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رییس جمهور با تاکید بر اینکه کار مذاکرات  دنبال می شود، یادآور شد: ما بنای تعطیلی مذاکره را نداریم، اما ازمواضع خود عقب نشینی نمی کنیم.به گزارش ایسنا، 
آیت اهلل سید ابراهیم رییسی در ششمین گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم پس از ریاست بر قوه مجریه با بیان اینکه گفت وگو با مردم و با مردم بودن برای دولت 
فرصت بسیار خوبی است ، اظهار کرد: من همواره سعی کرده ام با مردم ارتباطم را حفظ کنم،  حتی در دوره ای که در قوه قضاییه بودم.وی یادآورشد: نفس ارتباط 
با مردم برکات بسیار زیادی دارد و مسئول را در جریان مسایل از زبان مردم قرار می دهد. گزارش هایی هم برای من می آید ولی شنیدن کی بود مانند دیدن. وقتی 

در بین مردمی می رویم ، مسایل دقیق تر شناخته می شود پس تاکید من این است که مسئوالن دولت با مردم در ارتباط باشند.....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی با مردم:

قیمت نان، دارو و بنزین هیچ تغییری نمی کند
info@sobh-eqtesad.ir

افزایش دمای تهران تا ۴۱ درجه
بر اســاس بررســی داده ها و نقشــه های پیش یابی هواشناسی 
وضعیت جوی اســتان تهران در بعضی ساعت ها همراه با وزش 
باد شــدید و خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا همچنین 
افزایش دما پیش بینی می شود.به گزارش ایسنا، بر اساس بررسی 
داده ها و نقشــه های پیش یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان 
تهــران طی پنج روز آینده، آســمان صــاف در ارتفاعات گاهی 
قســمتی ابری، در بعضی ســاعت ها همراه با وزش باد و گاهی 
وزش باد نسبتا شدید تا شــدید و در مناطق مستعد با خیزش 
موقت گردوخاک همراه اســت.از روز یکشنبه تا دوشنبه )۵ تا ۶ 
تیرماه( نفوذ گرد و غبار انتقالی غربی همراه با کاهش شعاع دید 
و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیســت. طی این مدت روند 
تدریجی افزایش دما پیش بینی می شــود.بر اساس اعالم اداره 
کل هواشناسی استان تهران، ورامین و فرودگاه امام خمینی)ره( 
با بیشــینه دمای ۴۰ درجه ســانتیگراد گرمترین نقطه استان 
تهران در ۲۴ ساعت گذشــته گزارش شده است.آسمان تهران 
فــردا ) ۶ تیر( صــاف و گاهی وزش باد بــا حداقل دمای ۲۷ و 
حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتیگراد و طی  سه شنبه )۷ تیر( صاف 
و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۲۸ و حداکثر دمای۴۱ درجه 

سانتیگراد پیش بینی می شود.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بسیار پیچیده است
آغاز جابجایی نیروهای مازاد

معاون رئیس جمهوری گفت که اگرچه با ســاماندهی نیروهای 
شــرکتی موافــق و آن را ضروری می دانیم ولی موضوع بســیار 
پیچیده تر از آن است که صرفا با یک تبدیل وضعیت حل شود.به 
گزارش ایســنا، میثم لطیفی- رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کشــور- درباره طرح پیشنهادی ســاماندهی نیروهای شرکتی 
توضیحاتی ارائه کرد.وی با اشــاره بــه توجه رئیس جمهوری به 
موضوع نیروی انسانی در دســتگاه های اجرایی و اجرای عدالت 
برای کارکنــان دولت با هر الگوی جذب، گفت: از شــهریورماه 
سال گذشــته ارتباطات خوبی بین کمیسیون اجتماعی مجلس 
و ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور در این باره ایجاد شده 
اســت و جلســاتی با حضور نمایندگان و مســئوالن سازمان در 
این دوره برگزار شــده که ماحصل این رفت و برگشــت ها، تهیه 
پیش نویس طرحی و امروز به مجلس ارائه شــده اســت.معاون 
رئیــس جمهوری با اشــاره به گزارش ســازمان بهره وری مبنی 
بر اینکه میانگین بهره وری نیروی انســانی در ۱۰ ســال گذشته 
منفی بوده اســت، بر ساماندهی نیروهای رسمی و پیمانی دولت 
در وهله اول تاکید کرد و گفت: علت اصلی پایین بودن بهره وری، 
وجود نیروی انســانی مازاد در دستگاه های اجرایی است یا اینکه 
تناســب بین شغل و شاغل وجود ندارد یا نیروی انسانی آموزش 
الزم را برای شــغلی که متصدی آن است نداشته است.وی ادامه 
داد: پیشرفت های فناورانه نیاز به نیروی انسانی غیرمتخصص را 
کم می کند اما بررســی ها نشان می دهد، کاری که ۳۰ سال قبل 
توســط یک نفر انجام می شد، امروز توسط دو نفر انجام می شود. 
لذا در بودجه امسال پیشنهاد دادیم که مسئله جابجایی نیروهای 
مازاد بین دســتگاه ها باید در اولویت قــرار گیرد که در مجلس 
مصوب شــد و ما هم کار را شروع کرده ایم.رئیس سازمان اداری 
و اســتخدامی کشــور درباره اجرای مصوبــه جابجایی نیروهای 
مازاد بین دســتگاه ها افزود: برخی بانک های دارای نیروی مازاد 
را موظــف کرده ایم نیروی مازاد خودشــان را بــرای بانک های 
متقاضی نیروی جدید در اختیار بگذارند یا با برخی دانشــگاه ها 
که نیروی مازاد دارند، تفاهم کرده ایم که نیروی مازاد خودشــان 
را در اختیار مدارس قرار دهند و این کار شروع شده است. یعنی 
هم به کارگیــری نیروی معطل مانده و هــم عدم جذب جدید 
تــا جایی که بتوانیم هزینه های جــاری دولت را باید کم کنیم و 
ضمنا احســاس رضایت و موثر بودن را در همکاران مان در دولت 
تقویت کنیم.لطیفی اندازه گیری نیاز واقعی دســتگاه ها را یکی از 
اصول دوره جدید سازمان اداری و استخدامی در مدیریت سرمایه 
انسانی بخش دولتی عنوان کرد و گفت: اگر آن را محاسبه نکنیم 
و به صرف وجود نیروی شــرکتی بخواهیم جــای  خالی ها را پر 
کنیم، به بهره وری آســیب می رســد. بیت المال اتالف می شود 
و کم کم هزینه هــای دولت از طریق خلق پــول به عموم مردم 
منتقل خواهد شد و تورم و گرانی بیشتری خواهیم داشت.معاون 
رئیس جمهوری با اشــاره به بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، بند 
۲ و ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری، تکالیف قانونی را که برخی 
از آنها توسط مجلس تکلیف شده است، به عنوان مسئله ای عنوان 
کرد که باعث شــده دولت الیحه جدیدی ارائــه نکند. قانون بر 
عدالت محوری در جذب، چابک سازی، متناسب سازی و منطقی 
ساختن تشــکیالت نظام اداری تاکید دارد و فصل الخطاب است.

لطیفی با اشاره به ماده ۲۸ برنامه ششم که کاهش ۱۵ درصدی 
کارکنان دولت طی سال های برنامه ششم یعنی از سال ۱۳۹۶ تا 
۱۴۰۰ را تکلیف کرده است، کاهش پست های سازمانی، انحالل و 
ادغام سازمان ها، واگذاری وظایف به شهرداری ها و دهیاری ها و... 
را مسیر اجرای این قانون دانست و گفت: به واسطه برخی قوانین 
و مقرراتی که در همین ســال ها بعد از این ماده نوشته و تصویب 
شده، ما کاهش محسوسی در نیروی انسانی دستگاه های دولتی 
نداشــتیم.وی ادامه داد:  در ابتدای ســال ۱۳۹۶، آمار کارکنان 
دولت دو میلیون و ۳۳۲ هزار و ۹۹ نفر بوده که در ابتدای ســال 
۱۴۰۱، به دو میلیون و ۲۱۶هزار و ۹۱۳ نفر رســیده است. یعنی 
تنها  ۱۱۵ هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه ۱۵ درصد. در صورتی 
کــه باید بر اســاس برنامه ۳۵۰ هزار نفــر از نیروها کاهش پیدا 
می کرد و عمال فقط ۱۱۵ هزار نفر یعنی یک سوم کاهش داشتیم 
که این آمار بر اســاس خوداظهاری دستگاه هاست و جای تامل 

دارد و به نظر می رسد، ایراداتی هم داشته باشد.

