومی از کنکور بود و قرار شد اصالح شود. خوشبختانه اصالحیه 
در جلســه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی انقالب فرهنگی در صحن شورا 
به تصویب رسید.وی با بیان اینکه مصوبه جدید کنکور باید از سوی رئیس 
جمهور و رئیس شــورای عالی انقالب فرهنگی به سنجش برای اجرا ابالغ 
شــود، گفت: ما در سازمان سنجش منتظر ابالغ این مصوبه هستیم. این 
مصوبه باید از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی به 
سنجش برای اجرا ابالغ شود. در صورت ابالغ برای کنکور ۱۴۰۲ بر مبنای 
مصوبه عمل خواهیم کرد. اگر ابالغ نشــود شورای سنجش و پذیرش باید 
تصمیم بگیرد که کنکور ۱۴۰۲ را با روند کنکور ۱۴۰۱ و تغییراتی جزئی 
اجرا کند.پور عباس با بیان اینکه ما بعد از آزمون سراســری سال ۱۴۰۱ 
باید درباره کنکور ۱۴۰۲ اطالع رسانی کنیم، افزود: پیشنهاد این است که 
تا نیمه تیرماه درباره کنکور ۱۴۰۲ به مردم اطالع رسانی صورت گیرد که 
کدام روند اجرا می شــود. یا مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی اجرا می 
شود و یا مصوبات قبلی مجلس شورای اسالمی مالک عمل خواهد بود.وی 
تاکید کرد: مصوبه فوق از جنبه های مختلف قابل بررســی است و نظرات 
مخالف و موافق دارد. یکی از بندها این بود که سوابق تحصیلی کامل باشد. 
من مخالفم بودم چرا که معتقد بودم ســوابق تحصیلی کامل وجود ندارد. 
این بند اصالح شد. یکی از کلمات این بود که فرد سوابق تحصیلی مرتبط 
داشــته باشد که این مورد هم اصالح شــد.به گفته این مقام مسئول، در 
مورد حذف دروس عمومی این مســئله نظرات متفاوتی بود. چون کنکور 
رقابت و مسابقه اســت اگر قرار باشد که این دروس بماند برای همه باید 
بماند اگر قرار باشد حذف شــود برای همه باید حذف شود. یک نظر هم 
ایــن بود که با حذف دروس عمومی از کنکور در دبیرســتان به آن بهای 
بیشتری داده می شود. اما در سنجش بود و نبود این دروس اثری یکسان 
برای همه داوطلبان دارد.پور عباس تاکید کرد: درباره اثر قطعی ســوابق 
تحصیلی نیز نظرات مخالف و موافق زیاد وجود دارد. استدالل موافقان اثر 
قطعی سوابق تحصیلی این است که داوطلب به دروس دبیرستان بیشتر 
اهمیت می دهد اما استدالل مخالفان اثر قطعی سوابق تحصیلی این است 
که یک نمره بد دبیرســتان روی سرنوشت کنکور فرد تاثیر می گذارد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اشاره کرد: اینکه فرد نیاز دارد که 
ترمیم نمره داشته باشد هم یکی از مسائلی است که در این زمینه مطرح 
است. قطعا کسی که می خواهد بهترین رشته قبول شود تالش می کند 
معدل بهتری کسب کند. چالش اصلی اثر قطعی سوابق تحصیلی هم در 
اینجاســت. در صورت تاثیر مثبت، معدل یا نمرات اگر نمره کل فرد را 
باالتر بکشد تاثیر قطعی داشته است اما اگر نمره کل فرد را پایین بکشد 
تاثیری ندارد.وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ اما اتفاقی که می افتد این 
اســت که ســوابق تحصیلی بر نمره کل تاثیر می گذارد و نمره باالتر و 
پایین تر می شود، اظهار کرد: در کنکور ۱۴۰۲ با سه تغییر مواجه ایم که 
قطعی بودن اثر سوابق تحصیلی، حذف دروس عمومی و حذف زیرگروه 
ها این تغییرات هستند.رئیس سازمان سنجش درباره احتمال عدم ابالغ 
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی به سنجش و تعیین تکلیف اجرایی 
کنکور ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد ما این است که شورای سنجش و پذیرش 
تغییرات اجرای کنکــور ۱۴۰۲ را مصوب کند. درخصوص ترمیم معدل 
برای پشت کنکوری ها نیز باید تاکید کرد اگر مصوبه ابالغ شد بالفاصله 
شورای سنجش و پذیرش تشکیل جلسه می دهد و سیاست های کنکور 
۱۴۰۲ را تعیین می کند.ویو تاکید کرد: یکی از سیاست های مهم تعیین 
زیرگروه ها و نحوه گرفتن آزمون دوبار در ســال و ضرایب زیرگروه ها را 
اســت. در این مصوبه در ماده ۹ به عنوان یکــی از موادی که اصالحیه 
خورده است و تمام اختیارات برای تعیین تکلیف تمام موارد مورد ابهام از 
جمله عدم وجود سوابق تحصیلی، عدم وجود دیپلم مورد نظر و شرایط 
متفاوت داوطلبان، به شــورای سنجش و پذیرش داده شده است و شورا 

در این زمینه تصمیم می گیرد.

با رأی نمایندگان؛
 کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای امالک 

تصویب شد
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی کلیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای امالک 
مســکونی را به تصویب رساندند.به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسالمی صبح 
امروز چهارشــنبه )یکم تیرمــاه( کلیات طرح دوفوریتی کنترل و ســاماندهی اجاره بهای امالک 
مســکونی را با ۱۱۴ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ رأی به تصویب 
رســاندند.طبق گفته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی جزئیات این طرح جهت 
بررســی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی ارجاع شده و پس از 

چکش کاری در این کمیسیون جهت بررسی مجدداً به صحن علنی مجلس ارائه می شود.
حجت االسالم علیرضا سلیمی نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی در مخالفت با طرح 
مذکور گفت: متأسفانه نظارتی بر بازار بی سر و سامان اجاره بها صورت نمی گیرد. اما آیا این طرح 
می تواند ما را به مقصد و هدفی که در این حوزه داریم، برساند؟ جان این طرح ماده دوم آن به ویژه 
تبصره یک و دو است. ما به دنبال کنترل اجاره بها در این طرح هستیم و اینکه بتوانیم سر و سامانی 
به این بازار بدهیم اما اگر تبصره اول و دوم را از این قانون بگیریم چیز زیادی از آن باقی نمی ماند.

وی افزود: سوال اینجاست که آیا امکان تصویب تبصره یک و دو از این قانون در مجلس وجود دارد؟ 
جواب آن به صراحت خیر است.

سلیمی تأکید کرد: ما در مجلس توان وضع احکام اولیه را داریم نه احکام ثانویه. چرا که وضع احکام 
ثانویه در حیطه اختیارات ولی امر است.نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
مصوبه اخیر سران قوا در رابطه با کنترل اجاره بها، تصریح کرد: تصمیم سران قوا حکم ثانویه است 
که ابراز شد و قرار است اجرایی نیز شود. سران قوا می توانند چنین مصوبه ای داشته باشند اما اختیار 
مجلس محدود به وضع احکام اولیه است و نمی تواند با تصویب قانون نیز احکام ثانویه را نقض کند. 
این در حالی است که تبصره یک و دو ماده دوم این طرح به صراحت با اصل ۴ قانون اساسی تناقض 
دارد.سلیمی خاطرنشان کرد: طرح مذکور فقط مصوبه سران قوا را به تأخیر می اندازد و مستأجران 
را با مشکل جدی تری مواجه می کند. قطعاً شورای نگهبان نیز به این موضوع ایراد خواهد گرفت.

عبدالناصر درخشان نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی در موافقت با این طرح گفت: 
طرح مذکور می تواند کمک شایسته ای به مستاجرانی که در شرایط سخت اقتصادی هستند، انجام 
دهد. با توجه به اینکه این طرح دست اشخاص ثالث را از قراردادها کوتاه خواهد کرد.درخشان افزود: 
مردم امروز با نگاه موشــکافانه ای این طرح را دنبال می کنند و اگر نمایندگان دقت کنند متوجه 

می شوند که چنین مصوبه ای می تواند ورود خوبی برای حل مشکالت حوزه مسکن باشد.
همچنین محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی در مخالفت با طرح 
مذکور گفت: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساســی با توجه به اینکه ســران قوا با اذن رهبری به موضوع 
اجاره بها ورود پیدا کرده اند آیا مجلس می تواند در چنین شرایطی به این قضیه ورود کند؟ مساله 
مســکن دغدغه همه نمایندگان است و به همین دلیل سال گذشته مجلس انقالبی قانون جهش 
تولید مســکن را به تصویب رساند اما بررســی و نظارتی صورت نگرفت تا بدانیم این قانون چقدر 
اجرایی و عملیاتی است. چه مقدار پیشرفت داشته و چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.
وی افزود: قانون جهش تولید مســکن که مجلس تصویب کرد کار ارزشمندی بود همچنین اقدام 
سران قوا نیز در تنظیم مصوبه اخیر کار خوبی برای کنترل اجاره بها بود اما باید این سوال را بپرسیم 
که چطور می توانیم حوزه مســکن را به صورت دســتوری پیش برد در حالی که هر پاکت سیمان 
به قیمت ۸۰ هزار تومان رســیده است.آصفری اظهار کرد: چطور می توانیم مالکین را برای اجاره 
بها مجبور به رعایت یک سقف کنیم و بگوییم تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد می توانند افزایش قیمت برای 

مستأجران داشته باشند در حالی که قیمت اکثر اقالم جهش و تورم بسیاری داشته است.
وی تاکید کرد: این مساله باعث خواهد شد مالکان اصاًل خانه ای در اختیار مستأجران قرار ندهند. 
باید بپرسیم در سال گذشته چه اقدامات و گام هایی برای ایجاد سالی یک میلیون مسکن برداشته 
شده است. در واقع ما با تصویب چنین طرحی کاری می کنیم که قراردادها زیرزمینی شوند و بدون 
نظارت دقیقی بین موجر و مســتأجر منعقد شوند.آصفری عنوان کرد: در این سال ها بیش از ۵۰ 
درصد رشد اجاره بها را در کشور شاهد بوده ایم اما اگر می خواهیم موضوع مسکن را حل کنیم باید 

به قانون جهش مسکن توجه کنیم و آن را در اولویت قرار دهیم.

معاون وزیر اقتصاد:

تجارت ۳ ماهه کشور به ۲۵.۵ میلیارد دالر رسید
تورم ماهانه خردادماه دو رقمی شد 

 خوراکی ها 81.۶ درصد گران شد

سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد؛

 محکومیت متهمان فرار مالیاتی 
به 4۷ سال حبس

نرخ تورم نقطه ای در خرداد ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۲.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۳.۲ واحد درصد 
افزایش یافته اســت.به گزارش اقتصاد آنالین، نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« با افزایش ۳۲.۲ واحد درصدی به ۸۱.۶ درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با افزایش 
۲.۸ واحد درصدی به ۳۶.۸ درصد رسیده است.نرخ تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ به ۱۲.۲ درصد رسیده که در 
مقایسه با همین اطالع در ماه قبل،۸.۷ واحد درصد افزایش داشته است.تورم ماهانه برای گروه های عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب ۲۵.۴ درصد و ۴.۴ 
درصد بوده است.نرخ تورم ساالنه خرداد ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۳۹.۴ درصد رسیده که نسبت 

به همین اطالع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

ماجرای ترخیص عجیب ۲۷ هزار تن ذرت  آلوده

رییس کل بانک مرکزی:

وام ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومان

سخنگوی دولت:

پرداخت نقدی یارانه ها تا فراهم شدن زیر ساخت 
کاالبرگ الکترونیکی تداوم می یابد
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 مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نوبت دوم

شماره مناقصه : 2001003699000007

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد: طرح »واریز یارانه بنزین 
به حســاب هر ایرانی« از اولویت خارج شده است.سید احسان 
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگوی اختصاصی با 
خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت اجرای طرح واریز یارانه 
بنزین به حساب هر ایرانی، گفت: به جهت اینکه در دولت چند 
موضوِع تصمیم گیری اقتصادی دیگر مدنظر بود این طرح فعاًل 
از اولویت خارج شده است تا دولت در مورد سیاست های اولویت 

دار تصمیــم گیری کند و بعد پرونده جدید باز شــود؛ بنابراین فعاًل اولویت 
تصمیم گیری و سیاســت گذاری برای این طرح وجود ندارد.وی با اشاره به 
اجرای طرح یارانه بنزین به صورت پایلوت در کیش و قشــم، تصریح کرد: 

طرح پرداخت یارانه بنزین به صورت پایلوت در کیش و قشــم 
انجام شــده و اجرای این طرح در آن مناطق متوقف نمی شود.

وزیر امــور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اجرای پایلوت طرح 
یارانه بنزین در کیش و قشم از آن جهت بود که مشکالت فنی 
این طرح احصاء شوند، گفت: در حال حاضر مشکالت فنی این 
طرح کاماًل شناسایی و مرتفع شدند.خاندوزی در پایان گفت: باز 
پرداخت یارانه بنزین به بخش های فاقد خودرو در جزیره کیش 
هم انجام شــده است اما به دلیل اینکه این طرح فعاًل در دستور کار توسعه 
نیســت اجازه دهید هر زمانی که در مورد این موضوع تصمیم گیری شــد 

جزئیات آن مطرح شود.

خاندوزی:

تخصیص بنزین به اشخاص به جای خودرو، از اولویت خارج شد
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گزیده خبر

محسنی اژه ای در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی )ره(:
خداوند به ما توفیق کوتاه کردن دست 

مفسدین را بدهد

رئیس قوه قضائیه گفت: خداوند به ما این توفیق را دهد که بتوانیم در سنگر 
قوه  قضائیه دســت مفسدین و تطاول کنندگان به جان، مال، عرض و حقوق 
مردم و نظام اسالمی را کوتاه کنیم و بتوانیم در این جایگاه به استیفای حق 
مظلوم از ظالم و بســط و گسترش عدالت که از اهداف واالی امام راحل بود 
بپردازیم.به گزارش ایســنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای و مسئوالن عالی دستگاه قضا دیروز )چهارشنبه 
اول تیــر( و همزمان با نخســتین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در حرم 
امام خمینــی )ره( با آرمان های امام راحل )ره( تجدید میثاق کردند.رئیس 
قوه قضائیه و مســئوالن عالی قضایی با قرائت فاتحه یاد و خاطره امام راحل 
)ره( را گرامی داشتند.محسنی اژه ای در ادامه، طی سخنانی با بیان اینکه قوه 
قضائیه طی بیش از ۴ دهه اخیر شهدای گرانقدری را تقدیم اسالم و انقالب 
و کشور کرده است، و در ایام کرونا نیز از خانواده دستگاه قضا شهدایی تقدیم 
میهن اســالمی شده اســت، اظهار کرد: امروز در نخستین روز از هفته قوه 
قضائیه و در آســتانه سالگرد شهادت معمار دستگاه قضایی آیت اهلل بهشتی 
و یاران ایشــان، در جوار مرقد مطهر امام راحــل، با بنیانگذار کبیر انقالب 
اسالمی و شهدا و مردم تجدید میثاق می کنیم تا بتوانیم مسئولیت خطیری 
را که قانون اساسی، شرع انور و رهبری معظم انقالب بر دوش ما نهاده اند به 
نحو احسن ایفا کنیم و از آرمان های واالی انقالب اسالمی و امامین انقالب 
پاسداری کنیم.رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسئولیت های قانونی قوه قضائیه 
بیان داشت: خداوند به ما این توفیق را دهد که بتوانیم در سنگر قوه  قضائیه 
دست مفسدین و تطاول کنندگان به جان، مال، عرض و حقوق مردم و نظام 
اســالمی را کوتاه کنیم و بتوانیم در این جایگاه به اســتیفای حق مظلوم از 

ظالم و بسط و گسترش عدالت که از اهداف واالی امام راحل بود بپردازیم.
رئیس دســتگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد واالی شخصیتی امام 
راحل گفت: حضرت امام)ره( از خود گذشت و به خدا پیوست و الهی شد و 
با ایمان راسخ و خالص به خداوند و با در کنار مردم بودن، توانست در عصر 
حاضر در برابر مستکبران و گردن کشان بدون هیچگونه مالحظه و واهمه ای 
بایستد و بینی مســتکبرین دنیا را حقیقتاً به خاک بمالد.محسنی اژه ای با 
بیان اینکه امام خمینی)ره( با اعتماد به نفِس خداباور و اتکا به مردم متدین 
توانست در عصر حاضر انقالب بی نظیری را محقق کند، گفت: امام بزرگوار 
ما نســبت به مسائل دینی و نسبت به اصل نظام اسالمی و حتی نسبت به 
نظامات جامعه ما بسیار حســاس بودند و چنانچه کسانی می خواستند در 
مقابل نظام اسالمی بایســتند و به نظام اسالمی لطمه وارد کنند، حضرت 
امام هیچ گذشتی در قبال چنین افرادی نداشتند.رئیس دستگاه قضا با بیان 
اینکه امام بزرگوار ما نسبت به مردم بسیار رئوف و مهربان بودند و کوچکترین 
ظلمــی را به آحادی از افراد جامعه تحمل نمی کردند، تصریح کرد: حضرت 
امام خمینی)ره( نســبت به حقوق و کرامت و حریم خصوصی افراد جامعه 
بسیار حساس بودند و خطاب به همه مسئولین در خصوص متحد و همدل 
بودن و اجتناب از اختالفات که ناشی از هواهای نفسانی است، تاکید داشتند.
رئیس قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه مکتب امام راحل زنده است و تا ابد 
زنده خواهد ماند، از حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی به سبب 
تالشها و راهنمایی های ارزشمند وی قدردانی کرد.پیش از سخنان رئیس قوه 
قضائیه، حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی تولیت حرم مطهر امام 
راحل نیز طی سخنانی، با اشاره به دشمنی های دشمنان علیه نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران گفت: توکل به پروردگار متعال، بهره گیری از علم 
و دانــش و توان مدیریتی باال و همچنین وحدت کلمه، مهمترین عوامل در 
خنثی سازی دشــمنی ها و از بین بردن کیدها و مکرهای دشمنان هستند.

وی مهمترین نهاد در پیگیری مقوله عدالت را قوه قضائیه دانســت و اظهار 
کرد: چنانچه دستگاه قضایی در یک نظام از سالمت وافی و کافی برخوردار 
باشد، سایر نهادها نیز الجرم به چنین صفتی متصف می شوند.تولیت حرم 
مطهر امام خمینی)ره( با اشــاره به دوره جدیــد مدیریت قوه قضائیه، این 
دوره را همراه با تجارب بیش از ۴۰ ســاله رییس عدلیه عنوان کرد و گفت: 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه که برآمده از متن 
دستگاه قضایی است، دارای سابقه و تجارب الزم، شناخت کافی و مدیریت 
بسیار ممتاز اســت و به همین جهت همگان امیدوارند که دوره جدید قوه 
قضائیه دوره ای متمایز و بسیار خوب باشد.همچنین محسنی اژه ای به همراه 
اعضای شورای عالی قوه قضائیه پس از حضور در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر 
انقالب اســالمی و تجدید میثاق با آرمان های امام راحل، در آستانه سالگرد 
شــهادت شهید مظلوم آیت اهلل دکتر بهشــتی و ۷۲ تن از یاران باوفای امام 
امت)ره( درقطعه ۷۲ بهشــت زهرا )س( بر مزار این شــهیدان حضور یافته 
و جهت شــادی روح به خون خفتگان انقالب اســالمی فاتحه ای قرائت و از 

خداوند متعال برای آنان علو درجه و مقام را خواستار شدند.