کجاها باید ماسک بزنیم
این روزها که نقشه کرونایی کشور که از رنگ قرمز و نارنجی پاک شده و تعداد شهرهای زرد نیز رو به کاهش 
است، وضعیت رعایت پروتکل ها و از جمله ماسک زدن نیز دستخوش تغییراتی شده است.به گزارش خبرنگار 
مهر، بر اســاس اعالم وزارت بهداشت، تعداد شــهرهای زرد کرونایی در کشور از ۱۰۶ به ۹۱ شهر کاهش و 
تعداد شهرهای آبی رنگ نیز از ۳۴۳ به ۳۵۷ شهر افزایش یافته است.در چنین شرایطی، ستاد ملی مقابله با 
کرونا، تغییراتی را در رعایت پروتکل های بهداشتی و از جمله استفاده از ماسک، صورت داده است. به طوری 
که زدن ماسک در شهرهای زرد و آبی، دستخوش تغییراتی شده است.عباس شیراوژن سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا ضمن تاکید بر استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در اماکن مسقف شلوغ، پر 
تردد و پر ازدحام، وســایل نقلیه عمومی و بیمارستان ها، گفت: تزریق یک نوبت واکسن یادآور سال ۱۴۰۱ 
در تمامی گروه های سنی باالتر از ۱۲ سال که ۶ ماه از آخرین نوبت تزریق واکسن آنها گذشته، مورد تاکید 
ستاد ملی کرونا است.وی افزود: در شهرهای زرد و آبی و فضاهای باز الزامی به استفاده از ماسک وجود ندارد.
شیراوژن تاکید کرد: بهتر است تزریق دوز یادآور واکسن کرونا تا اواسط تابستان جاری انجام شود.سخنگوی 
ســتاد ملی کرونا افزود: دوز یادآور واکسن کرونا برای گروه های سنی باالی ۱۲ سال که ۶ ماه از تزریق دوز 
سوم آنها گذشته است، باعث خواهد شد تا ایمنی جامعه در سال تحصیلی جدید، سفر اربعین و فصل پاییز 
به ســطح مطلوبی برسد.این در حالی اســت که تا کنون، ۶۴ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۲۱ نفر در کشور موفق 
شــده اند که دوز اول واکسن کرونا را تزریق کنند، ۵۷ میلیون و ۹۷۳ هزار نفر نیز دوز دوم و ۲۷ میلیون و 
۷۰۵ هزار و ۴۰۹ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 
۱۵۰ میلیون و ۳۰۵ هزار دوز رســیده است.اما، نکته حائز اهمیت برای افزایش سطح ایمنی جامعه، تزریق 
دوز یادآور یا همان نوبت چهارم واکسن کرونا است که وزارت بهداشت هنوز آمار دقیقی از کسانی که موفق 
به تزریق دوز یادآور شــده اند، ارائه نداده است.حاال که قرار شده ماسک ها را برداریم، باید نیم نگاهی نیز به 
وضعیت واکسیناسیون و ایمنی جامعه داشته باشیم. زیرا، آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشان می دهد که 
هنوز کمتر از ۲۸ میلیون نفر در کشــور موفق شــده اند سه دوز واکسن کرونا تزریق کنند. در واقع، هنوز با 
نقطه مطلوب ایمنی جامعه فاصله زیادی داریم. ضمن اینکه ۱۵ میلیون نفر نیز حتی یک دوز واکسن نزده 
اند.این در حالی است که با آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه ها در فصل پاییز، تجمعات در اماکن عمومی 
و وســایل نقلیه عمومی افزایش می یابد و اگر قرار باشد که شرایط دستخوش تغییر نشود، وزارت بهداشت 
می بایســت نسبت به تکمیل روند واکسیناســیون در جامعه، سختگیری بیشتری انجام دهد. زیرا، اکثریت 
افرادی که سه دوز واکسن زده اند، به نقطه پایانی ایمنی در مقابل ویروس کرونا رسیده اند و از سوی دیگر، 
۱۵ میلیون نفر نیز واکســن نزده اند.حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹، با تاکبد بر 
اهمیت تزریق دوز سوم و چهارم واکسن کرونا، گفت: تکمیل واکسیناسیون کودکان به ویژه در گروه سنی 
۵ تا ۱۱ ســال، مورد تاکید کمیته علمی است چرا که ممکن است با توجه به شرایط ماه های آینده، بازهم 
با موجی از بیماری کرونا با جهش های جدید روبرو باشــیم بنابراین باید از این فرصت طالیی برای تکمیل 
واکسیناسیون استفاده کنیم.وی افزود: با عبور از مرحله حاد پاندمی کرونا، واکسیناسیون روند کاهشی داشته 
و توصیه تمامی صاحب نظران حوزه سالمت در دنیا این است که مردم حتماً واکسیناسیون خود را به ویژه 
تزریق نوبت سوم و چهارم انجام دهند تا بتوانیم در آینده از ایجاد موج های جدید با سویه ها و زیرسویه های 
جدید، پیشگیری کنیم.بنابراین، اگر روند تکمیل واکسیناسیون در کشور تا قبل از آغاز فصل پاییز و زمستان 
سرعت نگیرد، می تواند منجر به چرخش ویروس در جامعه شود. از سوی دیگر، پاندمی کرونا در دنیا هنوز به 

پایان نرسیده و شرایط در برخی از کشورها، همچنان نگران کننده است.

۲ فوتی و شناسایی ۲۹۷ مبتالی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته ۲۹۷ بیمار کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه 
۲ نفر نیز جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۵ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۲۹۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۴۰ نفر از آنها بستری شدند.مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۳۶۱ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۲ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 
۱۴۱ هزار و ۳۸۵ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۶۱ هزار و ۷۲۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و 
یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.۲۱۵ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۵۲ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۶۴۶ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 
کشــور انجام شده است.در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۹۱ 

شهرستان در وضعیت زرد و ۳۵۷ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح به منظور اهداف تحقیقاتی از پیش تعیین شده، انجام شد.به گزارش دفاعی خبرگزاری تسنیم به نقل از  روابط عمومی وزارت 
دفاع؛ دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح به منظور اهداف تحقیقاتی از پیش تعیین شده، انجام شد.حسینی سخنگوی وزارت دفاعدرباره این خبر افزود: این ماهواره 
بِر ســه مرحله ای از نظر ویژگی های فنی، قابل رقابت با ماهواره برهای روز دنیا اســت که دارای دو مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است.
وی با بیان اینکه پرتاب ماهواره بر ذوالجناح با هدف زیرمداری انجام گرفته است تصریح کرد: به حول قوه الهی مرحله سوم توسعه ی این ماهواره بِر ترکیبی با 
بهره گیری از اطالعات حاصل از این پرتاب آغاز شده است.گفتنی است ماهواره بر ذوالجناح در بهمن ماه سال ۹۹برای نخستین بار با هدف دستیابی به فن آوری 

قدرتمند ترین موتور سوخت جامد در کشور مورد تست و ارزیابی قرار گرفت.

تهــران - ایرنا - رئیس جمهور روز یکشــنبه به  صورت رســمی از نخســت وزیر عراق 
اســتقبال کرد.به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور از 
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به صورت رسمی در مجموعه سعدآباد استقبال کرد.

نخســت وزیر عراق ظهــر امروز در راس یک هیات دیپلماتیک وارد تهران شــد و مورد 
اســتقبال علی اکبر محرابیان وزیر نیرو قرار گرفت.در مراسم استقبال رسمی ابتدا سرود 
ملی دو کشــور نواخته شد و سپس روســای جمهور از یگان تشریفات حاضر در میدان 
ســان دیدند.رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر عراق اعضای هیات های همراه را نیز 
به یکدیگر معرفی کردند.آیت اهلل رئیسی و الکاظمی پس از دیدار و گفت وگو  قرار است با 

یکدیگر در نشستی مطبوعاتی نتایج این گفت وگوها را تشریح کنند.

معاون سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اجرایی شدن طرح نرخ گذاری 
بلیت هواپیما برای اتباع خارجی به صورت ارزی از امروز گفت: مســلما این 
مســاله روی قیمت بلیت برای مســافران ایرانی تاثیر نمی گذارد.به گزارش 
ایسنا، حســن خوشــخو در برنامه زنده تلویزیونی درباره نرخ گذاری بلیت 
هواپیما در مســیرهای داخلی و محاســبه آن به صــورت ارزی برای اتباع 
خارجی گفت: درخواســت شرکت های هواپیمایی مبنی بر نرخ گذاری برای 
اتباع خارجی در ســال گذشــته مطرح شــد و مورد توافق قرار گرفت چرا 
که آنها هزینه هــای ارزی متعددی دارند و این موضوع مســلما با تایید از 
سوی سازمان هواپیمایی کشوری بوده است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
این که آیا مانند تصمیمات گذشته درباره تعیین تکلیف قیمت هواپیما با ورود 
دستگاه های دیگر تصمیم تان را تغییر نمی دهید، اضافه کرد: بر اساس آنچه 
قانون گذار مشخص کرده تنها مرجع شورای عالی هواپیمایی بوده است و در 
این زمینه نیز اگر نیاز باشد مسلما از طرف شورا جلساتی برگزار شده و این 
مساله مورد بررسی قرار می گیرد.معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان 

هواپیمایی کشوری ادامه داد: از آنجایی که دو شاخص سوبسیددار در تعیین 
نرخ بلیت هواپیما وجود دارد هنگامی که مسافری با ملیت خارجی می آید 
و هویت آن احراز می شود بلیت هواپیما با نرخ ارزی به آن فروخته می شود 
اما برای آنکه با توجه به تشابهات اسمی برخی کشورهای همسایه با ایرانی ها 
مشکلی به وجود نیاید اعالم کردیم تا کپی و مشخصات گذرنامه در هنگام 
فروش بلیت هواپیما ذکر شود تا تناقضات این چنینی به وجود نیاید.خوشخو 
در پاســخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا با ابالغ چنین مصوبه ای بازار 
سیاه در عرضه بلیت هواپیما به وجود نخواهد آمد؟ گفت: برخی تحلیل های 
غیرکارشناسی به صنعت هوانوردی آسیب می زند چرا که نمی توان هوانوردی 
در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرد به دلیل این که ۴۰ سال است که 
صنعت هوانوردی مان تحریم اســت. از ســوی دیگر کشورهایی مانند عراق 
هزینه های فرودگاهی و نشســت و برخاســت را به صورت نقدی و دالری 
دریافت می کنند.وی با بیان این که محاســبه ارزی بلیت هواپیما برای اتباع 

خارجی از امروز اجرا می شود.

آیت اهلل رئیسی از نخست وزیر عراق استقبال کرد

مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در تهران

معاون سازمان هواپیمایی اعالم کرد

نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما برای اتباع خارجی

هوشمندسازی ریال تا پایان تابستان

رمز ریال بانک مرکزی جایگزین اسکناس می شود
درخواست فوری وزیر صمت از رئیس جمهوری؛ 

حقوق گمرکی را کاهش دهید

دبیر کل سازمان دی 8 مطرح کرد

پیگیری لغو ویزای ایران با چند کشور جدید

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( طی نامه ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاســبه 
تعرفــه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشــته که در مجموع باعث افزایش 
هزینه های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شــد، خواســتار 
کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه ای اجرا و قطعات بخش تولید شد.به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی 
امین در این نامه با اشــاره به اینکه اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه واردات )بند ه 
تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱(، با شرایط متفاوتی نسبت به زمان تهیه الیحه مواجه شده است.این شرایط متفاوت 
شامل رویدادهای بین المللی از جمله افزایش قیمت جهانی کاالها، به ویژه کاالهای پایه و اساسی، محدودیت ها 
و افزایش شدید هزینه های حمل ونقل )۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش فقط طی یک ماه(، تغییر روش های خرید کاال 
در دنیا )تغییر از حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و پیش خرید ســاالنه(، ممنوعیت صادرات برخی از کاالها 

بواسطه بروز بحران جهانی و محدود شدن...

به هوای یارانه حسابتان خالی نشود!
وزیر اقتصاد خبر داد:

پرداخت ۳۰۰۰ میلیارد وام به بازنشستگان کشوری
ماهواره بر ذوالجناح با موفقیت به فضا پرتاب شد
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تکواندوی قهرمانی آسیا؛
خدابنده و پوراسماعیل طال گرفتند، نادعلیان نقره

سه نماینده ایران در پایان مبارزات روز سوم از رقابت های تکواندوی قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال طال و نقره شدند.به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های 
تکواندوی قهرمانی آسیا که با حضور تکواندوکارانی از ۳۴ کشور به میزبانی کره جنوبی در شهر »چانچئون« جریان دارد، دیروز یکشنبه پنجم تیرماه رقابتهای اوزان 
۸۷-، ۸۷+ کیلوگرم مردان و ۷۳- و ۷۳+ کیلوگرم زنان برگزار شد.تیم ملی ایران در این اوزان سه نماینده داشت که در نهایت موفق به کسب دو نشان طال توسط 
زهرا پوراسماعیل و اکرم خدابنده شد و علیرضا نادعلیان هم نقره گرفت.زهرا پوراسماعیل در وزن ۷۳- کیلوگرم در مبارزه پایانی برابر »کنسل دنیز« تکواندوکار 
عنوان قزاقستان با نتیجه دو بر صفر و با نتایج ۷ بر ۴ و ۸ بر ۳ به پیروزی و به نشان طال دست پیدا کرد. وی با برتری مقابل »راما الراب« از اردن و »می نا میونگ« 
قهرمان دوره قبل مســابقات قهرمانی آسیا از کره جنوبی با نتایج مشــابه دو بر صفر در راند شماری راهی مبارزه نهایی شده بود.اکرم خدابنده سرگروه تیم ملی 

کشورمان هم طالی وزن ۷۳+ کیلوگرم را به خود اختصاص داد. 
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استیضاح وزیر صمت احتماالً از دستور کار 
خارج می شود

نماینــده تبریز در مجلس گفت: با توجه به این کــه وزیر گزارش هایی از 
عملکرد خود آماده کرده و پاســخ های قانع کننده برای سواالت ارائه شده 
اســت احتمال زیاد اســتیضاح وزیر صمت از دستور کار خارج شود.حجت 
االســام محمد رضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای 
اسامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به استیضاح 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: قرار است فردا جلسه کمیسیون 

صنایع مجلس درباره استیضاح وزیر صمت برگزار شود.