نیویورک – ایرنا- مجید تخت روانچی ســفیر و نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل اعالم کرد ما تحمیل 
تحریم ها توســط برخــی از دولت ها را کــه از آنها به عنوان 
اهرم سیاســی در روابط دوجانبه خود استفاده می کنند، به 
شدت محکوم می کنیم. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل روز سه شنبه به وقت 
محلی در سخنانی در سازمان ملل افزود: جمهوری اسالمی 
ایران اقدامات قهری یکجانبه را یکی از موانع اصلی که مانع 
تالش های بین المللی برای ارائه کمک های بشردوســتانه و 
همچنین یکی از منابع اصلی ایجاد بحران های انســانی در 

سراسر جهان می داند.
 دیپلمات ارشــد جمهوری اسالمی ایران اضافه کرد: جامعه 
بین المللی در تالش برای رســیدگی به شــرایط اضطراری 
بشردوســتانه با چالش های نوظهور و در حال تحول مواجه 
است.وی ادامه داد: با افزایش تعداد افرادی که از اثرات بالیای 
طبیعی، درگیری های مسلحانه و اشغال خارجی رنج می برند، 
همه گیری COVID-۱۹ و همچنین اقدامات قهری یکجانبه، 
که از جمله به محاصره و حتی گرسنگی مردم منجر می شود، 
ظرفیت مــا برای مقابله کاهش یافتــه و در عین حال مانع 
توسعه کشــورهای فاجعه زده می شود.تخت روانچی تصریح 
کرد: در منطقه ما، وضعیت وخیم انســانی در افغانســتان، 
ســوریه، فلسطین و یمن درد و رنج عظیمی را برای مردم به 
بار آورده است. و در همسایگی ما، هجوم گسترده پناهجویان 
افغان به کشورهای همسایه آن این فاجعه را به شدت تشدید 
کرده است.سفیر ایران در سازمان ملل اظهار داشت: ما قویاً بر 
این باوریم که پرداختن به علل ریشه ای بحران های انسانی و 
شرایط اضطراری و همچنین سرمایه گذاری بیشتر در زمینه 
پیشــگیری، تنها راه حل های پایدار و بادوام برای این پدیده 
جهانی است. وی گفت: از نظر ما، تمام اصول و اهداف منشور 
ملل متحــد، به ویژه احترام به حاکمیــت و تمامیت ارضی 
کشورها، باید توسط همه کشورها و همچنین سازمان های 
کمک های بشردوستانه به شدت رعایت شود.نماینده ایران 
در سازمان ملل تصریح کرد: ضمن تأکید بر نقش و مسئولیت 
اصلی دولت ها در واکنش به شرایط اضطراری بشردوستانه، 
مالکیت و رهبری ملی در هماهنگی کمک های بشردوستانه 
برای اطمینان از ارســال مؤثر کمک های بشردوستانه باید 
مورد اذعان قرار گیرد.تخت روانچی اظهار داشت: جمهوری 
اســالمی ایران بر اهمیــت فعالیت های کمک های انســان 
دوســتانه از جمله سیســتم واکنش بشردوســتانه سازمان 
ملل متحد با حفظ ماهیت صرفاً انســان دوستانه آن تأکید 
می کند.وی افزود: نگرانی های مشروع درمورد منحرف شدن 

مسیر کمک های بشردوستانه و همچنین فعالیت های مغایر 
آن کــه تحت این عنوان صورت می گیــرد باید بالفاصله با 
تحقیقات کامل و مســتقل پاسخ داده شــود. عالوه بر این، 
ســازمان ملل متحد باید اطمینان دهد که تمام کمک های 
بشردوستانه بین تمام جمعیت های نیازمند بدون تبعیض و 
بدون دخالت بی مورد توزیع می شود.سفیر ایران در سازمان 
ملل گفت: جمهوری اسالمی ایران اقدامات قهری یکجانبه را 
یکی از موانع اصلی که مانع تالش های بین المللی برای ارائه 
کمک های بشردوستانه و همچنین یکی از منابع اصلی ایجاد 
بحران های انسانی در سراســر جهان می داند.تخت روانچی 
تاکید کرد:  ما تحمیل تحریم ها توســط برخی از دولت ها 
را که از آنها به عنوان اهرم سیاســی در روابط دوجانبه خود 
اســتفاده می کنند، به شــدت محکوم می کنیم. جمهوری 
اســالمی ایران به عنوان کشوری که در معرض انواع بالیای 
طبیعی از جمله زلزله، خشکسالی، گرد و غبار و طوفان شن 
و ســیل  قرار دارد که منابع مــا را تحلیل می برد، از تحریم 
های یکجانبه غیرقانونی به شــدت آســیب دیده است.وی 
افزود: در راستای سند »چارچوب ِسندای برای کاهش خطر 
بالیا،« انتظار می رود گامی عملی زیر نظر سازمان ملل برای 
تقویت همکاری های منطقه ای به ویژه کشورهای همسایه در 
مهار بالیایی مانند گرد و غبار برداشــته شود. ما همچنین از 
همکاری میان نهادهای مربوطه سازمان ملل در مورد مسائل 
مربــوط به بالیا، از جمله تقویت تــاب آوری، کاهش خطر، 
توانبخشــی و بازسازی استقبال می کنیم.جمهوری اسالمی 
ایــران همچنین از بیانیه ای که نماینده پاکســتان از طرف 
گــروه ۷۷ و چین ارائه کــرد، حمایت نمود.گروه ۷۷ و چین 
به آثار منفی اجتماعی و اقتصادی اقدامات اجباری یکجانبه 
)تحریم های یکجانبه( اشاره کردند و بر پیامدهای منفی این 
تحریم ها بر ظرفیت کشورهای هدف برای پاسخگویی مؤثر 
به چالش های بشردوســتانه از جمله همه گیری کووید-۱۹ 
تاکیــد، و تعهد دولت ها برای لغو و خــودداری از اعمال آن 

تحریم ها را یادآوری کردند.

حسینی در حاشیه هیئت وزیران:

انتظار داریم مجلس مجاب شود که اکنون وقت استیضاح نیست
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: انتظار داریم به دالیلی که 
می شود از آنها صرف نظر کرد استیضاح در مجلس انجام نشود 
برخی نمایندگان امضایشان برای استیضاح وزیر صمت را پس 
گرفته اند.به گزارش خبرنگار مهر سید محمد حسینی معاون 
پارلمانی رئیس جمهور صبح دیروز )چهارشــنبه( در حاشیه 
جلســه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با تعامل 
دولت و مجلس اظهار داشت: دولت سیزدهم بیشترین تعامل 
را با نمایندگان داشته اســت، از شخص آقای رئیس جمهور 
گرفته که هم در تهران و هم در ســفرهای اســتانی جلسات 
متعددی با نمایندگان داشــته است و همین طور بقیه ی وزرا 
و معاونین، آماری که ما داریم غیر قابل مقایســه با گذشــته 
اســت. متقاباًل نیز مجلس تعامل خوبی تاکنون داشته است، 
مــا در دوره های قبل تا ده ماه اول گاهی اوقات حتی ۷ کارت 
زرد داشــته ایم.وی عنوان کرد: برای مثال در دولت دوازدهم 
۷ کارت زرد داشــته ایم ولی اکنون فقط یک مورد بوده است 
که از ۱۲ سوالی که مطرح شده فقط یک بار نمایندگان قانع 
نشده اند و مثاًل ما روز گذشته از وزیر بهداشت سوال داشتیم 
و ســوال کنندگان قانع شــدند و دیگر به رأی گذاشته نشد. 
ما همکاری الزم را داریم و توقــع داریم همان رهنمودهایی 
کــه مقام معظم رهبری فرمودند مدنظر باشــد، مثاًل یکی از 
مواردی که مطرح شــده مانند اینکه الیحه را در طرح اولویت 
دهند که نمایندگان نیز اعالم کردند این کار را خواهند کرد، و 
امیدواریم که در عمل نیز این گونه شود. یا اینکه فرمودند که 
در اجرا دخالت نمی کنیم و نمایندگان نیز گفتند که بر اساس 
رهنمودهای رهبری عمــل می کنیم، باید عملیاتی و اجرایی 
شــود.معاون پارلمانی رئیس جمهور در رابطه با اینکه آیا این 

قضیه در مورد وزیر رفاه نیز از سوی نمایندگان مطرح است؟ 
تصریح کرد: نمایندگان پیشــنهادات خود را می دهند ما هم 
گزینه های آنان را با آقای رئیس جمهور مطرح می کنیم ولی به 
هر حال این درحد مشورت است و دخالت نیست، در هر حال 
در نهایت رئیس جمهور باید وزیر رفاه، تعاون و کار را معرفی 

کند که این کار انجام خواهد شد.حسینی در پاسخ به سوالی 
در رابطه با اینکه آقای خانــدوزی اعالم کردند که با مجلس 
تعامل کردند تا الیحه ی وضع مالیات بر سوداگری مسکن به 
تصویب علنی مجلس برسد، این مساله اکنون در چه مرحله ای 
است گفت: این مساله در کمیسیون مطرح می شود و جزئیات 

تخصصــی آن را خود آقای خانــدوزی اعالم می کنند ولی ما 
هر الیحه ای که از دولت تصویب می شــود در نهایت پیگیری 
می کنیم تا با همکاری نمایندگان تصویب شود و همانطور که 
اشاره کردم اصل باید بر الیحه باشد و طرح های متعددی که 
مطرح می شود باید کار کارشناسی انجام شود. ما امیدواریم که 
ان شــااهلل هم لوایحی که از دولت قبل باقی مانده است و هم 
لوایحی که ما اکنون به مجلس ارسال می کنیم در اولویت قرار 
داده شوند.وی در پاسخ به این سوال که تعدادی از نمایندگان 
امضایشان در خصوص استیضاح وزیر صمت را پس گرفته اند 
گفت: بله، برگه ای که دیروز به ما داده اند ۳۶ نفر اســم داشت 
البته ما قباًل ۲۲ نفر داشــته ایم که از این ۲۲ نفر تعداد قابل 
توجهی امضایشــان را پس گرفته اند ولی روز دوشنبه و بعد از 
اینکه اعالم شد که ما بحث استیضاح را به کمیسیون صنایع 
فرســتاده ایم، حدود ۱۴ امضا صورت گرفت. طبق خبری که 
اکنون من دارم از ۳۶ نفری که دیروز امضا دادند روز گذشته 
۲۰ نفر منصرف شدند، یعنی با توضیحاتی که به آنها داده شد 
ابهاماتی که داشتند برطرف شد و امیدواریم که تا اوایل هفته 
آینده که در کمیسیون صنایع مطرح می شود بقیه نمایندگان 
هم مجاب شــوند که اکنون وقت اســتیضاح نیســت.معاون 
پارلمانی رئیس جمهور تاکید کــرد: وزرا اکنون با تمام توان 
در حال کار کردن هستند و قابل مقایسه با گذشته نیستند و 
شــرایط کشور به گونه ای نیست که تلقی نوعی تقابل صورت 
بگیرد البته ما این را حق نمایندگان می دانیم و به هر حال با 
تاکیداتی که وجود داشته که سه قوه با هم همکاری کنند ما 
انتظار داریم که به دالیلی که می شــود از آنها صرف نظر کرد 

استیضاح در مجلس انجام نشود.

تهــران - ایرنا - ســخنگو و رییس 
شورای اطالع رســانی دولت درباره 
نحوه پرداخت یارانه ها تا فراهم شدن 
زیر ســاخت کاالبــرگ الکترونیکی 
گفــت: قانونگــذار روش کاالبرگ را 
پیش بینی کرده است و دولت تالش 
می کند تا زیر ساخت آن فراهم شود 
و تــا زمانی که زیر ســاخت فراهم 
نشــود، پرداخت یارانه نقدی تداوم 
می یابد.بــه گزارش خبرنــگار حوزه 
دولــت ایرنا، علی بهــادری جهرمی 
دیروز چهارشــنبه )۱ تیــر( درباره 
برنامه دولــت برای بهبــود تقویت 
تیم ملی فوتبال گفت: فدراســیون 
فوتبال متولی آن اســت اما دولت با 
توجه به اولویتــی که مردم برای آن 
قائل اســت از هرگونه حمایتی دریغ 
نمی کند  و پیش از این رییس جمهور 
دستوراتی را به معاون اول خودو وزیر 
ورزش برای موفقیت تیم اعالم کرد.

وی افــزود: تأکید رئیس جمهور این 
است که بازیکنان و  کادرفنی نباید 
دغدغه ای داشــته باشند و تنها فکر 
آنها موفقیت در جام جهانی باشــد.

سخنگوی دولت درباره نحوه پرداخت 
یارانه ها تا فراهم شــدن زیر ساخت 
کاالبرگ الکترونیکی گفت: قانونگذار 
روش کاالبــرگ را پیش بینی کرده 
اســت و دولت تالش می کند تا زیر 
ســاخت آن را فراهم شود و تا زمانی 
که زیر ساخت فراهم نشود، پرداخت 
یارانــه نقدی تداوم خواهد داشــت.

وزیر  بهادری جهرمی درباره معرفی 
پیشنهادی جدید تعاون گفت: اطالع 
ندارم.رئیس شــورای اطالع رســانی 
دولت در تشــریح مصوبــات هیأت 
وزیــران گفت: پیــرو وعده ی رئیس 
جمهور در سفر به شهرستان  ورامین 
درباره تشــکیل فرمانداری ویژه در 

ایــن منطقه، هیــأت دولت موضوع 
را بررســی و تصویب کرد که بر این 
اســاس وزارت کشــور مکلف شــد 
فرمانداری ورامیــن را به فرمانداری 
ویــژه ارتقــا دهــد.وی ادامــه داد: 
همچنین پیش از این دولت الیحه ای 
را به منظــور اصــالح دو موضوع در 
بودجه کل کشور به صورت دو فوریتی 
تقدیم مجلس کرده بود که موضوع 
بحث پیش بینی منبع تأمین قیر در 
الیحه بودجه امســال بود و منابع از 
منظر دولت قابلیت اعمال نداشــت 
 امــا به منظور حمایــت از حوزه های 
راه سازی به ویژه شهرداری ها در این 
زمینه پیشنهاد اصالحی ارسال شده 
بود.بهادری جهرمی افزود: همچنین 
همزمان پیشنهادی به منظور کاهش 
آوار تورمی که در قانون بودجه وجود 
دارد مبنــی بر نحوه محاســبه نرخ 
حقوق ورودی مطرح شــد که دولت 
پیشنهاد داد حقوق ورودی برخی از 
کاالهــا از چهار درصد به یک درصد 
کاهــش یابد اما متأســفانه مجلس 
با این دو فوریت پیشــنهادی دولت 
موافقت نکرد و لذا کاهش بخشــی 
از آثــار تورمی ایــن مصوبه بودجه 
دولت ســلب شــده بود.وی در عین 
حال یادآور شــد که امروز مجدداً در 

جلســه هیأت دولت پیشــنهادهای 
مجزایی کــه وزرای نفــت و صمت 
به دولت ارائه کرده بودند بررســی و 
استدالل های مختلف مطرح و نهایتاً 
مقرر شد ضمن استرداد الیحه قبلی 
دو الیحه مجزا با قید دو فوریت تقدیم 
مجلس شود؛ زیرا گمان بر این بود که 
از ســوی وزرا و برخی نقل قول ها از 
سوی نمایندگان مجلس این بود که 
تجمیع این دو الیحه ممکن اســت 
منجر به تصمیــم گیری متفاوتی در 
مجلس شــده باشــد و بر این اساس 
به طور مجزا این الیحــه امروز مورد 
تصویب قرار گرفت.ســخنگوی دولت 
درباره دیگر موضوعات مطرح شــده 
در نشست امروز هیأت وزیران گفت: 
مطابق گزارشــی که از ســوی وزیر 
جهاد و کشاورزی درباره میزان خرید 
گندم از کشــاورزان ارائه شد، تاکنون 
بیش از ســه و نیم میلیون تُن گندم 
از داخل خریداری شده؛ همچنین با 
توجه به تصمیمی کــه پیش از این 
اتخاذ شــده بود، بــرای جلوگیری از 
کشــتار جوجه های یک روزه، شش 
و نیــم میلیون تُن جوجــه یک روزه 
بین روستاییان عزیز به صورت رایگان 
توزیع شده است که وزارت جهاد در 
حال پیگیری مراحل واکسیناســیون 
هســت.بهادری جهرمــی آیین نامه 
اجرایــی مربــوط به قانــون مالیات 
واحدهــای مســکونی و باغ ویالهای 
گران قیمت را از دیگر مصوبات جلسه 
امــروز هیــأت دولت عنــوان کرد و 
توضیح داد: یکی از اولویت های دولت، 
فوریــت و تســریع در تصویب آیین 
نامه های تکلیفی اســت که مجلس 
اجرای آن را بر عهده دولت گذاشته و 
بر این اساس این آیین نامه ها باسرعت 

بیشتری در دستور کار است.

سخنگوی دولت:

پرداخت نقدی یارانه ها تا فراهم شدن زیر 
ساخت کاالبرگ الکترونیکی تداوم می یابد

تهران - ایرنا - رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح گفت: 
در  و خوداتکایی  توانمندی 
تولید  و  ســاخت  طراحی، 
تجهیزات و تسلیحات در همه سطوح نوپدید، مهمترین مولفه ای 
است که باعث می شود در وهله نخست غافلگیر نشویم و در ادامه 
نیز دشــمن را غافلگیر کنیم.به گــزارش حوزه دفاعی و امنیتی 
ایرنا، ششمین جشنواره سلمان فارسی با حضور سرلشکر محمد 
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امیر سرتیپ آشتیانی وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، محققان و نخبگان نیروهای 
مسلح به میزبانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار 

شد.سردار سرلشکر محمد باقری در این همایش با درود به روان 
پاک شــهیدان به ویژه وزیر شهید، دکتر مصطفی چمران، طی 
سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در جمع نخبگان و محققان 
دفاعی نیروهای مسلح گفت: انتظار می رود این جشنواره موجب 
تحرک بیشتر، پیشرفت و شتاب فزاینده محققان و دانشمندان 
برای دستیابی به قله های مورد انتظار را فراهم کند و فرصت های 
نوظهوری را برای تصمیم گیری های حال و آتی نیروهای مسلح 
پدید آورد.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از 
سخنان خود با بیان اینکه وقوع انقالب اسالمی نقطه عطفی در 
تاریــخ ملت ایران به وجود آورد افــزود: از مهمترین جلوه های 
انقالب اسالمی کاهش وابستگی و از بین رفتن نگاهِ نیاز صنعت 

دفاعی به بیگانگان بود. وی در همین زمینه افزود به برکت انقالب 
اسالمی و خون شهیدان و تالش پیشکسوتان عرصه تحقیقات، 
امروز نیروهای مسلح به سطحی از دانش و فناوری رسیده است 
که بخش اعظم نیازهای خودش را به دســت جوانان همین مرز 
و بوم  و با تکیه بر ظرفیت های داخلی تامین می کند و در این 
حوزه وابستگی اش را به حداقل کاهش داده است.سرلشکر باقری 
تأکید کرد: کشــوری که دارای آرمان های متعالی برای شکست 
جبهه باطل و پیروزی حق و زمینه ســازی برای ظهور حضرت 
بقیه اهلل االعظم و برقراری حکومت عدل است؛ بدون برخورداری 
از یک نیروی مســلح کارآمد و قدرت دفاعی و امنیتی روزآمد و 
پویا و همچنین بهره مندی از مجموعه ها و سامانه های پژوهشی 

و پژوهشگران نخبه قطعاً نخواهد توانست چنین آرمانی و ارزش 
واالیی را محقق نماید.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با بیان 
اینکه کشــوری که در تفکرات، آموزش ها، روش ها، تسلیحات 
و تجهیزات گذشــته، سنتی و کالســیک خود بماند محکوم به 
شکست اســت تصریح کرد:  نبرد های روزهای اخیر و سالهای 
اخیر را که رصد می کنیم کامال واضح است که نیروی مسلحی 
که ضرورت و الزامات نبرد خود را متناســب با تهدیدات، به روز 
نکرده باشد  در صحنه نبرد چیزی برای گفتن ندارد و دچار عقب 
ماندگی، شکســت، تاخیر و توقف خواهد شد.سرلشکر باقری با 
اشاره به نبردهای قفقاز، جنگ اکراین و روسیه و اتفاقات منطقه 
ای و بین المللی که در اقصی نقاط جهان در حال رخ دادن است 

گفت: بررســی و واکاوی این نبردها بخشی از نیاز امروز و فردای 
ما را تعیین می کند و پژوهشگران می بایست با سنجش دقیق 
نیازها، بررسی نوع و شیوه های تهدیدات وآینده پژوهی، اقدامات 

موثر و کارآمدی را در این حوزه به انجام رسانند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان ضرورت تحقیق و پژوهش 
آگاهانــه و هدفمند در نیروهای مســلح تأکید کرد:  تحریم ها، 
هم ســال و هم عمر با انقالب اســالمی، انتظار دستیابی به هر 
سطحی از تجهیزات و تســلیحات از طریق خرید و واردات را از 
بین برده اســت؛ و ما را به این نتیجه رساند که تنها راه رسیدن 
به محصول ضروری و حیاتی مورد نیاز، مسیر تحقیق و پژوهش 
آگاهانه، هوشــمندانه و معطوف به نیاز صحنه های نبرد است و 
بحمداهلل این مهم در جمهوری اســالمی سال به سال و روز به 
روز توسط مسئوالن تحقیقاتی نیروهای مسلح، مدیریت و توسط 
پژوهشــگران و نخبگان دفاعی و نظامی به صحنه عمل تبدیل و 

به نتیجه می رسد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

خود اتکایی در همه سطوح نوپدید، مهمترین مولفه غافلگیر نشدن و غافلگیر کردن است

سفیر ایران تحمیل تحریم ها از سوی برخی دولتها 
را بعنوان اهرم سیاسی بشدت محکوم کرد
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گزیده خبر

در دو ماهه امسال محقق شد
 درآمد ۵۰۰۰ میلیاردی سازمان مالیاتی

 از حقوق ها
بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی نشان می دهد که این سازمان 
معادل ۵۱۴۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مالیات از محل حقوق کارکنان 
بخش خصوصی و عمومی دریافت کرده اســت.به گزارش ایســنا، مالیات 
درآمد یکی از منابع درآمدی برای ســازمان امور مالیاتی اســت که حقوق 
کارکنان بخش خصوصی و عمومی مشــمول این مالیات می شــود. در این 
زمینه، دولت هر ساله در بودجه میزان سقف مالیاتی حقوق را اعالم می کند 
که براســاس قانون بودجه سال جاری، ســقف معافیت های مالیاتی حقوق 
و  دســتمزد معــادل ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعالم شــد. به عبارت 
دیگر، درآمد یکســاله حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مندرج در احکام 
کارگزینی شــامل حقوق و مزایا و انواع پرداختی ها و کارانه ها به اســتثنای 
عیدی )پاداش پایان ســال( تا سقف ۶۷ میلیون و ۲۰۰هزار تومان معاف از 
مالیات است. در صورت محاسبه مالیات در حقوق به صورت ماهانه، درآمد 
از محل حقوق تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معاف از مالیات است. در این 
راستا، بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه 
سالجاری حاکی از آن است که از محل حقوق کارکنان بخش عمومی معادل 
۱۹۶۸ میلیارد و ۵۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مالیات اخذ شــده است. 
همچنین، از محل حقوق کارکنان بخش خصوصی معادل ۳۱۷۳ میلیارد و 
۷۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مالیات دریافت شده است. بنابراین، سازمان 
امور مالیاتی در دو ماهه ابتدایی ســالجاری از مالیات حقوق معادل ۵۱۴۲ 

میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان درآمد داشته است.