با رأی نمایندگان؛
کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان 

دولت تصویب شد
نمایندگان مجلس شــورای اســامی در جلســه علنی امروز کلیات طرح 
ساماندهی اســتخدام کارکنان دولت را تصویب کردند.به گزارش خبرنگار 
مهر، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسامی )یکشنبه ۵ تیر( گزارش 
کمیســیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در 
دســتور کار قرار گرفت که وکای ملت با ۱۹۴ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف 
و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات این 

طرح موافقت کردند.

رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی با مردم:

قیمت نان، دارو و بنزین هیچ تغییری نمی کند
رییس جمهور با تاکید بر اینکه کار مذاکرات  دنبال می شود، یادآور شد: ما بنای تعطیلی 
مذاکره را نداریم، اما ازمواضع خود عقب نشینی نمی کنیم.به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید 
ابراهیم رییســی در ششــمین گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم پس از ریاست بر قوه 
مجریه با بیان اینکه گفت وگو با مردم و با مردم بودن برای دولت فرصت بســیار خوبی 
است ، اظهار کرد: من همواره سعی کرده ام با مردم ارتباطم را حفظ کنم،  حتی در دوره 

ای که در قوه قضاییه بودم.

تاکید من این است که مسئوالن دولت با مردم در ارتباط باشند
وی یادآورشــد: نفس ارتباط با مردم برکات بســیار زیادی دارد و مسئول را در جریان 
مســایل از زبان مردم قرار می دهد. گزارش هایی هم برای من می آید ولی شنیدن کی 
بود مانند دیدن. وقتی در بین مردمی می رویم ، مسایل دقیق تر شناخته می شود پس 

تاکید من این است که مسئوالن دولت با مردم در ارتباط باشند.

دولت تمام مبالغ مربوط به ارز ترجیحی را خرج کرده بود
وی درباره سیاســت دولت در زمینه اصاح و عادالنه  کردن نظام یارانه ها ادامه داد: در 
ســوم شهریور۱۴۰۰ که دولت کار خود را آغاز کرد، در بودجه مبلغی برای ارز ترجیحی 
نمانــده بــود و  دولت قبل آن را مصرف کرده بود. مجلس بــه فوریت به الیحه ما برای 
درخواســت ارز ترجیحی پاســخ نداد. ما مقدمات کار را برای اجرای نظام عادالنه سازی 
یارانه ها مهیا ندیدیم و با اجازه رهبری از سال۱۴۰۰ عبور کردیم و بعد ماه رمضان کار 

را شروع کردیم.

از ارز ترجیحی استفاده نادرست می شد
رییس جمهور همچنین با اشاره به اینکه ارز ترجیحی در قانون بودجه ۱۴۰۱مثل گذشته 
وجود نداشــت،  افزود: از ارز ترجیحی استفاده نادرست می شد و بخشی از آن حتما در 
ســفره مردم نمی رفت و دســت دالل ها و رانت خواران بود. این ارز سمت واردات می 
رفت نه تولید. ادامه این وضعیت فاصله طبقاتی را بیشــتر می کرد. حتی کاالهایی که 
ارز ترجیحی گرفته بودند بین۲۰۰ تا۳۰۰ درصد گران شــده بودند. یعنی ارز ترجیحی 
مشکلی را حل نکرده بود.وی افزود: قبل از شروع کار دولت سیزدهم، دولت قبل گزارش 
داده بود که قیمت کاالهای اساســی ۶۵ درصد افزایش خواهد یافت. این قضیه به قبل 
جنگ اوکراین باز می گردد. االن شــرایط تورمی جهان خاص است. جنگ اوکراین هم 

مزید علت شد. از سویی شاهد قاچاق کاالها به کشورهای همسایه بودیم.

کشور را با کسری بودجه0 48هزار میلیارد تومانی تحویل گرفتیم
رییس جمهور درباره گرانی کاالها گفت: االن تورم، مشکل جهانی است. قیمت سوخت 
در ایران تغییر نکرده و برنامه ای هم نداریم، اما در دنیا قیمت ســوخت چند برابر شده 
اســت. ما کشور را با کســری بودجه۰ ۴۸هزار میلیارد تومانی و تورم ۶۰ درصد تحویل 
گرفتیم و با رشــد پایه پولی مواجه بودیم. اگر این وضعیت ادامه می یافت، تورم کشور 

بیشتر می شد پس ما وارد اصاح اقتصادی شدیم که هم الزام قانونی بود و هم الزم بود.

اصالح اقتصادی قبل دولت ما باید انجام می شد
وی تاکید کرد: اصاح اقتصادی قبل دولت ما باید انجام می شد تا هزینه کمتری داشت. 
برای ما روشن بود اصاح اقتصادی هزینه دارد اما هزینه امسال کمتر از سال آینده است. 
اصاح اقتصادی با اقناع جامعه و اجماع مســئوالن اجرا شد. من باید صمیمانه از مردم 
تشــکر کنم که با دولت همراهی کرده و دشمن را ناکام گذاشتند. دشمن می خواست 
مردم را به صحنه بیاورد اما ما همراهی مردم با دولت را دیدیم.رییسی خاطر نشان کرد: 
سعی کردیم اقدامات تورمی نکنیم مثا پایه پولی را باال نبرده و از بانک مرکزی استقراض 
نکنیم. بانک ها باید کنترل شــوند که پایه پولی را افزایش ندهند. ســه ماهه اخر۱۴۰۰ 
سیر تورم نزولی شد. در واقع دولت هزینه های خود را کنترل کرد و در بازار ثبات ایجاد 
کرد.وی افزود: آثار تورم بخاطر اجرای اصاح اقتصادی از بین می رود اما تورم ناشــی از 
افزایش پایه پولی از بین نمی رود. زمان طوالنی نمی برد که آثار تورمی اصاح اقتصادی 

از بین برود. 

اتحادیه های صنفی باید با مردم سخن بگویند 
رییس جمهور با تاکید بر اینکه دلیل گران شــدن کاالها برای مردم روشن شود، خاطر 
نشان کرد: اتحادیه های صنفی باید با مردم سخن بگویند و تبیین کنند کاال چرا گران 
شده است، مثا وقتی طبق قانون وقتی حقوق گمرکی افزایش یافت، قیمت کاالها بیشتر 
می شــود اما الیحه تهیه کرده ایم که برخی افزایش ها ســال بعد انجام شود تا قیمت 

کاالها امسال افزایش نیابد.

 اصالح اقتصادی برای جبران کسری بودجه اجرا نشد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اصاح اقتصادی برای جبران کسری دولت است، گفت: 
محاسبه کنند که آیا کسری بودجه از طریق  محل یارانه ها تامین می شود یا خیر ؟در 
۲۰ روز گذشته ۲۹ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق پرداخت کرده ایم. ماهی ۱۲ تا۱۳ 
هزار میلیارد تومان هزینه دولت قبل را می پردازیم و این جز حقوق و دستمزدهاســت. 
اصاح اقتصادی برای تامین کس ی دولت نیست. آمارها مشخص بوده و قابل محاسبه 
اســت. ما بنای شــفافیت برای مردم را داریم. رییسی درباره چگونگی مدیرت گرانی ها 
گفت: هر گرانی باید با دلیل باشد. مثا مشخص است محصوالت لبنی چقدر باید افزایش 
قیمت داشته باشد و بیش از آن نباید هرگز قیمت ها گران شود. اتحادیه های صنفی ، 
و ســازمان حمایت از مصرف کننده باید نظارت کنند بر قیمت ها.قیمت ها باید مقطوع 
باشــد و نباید هر ساعت قیمت ها افزایش یابد. قابل قبول نیست که کاالیی که به طرح 

اصاح اقتصادی ربط مستقیم و غیرمستقیم ندارد، گران شود.

تا قطعی نشدن وضعیت کاالبرگ الکترونیک یارانه نقدی پرداخت می شود
وی درباره نظام پرداخت یارانه ها بیان کرد: این طرح در راستای اجرایی کردن سیاست 

ریشه کن کردن فقر مطلق است. ما باید بتوانیم فاصله طبقاتی را بهبود ببخشیم و نظام 
جدید یارانه ها گامی برای بهبود این شــرایط اســت. ما همچنین دنبال هدایت منابع 
ارزی به ســمت تولید و جلوگیری از واردات بی رویه هستیم. اصاح اقتصادی یک گام 
ابتدایی است و ما دنبال ســرمایه گذاری برای رشد اقتصادی هستیم.وی تاکید کرد: تا 
زمانــی که وضع کاالبرگ الکترونیک قطعیت پیدا نکنــد، حتما پرداخت نقدی یارانه را 

ادامه می دهیم.

ارز ترجیحی دارو قطع نمی شود
رییســی درباره یارانه نان و دارو گفت: ارز ترجیحی دارو قطع نمی شــود. تا وقتی بیمه 
ها فعال نشــوند و نظام منظم شکل نگیرد، یارانه ها ادامه می یابد. قیمت نان هم تغییر 
نمی کند تا اطمینان حاصل کنیم طرح آزمایشی دولت در برخی استان ها کارایی دارد. 
گزارش های خوبی از طرح آزمایشــی در استان ها داریم. قیمت نان، دارو و بنزین هیچ 
تغییری نمی کند. اگر قرار به تغییر شــد با تمهید مقدمات و توضیحات به مردم انجام 

می شود.

درچهار سال، چهار میلیون مسکن ساخته می شود
رییس جمهور درباره طرح دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن گفت: کشور به سالی ۱ 
میلیون مسکن نیاز داشت، ولی مسکن ساخته نشد. این عقب ماندگی خود را نشان می 
داد. االن ســاخت مسکن هم نیاز کشور است و هم قانون است و هم وعده دولت است. 
درچهار ســال ، چهار میلیون مسکن ساخته می شود.کارهای خوبی در این زمینه انجام 
شــده است و کار در حال انجام است برخی اســتان ها سریعتر پیش رفته اند.از سویی 
ســامانه اماک باید فعال می شد که االن با ســرعت انجام می شود تا خانه های خالی 
شناسایی شود. وی با بیان اینکه دولت در بازار اجاره نمی تواند دخالت نکند که به مستاجر 
ظلم شود، خاطر نشــان کرد: البته به موجر هم نباید ظلم شود. طرحی را به سران سه 
قوه بردیم که میزان اجاره بیشــتر از۲۵ درصد افزایش نیابد. دستگاه قضایی هم ضمانت 

اجرایی طرح است.