واریز سود سنواتی دو میلیون و ۷۶۷ هزار سهامدار
سودهای مردم پس از سال ها به 

دست شان رسید
پس از ســال ها سودهای رسوب شده شــرکت های بورسی از طریق سامانه 
سجام به دست مردم رسیده و تا کنون سود سنواتی دو میلیون و ۷۶۷ هزار 
سهامدار پرداخت شده اســت؛ اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه آن را 
موجب تقویت نقدینگی موجود در بازار و افزایش قدرت خریداران می داند.به 
گزارش ایسنا، شرکتهای بورسی، ساالنه مجمعی را برای اتخاذ تصمیماتی در 
رابطه با میزان تقســیم سود برگزار می کنند که به نتیجه حاصل از آن سود 
مجمع گفته می شود؛ سودی که شامل حال سرمایه گذارانی می شود که تا 
روز مجمع مالک ســهام آن شرکت باشــند. طبق قانون تجارت، شرکتهای 
بورسی تا هشــت ماه بعد از برگزاری مجمع فرصت دارند که سود نقدی را 
بین ســهامداران خود تقسیم کنند.جدا از این فرصتی که در اختیار شرکت 
ها قرار دارد، نحوه پرداخت ســود از سوی شــرکتها هم سال هاست که به 
یکی از دغدغه های سهامداران تبدیل شده است. دلیل آن هم اصرار برخی 
شرکتها بر واریز سود سهامداران از روشهای سنتی و منسوخ شده ای بود که 
به غیر از منصرف کردن ســهامداران از دریافت سود خود و رسوب سود در 
شرکتها، تقریبا هیچ اثر دیگری نداشت. درواقع با اینکه حدود چهار سال از 
راه اندازی سامانه ســجام می گذرد و شرکتها می توانستند بدون دردسر از 
طریق این ســامانه، سود را به حساب سهامداران واریز کنند اما همچنان بر 
روش سنتی معرفی یک بانک برای دریافت سود و تاکید بر مراجعه حضوری 
سهامداران به بانک پایبند بودند. این درحالی است که بعضا میزان سودها به 
قدری کم بود که برای سهامدار صرف نداشت حتی به بانک مراجعه کند. تا 
اینکه امســال چراغ واریز سودهای رسوب شده از طریق سجام روشن شد و 
تا کنون سود سنواتی دو میلیون و ۷۶۷ هزار سهامدار از طریق سامانه سجام 

به حسابشان واریز شده است.

واریز سودهای ســنواتی منجر به تقویت نقدینگی موجود در بازار 
می شود

نیما میرزایی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به وعده رئیس سازمان بورس 
مبنی بر پرداخت سودهای رســوبی و تاثیر این اقدام در اعتمادسازی بازار 
توضیح داد: پرداخت سود سنوات گذشته یکی از آرزوهای دیرین توده های 
سهامداران بوده اســت. افرادی که به دالیل مشغله کاری، کم بودن میزان 
سود یا عدم اطالع از فرایند، سودهایشــان را دریافت نکرده اند و بعضا رقم 
این ســودها حتی مبلغ کمی نیز نبوده است.وی افزود: واریز این سودها به 
صورت الکترونیکی یک خبر  مسرت بخش  است. طبیعتا با عملیاتی شدن 
بیشتر این موضوع و مشاهدات جامعه سهامداری، خوشبینی به تصمیم سازی 
اصولی ســازمان بورس نیز تقویت خواهد شد و امیدوارم این رویه با جدیت 
و ســرعت دنبال و تا پایان سال جاری تکمیل شود.میرزایی در پاسخ به این 
سوال که پرداخت سودهای رسوبی چه تاثیری بر بازار می تواند داشته باشد 
گفت: تفکر جاری بر بازار ســرمایه و سهامداران نشان داده است که عموما 
آنان عالقه مند و وفادار به این بازار هستند و سرمایه های مازاد کسب شده در 
آن را در قالب سهام یا اوراق در بورس سرمایه گذاری می کنند؛ بنابراین واریز 
این سودها موجب تقویت نقدینگی موجود در بازار و افزایش قدرت خریداران 
خواهد شد که این موضوع مطلوبی است. همچنین اعتماد سهامداران به بازار 
سرمایه و صیانت کامل از منافعشان نیز بیشتر  و ترک های خورده شده در 
ســال ۱۳۹۹ بر بدنه اعتماد سهامداران با اینگونه تصمیمات درون سازمانی 
ترمیم خواهد شد.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه طبق اطالعات 
شرکت سپرده گذاری مرکزی، از ابتدای سال جاری تا پایان هفته گذشته، 
سود ســنواتی دو میلیون و ۷۶۷ هزار ســهامدار از طریق اطالعات سامانه 
ســجام به حساب بانکی سهامداران واریز شده است، اظهار کرد: برای شروع 
و برای موضوعی به این بزرگی کار انجام شــده قابل تقدیر است؛ هرچند به 
نســبت کلیه شرکت ها و کلیه سهامداران، مسیر باقی مانده نیز کم نیست. 
در صورتی که با همین ســرعت و جدیت این موضوع دنبال شود خوشبینم 
که تا پایان ســال جاری پرونده این موضوع مهم و چندین ساله با موفقیت 
بسته شود.میرزایی با بیان اینکه پرداخت  سودهای رسوبی از طریق سامانه 
ســجام صورت می گیرد ولی همه مردم حساب ســجامی ندارند، پیشنهاد 
کرد: اوال باید توجه کنیم که همین موضوع خود مشــوق ســجامی  شدن 
سهامداران )عمدتا تازه وارد( می شود که اتفاق بسیار مثبتی است. گسترش 
شبکه الکترونیکی ارتباطات دوسویه بین بورس با سهامداران از کانال سجام 
موجب تسهیل و تقویت زیرساخت استفاده از بازار سرمایه می شود. به نظرم 
اطالع رسانی گسترده  برای توده های مردمی  که اطالعات کمتر یا دیرهنگام 
نســبت به اخبار بورســی دارند، یکی از راه حل های اصلی است. به اعتقاد 
وی گســترش احراز هویــت و ثبت نام غیرحضوری و رایگان که در ســال 
گذشته شتاب گرفت نیز یکی دیگر از راه حل های سجامی  شدن است. وضع 
محدودیت های معامالتی به ویژه برای خریداران عرضه های اولیه و سهامداران 
عدالت که سجامی  نشده اند )البته  با مدیریت دوراندیشانه( می تواند این معما 

را تکمیل کند.

پایداری شبکه همراه اول در مناطق زلزله زده 
استان هرمزگان 

با وجود وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری در حوالی بندر  مقام در استان هرمزگان، ترافیک شبکه 
در این منطقه زلزله زده و حوالی آن، روان و بدون اختالل اســت در پی وقوع زمین لرزه ای 
با شــدت ۵.۲ ریشتر در ساعت یک و ۴۰ دقیقه بامداد روز چهارشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۱، 
در حوالی بندر مقام در استان هرمزگان، آسیبی به شبکه اپراتور اول تلفن همراه کشور وارد 
نشده و هم اکنون بدون هیچ گونه قطعی و به شکل نرمال در حال سرویس دهی به تمامی 
مشــترکان خود در این استان است.بر اســاس این گزارش، دقایقی پس از وقوع زلزله که 
کانــون آن ۲۳ کیلومتری بندر مقام و ۲۷ کیلومتری پارســیان و در عمق ۱۰ کیلومتری 
زمین گزارش شــده است، کارشناســان فنی همراه اول ضمن بررسی وضعیت شبکه این 
اپراتور در مناطق زلزله زده از ســرویس دهی مناسب شبکه اطمینان حاصل کردند. همراه 
اول با توجه به شبکه گسترده خود در کشور، اعالم آمادگی کرده همچون گذشته، از طریق 

رومینگ ملی پذیرای مشترکان سایر اپراتورها در این مناطق باشد.

برگزاری نخستین جلسه قرارگاه مردمی سازی 
یارانه ها و نظارت بر اصناف شهر صدرا

  به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رســانی شهرداری صدرا: 
نخســتین جلسه طرح مردمی ســازی یارانه ها در صحن شورای 
اسالمی شــهر صدرا برگزار گردید .این نشست با حضور معاون 
برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان شیراز، اعضای شورای 
اسالمی شــهر صدرا، مدیران شــهرداری صدرا و نمایندگانی از 
ادارات اتاق اصناف، اداره کل تعزیرات حکومتی ، اداره غله فارس ، سازمان جهاد کشاورزی 
، بســیج اصناف ، سازمان صمت و اتحادیه نانوایان جلسه ای با موضوعیت قرارگاه مردمی 
سازی یارانه ها و نظارت بر کنترل قیمت بازار در شهر صدرا برگزار گردید.دکتر عبدالرسول 
حقیقی معاون برنامه ریزی و توســعه فرمانداری شهرستان شــیراز گفت: این جلسه در 
ادامه جلســات متعدد فرمانداری شهرستان شیراز در راســتای رصد  و تظیم بازار تحت 
عنوان قرارگاه مردمی ســازی یارانه ها، ویژه شهر صدرا برگزار گردیده است.وی بیان کرد: 
موضوعات متعددی که در جلسات مستمر این قرارگاه مورد رصد است در خصوص بحث 
تامین کاالهای اساســی، توزیع و نظارت بر کم فروشــی و گران فروشــی در دستور کار 
کمیســیون ویژه شهر صدرا قرار دارد. که در این جلسه دستگاههای مرتبط گزارش خود 

را اعالم نمودند. 

برگزاری اردوی فرهنگی - ورزشی بانوان گاز 
گلستان در سالروز ملی بادی باالنس

به منظور بزرگداشت سالروز ملی بادی باالنس با هماهنگی و همکاری امور ورزشی و بانوان 
گاز گلستان، هیئت ورزش های همگانی و کمیته بادی باالنس شهرستان گرگان، اردوی 
فرهنگی - ورزشــی در محل پارک جنگلی و زیبای النگ دره گرگان برگزار شــد.در این 
اردوی یک روزه که با حضور بانوان شرکت گاز و اعضای کمیته بادی باالنس گرگان برگزار 
شــد برنامه های متنوع ورزشی و فرهنگی اجرا شد.در ابتدای این برنامه، بانوان حاضر، به 
مناســبت گرامیداشت روز جهانی یوگا، به انجام تمرین ورزش جذاب یوگا مبادرت نموده 
و در ادامه پس از اجرای برنامه پیاده روی و بهره مندی از فضای زیبا، طبیعی و با طراوت 
پارک جنگلی النگدره، با جمع آوری زباله های مسیر به پاک سازی بخشی از محیط پارک 
کمک کردند.در ادامه در نشست صمیمی که در دامان طبیعت انجام شد خانم متولی طاهر 
مدرس علوم قرآنی و همچنین حجت االســالم والمسلمین رمضانی روحانی شرکت، در 
زمینه منزلت و نقش زنان در جامعه اسالمی و رعایت مساله عفاف و حجاب و اهمیت آن، 

مطالبی ارزشمندی ارائه نمودند.

سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد؛

محکومیت متهمان فرار مالیاتی به ۴۷ سال حبس
تهــران- ایرنا- مدیــرکل دفتر حقوقــی و قراردادهای مالیاتی 
ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت: با پیگیری قضایی سازمان 
مالیاتی، خانواده متهم به فرار مالیاتی، مجرم شــناخته شده و 
در مجموع به ۴۷ ســال حبس تعزیــری و ۱۷۱ میلیارد تومان 
جزای نقدی محکوم شــدند.به گزارش روز چهارشــنبه ایرنا از 
سازمان مالیاتی کشور، »حســین تاجمیر ریاحی« در این باره 
اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس سیاست  های 
جدید، علیه برخی اشــخاص که با نحوه فعالیت خود موجبات 
فــرار مالیاتی خود و دیگران و همچنیــن معوق ماندن وصول 
مالیات را فراهم کرده اند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی 
کرده است.وی با اشاره به یکی از پرونده های بزرگ فرار مالیاتی 
کــه با پیگیری های حقوقی و قضایی مســتمر، منجر به صدور 
دادنامه محکومیت کیفری شــد، گفت: پرونده های فرار مالیاتی 
معروف به خانواده رضایی که با ترغیب برخی افراد بی بضاعت و 
کم اطالع، با تاسیس شرکت های صوری، اخذ کارت بازرگانی و 
کد اقتصادی و در ادامه اخذ وکالت نامه های رسمی و تام االختیار 
از آنان، با هدف پوشش و اختفای منشأ اقدامات خود نسبت به 
فعالیت  های گسترده بازرگانی و تجاری )عمدتاً آهن آالت( اقدام 
کرده بودند و در واقع با سوءاســتفاده از هویت افراد بی بضاعت، 
ضمن بهره مندی از ثروت کالن و فرار گسترده مالیاتی موجبات 
اخــالل در نظام اقتصــادی و کاهش درآمدهای دولت شــده 
بودند، در مراجع قضایی اســتان اصفهان مطرح و نهایتاً پرونده 

با صدور کیفرخواست با اتهام اخالل در نظام اقتصادی از طریق 
فرار مالیاتی، به شــعبه دادگاه انقالب اسالمی ویژه رسیدگی به 
جرایم اقتصــادی ارجاع و در نهایت منجر به صدور رأی قطعی 
و مجازات های متعدد برای متهمین پرونده شــد.مدیرکل دفتر 
حقوقی و قراردادهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور، در 
خصوص جزئیات احکام صادره گفت: همان طوری که رئیس کل 

دادگســتری اصفهان نیز اطالع رسانی کردند، متهم ردیف اول، 
عباسعلی رضایی به تحمل  ۱۵ سال حبس و ۱۰۰ میلیارد تومان 
جزای نقدی و ۷۰ ضربه شــالق، متهم ردیف دوم؛ محمدحسن 
رضایی؛ به تحمل ۵ ســال حبس و ۳۰ میلیــارد تومان جزای 
نقدی، متهم ردیف سوم؛ محمد محسن زاده کرمانی به تحمل  ۳ 
سال حبس و ۳ میلیارد تومان جزای نقدی، متهم ردیف چهارم؛ 

حســین ایزدیان به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس و ۱ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، متهم ردیف پنجم؛ علی محمد 
امجدی به تحمل ۳ ســال حبــس و ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان جزای نقدی، متهم ردیف ششم؛ مسعود فرخی به تحمل 
۴ ســال حبس و ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، 
متهم ردیف هفتم؛ حسین علینقیان به تحمل ۳ سال حبس و ۲ 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، متهم ردیف هشتم؛ 
علی حیدری به تحمل ۲ سال حبس و ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون 
تومان جزای نقدی و سایر متهمین در مجموع به ۴۷ سال حبس 
تعزیری، ۱۷۱ میلیارد تومان جزای نقدی و ۱۰۰ ضربه شــالق 
محکوم شدند.وی با اشــاره به اینکه میزان مالیات  های متعلقه 
در مراحل دادرســی مالیاتی بوده و ضمن وصول برخی از آنها، 
ســایر موارد نیز در حال پیگیری است، تاکید کرد: با اشخاصی 
که با ارتکاب جرایم مالیاتی مانند تاسیس شرکت بنام دیگران، 
سوءاستفاده از کارت بازرگانی و حساب بانکی دیگران و... تالش 
می نمایند از پرداخت مالیات خودداری نمایند، برخورد خواهد 
شد.ریاحی به اشخاصی که در معرض این گونه تقلبات و جرایم 
قرار می گیرند، هشــدار داد و گفت: فریب سوءاستفاده کنندگان 
در ثبت و عضویت در این شــرکت ها را نخورید.وی در پایان، از 
اداره کل دادگستری استان اصفهان، ضابطین قضایی مربوطه و 
کلیه مراجعی که در به نتیجه رساندن این پرونده با سازمان امور 

مالیاتی کشور همکاری داشته اند، قدردانی کرد.

رییس ســازمان برنامه 
و بودجــه در حاشــیه 
به  دولت  هیات  جلسه 
ســواالت خبرنــگاران 
درباره نظام یارانه ای کشــور، حقوق بازنشســتگان و دیگر 
برنامه های این ســازمان پاسخ داد.به گزارش ایسنا، مسعود 
میرکاظمــی، رییــس ســازمان برنامه و بودجــه در جمع 
خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این که 

چه خبر جدیدی درباره برنامه های این سازمان وجود دارد، 
گفت، یارانه های مردمی به طور مرتب به حســاب  خانوارها 
واریز می شود.میرکاظمی در پاسخ به سوالی درباره اشخاصی 
که اعتراضی در زمینه دریافت  یارانه ها داشته اند، گفت: باید 
به اعتراضات رســیدگی شود. البته وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی یک ســری اطالعاتی دارد و باید این ها را تبیین 
بکنند. اگر اطالعات اشکال دارد، اصالح می کنند، یارانه شان 
برقرار و مابه التفاوت به حسابشــان پرداخت می شود و اگر 

هم اطالعاتی که داده شــده و در وزارت خانه موجود است، 
صحت داشته باشد، یارانه به آن ها تعلق نمی گیرد.او در پاسخ 
به این که آیا ســازمان برنامه و بودجه به درگاه الکترونیک 
خدمات هوشمند متصل شده است، گفت: همه ی دستگاه ها 
متصل می شوند. یک بخش هایی متصل شده است، ان شاءاهلل 
ادامــه می دهیم. ما خودمان هم در حــال تکمیل تر کردن 
ســامانه هایمان هستیم. کار سنگینی را در ارتقای سامانه ها 

شروع کرده ایم که خیلی می تواند در آینده کمک کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال خبرنگار 
ایسنا که درباره حقوق بازنشستگان چه کسی باید نظر نهایی 
را بدهد، هیات وزیران یا مجلس، بین کرد: طبق آن  چیزی 
که ما اطالع داریم، قوانین می گوید، هیات دولت باید تصویب 
بکنــد که هیات دولت تصویب کرده و هیات تطبیق باید به 
ریاســت محترم مجلس، نظر مشــورتی بدهد. بین مجلس 
و دولت جلســاتی برگزار می شــود و علی القاعده، بر اساس 

مستندات تصمیم خواهند گرفت.

در حاشیه جلسه دولت مطرح شد

پاسخ رییس سازمان برنامه و بودجه به سوالی درباره حقوق بازنشستگان
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گزیده خبر

پیام مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
کردستان به مناسبت یکم تا هفتم تیر ماه

مهندس آرش آریانژاد طی پیامی به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب، 
همگان را به این مهم دعوت نمود و از یکایک مردم خواســت امروز بیشتر از هر 

زمان دیگری به فکر مدیریت مصرف آب باشند.
متن پیام بدین شرح است :

” به نام آنکه نعمت بی بدیل آب را به ما ارزانی داشت”
فرارســیدن هفته صرفه جویی در مصرف آب به عنوان فصلی از اندیشــه ورزی، 
تالش و آگاهی بخشی در راستای اهتمام به اشاعه فرهنگ صحیح در مصرف آب 
و داشــتن گامی موثر در توسعه جامعه می دانیم.تابستان داغ دیگری فرا رسیده 
و برای پیشــگیری از وقوع بحران آب، تســریع عالمانه در فرایند ارتقای سطح 
آگاهی جامعه نســبت به مقتضیات زمان، بیش از پیش احســاس می شود. در 
ســر آغاز فصل گرما، هفته ی صرفه جویی، که هر ساله تلنگریست بر آنکه باید 
آب را دریابیم و اینک که سفره های آب زیرزمینی و منابع آب سطحی، بیشتر از 
قبل آب رفته اند، اگر به فکر نباشیم کم کم دیگر نه آبی خواهد ماند و نه صدای 
جوش و خروش رودی.در سنوات اخیر که شاهد کاهش کم سابقه نزوالت جوی 
و افزایش زودهنگام دمای هوا، مصرف آب نیز به شــدت افزایش یافته اســت.
یقینا خدمتگزاران مردم، در شرکت آب منطقه ای کردستان، با تالش های شبانه 
روزی، ســعی بر آن دارند که علیرغم محدودیت های شدید منابع آبی، خللی در 

توزیع عادالنه آب صورت نگیرد. 

در مراسمی با حضور استاندار هرمزگان ؛
 ظرفیت جدید آب شیرین کن هرمز وارد 

مدار بهره برداری شد
ظرفیت جدید آبشیرینکن جزیره هرمز همزمان با میالد 
با سعادت امام هشتم حضرت امام رضا)ع( در مراسمی 
با حضور اســتاندار هرمزگان به طور رسمی وارد مدار 
بهره برداری شــد.مهدي دوستي استاندار هرمزگان در 
این مراسم با اشاره به اینکه امروز شاهد بهره برداري و 
کلنگ زني چهار پروژه در جزیره هرمز هستیم، اظهار داشت: تامین آب شرب این 
جزیره به عنوان یکی از مطالبات مردمی و دغدغه اصلی  بوده که در دستور کار 
دولت بوده است و امروز با اضافه شدن ظرفیت جدید  800 مترمکعبي به ظرفیت 
آب شــیرین کن هرمز،  کمبود آب جزیره  مرتفع و وضعیت آب این جزیره  به 
پایداری می رسد.در ادامه این مراسم عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان، با بیان اینکه ظرفیت جدید با هدف تامین نیاز آبی جزیره 
هرمز در ماه های گرم پیش رو و تامین نیاز آبی جزیره در فصل گردشگری وارد 

مدار بهره برداری شده است.

با حضور فرماندار این شهرستان در شرکت آبفا استان انجام شد؛
تقدیر از نوسازی و بازسازی شبکه آبرسانی 

شهرستان اسکو
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: جلسه بررسی مسائل 
و مشکالت آب و فاضالب شهرســتان اسکو با حضور 
فرماندار این شهرســتان و مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد.فرماندار شهرستان 
اسکو با همراهی شهردار، اعضای شورای شهر اسالمی 
ایلخچی و مدیر امور آب و فاضالب شهر جدید سهند با حضور در شرکت آب و 
فاضالب استان با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان، 
دیدار کردند.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقی در این دیدار 
ضمن ابراز خرسندی از به نتیجه رسیدن پروژه های شهرستان اسکو و اقدامات 
انجام یافته، اظهار کرد: پس از یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری 
و روستایی در استان و متعاقب برنامه هایی که در شرکت آب و فاضالب جهت 
تامین آب شــرب و رفع مشکالت اســتان و همچنین شهرستان اسکو تدوین 

گردید، گام های موثری برداشته شده است.

ظرفیت آب شیرین کن درگهان به ۵ هزار متر 
مکعب در شبانه روز می رسد

در بازدید و نشست مشترک مدیرعامل آبفای هرمزگان 
و مدیرعامــل منطقــه آزاد قشــم وضعیــت آب این 
شهرستان بررسی و تصمیمات الزم برای رفع نیازهای 
آبی جزیره اتخاذ شد.عبدالحمید حمزه پور در تشریح 
جزئیات بازدید میدانی و نشست مشترک آبفا و منطقه 
آزاد قشــم با اشاره به وضعیت آبی جزیره قشــم افزود: برای رفع نیازهای آبی 
این شهرســتان پیش بینی های الزم صورت گرفته است که هم افزایی این دو 
مجموعه باعث تســریع در اجرای پروژه های آبرسانی خواهد شد.وی با قدردانی 
از نگاه مثبت مدیرعامل منطقه آزاد قشــم در اجرای پروژه های آبرسانی افزود: 
آبفا احداث سه سایت نمک زدایی جدید در سلخ، تورگان و باسعیدو با مشارکت 
بخش خصوصی در جزیره قشم با هدف افزایش ظرفیت تامین آب جزیره پیش 
بینی کرده است که با موافقت مدیرعامل منطقه آزاد قشم روند واگذاری زمین 

تسهیل و عملیات احداث سایت ها آغاز می شود.

مدیرعامل آبفای استان در جمع خبرنگاران خبر داد
قطع آب در انتظار پرمصرف ها

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان قم گفت: 
برای مدیریت تأمین آب در شــهر چاره ای جز قطع 
آب مشــترکان پرمصرف به ویــژه در مجموعه های 
دولتی و عمومی نداریم.به گــزارش روابط عمومی 
شــرکت آب و فاضالب اســتان قم، مهندس حسن 
بختیــاری در نشســت خبری با خبرنگاران و اصحاب رســانه اســتان قم 
که به مناســبت هفته صرفه جویی در مصرف آب برگزار شــد، با اشــاره به 
محدودیت منابع آب در استان  گفت: عمده آب شرب قم از آب های سطحی 
تأمین می شود هرچند امســال با تغییراتی در این زمینه همراه بوده است.

وی خاطرنشــان کرد: بخشی از آب شــرب قم نیز از 13 حلقه چاه آب در 
منطقه علی آباد و بخشی هم از چاه های سطح شهر تأمین می شود.مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب استان قم با بیان اینکه بخش مهمی از آب موردنیاز 
روستانشینان از چاه ها و قنات های محلی در حال تأمین است، ابراز داشت: 
هرچند جمعیت روســتایی قم نسبت به جمعیت شهری بسیار کمتر است 

ولی به هرحال دغدغه تأمین آب برای آن ها نیز وجود دارد.

اصالح و ارتقای سطوح پایین ساختار سازمانی شرکت 
انتقال گاز ایران از اولویت ها است

همدان- محبوبه یادگاری: مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی گاز 
ایــران با حضور در منطقه ۷ عملیات انتقــال گاز، اصالح و ارتقای 
ســطوح پایین ســاختار ســازمانی شــرکت انتقال گاز ایران را از 
اولویت های کاری خود بیان کرد.به  گزارش روابط عمومی شــرکت 
ملی گاز ایران، ولی اهلل دینی، در نشســت با مســئوالن این منطقه 
و جمعی از مدیران ارشــد شرکت انتقال گاز ایران، با بیان این مطلب، اظهار داشت: منطقه 
۷ عملیات انتقال گاز نقش بســزایی در پیشبرد اهداف شــرکت ملی گاز ایران ایفا می کند 
که شایســته است از تالش های شبانه روزی و خدمات بی وقفه کارکنان این منطقه عملیاتی 
قدردانی شود.وی ادامه داد: با توجه به جایگاه استراتژیک این منطقه و انتقال مستمر و پایدار 
گاز به شهرها و روستاهای سردسیر غرب کشور از یک سو و رشد و توسعه مراکز بهره برداری 
تأسیســات تقویت فشار گاز این منطقه عملیاتی در آینده از سوی دیگر، اهمیت لزوم توجه 

بیشتر به ساختار سازمانی این منطقه در اولویت قرار می گیرد.

علی عسکری در دیدار با استاندار ایالم:
 عملیات اجرایی توسعه فاز دوم میدان گازی 

تنگ بیجار  شهریور آغاز می شود
مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با اشاره به تاکید 
رییس جمهور و دولت ســیزدهم بر توسعه صنایع پایین دستی در 
استان ایالم تاکید کرد: حمایت از صنایع پایین دستی و شرکت های 
دانش بنیان، راهبرد گروه اســت و از توســعه این صنایع در ایالم 
حمایت می کنیم.به گزارش روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، دکتر حسن بهرام نیا اســتاندارد ایالم و علی اکبر بسطامی نماینده مردم ایالم، 
ایوان، هلیالن، چرداول، مهران، ملکشاهی، چوار و سیروان با دکتر علی عسکری دیدار کردند.

استاندار ایالم در این نشســت با اشاره به اینکه پتروشیمی ایالم و پتروشیمی ارغوان گستر 
ایالم دو شرکت تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این منطقه هستند، گفت: این 
دو پتروشــیمی نقش مهمی در اقتصاد استان ایالم دارند اما پیشرفت های مورد انتظار ما در 
این دو مجموعه هنوز محقق نشــده و مشکالتی پیش روی آنهاست که امیدواریم با حمایت 
مالی هلدینگ خلیج فارس، شاهد توسعه و تحقق تولید در ظرفیت اسمی و بهره برداری این 

دو شرکت باشیم.

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

یک ضرورت اساسی است
سرپرست شــرکت گاز اســتان مازندران در نشست مسئولین 
انشــعابات ادارات گازرســانی عنوان کرد: توجه ویژه به حقوق 
شهروندی و تکریم ارباب رجوع یک ضرورت اساسی است.قاسم 
مایلی رستمی، سرپرست شرکت گاز استان مازندران با اشاره به 
اینکه تاکنون 830هزار انشعاب گاز در استان انشعاب گاز نصب 
شده است تصریح داشت: از ابتدای سال تاکنون 3۲00 انشعاب گاز در  استان مازندران 
نصب شــد.وی ادامه داد: بر اساس ماده ۴ قانون اساسی، برقراری انشعاب های غیر دائم 
خدمات عمومی تا تعیین تکلیف قانونی مجاز است.سرپرست شرکت گاز مازندران افزود: 
افزایش کیفیت خدمات رســانی و رضایتمندی مشترکین و رعایت بیش از پیش مسائل 
ایمنی نیز به طور مســتمر در دســتور کار این شرکت قرار داشته و مستمراً مورد پایش 

قرار می گیرد.

احیای 2000 واحد صنعتی راکد در دستور کار؛

قطعی برق صنعتی با برنامه ریزی صورت می گیرد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از بهره برداری از 18۴ طرح زیرساختی در دهه 
تولید و تجارت در شهرک ها و نواحی صنعتی با سرمایه گذاری ۹00 میلیارد تومان، 
خبر داد.به گزارش خبرگزاری صداوســیما، آقای علی رسولیان دیروز در نشست 
خبری گرامیداشــت دهه تولید و تجارت افزود: این طرح ها در بازه زمانی یکم تیر، 
روز ملــی اصناف تا دهم تیر، روز صنعت و معدن به بهره برداری خواهند رســید.

مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: بزرگ ترین 
شهرک صنفی_تولیدی با اخذ مصوبه دولت آماده بهره برداری است.وی همچنین به 
احیاء حدود ۲ هزار واحد صنعتی راکد در سال گذشته اشاره کرد و افزود: 1۵ درصد 
از تعداد واحد های غیرفعال و راکد کم شــده است. رسولیان گفت: امسال احیاء ۲ 
هزار واحد راکد دیگر در دستور کار است، از ابتدای امسال تاکنون 18۶ واحد راکد 
احیا شده و افزایش ظرفیت 13۴ واحد در دستور کار قرار گرفت. معاون وزیر صمت 
تصریــح کرد: ۶۲ درصد واحد های راکد قابلیت احیا دارند و ۵۷ درصد این واحد ها 
برای احیاء اعالم آمادگی کرده اند.وی افزود: برای سال جاری افزایش ظرفیت سه هزار 
و 300 واحد راکد کمتر از ۵0 درصد ظرفیت آغاز شده که بخش کوچکی از منابع 
مالی آن از محل بودجه داخلی این سازمان و بقیه از اعتبارات بانکی، طرح تام و ... 
خواهد بود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در پاسخ 
به ســوالی درباره قطعی برق صنایع کوچک گفت: امسال عمده قطعی های برق با 
برنامه است و توافق شد چنانچه کسری جدی برق وجود داشت حداکثر در یک روز 
آن هم بین ساعت های 11 صبح تا ۲3 برق در شهرک های صنعتی قطع شود. وی 

گفت: DG های بنگاه ها برای زمان اوج مصرف و همچنین استقرار CHP ها به طوری 
که بتوانند مازاد برق تولیدی شان را به دیگر صنایع بفروشند، در دستور کار است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تصریح کرد: به دستور 
وزیر صمت، مجوز خرید DG ها و CHP های دســت دوم تا پایان شهریورماه امسال 
اخذ شــده اســت.وی همچنین از دریافت مصوبه ایجاد شهرک انرژی خورشیدی 
خبر داد و گفت: این شــهرک پس از ایجاد، به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. 
رســولیان همچنین درپاسخ به سوال دیگری از ساماندهی 38 لکه صنعتی اطراف 
تهران خبر داد و گفت: هیات وزیران در نشست روز 11 خرداد به پیشنهاد معاونت 
اجرایی رئیس جمهور و به اســتناد اصل 138 قانون اساسی، ساماندهی واحد های 
صنعتی و معدنی اطراف تهران را بر اســاس اصول زیست محیطی تصویب کرد و 
در پــی آن واحد های صنعتی و معدنی 38 لکه صنعتی اطراف تهران بر اســاس 
اصول زیست محیطی ساماندهی خواهند شد.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران افزود:سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
و شرکت های استانی تابعه آن با ۵0۹ شهرک و 33۵ ناحیه صنعتی و چهار منطقه 
ویژه اقتصادی در حال بهره برداری، 8۲ شــهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ه فت 
شهرک فناوری، ۴0 مرکز خدمات فناوری و کسب وکار، ۲ مجتمع فناوری اطالعات 
و خدمات نرم افزاری، ۹۹ هــزار و 1۶8 قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۹ هزار و 
۲۲1 واحد صنعتی و سه هزار و ۲0۷ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹81 

هزار و ۲8 نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.

وزیر نفت از بهره برداری روزانه۶۷0 میلیون فوت مکعب گاز با اســتفاده از توان شرکت های داخلی 
در طرح توســعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی از مهرماه امســال خبر داد.به گزارش ایسنا، 
جواد اوجی درباره وضع طرح توســعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی گفت: اگر چه آخرین و 
بالتکلیف ترین فاز پارس جنوبی فاز 11 بود و شــرکت فرانسوی توتال با وجود انجام مطالعات به  

دلیل تحریم ها از ادامه کار منصرف شــد و پروژه را تحویل داد، اما در دولت مردمی و با آغاز کار وزارت نفت در دولت ســیزدهم موضوع 
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه فاز 11 را در اولویت کاری خود قرار دادیم و با تدابیر و ابتکارهایی که همکارانمان در وزارت 
نفت به خرج دادند به شما قول می دهم مهرماه امسال تولید در طرح توسعه فاز 11 را آغاز کنیم.وی افزود: پیش بینی می شود روزانه ۶۷0 
میلیون فوت مکعب گاز از طرح توســعه فاز 11 پارس جنوبی به بهره برداری برســد و در این مسیر از ظرفیت و توان شرکت های داخلی 
استفاده کرده ایم.وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت های داخلی توان الزم را به لحاظ فنی برای راه اندازی فاز 11 دارند، اظهار 
کرد: برای پاسخ به این پرسش بیان دو موضوع بسیار مهم است، یکی آغاز بهره برداری از طرح توسعه فاز 11 که با ابتکار همکارانمان در 

شرکت ملی نفت ایران و با جابه جایی سکوی فاز  1۲C در فاز 11 و حفاری چاه های جدید )با توان داخلی( محقق شد.

چین محموله نفتی جدیدی به میزان دو میلیون بشکه از ایران در هفته گذشته وارد 
کرده که گفته می شود برای ذخایر دولتی است.به گزارش ایسنا، اطالعات شرکت 
ورتکسا آنالیتیکس نشان داد محموله ۲۶0 هزار تنی که توسط کشتی دورنا متعلق 
به شــرکت ملی نفت ایران حمل شــد، در بندر ژانجیانگ تخلیه شد.یک تحلیلگر 
ورتکســا به رویترز گفت: این محموله برای ذخایر دولتی بوده است. واردات قبلی نفت ایران برای ذخایر دولتی چین هم 
توسط کشتی های شرکت ملی نفت ایران انجام شد و در ژانجیانگ تخلیه شد.این محموله، چهارمین محموله نفتی ایران 
اســت که از دســامبر گذشته برای ذخایر دولتی وارد می شود و احتماال جزییات آن از سوی گمرک چین در آمار واردات 
ژوئن منتشر خواهد شد.آمار گمرکی چین که اوایل هفته جاری منتشر شد، نشان داد چین ۲۶0 هزار تن نفت ایران را در 
ماه مه وارد کرده است. این سومین آمار واردات نفت ایران بود که چین از دسامبر منتشر می کند.بر اساس گزارش رویترز، 
چین گاهی نفت از ایران وارد می کند اما پاالیشگاه های خصوصی این کشور در دو سال گذشته، میزان زیادی نفت ایران 

را به رغم تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت ایران، خریداری کردند.

وزیر نفت:

آغاز تولید فاز ۱۱ پارس جنوبی
 چین دو میلیون بشکه نفت

 از ایران وارد کرد
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گزیده خبر

یک گام تا آزادسازی تجارت ایران با پنج 
کشور

با نزدیک شــدن به روزهای پایانی عضویت سه ســاله ایران در اتحادیه اوراسیا، 
سازمان توسعه تجارت از پیگیری آزادسازی تجارت آزاد با اوراسیا تا پایان سال 
۲۰۲۲ خبر می دهد.به گزارش ایسنا، از آبان ۱۳۹۸ که عضویت آزمایشی ایران 
در اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شد، دو طرف بنا را بر آن گذاشتند که پس از 
یک دوره سه ساله، به جمع بندی همکاری های جدید بپردازند و در نهایت حکم 
به عضویت دائمی ایران در این اتحادیه و آزادســازی تجارت بدهند.در سال های 
گذشته و با وجود تحریم ها و شیوع کرونا، میزان تجارت مشترک ایران و اوراسیا، 
کاهش جدی نداشــت و حتی در برخی حوزه ها پیشــرفت هایی را نیز به ثبت 
رساند، از این رو به نظر می رسد با آزادسازی تجارت مشترک، امکان افزایش قابل 
توجه صادرات وجود خواهد داشت.رئیس سازمان توسعه تجارت  از تاکید رئیس 
جمهوری ایران بر لزوم اجرایی شدن موافقت نامه اوراسیا خبر داده و گفت: تاکید 
داریم که موافقت نامه تجارت آزاد اوراسیا قبل از اتمام سال ۲۰۲۲ به امضا برسد.
آمارها نشــان می دهد که بخش مهمی از تجارت مشترک ایران با این اتحادیه 
به روســیه اختصاص دارد اما امکان آنکه دیگر کشورهای عضو این اتحادیه نیز 
نقش بزرگتری در تجارت ایران ایفا کند وجود خواهد داشت. رحمت اهلل خرمالی، 
مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روســیه سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به 
هدفگذاری ســه میلیارد دالری تجارت با قزاقســتان طی سه سال آینده گفت: 
طبق آمار گمرک ج. ا. ایران حجم مبادالت دو کشور در سال گذشته حدود ۳۰۰ 
میلیون دالر بوده اســت؛ اما طبق آمار گمرک قزاقستان این رقم بیش از ۴۰۰ 
میلیون دالر است.خرمالی افزود: در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حجم مبادالت 
ج. ا. ایران با قزاقستان ۶۰ میلیون دالر بوده که عمدتا در بخش تامین محصوالت 
کشاورزی، مواد غذایی و محصوالت ساختمانی مانند سیمان بوده و واردات ایران 
از قزاقستان نیز عمدتا در حوزه غالت، جو و دیگر اقالم مورد نیاز کشور است.وی 
ادامه داد: طبق هدف گذاری صورت گرفته توسط مسئوالن کمیسیون مشترک 
ایران و قزاقستان که در اسفندماه انجام شد، حجم مبادالت دو کشور تا ۳ سال 
آینده به ۳ میلیارد دالر افزایش پیدا می کند که صادرات خدمات فنی و مهندسی 
در این هدف گذاری دیده شــده اســت؛ همچنین در حوزه های نفتی نیز زمینه 
همکاری وجود دارد.مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت 
ایران با اشاره به سفر رییس جمهوری قزاقستان به ج. ا. ایران گفت: در جریان این 
سفر در حوزه تجارت چند سند به امضا رسید که سند همکاری سازمان توسعه 
تجارت ایران و مرکز توسعه صادرات قزاقستان و همچنین سند همکاری صندوق 
ضمانت صادرات ایران و صندوق ضمانت قزاقستان و سند همکاری های آموزشی 
از جملــه این موارد اســت.در صورتی که همه چیز طبــق برنامه پیش برود، تا 
پایان سال ۲۰۲۲، امکان تجارت آزاد میان ایران و پنج کشور روسیه، قزاقستان، 

قرقیزستان، ارمنستان و بالروس به وجود خواهد آمد و این موضوع می تواند چ

معاون فنی و مهندسی گل گهر خبر داد:
ساخت قطعه گارد محافظ الستیک 

دامپتراک های معدنی با حمایت گل گهر
معاون فنی و مهندسی مجتمع گل گهر از ساخت قطعه 
گارد محافظ الستیک دامپتراک های معدنی با حمایت 
گل گهر خبر داد.مهنــدس مصطفی عبداللهی گفت: 
این قطعه با حمایت شرکت معدني صنعتي گل گهر و 
پیمانکاران گهر همکار و آرمان گهر،توسط گروه صنعتي 

صراط فتح سیرجان ساخته شده است.وی با بیان اینکه یکي از مهمترین قطعات 
ارزبر زنجیره فوالد و معدن کشــور، الستیک دامپتراک هاي معدني است، گفت: 
تولید این قطعه به حجم ســرمایه گذاري عظیمي نیاز دارد که شرکت معدني و 
صنعتي گل گهر در گام اول، رویکرد کاهش مصرف این قطعه را در دســتور کار 
خود قرار داده است.معاون فنی و مهندسی مجتمع گل گهر اظهار داشت: تاکنون 
دو اقدام جهت کاهش مصرف الستیک دامپتراک هاي معدني تدوین و اجرا شده 
است که شامل روکش الستیک هاي معدني و گارد محافظ الستیک بوده  است.