تنش آبی قابل کنترل است
رئیس جمهور همچنین خاطر نشان کرد: مدیرت آب برق و گاز را در دولت مورد تاکید 
قرار دادیم، اگر مدیرت مناسبی شود، تنش آبی قابل کنترل است. امسال با کمک مردم 
و اولویت به مصارف خانگی و سپس تولید، طراحی جامعی شد که دولت مصرف خود را 
کمتر کند تا به مصارف خانگی برق بیشتری برسد. البته کمبود جدی تولید برق داریم. 
باید نیروگاه های متعدد را فعال می کردیم االن کار آغاز شده است تا برق صنایع بزرگ 
مســتقل شود. کارهای زیرساختی خوبی انجام داده ایم. از کشاورزان خواسته ایم الگوی 

کشت خود را مناسب کنند که با ما همکاری کردند.

بنای تعطیلی مذاکره را نداریم

رئیس جمهور همچنین درباره ســفر مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به تهران 
نیزاظهار کرد: سیاســت ما رفع تحریم هاســت و این تحریم ها سریعتر باید رفع شود، 
زیرا ظالمانه اســت. طرف مقابل باید به تعهدات خود بازگردد. این مسیر دنبال می شود 
ما مســیر خنثی سازی تحریم ها را دنبال می کنیم.وی اضافه کرد: قرارگاهی به ریاست 
معاون اول این کار را دنبال می کند.  قطعنامه علیه ایران در شــورای حکام و در وسط 
مذاکرات اقدام نادرستی بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی پانزده  بار تایید کرده بود که 
انحرافی در فعالیت هسته ای ایران وجود ندارد. مجموعا در سفر مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به تهران، کار مذاکرات  دنبال می شود ما بنای تعطیلی مذاکره را نداریم اما 

ازمواضع خود عقب نشینی نمی کنیم.

دنبال عادالنه سازی حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان هستیم
رییــس قوه در بخش دیگــری از این گفت وگوی تلوزیونی تاکید کــرد : من تاکید به 
پرداخت عادالنه حقوق دارم.از شــرایط پرداخت ها اطاع دارم و دنبال رفع بی عدالتی 
هستم.دنبال عادالنه سازی حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان هستیم ، ولی توجه 
ما به حقوق همه اســت. این کار باید به نحوی انجام شود که هزینه های دولت افزایش 
نیابد، زیرا آثار تورمی در پی خواهد داشــت. حقوق همه اقشار  مورد توجه دولت است. 
همه باید از حقوق مناسب برخوردار باشند و دولت هم پرهزینه نباشد. رفع مشکل همه 

اقشار مورد توجه دولت است.

دولت از نقد رنجیده نمی شود
رییسی درباره اعتراض برخی افراد به اصاح نظام یارانه ها گفت: دو دسته مردم معترض 
هستند. یک عده تاکنون یارانه دریافت نمی کرده اند که بیش از۵/۲ میلیون نفر هستند 
که درخواســت یارانه داده اند که یارانه تعداد قابل توجهی از آنها پرداخت شده و تعداد 
کمی در حال بررسی است.وی افزود: عده ای نیز می گویند یارانه آنها قطع شده است و 
معترضند. به اعتراض تعداد قابل توجهی از آنها رسیدگی شده و یارانه به آنها اختصاص 
داده شده است. تا نوبت بعدی که یارانه می خواهد پرداخت شود حتما باید وضعیت همه 

روشن شود. مسئوالن باید شبانه روزی کار کنند تا وضعیت آنها روشن شود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

 شرکت همکار سرمایه 
)سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ســاعت 18 روز دوشــنبه مورخ 1401/4/20 در نشانی 
تهران، بلوار مــرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلســتان، 
گلســتان دوم، انتهای کوچه پژوهش، پالک 13  برگزار می گردد 

حضور به هم رسانند.

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

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1400
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به 

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

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

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

به شماره ثبت  162734 و شناسه ملی  10102053551

 هیأت مدیره

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش خبر داد؛
رونمایی از موشک های با برد ۳۰۰ کیلومتر 

در آینده نزدیک
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: در آینده نزدیک از موشک های با برد 
۳۰۰ کیلومتر توسط پدافند هوایی ارتش رونمایی می شود.به گزارش ایسنا، امیر 
ســرتیپ علیرضا الهامی جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش در جمع کارکنان 
نیروهای مسلح ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران، 
اظهار داشــت: تنها راه برون رفت و گذر از تمامــی تحریم ها و تهدیدها قوی 
شــدن در تمامی امور بویژه در حوزه نظامی است.سرتیپ الهامی با بیان اینکه 
فرماندهان، مسئولین و مدیران در بخش های مختلف باید هم دل و هم آوا در 
راســتای اهداف نظام اســامی قدم بردارند، افزود: هم افزایی و هماهنگی بین 
ارکان مختلف نظام قطعا خاری در چشــم دشــمنان و موجب پیشرفت کشور 
است.جانشــین نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه در حوزه ی مســائل 
راهبردی نباید به هیچ کشوری وابسته باشیم، گفت: افزایش توان موشکی ارتش 
و ســپاه از الزامات قدرت بازدارندگی و حفظ منافع ملی است که باید بیش از 
پیش ارتقاء پیدا کند.وی با اشاره به اینکه موشک های با برد ۳۰۰ کیلومتر در 
آینده نزدیک توســط پدافند هوایی ارتش رونمایی می شود، خاطر نشان کرد: 
توسعه قدرت موشکی نماد خود باوری و اتکا به توان و نیروی داخلی است.امیر 
ســرتیپ الهامی با بیان اینکه امروز رصد، شناسایی و رهگیری تمامی پرنده ها، 
پهپادها، جنگنده ها و ... در مرزهای هوایی کشــورمان بویژه در منطقه خلیج 
فارس دغدغه نیست، تصریح کرد: تولید رادار کاما بومی با برد۳۰۰۰ کیلومتر 
و نیز اشــراف انواع پهپادها با ارتفاع بیش از ۴۷هزارپا در ســازمان رزم نیروی 
پدافند هوایی ارتش نوید تســلطی قاطع و رصدی لحظه ای در مرزهای هوایی 
کشورمان را می دهد که در صورت بروز هرگونه خطای دشمن لحظه ای پاسخ 
کوبنده می دهیم.جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش، ادامه داد: پدافند هوایی 
ارتش در زمینه ی علوم پدافندی، هوش مصنوعی، علوم شناختی، کوانتم، دفاع 
سایبری، جنگ الکترونیک و ... همکاری شگرف و ارزنده ای با نخبگان کشوری، 
مجموعه ی وزارت دفاع، نیروهای مســلح، سازمان جهاد خودکفایی و نیز سایر 
موسســات علمی و دانشگاهی دارد که دشمن را در تصمیم گیری هایش دچار 

چالش کرده است.
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افزایش قیمت مسکن در خرداد امسال در مقایسه با خرداد 
سال گذشــته برای خانوارهای ایرانی نزدیک به ۳۲ درصد 
و در یک ماه گذشــته ۲.۳ درصد بــود که البته آمار از افت 
۸ درصدی شــتاب تورم ماهیانه این بخش حکایت دارد.به 
گزارش ایسنا، بازار مسکن در کل کشور، سومین ماه از سال 
جاری را با رشــد ۲.۳ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته 
پشــت سر گذاشت. طبق اعالم مرکز آمار از شاخص قیمت 
کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشــور، تورم ســالیانه 
مســکن )دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱( کل کشور 
به ۲۷.۵  درصد رســید. رشد ماهیانه قیمت مسکن نیز ۲.۳ 
درصد بود. ماه گذشــته این شــاخص ۲.۵ درصد اعالم شد 
که از افت ۸ درصدی شــتاب تورم ماهیانه بخش مســکن 
حکایت دارد.از طرف دیگر تورم نقطه به نقطه که شــاخص 
تغییر قیمت خرداد امسال نســبت به خرداد سال گذشته 
را نشــان می دهد ۳۱.۹ درصد به ثبت رسید. این شاخص 
برای ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیــب ۲۴.۲ درصد و 

۲۸.۱ درصد بود.رشــد ۲۷ درصدی سالیانه قیمت مسکن 
طی خرداد ۱۴۰۱ در شــرایطی رخ داد که در همین زمان 
تورم عمومی سالیانه ۳۹.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۵۲.۵  
درصد شــد. تورم عمومی  ماهیانه نیز ۱۲.۲ درصد به ثبت 
رسید.تورم سالیانه مسکن کل کشــور در خرداد سال های 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بــه ترتیب ۲۲.۶ درصد و ۲۸.۸ درصد بود. 
در خردادماه ســال ۱۴۰۱ این عدد به ۲۷.۵ درصد رسید. 
اگرچه قیمت برخی کاالها در خرداد امســال با رشد مواجه 
شــد اعداد و ارقام از افت ۴.۵ درصدی تورم سالیانه مسکن 
حکایت دارد. با این حال آمار توضیح می دهد که طی ســه 
ســال گذشته قیمت مسکن حدود ۷۹ درصد افزایش یافته 

اســت.از طرف دیگر نرخ رشــد اجاره بها در ماه های خرداد 
ســال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیــب ۲۴.۱ درصد، ۲۷.۸ 
درصد و ۳۱.۷ درصد بوده اســت. در واقــع تورم اجاره بها 
در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد 
داشت. تورم ماهیانه اجاره بها نیز در خرداد ۱۴۰۱ به میزان 
۲.۳ درصد بود. ماه گذشــته این رقم ۲.۵ درصد اعالم شد 
کــه آمار از افــت ۸ درصدی تورم اجــاره در یک ماه اخیر 
حکایت دارد.اگرچه آمار از حرکت بازار مســکن در محدوده 
۱۲ درصد کمتر از نرخ تورم حکایت دارد، اختصاص بخش 
قابل توجهی از هزینه خانوارها به تامین مســکن، آنها را با 
چالش های جدی مواجه کرده اســت. تخمین زده می شود 

که حدود ۶۵ درصد نقدینگی خانواده ها در شــهر تهران به 
مسکن اختصاص می یابد. بر این اساس هر نوع تغییر قیمت 
در این بخش، خانوارها بخصوص اقشار اجاره نشین را دچار 
چالش های اساسی می کند.ارایه آمار از میانگین رشد قیمت 
مسکن در کل کشور اوضاع به نسبت بهتری را در مقایسه با 
کالنشهرها به تصویر می کشد؛ چرا که تورم مسکن در تمامی 
نقاط کشور یکسان نیست. به طور مثال رشد قیمت خانه در 
شهرهای کوچک و روســتاها معموال کمتر از کالنشهرها و 
بخصوص تهران است.بین سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ قیمت 
مســکن در تهران با رشــد بیش از ۶۰۰ درصد مواجه شده 
و در حــال حاضر به ۳۶ میلیــون و ۳۵۰ هزار تومان در هر 
متر مربع رسیده اســت. هرچند تحت تاثیر کاهش شدید 
توان متقاضیان، نرخ رشــد قیمت مسکن در یک سال اخیر 
تا حدودی کند شــده و به ۲۶ درصد رسیده است؛ در حالی 
که سال ۱۳۹۹ در مقاطعی بازار مسکن شهر تهران تورم ۹۹ 