عبدالهی افزود: گارد محافظ الســتیک که شــرکت RUD آلمان طراح و تولید 
کننده آن با برند تجاري SideFlux است.

معاون استاندار تهران:
سایپاپرس زمینه ساز توسعه اقتصادی و 

اجتماعی در مناطق جنوب تهران است
معاون اســتاندار تهران و فرماندار شهرری، شرکت سایپاپرس را یکی از شرکت 
های مهم و تاثیرگذار در منطقه جنوب تهران برشــمرد و اظهار داشت: رشد و 
ارتقای سایپاپرس زمینه ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه است و باید از 
شرکت های صنعتی حمایت های الزم صورت گیرد.به گزارش سایپانیوز، معاون 
استاندار تهران و فرماندار شهرری به همراه جمعی از مسئوالن محلی ضمن دیدار 
با مدیرعامل سایپاپرس از خطوط تولید، ظرفیت ها و دستاوردهای تولیدی این 
مجموعه و قسمت های مختلف آن بازدید و مجموعه ورزشی شرکت سایپا پرس 
را افتتــاح کردند.در این بازدید حمید زمانی، معاون اســتاندار تهران و فرماندار 
شــهرری به همراه معاون امنیتی سیاســی خود، بخشدار کهریزک و جمعی از 
مســئوالن محلی از خطوط تولید، ظرفیت ها و دســتاوردهای تولیدی بازدید 
کردند.زمانی در این بازدید گفت: پیرو تاکید مقام معظم رهبری بر مسئله تولید، 
امروز روح خودباوری، همت انقالبی و تالش مضاعف را در مجموعه ســایپاپرس 
مشــاهده کردم و سایپاپرس با کار و مدیریت جهادی در اوج تحریم ها توانسته 

تمامی مراحل نصب با اتکا به توانمندی جوانان خود به سرانجام برساند .

مصرف ۳۰ درصد کاهش یافت
قارچ محصول لوکس شده است

دبیر انجمــن صنفی پرورش دهنــدگان قــارچ خوراکی ایران 
گفت: تولیــد قارچ پیش از اصالح نظــام یارانه ای مزیت مطلق 
ســرمایه گذاری بود امــا هم اکنــون جزو مزیت های نســبی 
سرمایه گذاری هم قرار نمی گیرد چراکه از سبد غذایی خانوارها 

خارج و به یک محصول لوکس تبدیل شده است.
نیمــا باغبانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشــاره به 
افزایش تعداد پروانه های بهره برداری تولید قارچ در ۱۴۰۰، گفت: 
پیش بینی تولید ۲۰۰ هزار تن قارچ در سال ۱۴۰۱ مطرح شده 
بود اما در حال حاضر نمی توان با قطعیت بیان کرد که این حجم 
از تولید محقق شود.وی با بیان اینکه قارچ محصولی است که در 
آب و هوای خنک به عمل می آید، خاطر نشــان کرد: بسیاری از 
واحدهای تولیدی توان ارتقای سیستم های سرمایشی خود را در 
۶ ماه نخســت ســال ندارند از این رو همواره ۱۰ الی ۱5  درصد 
از میــزان تولید در این بازه زمانی  کاهش پیدا می کند.این فعال 
اقتصادی ظرفیت اســمی تولید قارچ در ســال ۱۴۰۱ را حدود 
۱۹۰هزار تن دانست و افزود: تعرفه صادراتی قارچ به کشورهای 
هدف صادراتی توجیه اقتصادی این محصول را از بین برده است 
از ایــن رو تولیدکنندگان ترجیح می دهند که این محصول را در 
بازار داخلی عرضه کنند چراکه می توانند معادل قیمت صادراتی 
بدون تحمل دردســرهای ناشــی از بازگشت ارز این محصول را 
در بازار داخلی عرضه کند.دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان 
قارچ خوراکی ایران با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان مشتریان 
دائمی در کشورهای حوزه خلیج فارس دارند، تصریح کرد: تولید 
این پرورش دهندگان با هدف صادرات محقق می شود و می توان 
گفت سالیانه حدود 5 تا ۱۰ درصد از قارچ تولیدی به کشورهای 

حاشیه خلیج فارس صادر می شود.

ماجرای ترخیص عجیب ۲۷ هزار تن ذرت  آلوده
مکاتبه گمرکی بیانگر ترخیص ۲۷ هزار تن ذرتی اســت که 
با تشــخیص سازمان اســتاندارد، آلوده تشخیص داده شده 
بود. ظاهرا دو شــرکت واردکننده  با هماهنگی یکدیگر برای 
خروج این ذرت ها اقدام کرده اند که بخشــی از جزئیات این 
اقدام مشخص نیست.به گزارش ایسنا، اخیرا برخی خبرها از 
ترخیص ذرت های آلوده از گمرک حکایت داشــته است. در 
این میان برداشت ها و سوال های متفاوتی وجود دارد؛ اینکه 
این ذرت ها جزئی از محموله پرحاشیه ۱۲5 هزار تنی قبلی 
اســت یا محموله جدید؟ که در این رابطه باید به دو موضوع 

ورود ذرت های آلوده به بنادر اشاره کرد.

ذرت های آلوده قدیمی صادر شده بود
 پیش از ایــن، ماجرای ذرت های آلوده وارداتی دپو شــده 
در گمرک که برای تعیین تکلیف در اختیار ســازمان اموال 
تملیکی قرار گرفت،  مطرح بود و مدت ها سر و صدای زیادی 
در رســانه ها به پــا کرد. از مجلس گرفته تــا دولت و حتی 
مراجع قضایی نظرات متفاوتی در مورد وضعیت این ذرت ها 
و تعیین تکلیف آن مطرح کردند؛ محموله هایی که در مجموع 
به حدود ۱۲5 هزار تن ذرت می رســید و از سال ۱۳۹۰ به 
صورت تدریجی توسط ۱۲ شرکت به بنادر وارد شده بود. از 
نظر سازمان استاندارد، این ذرت ها آلوده به سم آفالتوکسین 
و غیرقابل اســتفاده در کشــور بوده و به همین دلیل امکان 

ترخیص پیدا نکرد.
 در نهایت در دی ماه ۱۳۹۸ ، ســازمان اموال تملیکی اعالم 
کرد که طی جلســات برگزار شده در دفتر مبارزه با مفاسد 
اقتصادی در ریاســت جمهوری، قرار شــده که این ذرت ها 
تحت شــرایطی به کشورهای غیرهمســایه فروخته شود تا 
امکان برگشــت این محموله به ایران کامال منتفی باشد؛ با 
این توضیح که سم موجود در ذرت های آلوده، آفالتوکسین 
است که معیار ســنجش)ppb( آن برای استاندارد در ایران 
بین پنج تا هفت و حداکثر ۱۰ است، اما کشورهای دیگری 
هســتند که معیار شاخص مصرف آنها باالتر از این رقم و  تا 
ppb( ۳۰۰( اســت. به عنوان مثال در فیلیپین این شاخص 
برای پروش ماهی یا خوک گوشــتی تا ۳۰۰ است. از این رو 
مقرر شد که ذرت های آلوده به شرطی فروخته شود که حتما 
درصد باالی معیار ppb در کشور مقصد تائید و مورد پذیرش 
قطعی قرار گیرد.گزارش ســازمان اموال تملیکی در خرداد 
۱۳۹۹ نشــان داد که ۲۳ هزار تــن از ذرت های آلوده صادر 
شــده ولی با توجه به شرایط کرونا و نیاز به الکل،  با دستور 
رئیس جمهــور وقت )روحانی( برای تبدیل باقی مانده آن به 
الکل، آزمایش  و بررسی ها روی ۱5۰۰ تن آغاز شد. در نهایت 
تبدیل این ذرت ها به الکل هم ظاهرا منتفی و قرار شد کامال 

بازصادرات شود.

100 هزار تن از ذرت های قبلی  صادر شده است
اعالم سازمان اموال تملیکی در هفته جاری نیز حاکی از آن 
بود که ۱۰۰ هزار تن از این ذرت ها از کشــور خارج شــده و 
حدود ۲5 هزار تن دیگر باقی مانده که تعیین تکلیف خواهد 
شــد. اما در فاصله ای کوتاه از این خبــر، موضوع ترخیص 
ذرت های آلوده مطرح شد که بحث همان ذرت های قدیمی 
یا محموله جدید را به میان آورد که در هر دو حالت بســیار 

قابل تامل خواهد بود.

ماجرای ورود همزمان دو شــرکت بــرای واردات و 
ترخیص ذرت

بررسی مکاتبه صورت گرفته بین گمرک بندر امام)ره( و مدیر 
کل دفتر بازرسی و عملکرد گمرک ایران در  ۱۱ اردیبهشت 
امسال نشان می دهد که شــرکت »پ« حدود ۶۸ هزار تن 
ذرت را که در یکــی از انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر 
امام )ره( تخلیه کرده بــود، طی ۱۱ فقره اظهارنامه وارداتی 
در ۲۳ دی مــاه ۱۴۰۰  به گمــرک اظهار می کند. در هفتم 
اسفندماه، اداره استاندارد به گمرک امام اعالم می کند که در 
آزمون اول،  این محموله از نظر میزان آفت کش ها، با استاندارد 
انطباق ندارد و بخشی از کاال خارج شده است. حتی سازمان 
استاندارد، قبل از اینکه به گمرک اطالع دهد، در دوم اسفند، 
نســبت به پلمپ انبار  اقدام  می کند. این در حالی است که 
برای اظهارنامه های ذرت های مربوط به شرکت فوق، حقوق 

ورودی پرداخت نشده بود و مجوز دامپزشکی و استاندارد و 
ســایر مجوزهای خروج هم صادر نشده بود.همزمان در ۲۲ 
دی ماه پاسال اتفاق دیگری افتاد. یعنی یک روز قبل از اظهار 
محموله ذرت شرکت«پ« به گمرک، شرکت »ز« برای اظهار 
۶5 هزار تن ذرت دامی تخلیه شده در همان انبار که محموله 
آلوده قرار داشــت، اقدام و بر اساس مجوزهای قانونی صادره 

و پرداخت حقوق ورودی،  شروع به ترخیص کاال می کند.

شرکت دوم ، ذرت آلوده شرکت اول را از گمرک خارج 
کرد!

اما موضوع اینجاست که شرکت »ز« از محل اظهارنامه های 
خود بــا صدور بیجک یــا همان پایانه ترخیــص، محموله 
ذرت های آلوده شرکت »پ« که در همان انبار بود را ترخیص 
کرده است که این موضوع در مکاتبه انجام شده بین گمرک 

و بنادر تأئید می شود.

بندر، ترخیص 2۷ هزار تن ذرت آلوده شرکت اول را 
تائید کرد

بعد از آنکه در اردیبهشــت امســال، اداره اســتاندارد اعالم 
می کند در آزمون دوم هم محموله شرکت«پ« مردود شده 
اســت، گمرک از بندر، درباره میزان خارج شده آن استعالم 
می گیرد و از اداره پایانه بندر امام نیز آمار حواله های صادره 
توسط شــرکت حمل و نقل را درخواست می کند که با این 

پاســخ مواجه می شــود که امکان دسترسی به این حواله ها 
وجود ندارد، اما بندر در ۲۴ اسفندماه، رسما خروج محموله 
ذرت آلوده شــرکت«پ« که هیچ مجــوزی برای ترخیص 
نداشــت را تائید می کند و مشخص می شود که ۲۷ هزار تن 
از ذرت دامی این شرکت از محل کوتاژ شرکت »ز« ترخیص 

شده است.

گمرک شکایت کرد
در ادامه نیز گمرک در ۱۱ اســفندماه پارسال، علیه شرکت 
انباردار و همچنین دو شرکت«پ« و »ز«به جرم مشارکت در 

قاچاقا به مراجع قضایی اعالم جرم می کند.

ذرت های خارج شده کجاست؟
ایــن اتفــاق در حالی رخ داده که با توجــه به اعالم صورت 
گرفته، ۲۷ هزار تن از ذرتی که توسط اداره استاندارد، آلوده 
و ممنوع برای ترخیص اعالم شده بود، از گمرک خارج شده 
و اینکه در چند ماه اخیر این محموله کجا قرار داشــته و آیا 

توزیع و  مصرف شده است در ابهام قرار دارد.

ترخیص ذرت آلوده با کوتاژ ذرت سالم چطور هماهنگ 
شده است؟

در عین حال بحث ترخیص عجیب این محموله مطرح است 
که دو شرکت در فاصله یک روز اظهار کرده اند و حتی تاریخ 
اظهار ذرت های سالم شرکت دوم زودتر از شرکت اول است. 
اینکه به چه نحوی هماهنگی ها برای ترخیص ذرت آلوده از 

محل کوتاژ ذرت های سالم صورت گرفته، مبهم است.

اسناد صادرات 100 هزار تنی هم منتشر شود
این که مطرح می شود ذرت های ترخیص شده اخیر از محل 
همان ذرت های آلوده قدیمی )۱۲۰ هزارتن قبلی( اســت، 
چندان قابل تائید نیست که البته انتشار اسناد صادرات ۱۰۰ 
هزارتنی این محموله توسط سازمان اموال تملیکی می تواند 

به این حواشی نیز پایان دهد.

دستگاه ها به ابهامات پاسخ دهند
در مجموع عملکرد  دســتگاه های ذیربــط از جمله بنادر و 
انبارهــا به عنوان مراجع تحویل گیرنــده و البته گمرک به 
عنوان ترخیص کننده و ســایر دستگاه ها در جریان مصرف 
آن مطرح است که باید درباره این جریان و ابعاد مختلف آن 
پاسخگو باشــند.الزم به توضیح است که پیگیری های ایسنا 
از گمرک ایران اعم از اداره کل بازرســی و همچنین معاونت 
فنی و امور گمرکی، برای شفاف شدن این موضوع، تاکنون با 

توضیحی در این رابطه همراه نبوده است.

معاون وزیر اقتصاد از تجارت غیر نفتی ۲5.5 میلیارد دالری کشور در سه ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: با پیشتازی سه ماهه صادرات نسبت به واردات در سال جدید 
تراز تجاری کشور مثبت ۶۰5 میلیون دالر شد.به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران در خصوص کارنامه تجارت خارجی 
غیر نفتی کشور در فصل بهار اظهار داشت: در سه ماهه امسال نزدیک به ۳۶ میلیون تن کاال به ارزش ۲5.5 میلیارد دالر بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که شاهد رشد 
۱۹.5 درصدی تجارت خارجی کشور در بهار امسال بودیم.وی افزود: سهم صادرات کشورمان از این میزان تجارت، ۲۷.۷ میلیون تن کاال به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون 
دالر بود که نسبت به بهار سال قبل با افزایش ۲۱ درصدی همراه بوده است.رئیس کل گمرک در خصوص میزان واردات سه ماهه کشور گفت: واردات کشورمان در این مدت نیز با هشت میلیون و ۱5۴ هزار تن 
به ۱۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دالر رسید که ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.معاون وزیر اقتصاد افزود: با پیشتازی صادرات نسبت به واردات در فصل بهار امسال، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰5 
میلیون دالر شد که این پیوستگی سه ماهه برای کشورمان بی سابقه بوده است.مقدسی در خصوص مقاصد صادرات کاالهای ایرانی در فصل بهار گفت: در سه ماه نخست امسال کشورهای چین با چهار میلیارد و 
۲۱۴ میلیون دالر، عراق با یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون دالر، ترکیه با یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دالر، امارات با یک میلیارد و ۶۴5 میلیون دالر و هند با ۴۲۴ میلیون دالر، پنج مقصد اول کاالهای صادراتی کشورمان 
بودند.رئیس کل گمرک ایران در خصوص کشورهای نخست طرف معامله با ایران در فصل بهار توضیح داد: کشورهای امارات با سه میلیارد و ۴۲۶ میلیون دالر، چین با سه میلیارد و ۱۳۱ میلیون دالر، ترکیه با یک 
میلیارد و ۲۷۳ میلیون دالر، هند با 5۱۲ میلیون دالر و آلمان با ۴5۶ میلیون دالر، پنج کشور نخست تامین کننده کاالهای مورد نیاز کشورمان در فصل بهار بودند.مقدسی در خصوص میزان ترانزیت خارجی در 

فصل بهار گفت: در سه ماه نخست امسال سه میلیون و ۶۷۴ هزار تن کاالی خارجی از مسیر کشورمان عبور کرده که نسبت به بهار سال قبل، با رشد ۳۲ درصدی همراه بوده است.

طبق اعالم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در اردیبهشت امسال بیش  از ۱۳ هزار 
و 5۰۴ میلیارد تومان کاال شامل کاالهای اساسی از جمله برنج، چای، روغن نباتی، شکر و تخم مرغ، 
انواع شوینده، لوازم خانگی و کاغذ کشف شده است.به گزارش ایسنا، اطالعات منتشر شده از سوی 
سازمان حمایت حاکی از آن است که در اردیبهشت امسال بیش از ۳۴ هزار بازرسی از انبار و مرکز 
نگهداری کاال در سطح کشور برای مقابله با احتکار انجام شده است.بر این اساس در این بازه زمانی، 

۳۴ هزار و ۲۴۶ مورد بازرسی از واحدهای انبار و مراکز نگهداری کاالها توسط بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور 
صورت گرفته که منجر به تشکیل ۴۴۹۱ فقره پرونده برای واحدهای متخلف شده است.کاالهای مکشوفه شامل کاالهای اساسی از جمله 
برنج، چای، روغن نباتی، شکر و تخم مرغ، انواع شوینده، لوازم خانگی، کاغذ و نظایر آن به ارزش بیش از ۱۳ هزار و 5۰۴ میلیارد تومان بوده 
است.به طور کلی از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع بالغ بر ۶۶ هزار و ۴۶۷ مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کاال صورت گرفته 
که منجر به تشکیل ۹۰۸۹ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱۳ هزارو ۷۴۶ میلیارد تومان شده است. مردم می توانند با مراجعه به ستاد 
خبری ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و شهرستان های تابع، شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن )۱۲۴(، پورتال 

سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت )ir.۱۲۴( و اپلیکیشن »آپ« شکایت خود را مطرح کنند

معاون وزیر اقتصاد:

کدام کاالها بیشتر احتکار می شود؟تجارت ۳ ماهه کشور به ۲۵.۵ میلیارد دالر رسید
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گزیده خبر

 نسخه جدید موبایل بانک سینا راه 
اندازی شد

نسخه جدید موبایل بانک سینا با رویکرد نوآورانه و در راستای گسترش خدمات 
غیرحضوری و جهت دادن به جریان های فناورانه بانک راه اندازی شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ســینا، این نرم افزار با هدف تســهیل و تســریع در انجام 
خدمات بانکی مشــتریان، در 3 نســخه اندرویــد، IOS و تحت وب با کاربری 
آسان و گرافیک جدید در اختیار کاربران قرار گرفته است.بر اساس این گزارش، 
قابلیت ها و امکانات همراه بانک سینا در نسخه جدید افزایش یافته که از طریق 
وب ســایت بانک به نشانیhttps://www.sinabank.ir قابل دسترس است.

همچنین به جهت کمک به کاهش مراجعات حضوری مشتریان و انجام سریع، 
امن و آسان خدمات بانکی مدنظر آنها، امکان فعال سازی و بازیابی نام کاربری و 
رمز عبور نرم افزارهای اینترنت بانک و همراه بانک سینا از طریق وبسایت بانک به 
صورت غیرحضوری فراهم شده است.بر این اساس، دارندگان شماره مشتری در 
بانک سینا می توانند به صورت غیرحضوری نسبت به ثبت نام جهت فعال سازی 
ســامانه های مذکور یا بازیابی نام کاربری و رمز عبور خــود اقدام کنند. برای 
اســتفاده از این امکان، مشخصات متقاضی شامل کد ملی و شماره موبایل وی 

باید در سیستم بانک ثبت شده باشد.

ئیس کل بیمه مرکزی:
عملکرد صندوق تامین خسارت های بدنی 

اعتماد آفرین است
سرمایه اصلی صنعت بیمه جذب اعتماد عمومی است و صندوق تامین خسارت 
های بدنی در مســیر اعتمادســازی گام های موثری برداشته است.به گزارش 
دیــوان اقتصاد، مجید بهزادپور که در جمع مدیران روابط عمومی های صنعت 
بیمه سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود: تحرک روابط عمومی ها با سرعت 
توسعه خدمات و محصوالت صنعت بیمه ارتباط معناداری دارد.رئیس کل بیمه 
مرکزی تصریح کرد: اگر قرار است که جهش بیمه اتفاق بیفتد قطعاً با محوریت 
بیمه های زندگی است و روابط عمومی ها در این خصوص نقش تعیین کننده 
ای را ایفا می کنند.وی با بیان این مطلب که جامعه، تشــنه دریافت اطالعات 
صحیح و شفاف است، خاطرنشان کرد: حمایت از حقوق بیمه گذاران در راس 
امور صنعت بیمه اســت و دسترسی به اطالعات و قدرت انتخاب از این حقوق 
اصلی مخاطبان این صنعت به شــمار می رود.شایان ذکر است نشست یادشده 
با حضور خانواده روابط عمومی و به مناســبت روز ارتباطات و به بهانه سالروز 

تاسیس نهاد ناظر صنعت بیمه برگزار شده است.

در پی انعقاد تفاهم نامه با وزارت نفت؛
ارتقا شاخص های بهره وری شرکت های 
دانش بنیان نفتی با حمایت بانک توسعه 

صادرات ایران
بانک توســعه صادرات ایران و وزارت نفت با هدف حمایت از شرکت های دانش 
بنیــان و فنــاور داخلی صنعت نفت و افزایش توان رقابتــی و در نهایت ارتقای 
شاخص های بهره وری در اقتصاد، تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.به گزارش 
روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، دکتر سیدعلی حسینی مدیرعامل 
بانک توسعه صادرات ایران در مراسم انعقاد این تفاهم نامه که با حضور وحید رضا 
زیدی فر معاون امور مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت برگزار شد، افزود: 
موضوع حمایت از دانش بنیان ها طی چند سال اخیر در دستور کار بانک توسعه 
صادرات ایران بوده و در سال 1401 براساس نام گذاری و فرمایشات مقام معظم 
رهبری مبنی بر حمایت از این حوزه، مســیر و راهبردهای این سیاست روشن 
شده اســت.وی با اشاره به مقررات و قوانین باالدستی و تاکید رهبری بر هموار 
ساختن مسیر رشد شرکت های دانش بنیان،اظهار داشت: بانک توسعه صادرات 
ایران سال گذشته با همکاری صندوق فناوری نفت، برنامه های خود را به صورت 
اخص برای شناســایی پتانسیل های صادراتی شرکت های دانش بنیان و فناور 
آغاز و با انعقاد این تفاهم نامه روند جدی تری را در این راستا ادامه خواهد داد.

رشد 63 درصدی در گزارش عملکرد 
"وپاسار" در 1400

 بر اســاس انتشــار گزارش عملکرد بانک پاســارگاد با نماد "وپاسار" درتاریخ 
25خرداد1401 در کدال، این طور به نظر می رســد که این شــرکت ســودی 
خالص در عملکرد ســال 1400 خود به ثبت رسانده است که این سود نسبت 
به ســال1399 رشد 63درصدی را نشان می دهد.نبض بورسـ  گزارش منتشر 
شده اطالعات مالی تلفیقی و حسابرسی نشده از سوی بانک پاسارگاد درجهت 
شفاف ســازی و ضوابط ســازمان بورس و بانک بوده اســت تا این اطالعات در 
کم ترین زمان بویژه قبل از برگزاری مجامع و اوایل ســال مالی بعدی به اطالع 
سهامداران برسد. این گزارش تلفیقی منتشــر شده در حوزه ارائه صورت های 
مالی حسابرســی نشــده برای دوره 12ماهه منتهی به 29اسفند1400 است.

گزارش عملکرد ســاالنه بانک پاســارگاد با نماد "وپاســار" در گــروه بانک و 
موسسات اعتباری، نشان می دهد این بانک همچنین رشد قابل توجهی در دیگر 
بخش های خالص درآمد تسهیالت و سپرده گذاری، خالص درآمد کارمزد، درآمد 
عملیاتی، سود انباشته داشته است.بر اساس این گزارش، سود خالص "وپاسار" 
در سال 1400 در حدود 16.109 میلیارد تومان بوده و این رقم در سال 1399 
نزدیک به 9.868 میلیارد تومان برآورد می شــود که با توجه به این ارقام رشد 

63درصدی را نشان می دهد.

آغاز جشنواره نیک آفرین با جوائز نفیس
دومین جشنواره حساب های قرض الحســنه پس انداز ) ریالی (بانک کارآفرین 
با جوایز ارزنده، با هدف ترویج فرهنگ پســندیده قرض الحســنه آغاز شــد.به 
گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، دومین جشنواره نیک آفرین با شعار "به 
نیکی بچرخد همی روزگار..." از امروز اول تیر ماه آغاز شــد، به پاس قدردانی از 
سپرده گذاران نیک اندیش این بانک، به  قید قرعه 23 جایزه یک میلیاردریالی،23 
جایزه 500 میلیون ریالی،23جایزه 100میلیون ریالی و 223 جایزه 10 میلیون 
ریالی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر به برندگان اهدا خواهد شد.همچنین 
طبق برنامه ریزی انجام شــده، از هر 10 نفر واجد شرایط شرکت در قرعه کشی، 
یک نفر برنده یکی از جوایز ارزنده بانک کارآفرین خواهد بود. حداقل موجودی 
برای شرکت در جشنواره حســاب های قرض الحسنه پس انداز بانک کارآفرین 
یک میلیون ریال اســت و به ازای هر یک میلیون ریــال در پایان هر روز یک 
امتیاز برای صاحب حساب منظور می شود.مشتریان محترم برای مشارکت در 
امر پسندیده قرض الحســنه و بهره مندی از آثار معنوی و جوایز این جشنواره 

می توانند نسبت به افتتاح یا تکمیل موجودی حساب خود اقدام کنند. 

تسهیالت اشتغال پایدار روستایی بانک 
توسعه تعاون از 30 هزار میلیارد ریال 

گذشت 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی بانک توسعه تعاون از 30 هزار میلیارد 
ریال گذشــتبانک توســعه تعاون از ابتدای اجرای »طرح ملی اشتغال 
پایدار روســتایی و عشایری« تا 28 خرداد ســال جاری 30 هزار و 67 
میلیارد ریال تســهیالت به متقاضیان پرداخت کرده اســت.به گزارش 
روابط عمومی بانک توســعه تعاون،اطالعات سامانه کارا نشان می دهد 
که تســهیالت پرداختی بانک توســعه تعاون در این سرفصل 54 هزار 
شغل در سراسر کشور ایجاد کرده است.بانک توسعه تعاون به عنوان نهاد 
مالی توسعه ای و به عنوان بانک عامل در این طرح بزرگ ملی توانسته 
اســت به 27 هزار و 350 طرح در تمام اســتان های ایران تســهیالت 
اشــتغال پایدار را تخصیص دهد.اطالعات ســامانه کارا نشان می دهد، 
استان کرمانشاه با 5936 اشــتغال ایجاد شده در رتبه اول، استان های 
خراســان رضوی با 4299، سیستان و بلوچســتان با 2806، فارس با 
2553 و هرمزگان با 2288 در رتبه دوم تا پنجم اشتغال زایی قرار دارند.

استان های کرمانشــاه با 4797 طرح، سیستان و بلوچستان با 1963، 
گلســتان با 1461، گیالن با 1353 و فارس با 1192 طرح در رتبه های 

اول تا پنجم تعداد طرح های پرداختی در این طرح ملی قرار دارند.

حمایت بانک تجارت از تامین مالی طرح 
جامع شرکت پاالیش نفت تبریز

مدیرعامل بانک تجارت دردیدار با مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز 
بر لــزوم حمایت از تامین مالی طرح جامع ایــن مجموعه تاکید کرد.
بــه گزارش روابط عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخالقی فیض آثار، 
دردیدار با باقری مدیرعامل شــرکت پاالیش نفــت تبریز در مجموعه 
تاریخی بانک تجارت واقع در میدان امام خمینی که با حضور حســین 
زاده مدیر شــعب آذربایجان شرقی برگزار شد، با تاکید بر لزوم حمایت 
از تامیــن مالی طرح جامع این مجموعه گفت: بانک تجارت از دیرباز با 
حمایت از بخش انرژی همواره جزو بانک های اول این صنعت محسوب 
می شــده است و با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص مالی همسو 
با برنامه ها و پروژه های این شرکت ها در مسیر سودآوری و تحق اهداف 
آن ها حرکت می کند.وی با اشــاره به همــکاری دیرینه بانک تجارت با 
حــوزه نفت و انــرژی گفت: نگاه بلند مدت بانک تجــارت و حمایت از 
صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی در ســال های اخیر با نگاه تخصصی به 
این حوزه ها همراه بوده و توانسته در قالب طرح های ویژه مانند گشایش 
اعتبارات اســنادی داخلی، صدور ضمانت نامــه، تنزیل LC داخلی این 

همکاری ها را تداوم بخشد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی

کاهش 5 درصدی چک های برگشتی با اجرای قانون جدید چک
معاون فناوری های نویــن بانک مرکزی گفت: با اجرای قانون 
جدید چک، حجم چک های برگشــتی نســبت به گذشته 5 
درصد کاهش پیدا کرده اســت.مهران محرمیان در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری فارس، در مورد قانون جدید 
چــک گفت: این قانون که از ســال 97 تصویب شــد، باعث 
تسهیل در امور چک شده و براساس مصوبه نمایندگان مجلس 
و این قانون، قرار شــده اســت مانده کسری چک برگشتی از 
سایر حساب های فرد صادرکننده چک به میزان کسری مبلغ 
مورد نیاز در حســاب صادرکننده چک مســدود شود.وی در 
مورد این که آیا مسدود کردن حساب با حکم قضایی نیست،  
گفت: منظور از مســدود کردن مبلغ کســری چک در اینجا، 
بحث مسدود کردن کل حساب فرد نیست، بلکه مسدود کردن 
باقیمانده مبلغ چک به میزان کســری از حساب دیگر دارنده 
چک است که قانون هم گفته است که باید این مقدار مسدود 
شود.معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: اگر چک 
به دلیل کمبود موجودی برگشت بخورد، همه حساب های فرد 
چک می شــود، اول حساب های پس انداز کوتاه مدت، سپس از 
حساب های بلندمدت، بعد از آن حساب های قرض الحسنه و در 
آخر حساب های جاری دیگر فرد، مبلغ کسری مسدود می شود.

محرمیان گفت: از هفتم خرداد امسال این طرح عملیاتی شده 
قبل از آن طرح به صورت آزمایشی انجام می شد، اما به بانک ها 
گفته بودیم، فعاًل مبالغ را مسدود نکنند، اما از هفتم خرداد به 
بعد به صورت موردی مبالغ کسری چک از حساب های دیگر 
مسدود می شد که در روزهای اول روزانه 500 فقره چک انجام 
می شــد تا اینکه به روزانه هزار چک رســید و امروز 10 هزار 
چک دارای کسری با مسدودی منابع در سایر حساب های فرد 
همراه شد و پیش بینی می کنیم، تعداد مسدودی ها برای چک 
برگشتی به 50 هزار حساب هم برسد. وی افزود: وقتی کسی 
که چک می کشــد، دو حالت دارد، یا اینکه پول در حســابش 
موجود است، یا کسری دارد که به میزان مبلغ کسری از سایر 
حساب های فرد منابع مسدود می شود و اگر پول بیشتری در 
حســاب فرد بود، به سایر پول ها و یا کل حساب کاری نداریم. 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در مورد اینکه مســدود 

کردن مبلغ کســری چک چه نفعی به حال گیرنده یا ذی نفع 
چک دارد، عنوان کرد: کار ذی نفع چک نســبت به قبل فرقی 
نکرده و 6 روش دارد که برای به دســت آوردن پول خود باید 
اقــدام کند، از جمله می توانند از دســت صادرکننده چک به 
دادگاه شــکایت کند و بعد از اینکه مبالغ پرداخت شــد، باید 
صادرکننده چک نسبت به رفع سوء اثر چک اقدام کند، اما قبل 
از آن باید ذی نفع را راضی کند.محرمیان گفت:  قانون به بانک 
گفته فقط به میزان کســری مبلغ چک از حساب دارنده چک 
مسدود شود و ما در این زمینه از طریق استفساریه از مجلس 
پرسیدیم که آیا می توان از این مبالغ به ذی نفع چک پرداخت 
کنیم، در حالی که قانون فقط گفته اســت، به میزان کسری 
مبلغ چک باید از حساب فرد مسدود شود. به گفته وی، ظرف 
10 روز آینده تعداد چک های مســدود شده تکمیل می شود. 

معاون فناوری هــای نوین بانک مرکزی در مورد اینکه آیا این 
اقدام بازدارنده است، عنوان کرد: باالخره مسدود کردن مبالغ 
موجودی حساب فرد بازدارنده است تا فرد چک بی محل نکشد 
و یکســری محرومیت های دیگر وجود دارد و این تنبیه بدی 
برای صادرکننده چک اســت که از این پس مراقبت می کند، 
چک برگشتی نداشته  باشد. محرمیان این را هم گفت: از زمان 
قانون جدید چک و مســدود کردن حساب ها تعداد زندانیان 
چک برگشــتی کمتر شــده و جلوی برخی از کالهبرداری را 
گرفته اســت و در نتیجه اعتبار چک باال رفته  اســت.وی در 
پاسخ به این پرسش که آیا با صدور چک های صیادی نیازی به 
مسدود کردن حساب وجود دارد، گفت: چک صیادی مشکل را 
حل نکرده است، البته به لحاظ فنی قابل اجرا است. در قانون 
هم نگفته  است کسی که چک صادر می کند، همان لحظه پول 

در حسابش باشد و بانک را مؤظف نکرده است که پاسخ دهد، 
آیا پول در حســاب فرد صادرکننده چک وجود دارد یا نه، از 
طرفی چک یک ابزار اعتباری مدت دار است. مثاًل فرد معامله ای 
انجــام می دهد که می خواهد دو ماه بعد پــول آن را بپردازد، 
بنابراین چــک صادر می کند.معــاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی در پاسخ به این پرسش که به فرض مبلغ کسری چک 
از حساب صادرکننده مسدود شد، این چه نفعی برای ذی نفع 
چک دارد، عنوان کرد:  به هر حال وقتی از صادرکننده چک در 
دادگاه شکایت کند، حکم برداشت از حساب صادرکننده داده 
می شود و تا قبل از حکم دادگاه این پول به صورت مسدودی 
در اختیار بانک است و این متن قانون است که ما برای روشن 
شدن مطلب از مجلس شــورای اسالمی استفساریه کرده ایم. 
البته تفســیر قانون مربوط به شورای نگهبان است،  اما ما باید 
از مجلس استفســار کنیم.محرمیان در مورد اینکه چه میزان 
از چک های صادر شــده برگشــت می خورد، بیان داشت: در 
ســال های قبل تا 15 درصد از چک ها برگشــت می خورد، اما  
اخیراً این رقم به 10 درصد کاهش یافته و در حال حاضر برای 
چک های جدید صیادی به 6.5 درصد رسیده و برای چک های 
قدیمی حدود 10 درصد چک ها برگشت می خورد. وی افزود: 
با عملیاتی شــدن قانون جدید چک روند چک برگشتی روبه 
کاهش اســت.معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در مورد 
اینکه آیا توصیه اخالقی دین مربوط به اینکه افراد باید به عهد 
خود وفا کنند، مؤثر اســت، گفت: چک در واقع یک نوع دینی 
به گردن صادرکننده اســت که باید آن را در اولویت بگذارد و 
اگر می خواهد به قوانین دین عمل کند، باید به وعده خود عمل 
کند البته قانــون هم به کمک اجرای اخالق می آید.محرمیان 
گفــت: هنوز به صــورت کامل این قانون را اجــرا نکرده ایم و 
پیش بینی می شــود ظرف 7 تا 10 روز آینده تعداد چک های 
برگشتی و مسدودی حســاب ها بیشتر شود.وی در مورد رفع 
سواثر از چک های برگشــتی عنوان کرد: اگر صادرکننده چک 
مبلغ کسری موجودی خود را تکمیل کند، به محض رفع سوء 
اثر از چک تمام حســاب ها و یا مبالغی که مســدود شده بود، 

آزاد و باز می شود.

رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی بانک ها و 

موسسات اعتباری بررسی شد
رییس جمهور گفت: در پیگیری مطالبه مقام معظم 
رهبری در خصوص ســاماندهی بانک ها و موسسات 
اعتباری، بانک مرکزی برنامه ســاماندهی ارائه داد.به 
گزارش ایسنا، ســید ابراهیم رییسی در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی که سه شــنبه شب - 31 خرداد 
1401 - به ریاست  سید ابراهیم رییسی برگزار شد، 

گفت: با اتکا به مصوبات قانونی، هر چه ســریع تر آن دسته از موسسات اعتباری که با 
عملکرد ناسالم باعث رشد نقدینگی و تورم در کشور می شوند، ساماندهی وتعیین تکلیف 
شوند.وی افزود: در پیگیری مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص ساماندهی بانک ها 
و موسسات اعتباری، بانک مرکزی گزارشی از سیاست ها و برنامه های پیشنهادی برای 
ســاماندهی نظام بانکی و ساماندهی موسسات اعتباری با عملکرد ناسالم و غیرسازنده 
ارائــه کرد.رییس جمهور در این زمینه تاکید کرد که با اتکا به مصوبات قانونی، هر چه 
سریع تر  آن دسته از موسســات اعتباری که با عملکرد ناسالم باعث رشد نقدینگی و 
تورم در کشور می شوند، ساماندهی و تعیین تکلیف شوند.در این جلسه بانک مرکزی 
گزارشی از اقدامات تاثیرگذار در مدیریت بازار ارز را که در روزهای اخیر موجب کاهش 
نرخ ارزش شد، ارائه داد.این اقدامات با اختیارات مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران ســه قوه به بانک مرکزی، به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز انجام شده است. 
در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط به 
تالش های خود برای مدیریت بازار ادامه دهد تا افزیش غیر واقعی نرخ ارز در بازار غیر 

رسمی کاهش یابد و منطقی تر شود.

بانک ملی ایران :
هنوز اموال مالباختگان را تحویل نداده ایم

بانک ملی در رابطه با اظهارات مرجع انتظامی در خصوص تحویل ارز و ســکه 
مکشوفه از سارقان صندوقهای اجاره ای این بانک توضیحاتی ارائه داد.به گزارش 
ایسنا، بانک ملی ایران پیرو انتشار مصاحبه مرجع انتظامی در خصوص تحویل 
ارز و ســکه مکشوفه از سارقان صندوق های اجاره ای این بانک موارد ذیل را 
جهت تنویر افکار عمومی و اطالع صاحبان اموال اعالم کرد:1- به منظور حفظ 
حقوق صاحبان اموال مســروقه ، صورت برداری و ارزیابی اقالم کشــف شده  
شامل ، سکه ، ارز و مصنوعات طال ، تحت نظارت دادسرا ، بازپرس رسیدگی 
کننده و پلیس  صورت برداری  و ارزیابی  شده  و به نیابت از دادسرا ، تحویل 
خزانه بانک ملی ایران شــده است. طبق اعالم این بانک، تاکنون هیچ اقالمی 
تحویل هیچ یک از صاحبان اموال نشده است؛ لذا ضمن عدم تایید این بخش 
از خبر منتشــر شده، اعالم می شود که حسب دستور قضایی ابالغی، هرگونه 
تعییــن تکلیف و تحویل اموال صرفا پس از اعمال تشــریفات قضایی و برابر 
دســتور بازپرس رســیدگی کننده امکان پذیر بوده و این روند به سرعت در 
حال بررسی و پیگیری است.2- با عنایت به اختالط اموال مسروقه یافته شده، 
دادسرای رسیدگی کننده با ســرعت، دقت و جدیت اقدامات الزم به منظور 
تفکیک، تعیین تکلیف اموال و صاحبان آن را آغاز کرده و قطعا نتایج حاصله 
و فرایند تشــخیص و تحویل آن نیز مســتقیما به اطالع هر یک از صاحبان 
اموال خواهد رسید و دادسرا به اظهارات و نظرات احتمالی ذی نفعان توجه و 
رسیدگی می کند؛ لذا  از تمامی ذی نفعان پرونده خواهشمندیم در این زمینه 
صرفا به اطالع رســانی مستقیم دادسرا و اطالعیه رسمی بانک ملی ایران در 

سایت بانک توجه فرمایند.