مدرسه پزشکان3 به همت جمعی از پزشکان درصدی سالیانه را نیز به ثبت رساند.
ایران اسالمی در روستای کشتی گیر چاک 

دیلمان افتتاح شد
محمدپور- گیالن؛ مدرسه پزشکان۳ روستای کشتی 
گیر چاک دیلمان که توســط شرکت سیناژن و ارکید 
فارمد احداث شده بود طی مراسمی با شکوه با حضور 
علی دقیق مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اســتان گیالن، میرمســعودی رئیس مجمع خیرین 

مدرســه ساز گیالن، ایلداری رئیس شورای بانوان خیر مدرسه ساز گیالن، سید 
احمد قدســی خورسند معاون توسعه مشــارکتهای مردمی اداره کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس گیالن، افتتاح و تحویل آموزش و پرورش منطقه دیلمان 
شــد.علی دقیق مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن در این 
مراســم ضمن تقدیر و تشــکر از اقدام ارزنده جمعی از پزشکان در احداث این 
مدرسه افزود: احداث و افتتاح مدرسه پزشکان ۳ اقدامی ماندگار برای مردم این 
منطقه و اســتان خواهد بود.وی با بیان اینکه آموزش و پرورش ســهم عظیمی 
در توسعه هر کشــور دارد، تصریح نمود: خیرین مدرسه ساز با توسعه فضاهای 
آموزشــی به پیشرفت کشــور کمک می کنند.مدیرکل نوسازی مدارس اذعان 
داشــت: هر قدر در توســعه فضاهای آموزش و پــرورش و تقویت نهاد تعلیم و 

تربیت سرمایه گذاری کنیم به همان اندازه می توان به آینده کشور امیدوار بود.

  رییس کمیته پیشرفت و تحول و دبیر 
قرارگاه جهادی خدمت شهرهای جدید از شهر 

جدید بهارستان بازدید کرد
. جلســه قــرارگاه جهادی خدمــت و کمیته تحول و 
پیشــرفت بهارســتان با حضور نمایندگان گروه های 
جهادی و ســازمان هــای مردم نهاددر شــهر جدید 
بهارســتان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
عمران بهارســتان جلســه قرارگاه جهادی خدمت و 

کمیته تحول و پیشــرفت شهر بهارســتان با حضور حجت االسالم والمسلمین 
موسوی رئیس قرارگاه خدمت و کمیته تحول و پیشرفت شهرهای جدید کشور 
و نماینده ی دکتر جعفری معاون وزیر راه و شهرســازی، کارشناسان و مدیران 
شرکت عمران بهارستان، اســاتید، نخبگان، مقام آوران، تشکل های جهادی و 
گروه های مردم نهاد شــهر بهارستان در شرکت عمران بهارستان برگزار شد.در 
این جلسه مسائل مربوط به فعالیت های گروه های جهادی و سازمان های مردم 

نهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت

گزیده خبر

صاحبخانه ها چقدر باید مالیات اجاره بدهند؟
صاحبان درآمد امالک اجاری باید تا پایان تیرماه اظهارنامه درآمد امالک اجاری 
عملکرد ســال ۱۴۰۰ را ارائه کنند که ۷۵ درصد درآمد اجاره امالک مشمول 
مالیات بوده و ۲۵ درصد آن معاف از مالیات اســت.به گزارش ایسنا، مالیات بر 
درآمد امالک از انواع مالیات مستقیم است که انواع درآمدهای حاصل از ملک را 
شامل می شود و مالیات بر اجاره امالک یکی از سه نوع مالیات بر درآمد امالک 
است که به درآمد حاصل شــده اشخاص حقیقی و حقوقی بابت اجاره امالک 
و مستغالت در ایران تعلق می گیرد.درآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره 
گذاشته می شوند، عبارت است از کل مال االجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس 
از کســر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد 
اجاره؛ بنابراین ۷۵ درصد درآمد اجاره امالک مشمول مالیات بوده و ۲۵درصد 
آن معاف از مالیات است.همچنین، ملکی که کسب درآمد از اجاره آن مشمول 
مالیات اجاره می شــود، می تواند ملک مسکونی، اداری و یا تجاری باشد. البته، 
کاربری ملک در شــمول آن نسبت به قوانین مربوط به مالیات بر درآمد اجاره 
ملک، بی تاثیر است و این مالیات فقط به مبلغ اجاره تعلق می گیرد.الزم به ذکر 
اســت که مالیات بر درآمد اجاره مربوط به صاحبان امالک است و ارتباطی به 
مستاجر ندارد.در این بین، براساس اعالم سازمان امور مالیاتی، کلیه اشخاصی 
کــه ملک یا امالک خود را به اجــاره واگذار کرده اند و درآمــدی از آن دارند، 
my.tax. مشــمول مالیات بوده و موظف اند تا پایان تیرماه سال جاری به سامانه

gov.ir مراجعه و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد اجاره امالک عملکرد 
سال ۱۴۰۰ خود اقدام کنند.هر مؤدی مشمول، در اظهارنامه الکترونیکی مالیات 
بردرآمــد اجاره امالک باید به ازای تمام امالک مورد اجاره در کل کشــور یک 
اظهارنامه ارائه کند.در نوع مالیات بر اجاره امالک، دو نوع محاسبه مالیات دست 
اول و دســت دوم وجود دارد و تفاوت این دو محاســبه در آن است که ماخذ 
مالیات بر اجاره دســت اول ۷۵ درصد اجاره بهای سالیانه بوده، در حالیکه این 
ماخذ برای اجاره دست دوم توسط مستاجر، تفاوت اجاره بهای پرداختی توسط 

او به مالک و اجاره بهای دریافتی توسط او از مستاجر دوم است.
نرخ مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۰ نیز به شرح زیر است:

درصد مالیات  درآمد سالیانه مشمول مالیات
تا ۵۰ میلیون تومان  ۱۵

۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان  ۲۰
بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان  ۲۵

مطابــق تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مســتقیم، به ازای هر ۱۰ درصد 
افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد 
ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد 
درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود که شرط برخورداری از این تخفیف، 
تســویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت 

اعالم شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

موارد معافیت از مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1400
طبق این گزارش، برخی از امالک از مالیات بر درآمد اجاره معاف هســتند که 

موارد آن ها به شرح زیر ذکر شده است:
۱.امالکی که مورد سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد یا افراد تحت 

تکفل مالک است.
۲.امــالک مورد اجاره، درتهــران تا ۱۵۰ متر مربع و در ســایر نقاط تا ۲۰۰ 

مترمربع.
۳.مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت 
الگوی مصرف مســکن بنا به اعالم وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا 
می شــوند در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد امالک اجاری 

معاف است.
۴.اگر شــخص مالک هیچ درآمدی به غیــر از اجاره ملک خود ندارد تا میزان 
معافیت مالیاتی که هر ســاله اعالم می شود از پرداخت مالیات معاف است که 

سقف و کف معافیت مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی اعالم می شود.

وزیر اقتصاد خبر داد:

پرداخت ۳۰۰۰ میلیارد وام به بازنشستگان کشوری
وزیــر امور اقتصادی و دارایــی از توافق این وزارتخانه با بانک 
صادرات برای پرداخت ســه هزار میلیــارد تومان مجموع وام 
قرض الحســنه و وام مرابحه به بازنشستگان صندوق کشوری 
خبر داد.به گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی که در حاشیه 
جلسه هم اندیشی مدیران ستاد و صف بانک صادرات در جمع 
خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: یکی از سیاست های 
جدی دولت در حوزه بانکی این است که بتوان دسترسی مردم 
عادی به تسهیالت خرد را از طریق اعتبارسنجی و بدون نیاز 
به معرفی ضامن و گذاشتن وثیقه، در شبکه بانکی افزایش داد.
وی ادامه داد: اقدامات خوبی از طرف شــبکه بانکی کشور در 
این ارتباط شروع شده که البته به هیچ وجه مطلوب و ایده آل 
نیســت و همچنان اقدامات نظارتی در زمینه پیشبرد بهتر و 
دسترسی سریع تر و ایجاد رضایتمندی گسترده تر مردم ادامه 
دارد.وزیر اقتصاد در پاســخ به سؤالی در خصوص تخلف های 
مدیران برخی شــعب از دســتورات صادره مبنی بر تسهیل 
دسترســی مردم به وام های خرد بــدون طلب ضامن، گفت: 
خود دوستان شبکه بانکی، یعنی اعضای هیات مدیره بانک ها 
ابالغیه ای را در این ارتباط صادر کردند و برخوردهایی صورت 
گرفته اســت و همچنان هم اگر تخلفی در این زمینه وجود 

داشته باشــد، از طرف خود مدیران عامل بانک ها این جدیت 
وجــود دارد که بدون اغماض و چشم پوشــی به فعالیت های 
نظارتی خود ادامه دهند.به گفته خاندوزی، در جلســه امروز 
با اعضای هیات مدیره، هیات عامل و مدیران اســتانی بانک 
صادرات، نکاتی در رابطه با برنامه ۱۴۰۱ این بانک در راستای 
اولویت های دولت مطرح و در مورد جهت گیری هایی که الزم 
است در اصالح تدابیر اقتصادی، شاخص های عملکردی بانک 
و برنامه هــای مدیریتی پیگیری شــود، گفت وگوی خوب و 
سازنده ای صورت گرفت.وی افزود: هیات مدیره بانک صادرات 
موافقت کردند با توجه به نیاز بازنشســتگان کشور و به ویژه 
بازنشستگان صندوق کشــوری که خدمت گیرندگان بزرگ 
بانک صادرات هم محسوب می شوند، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان 
برای پرداخت وام قرض الحسنه به آنها بدون دریافت هیچ گونه 
ضامنی اختصاص دهد.وزیر اقتصاد اضافه کرد: همچنین مبلغ 
۲ هزار ۳۰۰ میلیارد تومن وام »مرابحه« شش درصد نیز برای 
بازنشستگان صندوق کشوری از طرف این بانک تخصیص پیدا 
خواهد کرد که آن هم بدون دریافت هیچ ضامنی خواهد بود 
و جزئیات و ترتیبات آن را خود مدیران بانک اطالع رســانی 

خواهند کرد.

بــرای  کســانی کــه 
ثبت نام  یارانه،  دریافت 
را  اعتــراض خــود  یا 
ثبت و یا هنوز اقدامی 
انجــام نداده انــد، باید 
توجه داشــته باشند که تاکنون سازمان هدفمندی یارانه ها 
پیامکی در این رابطه ارسال نکرده است، از این رو برای هر 
درخواستی باید به سامانه اعالمی مراجعه کرده و توجهی به 
پیامک های با شماره های ناشناس نداشته باشند.به گزارش 
ایسنا، ارســال پیامک با شماره های ناآشنا و البته مربوط به 

اشــخاص، در مدت گذشته از شروع ثبت نام و اعتراض برای 
یارانه، ادامه دارد و همان طور که پلیس اعالم کرده، اقدام به 
کالهبرداری است. به هر حال پیش از این جریان هم شاهد 
بودیم که برخی با سوءاستفاده از حساسیت موضوع یارانه ها 
و بی اطالعی مخاطبان، دســت به ارسال پیامک برای مردم 
زده و آنها را به ســمت ورود به لینک ســایتی، سوق داده و 
سوءاستفاده مالی می کردند.از اواخر اردیبهشت که ثبت نام از 
جاماندگان یارانه شروع شده تا کنون، به دفعات مخاطبان به 
ایســنا گزارش داده اند که برای آنها با شماره های اشخاص، 
پیامکی حاوی لینک برای ثبت نام ارسال شده است که نمونه 

آن به این شرح است: این در حالی است که حتی صاحبان 
این شماره ها از ارسال چنین پیامک هایی از سمت آنها مطلع 
نیستند، از ســویی دیگر، اصال سازمان هدفمندی یارانه ها 
تاکنون پیامکی برای مخاطبان، جهت ورود به ثبت نام ارسال 
نکرده و آنچه اتفاق افتاده در قالب اطالع رسانی عمومی بوده 
است.موضوع دیگر این اســت که چنین آدرس هایی برای 
ثبت نام و یا ثبت اعتراض از سوی سازمان های مربوطه اعالم 
نشــده است؛ کســانی که تا فروردین امسال یارانه دریافت 
کرده و در اردیبهشــت در جریان واریز یارانه جدید ۳۰۰ تا 
۴۰۰ هزار تومانی، از لیست یارانه بگیران حذف شده بودند 
این امکان را دارند که به سامانه اعالمی وزارت رفاه به آدرس 
hemayat.mcls.gov.ir مراجعــه و اعتراض خود را ثبت کنند.

در همین جریان برای کسانی که اعتراض ثبت کرده اند یک 

مرحله یارانه واریز شده ولی تا زمان انجام بررسی ها و تائید 
مشمولیت دریافت، قابل برداشت نیست.همچنین از اواخر 
اردیبهشت ماه، امکان ثبت نام برای جاماندگان از یارانه در 
ســال های قبل، از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها فراهم 
شد و می توانند با مراجعه به سامانه my.gov.ir  اقدام کنند. 
بعد از پایش اولیه توسط سازمان هدفمندی، لیست مربوطه 
برای بررسی نهایی و دهک بندی در اختیار وزارت رفاه قرار 
خواهد گرفت.آخرین پیگیری ها نشــان می دهد که هنوز 
بررسی درخواست ها شروع نشــده و از این جهت پیامکی 
هم برای متقاضیان درباره تعیین تکلیف یارانه آنها ارســال 
نشده اســت، هرگونه اقدامی در این رابطه حتما در پایگاه 
اطالع رسانی ســازمان های مربوطه و البته در رسانه ها درج 

خواهد شد.

به هوای یارانه حسابتان خالی نشود!

فـراخوان منـاقصه عمـومی
شرکت آب  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شــد 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.  

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

شماره فراخوان سامانه ستاد و شماره مناقصهمبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت

401/4-2-58  2001001434000097  9,172,124,263458,606,000عملیات آبرساني به مجتمع 19 روستاي فالورجان4 ماه

401/4-2-59  9,820,813,233491,041,0002001001434000098اصالح شبکه آب روستاي تینجان شهرستان کوهپایه4 ماه

401/3-2-90    2001001434000099 9,269,079,733408,000,000اصالح شبکه توزیع آب و انشعابات روستاهاي شهرستان خوانسار4 ماه

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( 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: تاریخ 

1401/04/01  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/04/08چهار شنبه13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/04/20دو شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/04/21سه شنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
 3-1- آدرس: اصفهــان، خیابــان شــیخ کلینــی، خیابان جابر ابــن حیــان، دبیرخانه معامــالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان،

تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:021-41934
4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

در خرداد ثبت شد

جزئیات تغییر قیمت در بازار مسکن
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گزیده خبر

پیام تبریک سرپرست اداره کل بنادر و 
دریانوردی سیستان و بلوچستان به مناسبت 

روز دریانورد
  سرپرســت اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در پیامی چهارم 
تیرماه روز جهانی دریانورد را تبریک گفت.به گزارش پایگاه اطالع رســانی اداره 
کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، در پیام ناصر روانبخش به مناسبت 
این روز آمده اســت؛روز دریانورد، فرصت مغتنمی است تا از دریانوردان عزیزی 
کــه با همت و غیرت؛  در عرصه های مختلف خدمت به هموطنان مشــغولند 
قدردانی نمائیم.بدون تردید نقش موثر و ارزشمند دریانوردان در چرخه اقتصادی 
از یک سو و از سوی دیگر در اقتدار و صالبت دریایی کشور نشان از غیور مردی 
و همت دریادالن میهن عزیز اسالمی، بر پهنه اقیانوس ها و خدمات و پشتیبانی 
کارگزاران دریایی و بندری دارد.اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
دریایــی و تمام دریانوردان عزیزی که در جمع ما نیســتند، روز دریانورد را به 
دریانوردان خســتگی  ناپذیر ایران اسالمی و همکاران بنادر و دریانوردی کشور 
تبریک عرض نموده و برای این عزیزان و خانواده های محترم شان در پرتو الطاف 
حق تعالی آرزوی سالمتی و توفیق و برای جامعه دریایی کشور اقتدار و سربلندی 

روزافزون مسئلت می نمایم.

در راستای تجلیل از کارکنان خانواده شاهد و ایثارگر:
جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر 

شرکت آب منطقه ای کردستان، برگزار گردید
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان، مدیر عامل، معاون برنامه ریزی 
و بهبود مدیریت و جمعی از مدیران شرکت آب منطقه ای استان در محل دفتر 
مدیریت این شرکت، تشکیل جلسه دادند.به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای کردســتان، در ابتدای این جلسه مهندس آرش آریانژاد اظهار داشت: 
عالوه بر رســالت این شــرکت در حوزه تخصصی مدیریت منابع و مصارف آب 
استان، در خصوص فرهنگ ســازی و اطالع رسانی و انجام اقداماتی با محوریت 
صیانت از حقوق کارکنان، خانواده همکاران و شهروندان هر سال اقدامات خوبی 
صورت می گیرد به نحوی که در ســنوات گذشته این شرکت رتبه های شایسته 

تقدیر و برتر را در این زمینه دریافت نموده است.

درآمد ۱۰میلیونی از فروش برق خورشیدی
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان ازدرآمد 
۱۰میلیونی از فروش برق خورشــیدی خبر داد.مدیر 
دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان در خصوص 
اهمیت احداث نیروگاه های برق خورشیدی و ضرورت 
استفاده ازاین انرژی پاک در شرایط مختلف گفت : هر 
شــخص حقیقی یا حقوقی می تواند در هر محلی که دارای انشــعاب برق دائم 
غیردولتی است، سامانه برق خورشیدی نصب کند. یعنی مشترکین برق خانگی، 
کشاورزی، تجاری، عمومی و صنعتی می توانند تا دو برابر ظرفیت انشعاب خود و 
تا سقف 2۰۰ کیلووات، سامانه برق خورشیدی نصب کنند.مالک ملک و انشعاب 
برق، مالک ســامانه برق خورشیدی و طرف قرارداد خرید تضمینی خواهد بود.  
صالحی در خصــوص اینکه مردم می توانند با فروش برق از این طریق حتی تا 
ده میلیون تومان هم درآمد داشته باشند اظهار داشت : میزان درآمد وابسته به 
ظرفیت منصوبه ســامانه برق خورشیدی است. در حال حاضر برخی مشترکین 
مالک ســامانه های برق خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی، بالغ بر 5۰۰ ملیون ریال در 
ماه درآمد دارند و سامانه های برق خورشیدی ۱۰ کیلوواتی خانگی )ویژه انشعاب 
25آمپر تکفاز( برای مثال در سال پنجم بهره برداری، ماهانه درآمدی بالغ بر 7۰ 

میلیون ریال کسب می کنند.

سرپرست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:
صرفه جویی مهم ترین مصداق آینده نگری 

در جامعه است
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: سرپرست شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی گفت: صرفه جویی مهم ترین 
مصداق آینده نگری در جامعه است.کمالی افزود: اطالع 
رســانی مصرف بهینه، بهانه ای بــرای تکرار اهمیت 
استفاده مؤثر و مطلوب از انرژی و آینده نگری در حفظ 
سرمایه های ملّی کشور به منظور نیل به رشد و شکوفایی همه جانبه اقتصادی 
و اجتماعی در جامعه اســت.وی با اشــاره به اینکه منابع گاز طبیعی همیشگی 
نیست، اظهار داشت: متأسفانه ایران از پرمصرف ترین کشورهای جهان در بخش 
انرژی می باشد و این موضوع باید از طریق تنویر افکار عمومی، آموزش کودکان 
و خانواده ها و سیاست های قانونی و بازدارنده  نهادینه سازی شود.وی با اشاره 
به یکی از طرح های موفق شرکت ملّی گاز ایران در کاهش مصرف گاز تصریح 
کرد: طرح بهینه سازی مصرف موتورخانه ها فرصتی مناسب و قابل استفاده برای 
مشــترکین گاز دارای موتورخانه مرکزی است تا با استفاده از تسهیالت رایگان 
اعطایی از سوی شرکت ملی گاز ایران، اقدام موثری در مدیریت مصرف و کاهش 

هزینه های سربار خانوار بعمل آورند. 