تهران - ایرنا - رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک 
مرکزی از هفته گذشــته در تعاملی کــه با کانون صرافی 
ها وصرافی های معتبر و صادر کنندگان داشــته است به 
جمع بندی رســیده که بازار توافقــی عرضه و تقاضای ارز 
را راه انــداری کند، گفت: این می تواند بازار را به آرامش و 
ثبات بیشتر برســاند.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، 
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه 
هیــات دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با ســاماندهی 
شــرایط بازار ارز، گفت: بانک مرکزی از هفته گذشــته در 

تعاملــی که با کانــون صرافی ها وصرافی هــای معتبر و 
صادر کنندگان داشــته اســت به جمع بندی رسیده که 
بــازار توافقی عرضه و تقاضــای ارز را راه انداری کند. وی 
ادامه داد: از هفته گذشــته امکان معامالت توافقی ارز در 
صرافی ها فراهم شــد و از دیروز هم دربازار متشکل ارزی 
این امکان فراهم شد. زمانی که این امکان در بازار متشکل 
ارزی باشــد چون عرضه و تقاضا در سامانه مشخص که در 
اختیار صرافی ها و بانک ها هم قرار میگیرد، طبعا عمقا این 
بازار افزایش پیدا می کند و پیش بینی این  است که صادر 

کنندگان متعددی که عالقه مند هســتند ارزی وارد این 
سامانه کنند و با ما هم مذاکراتی داشته اند ، ارز خود را در 
این سامانه عرضه کنند و خریداران هم می توانند خریداری 
کنند و قیمت ها در این بازار  براســاس مکانیســم عرضه 
و تقاضــا  خواهد بود.صالح آبادی خاطر نشــان کرد: لذا با 
عمقی که این بازار پیدا می کند، می تواند تقاضاهای واقعی 
که در سطح بازار وجود دارد را به طور مناسب پوشش دهد 
و در تعادل و آرامش بازار ارز نقش بســزایی داشته باشد.
وی در پایان افزود: پیش بینی من است که با توجه به این 

امکانی که فراهم شده و طبق گفته خیل عظیمی از صادر 
کنندگانــی که با ما مذاکره کرده اند که در صورت  فراهم 
شدن این امکان حاضر هستند منابع قابل توجهی را عرضه 
کنند، این می تواند بازار را به آرامش و ثبات بیشتر برساند.

رییس کل بانک مرکزی:

وام ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومان

مدیرعامل بیمه تعاون در گفتگویی تأکید کرد: ترجیح ما 
به عنوان یک شــرکت سنتی آن اســت که بستری برای 
ارائه خدمات متنوع ایجــاد کنیم نه آنکه خدمات آنالین 
ارائــه دهیم.به گزارش روابــط عمومی بیمــه تعاون به 
نقــل از روزنامه دنیای اقتصاد، »اگرچــه ورود فناوری به 
حوزه هایی مانند تجارت، بانکــداری و حمل و نقل انجام 
بســیاری از امور را به کلی متحول کــرده، صنعت بیمه 
کشــور هنوز نتوانســته آنچنان که باید از پتانسیل های 
تکنولوژی، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان بهره مند 
شــود. ســرمایه گذاری اندک برای توسعه زیرساخت های 
فناوری اطالعات در صنعت بیمــه در کنار فقدان فضای 
رقابتی مناســب ناشی از رگوالتوری سنتی باعث شده که 
مسیر رشد اســتارت آپ های این حوزه پیچیده تر از سایر 

عرصه ها باشد و این صنعت اساسا با تکنولوژی و خدمات 
فناوری محور غریبه باشد. امروزه در دنیا راهکارهایی مبتنی 
بر هوش مصنوعی می توانند در زمینه تخمین ریسک، ارائه 
پیشنهاد های به صرفه و برآورد آنالین خسارت به کار بیاید، 
اما به نظر می رســد سیاستگذاران این عرصه تمایل دارند 
بازیگران سنتی با روش های قدیمی همچنان این صنعت 
را حفظ کنند. نتیجه این شده که هم اکنون نهایت تحول 
فناورانه اکثر شرکت های بیمه ای کشور محدود به فروش 
آنالین بیمه  اســت. حتی توفیق حاصل شده در این حوزه 
نیز چندان چشمگیر نیست؛ در حالی که آمارهای جهانی 
سهم فروش برخی شــاخه های بیمه از طریق کانال های 
آنالین را تا 30 درصد برآورد می کنند، این رقم در کشــور 
ما حتی به 5 درصد نیز نمی رسد.«این گزارش تأکید می 

کند که »در بســیاری مواقع ماهیت خاص صنعت بیمه 
اقتضا می کند که بخش قابــل توجهی از فرآیند فروش و 
ســرویس دهی به صورت حضوری انجام شود. با این حال 
در برخی بخش ها می توان به کمک فناوری های دیجیتال 
بســتری فراهم کرد تا هم مشتری بتواند دسترسی ساده 
و بهینه ای به ســبد خدمات بیمه ای داشــته باشد و هم 
صرفه اقتصادی حاصل برای شــرکت های سرویس دهنده 
افزایش یابد. اکنون صنعت جهانی بیمه در مسیری است 
که از فناوری های اطالعاتی برای تحلیل ریسک مشتریان، 
برآورد و پردازش آنالین خسارت و همچنین قیمت گذاری 
هوشمند )شخصی ســازی شده متناســب با عملکرد هر 
مشتری( استفاده می شود و همین هوشمندسازی، در حال 

ایجاد بهینگی در فرآیندهاست. 

مدیرعامل بیمه تعاون تأکید کرد:

ارائه خدمات متنوع دارای اولویت نسبت به ارائه خدمات آنالین است
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گزیده خبر

ضمن هشدار درباره طوالنی شدن آن
بایدن: جنگ اوکراین به »بازی انتظار« بین 

روسیه و اروپا بدل می شود
رئیس جمهوری آمریکا با هشدار درباره طوالنی  شدن 
جنگ اوکراین، گفت که هراســی ندارد با ادامه جنگ 
روسیه در اوکراین، ائتالف غربی از هم بپاشد.به گزارش 
ایســنا، به نقل از نووســتی، جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا در جمع خبرنگاران نســبت به طوالنی شــدن 

جنگ اوکراین هشــدار داد و گفت که در نشســت هفته آینده ناتو در مادرید 
دربــاره این بحران با متحدانش گفتگو خواهد کرد.وی در مورد احتمال اختالف 
بین متحدان آمریکا در اروپا درســایه جنگ اوکراین، گفت: »نمی ترسم.«بایدن 
با بیان این که »جنگ اوکراین به رقابتی برای اســتقامت بین روســیه و اروپا« 
تبدیل خواهد شد، گفت: من فکر می کنم در مقطعی، این جنگ به یک »بازی 
انتظار و بقا« بین اروپا و روسیه و آزمونی برای سنجش توانایی روسیه در حفظ 
دســتاوردهای خود و توان اروپا برای مقاومت دربرابر آن تبدیل خواهد شد. این 
یکی از مواردی است که در مادرید درباره آن صحبت خواهیم کرد.جنگ اوکراین 
از ۲۴ فوریــه آغاز شــده و به رغم تالش های غــرب و در راس آن آمریکا برای 
متحمل کردن روسیه به شکست از طریق اعمال تحریم های »سخت« همچنان 

ادامه دارد.

یک مقام آمریکایی؛
دولت بایدن درخواستی برای توقف اقدامات 

اسراییل علیه ایران ندارد
یکی از مســئوالن آمریکایی گفت کشورش در صورت شکست مذاکرات احیای 
برجام، به فشار اقتصادی علیه ایران ادامه خواهد داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
شــبکه ســی ان ان به نقل از منابــع آگاه در دولت آمریکا اعــالم کرده اند که 
این کشور به فشــارهای اقتصادی علیه ایران ادامه خواهد داد.مسئولین آمریکا 
به ســی ان ان گفته اند: در صورت شکســت مذاکرات بازگشت به توافق هسته 
ای، دولت بایدن به فشــار اقتصادی علیه ایران ادامه خواهد داد.این منابع اضافه 
کردند: از شرکای خود در خاورمیانه انتظار داریم که طی سفر بایدن به منطقه، 
پیشــنهادهایی را برای مهار ایران ارائه کنند.آنها همچنین با این ادعا که رژیم 
صهیونیستی حمالت خود علیه اهداف هسته ای در ایران را تشدید کرده است، 
گفتند: به مشورت با شرکای منطقه ای خود در مورد سیاست هایمان در قبال 
ایران پایبندیم.طبق این گــزارش، دولت بایدن قصد ندارد که در مورد اقدامات 
تروریســتی رژیم صهیونیســتی علیه ایران دخالت کند و از آن برای توقف این 
اقدامات درخواســتی نکرده است.یکی از مسئوالن آمریکایی مدعی شده است: 
اوضاع در ایران داغ تر شــده است و متحدان ما اطمینان داشته باشند که ما با 
جدیت موضوع را پیگیری می کنیم. مسئولین آمریکایی همچنین به سی ان ان 
گفته اند که ایران آمادگی نیروهای پدافند هوایی خود را باال برده و این نشان می 

دهد که تهران خود را برای پاسخ آماده کرده است.

بیانیه مشترک عربستان و مصر علیه فعالیت 
منطقه ای و هسته ای ایران

رئیس جمهوری مصر و ولیعهد عربســتان طی دیــداری در قاهره، درباره ایران 
و سیاست های هسته ای و منطقه ای این کشــور رایزنی کردند.به گزارش ایلنا، 
»عبدالفتاح السیســی« رئیس جمهوری مصر و »محمد بن ســلمان« ولیعهد 
عربستان طی دیداری در قاهره، درباره ایران و سیاست های هسته ای و منطقه ای 
این کشور رایزنی کردند.دو طرف بعد از این دیدار طی بیانیه ای مشترک، از ایران 
خواستند که به »فعالیت هایی که ثبات منطقه را به مخاطره می اندازد، دخالت در 
امور کشورهای عربی و تهدید ناوبری دریای« پایان دهد.بن سلمان و عبدالفتاح 
السیسی در ادامه ادعاهای بی پایه خود، بر لزوم حمایت از تالش های بین المللی 
به منظور جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای و ایجاد منطقه ای عاری 
از سالح های هسته ای و سالح های کشــتار جمعی در خاورمیانه تأکید کردند.

ولیعهد عربستان بعد از دیدار از مصر، این کشور را به مقصد اردن ترک کرد.

پارلمان رژیم صهیونیستی به انحالل خود 
رای داد

تهران-ایرنــا- به دنبال شکســت کابینــه بنت در 
تصویب پیش نویس قانون مرتبط با شهرک نشینان 
صهیونیست ساکن کرانه باختری، کنست )پارلمان 
رژیم صهیونیســتی( در گام نخست به انحالل خود 
رای داد تا مقدمه برگــزاری انتخابات پارلمانی این 

رژیم در ماه اکتبر آینده برای پنجمین بار طی چهار سال گذشته فراهم شود.
به گــزارش ایرنا به نقــل از خبرگــزاری رویترز، کنســت )پارلمان رژیم 
صهیونیستی( در گام اولیه برای برگزاری انتخابات زودهنگام، چهارشنبه در 
اولین مرحله به انحالل خود رأی داد.منابع خبری رژیم صهیونیستی گزارش 
دادند که نمایندگان صهیونیست با ۱۱۰ رأی مثبت به انحالل کنست رای 
داده اند.در همین ارتباط، شبکه تلویزیونی الجزیره نیز اعالم کرد که اعضای 
پارلمان رژیم صهیونیستی به انحالل آن به عنوان نخستین گام در برگزاری 
انتخابات زودهنگام، رای دادند.انحالل کنســت به دنبال شکســت کابینه 
ائتالفی بنت در تمدید قانــون آپارتاید و تصویب پیش نویس قانون مرتبط 
با شهرک نشینان صهیونیست و تصمیم »نیر اورباخ« )از حزب یمینا( برای 

خروج از ائتالف حاکم، صورت گرفت.

 زلزله افغانستان؛
۹۵۰ کشته و ۶۱۰ زخمی در 
زلزله قوی در جنوب شرقی 

افغانستان

یک مقام افغانســتانی اعالم کرد کــه در زلزله قوی بامداد 
امروز در جنوب شــرقی این کشــور، تاکنون دستکم ۹۵۰ 
نفر کشته و ۶۱۰ نفر زخمی شده اند.به گزارش خبرگزاری 
مهر، خبرگزاری طلوع افغانستان گزارش داد که شرف الدین 
مسلم، سرپرست وزارت کشور طالبان در امور رسیدگی به 
حوادث طبیعی در افغانســتان در یک نشست خبری گفت 
که ۹۵۰ تن در زمین لرزه شب گذشته در چندین والیت این 
کشــور جان باختند و ۶۱۰ تن دیگر زخمی شده اند.منابع 
خبری صبح امروز از وقوع زلزله ای قوی در ایالت پکتیکا در 
جنوب شرقی افغانستان خبر داده بودند. آمار اولیه این زمین 
لزره ۵۰ کشته و ۶۵ زخمی اعالم شده بود.منابع محلی در 
منطقــه گیان در والیت پکتیکا می گویند که در این حادثه 
یک روستا به طور کامل ویران شده است.یک منبع محلی 
نیز گفت که تاکنون تنها به بیمارســتان منطقه ارگون در 
والیت پکتیکا ۳۵ جســد و بیش از ۶۰ زخمی انتقال داده 
شده اســت.مقامات طالبان در والیت پکتیکا نیز گفته اند 
کــه تلفات در منطقه گیان در این والیت بســیار باال بوده 
اســت.همچنین برخی منابع در منطقه سپیری در والیت 
خوســت اعالم کردند که زلزله در روستای »دندکی« این 
والیت تلفات و خسارات سنگین برجای گذاشته است.قدرت 
این زلزله ۶.۱ درجه در مقیاس ریشــتر اعالم شده است که 
عالوه بر دو والیت پکتیکا و خوست، والیت های کابل، پکتیا، 

لغمان، غزنی و لوگو را نیز لرزانده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا؛

به دنبال بازگشت کامل به برجام هستیم
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در راستای سیاست هراس 
واشــنگتن از نفوذ منطقه ای ایران گفت که جو بایدن رییس 
جمهور ایاالت متحده در ســفر منطقه ای خــود درباره نفوذ 
تهــران رایزنی خواهد کرد.به گزارش ایرنا، ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا عصر ســه شــنبه به وقت محلی در نشستی با 
خبرنگاران در محل وزارت خارجه این کشور در پاسخ به سوال 
خبرنگاری درباره ســفر جو بایدن رییس جمهوری آمریکا  به 
منطقه و نیز موضــوع ایران  گفت که هنوز چند هفته به این 
ســفر باقی مانده است اما ایران به صورت طبیعی یک موضوع  
در گفتگو ها میان بایدن و مقامات اسرائیلی و عربستانی خواهد 
بود.وی با تکرار ادعاهای بی اســاس و در تداوم هراس از نفوذ 
منطقه ای و  پیشــرفت های هســته ای و  برنامه بازدارندگی 
دفاعــی ایران، نفوذ تهران در منطقه را »مخرب« خواند و ادعا 
کرد تهدید های نشات گرفته از ایران از جمله برنامه هسته ای 
و موشــکی، حمایت از نیروهای نیابتی، موضوع گفتگو خواهد 
بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره 
ادعای روزنامه واشــنگتن پســت به نقل از مقامات آمریکایی 
مبنی بر نزدیک شدن قایق های تندروی ایران در روز دوشنبه 
به سمت دو کشتی آمریکا مدعی شد که پیش از این این نیز 
ایران اقدامات دریایی انجام داده است که غیر حرفه ای و ناامن 
بوده و دریانوردان را با خطر مواجه کرده است. ما پیش از این 
اقدامات ایران را محکوم کرده و از این کشــور خواسته ایم از 
انجام این اقدامات خودداری کند.روزنامه واشنگتن پست عصر 
دوشــنبه به وقت محلی به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی 
شــد که سه قایق تندروی سپاه پاســداران ایران روز دوشنبه 
»با سرعتی خطرناک« به سمت کشتی های آمریکایی نزدیک 
شدند.در این گزارش، یک مقام نظامی آمریکا که نامش فاش 
نشده اســت، ادعا کرد که کشتی گشت زنی کالس سایکلون 
با نام یو اس اس ســیروکو و  کشــتی حمل و نقل سریع این 

کشور به نام یو اس ان اس چاکتا کانتی در حال عبور عادی از 
آب های بین المللی در خلیج فارس بودند که قایق های تندروی 
ایران مستقیما به ســوی آنها نزدیک شدند.سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در پاســخ به ســوالی دیگری درباره گزارش ها 
به نقل از آژانس بین المللــی انرژی اتمی در مورد بکارگیری 
ســانتریفیوژهای پیشرفته آی آر-۶ توسط ایران در تاسیسات 
هســته ای فوردو نیز  گفت که  ما این گزارش ها را دیده ایم.

این مقام آمریکایی مدعی شد ما همچنان نگران استفاده ایران 
از سانتریفیوژهای پیشرفته که فراتر از محدودیت های برجام 

هستند، هستیم.ند پرایس در حالیکه مذاکرات وین همچنان 
در  انتظار تصمیم سیاسی واشنگتن است، ادعا کرد ما به دنبال 
بازگشت کامل به برجام هســتیم زیرا معتقدیم فعالیت های 
هســته ای ایران از جمله تولید سانتریفیوژهای پیشرفته باید 
محدود باشد و توسط آژانس هسته ای نظارت شود.وی با تکرار 
ادعاهای تصنعی آمریکا ادامه داد زمان گریز هسته ای ایران به 
چند هفته کاهش یافته است. ما از وضعیت کنونی برنامه هسته 
ای ایران بسیار نگران هستیم. همه این نگرانی ها به دلیل اینکه 
برجام کامال اجرا نمی شــود، وجود دارند. اگر این توافق کامال 

اجرا شــود و ایران آن را کامال اجرا کند، بسیاری از نگرانی ها 
رفع می شوند.ند پرایس در پاســخ به سوال خبرنگار دیگری 
که از او پرســید آیا تغییر کابینه رژیم صهیونیستی و احتمال 
بازگشت بنیامین نتانیاهو بر بازگشایی کنسولگری آمریکا در 
قدس و برجام تاثیر می گذارد، اذعان کرد که روابط واشنگتن 
با این رژیم به فردی که روی صندلی ریاست کابینه می نشیند، 
وابسته نیست و ایاالت متحده  بر اساس تحول احتمالی سیاسی 
اقدام نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد ما به 
روابط آمریکا و اسرائیل اطمینان داریم و با همکاری یکدیگر در 
راستای منافع خود اقدام خواهیم کرد.شبکه خبری سی ان ان 
آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی در گزارشی با عنوان فشار 
متحــدان خاورمیانه آمریکا بر بایدن برای محدود کردن ایران 
نوشت، درحالی که امیدها برای احیای برجام ضعیف می شوند 
و جــو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای ســفر ماه آینده به 
خاورمیانه از جمله به عربستان آماده می شود، متحدان آمریکا 
در این منطقه بر بایدن به طور فزاینده ای فشــار می آورند تا 
یک طرح اجرایی برای محدود کردن ایران معرفی کند.ســی 
ان ان ادامه داد: منابع آگاه اعالم کردند که خالد بن ســلمان، 
معاون وزیر دفاع عربستان سعودی و برادر محمد بن سلمان، 
ولیعهد این کشــور در اوایل ماه جاری در سفر به واشنگتن به 
مقامات ارشد امنیت ملی دولت بایدن گفته است از اینکه روابط 
آمریکا و عربســتان  رو به بهبودی است، خشنود است.سی ان 
ان به نقل از این منابع افزود که او ابراز نگرانی کرد که آمریکا 
هنوز یک استراتژی جامع برای مقابله با پیشرفت های هسته ای 
ایران، موشک های بالستیک آن و حمایت از گروههای منطقه 
ای معرفی نکرده اســت. مقامات منطقه ای گفتند که دولت 
آمریکا هنوز به متحدان خود از جمله عربستان سعودی اطالع 
نداده اســت که در صورت شکست مذاکرات هسته ای »طرح 

ب« چه خواهد بود.

دونالد ترامپ، بایدن رییس جمهور آمریکا را به بی کفایتی در مدیریت اقتصاد کشور متهم کرد و گفت او آمریکا را در مسئله اوکراین به سمت یک جنگ 
جهانی دیگر هدایت می کند.به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا در گفتگو با سایت خبری نیوزمکس جو بایدن، رییس جمهور آمریکا 
را به بی کفایتی در مدیریت اقتصاد کشور متهم کرد و گفت او آمریکا را در مسئله اوکراین به سمت یک جنگ جهانی دیگر هدایت می کند.ترامپ ضمن تایید اینکه به طور حتم در انتخابات 
سال ۲۰۲۴ شرکت خواهد کرد، افزود: کشور ما مشکالت زیادی دارد و هیچ وقت قبل از این با چنین مشکالتی روبرو نبوده است.ترامپ گفت که اگر من در قدرت بودم جنگ اوکراین هیچ 
وقت اتفاق نمی افتاد. البته رییس جمهور سابق آمریکا به این مسئله اشاره نکرد که چگونه می توانست از جنگ روسیه و اوکراین جلوگیری کند.ترامپ ادعا کرد: در صورت انتخاب مجدد در سال 
۲۰۲۰ می توانست در کوتاه ترین زمان پرونده هسته ای ایران را حل و فصل کند ولی در زمان کنونی مذاکرات هسته ای تعلیق شده است.وی همچنین از سیاست دولت بایدن برای ارسال سالح 
به اوکراین انتقاد کرد و گفت چنین سیاستی دامن زدن به درگیری در منطقه و ایجاد یک جنگ جهانی دیگر است. ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود صدها میلیون دالر به اوکراین اهدا 
کرده بود.رییس جمهور سابق آمریکا، بایدن و دولت کنونی این کشور را مسئول تورم بی سابقه و باال رفتن قیمت سوخت اعالم و ادعا کرد: افزایش هزینه های سوخت ناشی از سیاست اشتباه 
بایدن در تولید انرژی های سبز در داخل کشور است.ترامپ با اشاره به قانون بایدن مبنی بر ممنوعیت حفاری گفت: ما زیر پایمان طالی مایع داریم و باید آن را از کشورهای دیگر تقاضا کنیم.

وزیر دفاع اوکراین اعالم کرد، توپ های خودکششی هویتزر آلمانی به عنوان نخستین محموله تسلیحات سنگینی 
که برلین قولش را به کی یف داده بود، وارد این کشور جنگ زده شده است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، اوکراین از غرب خواسته تا تسلیحات بیشتر و بهتری را در اختیارش قرار دهد چون مهمات و تسلیحات 
این کشور برای رویارویی با حمالت روسیه در حال اتمام است.اولکسی رزنیکف، وزیر دفاع اوکراین در رسانه های 
اجتماعی گفت: ما در حال انباشــت و پــر کردن زرادخانه های مهمات خود هســتیم. هویتزرهای آلمانی با نام 

»Panzerhaubitze ۲۰۰۰« به همراه نیروهای آموزش دیده اوکراینی به توپخانه کشور ملحق شده است.این هویتزرها یکی از قدرتمندترین تسلیحات 
توپخانه ای در تسلیحات نیروهای مسلح آلمان است و می تواند اهداف در فاصله ۴۰ کیلومتری را بزند.آلمان در مه ۲۰۲۲ قول داده بود تا هفت دستگاه 
هویتزر خودکششــی را به اوکراین بدهد؛ هلند نیز پنج سیســتم توپخانه ای مشابه به اوکراین داده است.آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست جمهوری 
اوکراین نیز فهرستی از دیگر تسلیحاتی را که آلمان قولش را داده، منتشر کرد که شامل ۳۰ تانک جپارد و سه راکت انداز چندجانبه MARS II به همراه 
۵۰۰ موشــک استینگر دوش پرتاب می شود.کی یف قبال گفته بود که به ۱۰۰۰ دستگاه هویتزر، ۵۰۰ تانک و ۱۰۰۰ پهپاد به همراه دیگر تسلیحات 
سنگین به منظور مقابله و عقب راندن سربازان روسی نیاز دارد که ۲۴ فوریه سال جاری میالدی به اوکراین حمله و حدود ۲۰ درصد از قلمروی اوکراین 

را تصرف کرده است.سایر کشورها که به اوکراین هویتزر داده اند شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، نروژ و لهستان هستند.

ترامپ با اعالم نامزدی در انتخابات 2024؛

 می توانستم در کوتاه ترین زمان پرونده هسته ای ایران
 را حل و فصل کنم

هویتزرهای آلمانی به اوکراین رسید



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

پنج شنبه 2 تیر 1401  23 ذی القعده 1443  23 ژوئن 2022

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4935 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

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

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

محققان کالج ســلطنتی لندن در مطالعه اخیرشــان اظهار کرده اند، 
یک الگوریتم جدید یادگیری ماشــینی می تواند با بررسی یک اسکن 
مغزی ام آر آی، بیماری آلزایمر را ســریع و دقیق تشــخیص دهد.به 
گزارش ایســنا و به نقل از اس تــی دی، محققان در مطالعات جدید 
از فناوری یادگیری ماشــینی برای بررسی ویژگی های ساختاری مغز 
از جمله مناطقی که قبال با آلزایمر مرتبط نبوده اند، استفاده کرده اند. 
مزیت استفاده از این روش سادگی آن و این واقعیت است که می تواند 
بیماری را در مراحل اولیه و زمانی که تشخیص آن بسیار دشوار است، 
شناســایی کند.اگرچه هیچ درمان خاصی برای بیماری آلزایمر وجود 
ندارد اما با این وجود تشــخیص سریع آن در مراحل اولیه به بیماران 
کمــک می کند و به آنها امکان می دهد تا روند درمان و به نوعی نحوه 
مدیریت عالئم خود را زودتر آغاز کنند. توانایی شناسایی دقیق بیماران 
در مراحل اولیه بیماری، همچنیــن به محققان کمک خواهد کرد تا 
تغییرات مغزی را که باعث شروع بیماری می شود، درک کنند و زودتر 
روند توسعه درمان های جدید را شروع کنند.بیماری آلزایمر شایع ترین 
نــوع زوال عقل اســت که بیش از نیم میلیون نفــر در بریتانیا به آن 
مبتال هستند. اگرچه اکثر افراد مبتال به آلزایمر بعد از سن ۶۵ سالگی 
به آن مبتال می شــوند، افراد زیر این ســن نیز می توانند به آن مبتال 
شوند. شایع ترین عالئم زوال عقل از دست دادن حافظه و مشکالت در 
تفکر، حل مســئله و زبان است.در حال حاضر پزشکان از مجموعه ای 
از آزمایش ها از جمله تست های حافظه و شناختی و اسکن مغز برای 

تشخیص بیماری آلزایمر استفاده می کنند. 

محققان دانشگاه »ردینگ« انگلیس در جدیدترین یافته های خود اظهار 
کرده اند که کنه های ریز هر شــب روی صورت انســان ها جفت گیری 
می کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس اف، تحقیقات جدید محققان 
انگلیســی نشــان داده که این موجودات کوچک هشت پا ممکن است 
هنگام خواب روی صورت شــما رابطه جنســی داشته باشند.محققان 
دانشگاه ردینگ می گویند، این کنه ها با چشم غیرمسلح قابل مشاهده 
نیستند و روی پوســت همه انسان ها هستند. عالوه بر این، آنها عادات 
جفت گیری عجیبی دارند.این زوج های درهم تنیده هنگام جفت گیری 
به موهای ما می چسبند و تقریبا توسط همه افراد حمل می شوند و تعداد 
آنها در بزرگســاالن با بزرگتر شدن منافذ به اوج خود نیز می رسد.حال 
دانشمندان زندگی مخفی کلی این موجودات از ویژگی بدنی آنها گرفته 
تا نحوه تکامل آنها را مورد بررســی قرار داده اند.اولین تجزیه و تحلیل 
کامل دی.ان.ای نشــان دهنده آن اســت که آنها در حال تبدیل شدن 
به موجودات ســاده شده ای هستند که ممکن است به زودی با ما یکی 
شوند.پروفسور »آلخاندرا پروتی«)Alejandra Perotti( یکی از نویسندگان 
این مطالعه گفت: مــا دریافتیم که این کنه ها دارای آرایش متفاوتی از 
ژن های اعضای بدن نسبت به گونه های مشابه دیگر هستند، زیرا آنها با 
زندگی محافظت شده در منافذ سازگار هستند. این تغییرات در دی.ان.

ای آنهــا به برخی ویژگی ها و رفتارهای غیرعــادی بدنی در آنها منجر 
شــده اســت.بیش از ۴۸ هزار گونه کنه وجود دارد که دو مورد از آنها 
روی صورت انسان زندگی می کنند. محققان فقط می توانند آنها را زیر 
میکروسکوپ ببینند و آنها نیز تقریبا شبیه یک میخ کوچک هستند. آنها 

یک بدن مخروطی شکل دراز و چندین پای زبر هستند.

 تشخیص بیماری آلزایمر 
با اسکن مغز

جفت گیری کنه ها روی صورت 
انسان ها!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بیابان زدایی، هزینه های باال اما موثر

بوگاتی هم از اسکوتر الکتریکی خود رونمایی کرد!
محصوالت بوگاتی فقط مختص ثروتمندان هستند این طور نیست؟ خب ظاهراً همه محصوالت این خودروساز قیمت باالیی ندارند! بوگاتی 
در حال تولید یک اســکوتر الکتریکی است و شــما می توانید آن را همین االن با قیمت زیر ۱۰۰۰ دالر سفارش دهید. این خودروساز 
فرانســوی در واقع تولید اســکوتر خود را چند ماه قبل اعالم کرده بود و این ارزان ترین محصولی است که از بوگاتی می بینیم. تا زمان 
نگارش این خبر اسکوتر بوگاتی با قیمت ۹۱۹.۹۹ دالر در دسترس بوده و این قیمت شامل هزینه های تحویل نیز می شود. البته به نظر 
می رسد خریداران فقط از طریق آنالین بتوانند اسکوتر این برند را سفارش دهند زیرا نمونه های فیزیکی قابل فروش آن در فروشگاه های 
ویژه Costco دیده نمی شوند.اگر شما عضویت Costco را ندارید هنوز هم می توانید این اسکوتر را بخرید. بوگاتی رنگ های بیشتری شامل 
آبی و نقره ای را در وب سایت خاص خود برای فروش این اسکوتر ارائه می کند اما باید مبلغ ۱۲۰۰ دالری را بپردازید. صرف نظر از قیمت، 
به نظر می رسد این اسکوتر مشخصات احساس برانگیز خواهد داشت. کار ساخت محصول موردبحث را شرکت آمریکایی بایِتک اینترنشنال 
انجام می دهد. فریم این اسکوتر از آلیاژ منیزیم تولید می شود و حداکثر ظرفیت ۱۰۹ کیلوگرمی دارد. علیرغم مشخصات قابل توجه، این 

اسکوتر فقط ۱۶ کیلوگرم وزن دارد و به  راحتی می توان آن را تا و حمل کرد. 

مانه: می خواهم با بایرن قهرمان لیگ قهرمانان شوم
مهاجم جدید بایرن مونیخ تاکید کرد که با عشق این تیم را انتخاب کرده است و می خواهد با پیراهن این تیم قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا را تجربه کند.به گزارش ایســنا و به نقل از بیلد، ســادیو مانه بعداز ۶ فصل حضور در لیورپول تصمیم به جدایی از این تیم گرفت. 
مانه با قراردادی سه ساله راهی بایرن مونیخ شد.او در نخستین واکنش بعد از پیوستن به بایرن گفت: وقتی مدیر برنامه هایم از عالقه 
بایرن مونیخ گفت خیلی زود جذب این پیشنهاد شدم و خودم را با پیراهن بایرن تصور کردم. من راهی تیمی شده ام که در هر رقابتی 
جزو شانس های قهرمانی است. هنوز زود است که درباره فینال لیگ قهرمانان  اروپا صحبت کنم اما باید بگویم که نهایت تالشم رابه کار 
می گیرم تا با بایرن مونیخ قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کنم. هر کودکی و هر بازیکنی در جهان رویای قهرمانی در این رقابت 
بزرگ را دارد.مانه ادامه داد: از نظرم من انتخاب بایرن انتخاب بسیار درست و در زمان مناسبی بود.  بایرن از بزرگ ترین باشگاه های جهان 
است. بایرن همواره مدعی قهرمانی است. من خودم را بیش تر از هر بازیکنی در پروسه جدید بایرن تصور می کنم. امیدوارم که روزهای 
خوبی را با پیراهن این تیم تجربه کنم.قرار است که باشگاه بایرن مونیخ امروز رسما از مانه رونمایی کند و این بازیکن را به هواداران خود 

معرفی کند. مانه روز گذشته وارد شهر مونیخ شد تا در تست پزشکی باشگاه بایرن شرکت کند.

دیواهن می شد از غم او گاه گاه دل
زان بستم اندر آن رس زلف سیاه دل

دل را ردین حدیث مالمت نمی کنم
این رجم دیده بود،ندارد گناه دل

دل خسته ام ولی نتوان رفت ره نفس
پیش رخ چو آینٔه او؟ هک: آه دل!

بسیار می کشد هب زنخدان او دلم
ای سینه، همتی، هک نیفتد هب چاه دل

ای دیده، رمدمی کن و چشمی هب راه دار
آرخ هن هم هب قول تو گم رکده راه دل؟

جاان، چو زلف با دل شوریده بد مشو
دانی هک: هست روی رتا نیک خواه دل؟

پیشنهاد

چهره روز

نان و شراب
نان و شراب ماجرای روشنفکرانی است که می خواند 
راهی بــه جایی ببرنــد و نیز ماجرای روشــنفکران 
ســرخورده و مأیوسی است که راه به جایی نبرده اند. 
این رمان بیان کشکش های درونی انسان هایی است 
که در جستجوی جهانی بهتر و انسانی ترند و در این 
میان موقعیت روشــنفکر از همه حساس تر است چرا 

که آن ها نمی توانند مانند یک کشاورز رفتار کنند.
این رمــان خواندنی اثــری از نویســنده ایتالیایی، 
اینیاتسیو سیلونه است که آگاهی از زندگی او و برخی 
از فعالیت های سیاســی که انجام داده است به درک 
بهتر رمان کمک زیــادی می کند چراکه ماجراهایی 
که قهرمان رمان نان و شــراب از سر گذرانده است به 
نحوی از زندگی خود نویسنده نشأت گرفته است. داستان کتاب در زمان حکومت موسولینی اتفاق 
می افتد. کافون ها – به زبان ایتالیایی یعنی دهقان بی چیز و فقیر – زندگی سختی دارند و به حدی 
ضعیف شده اند که توانایی انجام هیچ کاری را ندارند. در واقع حتی فکر انجام دادن یک حرکت بر 
علیه ظلمی که به آن ها می رود در ذهنشان هم شکل نمی گیرد. در این هنگام، کلیسا نیز به حمایت 
از دولت پرداخته و عموم مردم نیز در خرافات و تعصبات مذهبی فرو رفته اند. در این شرایط است 
که قهرمان داستان تالش می کند کاری انجام دهد.زمانی بود که راستگویی هم تا حدی پیشرفت 
داشــت و کم و بیش قابل اغماض بود، اما امروز دیگر اصال بازار ندارد. پاپ اعظم آن را یک کاالی 
روستایی و بدوی و بسیار پرخرج می داند، در صورتی که دروغ و ریا کاالیی است به نرمی مخمل و 

همیشه رایج و نه تنها ارزان بلکه مفید هم هست. )رمان نان و شراب – صفحه ۲۰(
کتاب با دیدار دو شاگرد قدیمی که نزد استاد خود، دن بنه دتو رفته اند آغاز می شود....

سیمین بهبهانی
ســیمین خلیلی معروف به ســیمین بـِــْهَبهانی )زادهٔ 
۲۸ تیر ۱۳۰۶ – درگذشــتهٔ ۲۸ مــرداد ۱۳۹۳(، معلم، 
نویسنده، شاعر و غزل ســرای معاصر ایرانی و از اعضای 
کانون نویســندگان ایران بود. سیمین بهبهانی در طول 
زندگــی اش بیش از ۶۰۰ غزل ســرود که در ۲۰ کتاب 
منتشر شده اند.شعرهای ســیمین بهبهانی موضوعاتی 
هم چون عشق به میهن، زمین لرزه، انقالب، جنگ، فقر، 
تن فروشــی، آزادی بیان و حقوق برابر برای زنان را در بر 
می گیرند.او به خاطر ســرودن غزل فارسی در وزن های 
بی سابقه به »نیمای غزل« معروف است.سیمین بهبهانی، 
دو بار در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲، نامزد دریافت جایزه 
نوبل ادبیات شــد و همچنین، چندین جایزهٔ بین المللی 
دریافت کرده است.سیمین خلیلی معروف به سیمین بهبهانی در ۲۸ تیر ۱۳۰۶ در تهران به دنیا آمده 
بود. وی فرزند عباس خلیلی )شاعر و نویسنده و مدیر روزنامه اقدام( و فخرعظما ارغون بود. میرزا حسین 
میرزاخلیل مشهور به میرزا حسین خلیلی تهرانی که از رهبران مشروطه بود، عموی پدر او و پدربزرگ 
او عالمه مالعلی رازی خلیلی تهرانی است.]۱۵[ پدرش عباس خلیلی )۱۲۷۲ نجف - ۱۳۵۰ تهران( به 
دو زبان فارسی و عربی شعر می گفت و حدود ۱۱۰۰ بیت از ابیات شاهنامه فردوسی را به عربی ترجمه 
کرده بود و در ضمن، رمان های متعددی را هم به رشتهٔ تحریر درآورد که همگی به چاپ رسیدند.مادر 
او فخرعظما ارغون )۱۲۷۷–۱۳۴۵ ه .ش( دختر مرتضی قلی ارغون )مکرم الســلطان خلعتبری( از بطن 
قمرخانم عظمت الســلطنه )فرزند میرزا محمدخان امیرتومان و نبیرهٔ هدایت اهلل خان فومنی( بود. فخر 
عظمی ارغون فارسی و عربی و فقه و اصول را در مکتبخانه خصوصی خواند و با متون نظم و نثر آشنایی 

کامل داشت و زبان فرانسوی را نیز زیر نظر یک مربی سوئیسی آموخت.

فرهنگ

 ،)UNIC( طبق آمــار اتحادیه بین المللی ســینماها
سینماهای اروپایی حدود ۱۹ میلیارد یورو در نتیجه 
همه گیری کووید-۱۹ در ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ 
از دســت داده اند.به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین، 
انجمن های تجاری ســینمای اروپا در گزارش ساالنه 
خود در سال ۲۰۲۲ به بررسی تأثیر تعطیلی اجباری 
ســینماها در طول قرنطینه و منع آمد و شد در اروپا 
پرداخته و اعالم کرده که درآمدهای حاصل از گیشه 
ســینما در اروپا در سال ۲۰۲۰ میالدی ۶.۲ میلیاد و 
در ســال ۲۰۲۱ هم ۵.۱ میلیارد دالر کمتر از پیش 
از آغــاز کرونا در ســال ۲۰۱۹ بوده اســت.اتحادیه 
بین المللی ســینماها )UNIC( همچنین خاطرنشان 
کرد که اپراتورهای ســینما هزینه های ثابت قابل توجهی را در زمان تعطیلی پرداخت می کردند از 
جمله اجاره، قبض انرژی و غرامت مرخصی موقت، که بالغ بر صدها میلیون یورو در هفته می شود.

آخرین گزارش ســاالنه »UNIC« حاکی از آن است که سینما در اروپا در سال ۲۰۲۱ در مقایسه 
با سال ۲۰۲۰ بهبود یافته و میزان حضور مخاطبان در سینما با ۳۶.۴ درصد افزایش به ساالنه با 
۵۸۹ میلیون بازدید در سراســر منطقه اروپا رسیده است.مجموع فروش گیشه سینمای اروپا به 
۳.۷ میلیارد یورو رســیده که نسبت به سال قبل ۴۰.۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی 
بود که اکثر ســالن های سینما در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ بسته بودند و در ادامه سال نیز با 
شمار کارمندان محدود و محدودیت های اضافی کار می کردند. به طور متوسط، سینماها در سراسر 
منطقه اروپا در سال ۲۰۲۱ حداقل برای ۱۰۰ روز به طور کامل بسته شدند که این عدد در سطح 

اتحادیه اروپا به ۱۲۰ روز افزایش یافت.

زیان 19 میلیارد دالری سینمای اروپا


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