معاون شرکت توزیع نیروی برق استان قم عنوان کرد:
 مدیریت مصرف ایجاد یک نیروگاه

 مجازی است
معاون شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت: ایجاد 
نیروگاه مجازی برق از طریق مدیریت مصرف و پرهیز 
از مصارف غیرضــروری انتظاری اســت که مجموعه 
وزارت نیرو از مشــترکین برق دارد تا شــاهد پایداری 
در شبکه باشیم.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان، مهندس حمید رمضان دهنوی در دیدار با آیت اهلل اعرافی 
امام جمعه قم گفت: در حال حاضر 6۰3 هزار مشــترک برق در استان قم داریم 
که تعداد مشترک ساالنه 4 هزار میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی استفاده 
می کنند. وی با بیان اینکه 8۰ درصد مشــترکین را خانگی تشکیل می دهند، 
اظهار داشــت: از کل مصارف برق در اســتان قم 38 درصد در بخش خانگی، 9 
درصــد در بخش عمومی، ۱2 درصد در بخش کشــاورزی، 28 درصد در بخش 
صنعتی و ۱۰ درصد در بخش تجاری مصرف می شود. معاون برنامه ریزی شرکت 
توزیع برق اســتان با اشاره به شرایط اقلیمی اســتان قم خاطرنشان کرد: سال 
گذشته پیک مصرف استان قم در هفته سوم تیرماه 837 مگاوات بود که در سال 
جاری یک ماه زودتر ما از این عدد عبور کردیم. وی از افزایش 6.7 درصد میزان 

مصرف برق در سه ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

گزارش آژانس بین المللی انرژی نشان داد

نه از انرژی ارزان خبری است نه اهداف اقلیمی
پیش بینی می شــود ســرمایه گذاری جهانی در انرژی امسال با 
هزینه کم ســابقه روی انرژی پاک، هشت درصد رشد کرده و به 
2.4 تریلیون دالر بالغ شــود.به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی 
انــرژی )IEA( در گزارش جدید »ســرمایه گذاری  انرژی جهان 
2۰22« اعالم کرد: سرمایه گذاری انرژی جهانی با هزینه باال روی 
انرژی پاک، امسال هشــت درصد رشد می کند. این خبر خوبی 
برای تامین انرژی جهانی و اهداف اقلیمی اســت اما در واقعیت، 
رشد این ترند، نتیجه افزایش ســریع تورم، عمیق شدن شکاف 
میان ترندهای سرمایه گذاری اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور 
و افزایش ســرمایه گذاری در زغال سنگ در راستای اولویت پیدا 
کردن امنیت انرژی در بزرگترین اقتصادهای آســیا در بحبوحه 
افزایــش قیمتهای انرژی و مختل شــدن بازارهای انرژی بدنبال 
حمله نظامی روسیه به اوکراین است.آژانس بین المللی انرژی  در 
این گزارش اذعان کرد: ترندهای ســرمایه گذاری انرژی امروزی 
نشــان می دهد جهان از اهداف اقلیمــی و یک انرژی قابل اتکا و 

قیمت مناسب، عقب مانده است.

تورمی نیمی از افزایش سرمایه گذاری  را می بلعد
پیــش بینی می شــود ســرمایه گذاری انرژی جهانی در ســال 
2۰22 هشــت درصد رشــد کرده و به 2.4 تریلیون دالر برسد و 
سرمایه گذاری ها در تجدیدپذیرها و شــبکه، با سریع ترین روند 
رشــد کند.با این حال نیمی از این 2۰۰ میلیــارد دالر افزایش 
ســرمایه گذاری در سال 2۰22، احتماال به جای افزودن ظرفیت 
انرژی بیشتر یا صرفه جویی، با هزینه های باالتر بلعیده می شود. 
هزینه ها در بحبوحه فشــار زنجیره تامیــن، کمبود نیروی کار و 
بازارهای خدمات انرژی و رشــد قیمتهای فوالد و سیمان، باالتر 
می روند.تورم باعث شــد هزینه تجدیدپذیرها برای نخستین بار 

در یک دهه افزایش پیدا کند و به عنوان فناوریهای ســرمایه بر، 
تجدیدپذیرها با تاثیر جدی تر فشارهای اثرگذار روی هزینه مواد 
خام و فاینانس اشکال دیگر تولید نیرو، روبرو هستند.طبق اعالم 
این سازمان، تولیدکنندگان تجهیزات تجدیدپذیر بخشی از این 
فشــارهای هزینه را به محصوالتشــان منتقل می کنند و هزینه 
پنلهای فوتوولتائیک خورشــیدی و توربین های بادی ۱۰ تا 2۰ 
درصد افزایش پیدا می کند و به مذاکره مجدد قراردادهای فعلی با 
توجه به فناوری و منطقه مورد نظر، مبادرت می کنند.فشار هزینه 
می تواند یکسان سازی هزینه برق از تجدیدپذیرهای مختلف را به 
میزان 2۰ تا 3۰ درصد در سال میالدی جاری در مقایسه با سال 
2۰22 افزایش دهد.با این حال آژانس بین المللی انرژی می گوید 
سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها به دلیل نقش انرژی پاک در گذار 
انرژی، جذاب می ماند به خصوص اگر با سیاست ها و مشوق های 

دولتی حمایت شود.

سرمایه گذاری تجدیدپذیر، داستان دو جهان است
طبق برآورد آژانس بین المللی انرژی، در حالی که سرمایه گذاری 
تجدیدپذیرهــا و نصب ظرفیــت، به طور مــدام در اقتصادهای 
توســعه یافته و چین رشــد می کند، اقتصادهای در حال توسعه 
و نوظهور در همان سطح مشابه ســرمایه گذاری انرژی پاک که 
در سال 2۰۱5 داشتند، مانده اند.جدا از بعضی از بخشهای مثبت 
مانند رشد انرژی بادی و خورشــیدی در برزیل و تجدیدپذیرها 
در مقیــاس نیــروگاه در هند، اقتصادهای در حال توســعه بجز 
چین، برای مشــاهده اوج گیری سرمایه گذاری تجدیدپذیر تقال 
می کنند.این تنوع منطقه ای عمده در سرمایه گذاری انرژی پاک، 
ریسک ایجاد شــکاف جدید در اهداف تامین انرژی و اقلیمی را 

بارز می کند. در مجموع، ضعف نسبی سرمایه گذاری انرژی پاک 
در اکثر نقاط جهان در حال توســعه یکــی از نگران کننده ترین 
ترندهای شناســایی شده در تحلیل های آژانس بین المللی انرژی 
بوده اســت.هزینه ســرمایه در بازارهای در حال توسعه ممکن 
اســت حداکثر هفت برابر اقتصادهای توسعه یافته باشد. بعالوه، 
در اقتصادهای در حال توسعه بجز چین، منابع مالی دولتی که از 
تجدیدپذیر حمایت کنند، وجود ندارد و چارچوب سیاستی اغلب 
ضعیف است، اقتصادها در معرض تهدید رشد تورم و افزایش فقر 

قرار می گیرند و هزینه های استقراض رشد می کند.

ســرمایه گذاری در تجدیدپذیرها در دوراهی بین اهداف 
اقلیمی و امنیت انرژی

سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها رشد می کند اما به حد الزم برای 
محدود کــردن افزایش گرمایش جهانی به ۱.5 درجه نرســیده 
اســت.همزمان، سرمایه گذاری در سوختهای فسیلی شامل زغال 
سنگ، امســال رشد خواهد کرد و مسیر جهانی برای رسیدن به 
اهــداف اقلیمی را تضعیف می کند و در عیــن حال برای تامین 
تقاضای جهانی رو به رشد برای انرژی کفایت نخواهد کرد.آژانس 
بین المللی انرژی اعالم کرده کــه هزینه کنونی روی نفت و گاز 
بین دو دیدگاه از آینده گیر افتاده اســت: هزینه روی نفت و گاز 
برای محدود کردن افزایش گرمایش جهانی بســیار باالست و از 
ســوی دیگر برای تامین تقاضای رو به رشــد، کافی نخواهد بود.

سرمایه گذاری در تولید جدید زغال سنگ در بحبوحه نگرانی ها 
پیرامــون امنیت انرژی، افزایش پیدا می کنــد.در گزارش آژانس 
بین المللی انرژی آمده است: قیمتهای باال و حمله نظامی روسیه 
بــه اوکراین، به معنای آن اســت که ســرمایه گذاری  در عرضه 

سوخت در حال حاضر از دریچه امنیت انرژی دیده می شود.

وزیــر نفــت در تازه ترین مطلب خود در توئیتر از غلبه بــر تحریم صادرات میعانات 
گازی کشور با استفاده از توان داخلی و استفاده از ظرفیت مغفول مانده پاالیشگاه های 

کوچک کشــور خبر داد.به گزارش ایسنا، جواد اوجی یکشنبه )پنجم تیرماه( با انتشار مطلبی در صفحه کاربری خود در 
توئیتر نوشت:»برای جلوگیری از خام فروشی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و نیز مدیریت میعانات گازی مازاد و پایداری تولید 
گاز کشور با تکیه بر توان داخلی و استفاده از ظرفیت مغفول مانده پاالیشگاه های کوچک کشور، توانستیم بر تحریم صادرات 
میعانات گازی غلبه کنیم.«وزیر نفت همچنین با انتشار مطلب دیگر در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت:»صنایع نظامی 
یکی از پیشران های فناوری در جهان هستند و بسیاری از فناوری ها برای نخستین بار در این صنایع توسعه پیدا کرده اند. 
با امضای تفاهم نامه با وزارت دفاع این ظرفیت را برای تولید تجهیزات پیچیده و تحریمی مورد نیاز صنعت نفت به خصوص 

در بخش high -  tech فعال کردیم.«

وزیر نیرو گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام شده بر اساس آمار وزارت صمت، از 63۰ هزار 
مشترک صنعتی، 58۰ هزار مشترک بدون برنامه مدیریت مصرفی ازانرژی کامل در اوج 
بار سال ۱4۰۱ استفاده می کنند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان در نشست تخصصی مدیران 
عامل شــرکت های برق منطقه ای و توزیع سراسر کشور افزود: امید است بتوانیم بدون مشکل برق موردنیاز این بخش را تأمین 
کنیم.وی ادامه داد: برق حدود 49 هزار مشــترک صنعتی هر روز هفته از ســاعت ۱۱ صبح لغایت 2۰ قطع می شد، اما در سال 
جاری این محدودیت به ۱2 ساعت در طول هفته و فقط طی یک روز از ساعت ۱۱ لغایت 23 اعمال می شود.وزیر نیرو با تاکید بر 
مراقبت از شبکه برق در تابستان گرم امسال، گفت: 9 ماه برنامه ریزی و تالش صنعت برق موجب شد که خردادماه را با کمترین 
مشکالت سپری کنیم.محرابیان به کارگیری همه ظرفیت ها برای موفقیت در این برنامه ریزی را مهم دانست و افزود: امروز شاهد 

همکاری و حمایت ارزشمند دستگاه ها هستیم که نتایج مثبتی را در کنترل مصرف برق کشور به همراه دارد.

وزیر نفت خبر داد

ایران بر تحریم صادرات میعانات 
گازی غلبه کرد

وزیر نیرو:

محدودیت برق برای ۹۲ درصد 
مشترکان صنعتی اعمال نمی شود

وزارت نیرو
 رشکت ربق منطقه ای رغب )سهامی خاص (

 روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب

نوبت اول

۷۵۹م الف

دیدار مدیرعامل توزیع برق استان با نماینده 
محترم ولی فقیه در استان زنجان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان، با حضور در دفتر آیت ا... خاتمی، 
نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه زنجان در آستانه فرارسیدن هفته مدیریت مصرف 
با ایشــان دیدار کرد. به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، 
در این دیدار صمیمانه پیام جوادی، مدیرعامل این شــرکت با اشاره به فرارسیدن هفته 
مدیریت مصرف و لزوم توجه بیش از پیش به اصالح الگوی مصرف انرژی در کشور گفت: 
ائمه جمعه اســتان به عنوان منادیان در جامعه با ضریب نفوذ باالی کالمی می توانند با 
توصیه های حکیمانه به مدیریت مصرف توسط شهروندان ما را در ارائه خدمات شایسته به 
این عزیزان یاری کنند.جوادی با تاکید بر افزایش مصرف انرژی و کاهش نزوالت آسمانی 

که موجب ناترازی در تولید و توزیع برق در کشور شده است .

۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر از طرح های توسعه ای آبفا 
در فین بهره مند می شوند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان از اجرای چند پروژه 
شاخص با هدف بهره مندی بیشتر شهر فین و روستاهای تابعه 
از آب شرب پایدار خبر داد. به گزارش روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب هرمزگان عبدالحمید حمزه پور 
در همایش شــوراها و دهیاران منطقه فین که با حضور منصور 
آرامی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد، با اشاره به اقدامات 
انجام شده در این بخش، تامین آب روستای رضوان از طریق خط انتقال آب شیرین کن 
خلیج فارس به عنوان یک اقدام اساســی برای تامین آب پایدار مشترکین این منطقه با 
حمایت مقام عالی استان یاد کرد و افزود: رضوان از ابتدای امسال از کمبود آب رنج می 
برد و آبفا با هدف تامین نیاز آبی این منطقه و همچنین گذر از تابستان بدون تنش، این 
پروژه را وارد مدار بهره برداری کرد که خوشبختانه در حال حاضر شاهد رضایت مردم از 

این اقدام اساسی هستیم.

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 
پیگیری جدی و رفع مشکالت مخابرات شهرستان 

های بندرترکمن و گمیشان در کوتاهترین زمان
در جلســه رسیدگی به مشــکالت ادارات مخابرات شهرستانهای گمیشان وبندرترکمن 
برپیگیری جدی ورفع مشــکالت در کوتاهترین زمان ممکن تأکید شد .دکتر غالمعلی 
شهمرادی که در جلسه رســیدگی به مشکالت ادارات مخابرات شهرستانهای گمیشان 
وبندرترکمن سخن می گفت :با تأکید براینکه هدف از جلسات هفتگی بررسی مشکالت 
ادارات مخابرات شهرســتانها ، رســیدگی  و رفع مشــکالت در کوتاهترین زمان است 
،خواستار پیگیری جدی مسائل مطرح شده ، شد.وی با تشریح وضعیت ارتباطی در این 
دو شهرستان ، بر  توسعه مخابرات در شهرستانهای گمیشان و بندرترکمن  براساس نیاز 
مشتریان تأکید کرد وگفت :تالش در جهت افزایش دایری تلفن ثابت ، واگذاری بیش از 
پیش اینترنت پرســرعت وارتقاء سطح خدمات وسرویس ها، همچنین کاهش الوصولی 

ها موجب خواهد شد روند اجرای برنامه های توسعه ای پیشرفت خوبی داشته باشد .
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مدیرکل استاندارد استان تهران خبر داد
آغاز طرح سنجش وزن مواد غذایی برای جلوگیری از کم فروشی

مدیرکل اســتاندارد تهران از اجرای طرح ســنجش وزن بسته بندی  فرآورده های صنعت غذایی و 
شوینده، در استان تهران بصورت آزمایشی، خبر داد.به گزارش ایسنا، به نقل از اداره  کل استاندارد 
اســتان تهران، نوری در این خصوص تشــریح کرد: در پی افزایش میزان کم فروشی در برخی از 
فرآورده ها، بویژه پس از اجرای طرح اصالح یارانه ها، سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان 
تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اقدام به بازرسی 
مشــترک از واحدهای تولیدی صنایع غذایی و شوینده و همچنین توزین محصوالت بسته بندی 
شده کرد.وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف رعایت حقوق مصرف کنندگان و مقابله با کم فروشی و نیز نظارت دقیق تر بر بازار، 
در استان های تهران و البرز که سهم ۴۰ درصدی از عرضه کل کشور را دارند، به عنوان استان های منتخب در حال اجراست، 
افزود: کمیته اقدام ویژه، با تالش کارشناســان اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس های اداره  کل استاندارد استان تهران، از تاریخ 
۲۴ خرداد ماه سال جاری، کار خود را آغاز کرد و در این راستا، از واحدهای تولیدی استان بازرسی انجام شده  است.گفتنی است، 

بازرسی ها همچنان ادامه دارد و نتایج آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

تسهیالت ویژه گمرک ایران برای صادرکنندگان کاال به روسیه
گمرک ایران با صدور اطالعیه ای نحوه برخورداری صادرکنندگان کاال به روســیه از تســهیالت ویژه پروژه کریدور ساده 
ســازی شــده گمرکی را اعالم کرد.به گزارش ایلنا و به نقل از گمرک ایران، در این اطالعیه آمده اســت: نظر به اینکه با 
توجه به توافقات اخیر با گمرک روســیه مقرر شده اســت در چارچوب »طرح آزمایشی پروژه کریدور ساده سازی شده 
گمرکی« به صادر کنندگان ایرانی محصوالت فصول ۰۷، ۰۸ و ۲۰ سیســتم هماهنگ شــده توصیف و کد گذاری کاال 
H.s) Harmonized system ( تسهیالت ویژه ای برای ترخیص کاال از گمرکات روسیه اعطا شود، بدینوسیله به شرکت های 
صادرکننده محصوالت مذکور که حائز شــرایط مندرج در فایل معیارها و شرایط انتخاب فعاالن اقتصادی مجاز پیوست 
)شماره ۱( هستند اعالم می شود، ضمن مطالعه کامل مستندات مندرج در بخش فعاالن اقتصادی تارنمای گمرک ایران 
به آدرس www.irica.ir نســبت به ثبت نام در ســامانه فعاالن اقتصادی مجاز مطابق فایل راهنمای نحوه ارسال اطالعات 
)پیوســت شماره ۲( اقدام نمایند.در بخش دیگری از این اطالعیه آمده اســت: پس از ثبت نام و دریافت اطالعات مورد 
نیاز، بررسی های الزم، برابر ضوابط و معیارهای مصوب فعاالن اقتصادی مجاز مطابق فایل راهنمای نحوه ارسال اطالعات 
)پیوست شماره ۲( در کمیته فعاالن اقتصادی مجاز مستقر در دفتر مدیریت اطالعات و برنامه ریزی انجام خواهد گرفت 

و فهرست اسامی واجدین شرایط بالفاصله به گمرک روسیه ارسال خواهد شد.

گزیده خبر
دبیر کل سازمان دی ۸ مطرح کرد

پیگیری لغو ویزای ایران با چند کشور جدید
رئیس اتــاق بازرگانی ایــران می گوید با وجود 
ظرفیت های تجاری گسترده ای که در سازمان 
اقتصادی دی هشــت وجود دارد، سطح روابط 
اقتصادی میان این کشورها بسیار پایین است.

به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی در دیدار با 
دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی دی ۸ 

با انتقاد از اجرایی نشــدن تصمیمات متعدد اخذ شده در سازمان دی ۸ گفت: 
با اینکه ظرفیت های بســیار قابل توجه و متنوع برای همکاری میان کشورهای 
عضو دی ۸ وجود دارد اما این ظرفیت ها بالاســتفاده باقی مانده اند.او با تأکید بر 
ضرورت فعال شــدن بخش های خصوصی و اتاق های بازرگانی کشورهای دی ۸ 
گفت: در اتاق ایران با عالقه زیاد آماده حمایت و همکاری با بخش های خصوصی 
ســایر کشورهای دی ۸ هســتیم و امیدوارم به این ترتیب به نقطه باالتری در 
همکاری های اقتصادی برسیم.غالمحســین شــافعی نیز با استقبال از برگزاری 
نمایشگاه ساالنه مشترک میان اعضای سازمان دی ۸ گفت: در کنار این موضوع 
امیدوارم امکان مبادله هیات های اقتصادی میان بخش های خصوصی کشورهای 
دی ۸ نیز فراهم شود.او با طرح پیشنهاد برگزاری اولین اجالس اتاق های بازرگانی 
کشورهای عضو دی ۸ ادامه داد: اگر دبیرخانه دی ۸ با این پیشنهاد موافقت کند 
اتاق ایران آماده اســت میزبانی این اجالس را بپذیرد.شافعی با تأکید بر اهمیت 
برقراری ویزای مشترک میان کشورهای دی ۸ ادامه داد: ما آماده ایم حمایت های 
الزم را در ایــن زمینه انجــام داده و نکات مورد نیاز در ایــن زمینه را با دولت 
جمهوری اسالمی ایران مطرح کنیم.شافعی با استقبال از گسترش فعالیت های 
دی ۸ در حوزه اســتارتاپ ها گفت: تکیه بر اقتصاد دانش بنیان اصلی مهمی در 
رشد اقتصادی است و ما باید در این زمینه با سایر کشورهای توسعه یافته همراه 
شویم. ما آماده هستیم در این زمینه تجربیات خود را در اختیار کشورهای دی 
۸ قرار دهیم.وی با اشاره به درخواست دبیرکل دی ۸ برای دریافت تقویم کاری 
اتاق ایران و اطالع از برنامه های این اتاق در سال ۲۰۲۳ گفت: پیشنهاد می کنم 
همه اتاق های بازرگانی کشورهای عضو دی ۸ تقویم های کاری خود را با یکدیگر 
به اشــتراک بگذارند. چرا که اطــالع از این برنامه ها می تواند برای همه طرف ها 
مفید باشــد.بر اساس گزارش ســایت اتاق ایران، ایزیکا عبدالقدیر امام دبیرکل 
سازمان همکاری های اقتصادی هشت کشــور مسلمان )دی ۸( نیز با تأکید بر 
اینکه میزان تجارت دائمی میان کشــورهای دی ۸ رقم پایینی است و در سال 
گذشــته حدود ۱۰۹ میلیارد دالر بوده است بیان کرد: برای سازمانی که حدود 
یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون جمعیت را پوشش می دهد و سابقه ای ۲۵ ساله دارد 
حجم مبــادالت ۱۰۹ میلیارد دالری خجالت آور اســت.عبدالقدیر امام با بیان 
اینکه یکی از اولویت های اصلی او افزایش حجم مبادالت میان کشــورهای دی 
۸ اســت ادامه داد: اولین استراتژی من برای تحقق این امر افزایش ارتباط میان 
بخش های خصوصی کشورهای عضو دی ۸ و افزایش میان مشارکت آن هاست. 
هدف اصلی من در این زمینه این اســت که بتوانم رابطه تنگاتنگی با اتاق های 
بازرگانی کشــورهای دی ۸ برقرار کنم.دبیرکل دی ۸ در این راســتا پیشنهاد 
تشکیل نمایشگاه تجاری ساالنه در میان کشورهای دی ۸ را مطرح کرد. او ادامه 
داد: اگر ایران و سایر کشورهای دی ۸ خودشان نمایشگاه ساالنه دارند می توانند 
بخشی از این نمایشــگاه را در دی ۸ ارائه دهند تا همه کشورها از ظرفیت های 
یکدیگر مطلع شــوند. اگر همه کشــورهای دی ۸ این اقــدام را انجام دهند ما 
می توانیم نمایشــگاه تجاری مشترک ساالنه داشته باشیم. امیدوارم با همکاری 
و حمایت ایران این ایده از ســال آینده عملیاتی شود.عبدالقدیر امام ادامه داد: 
اســتراتژی دوم من برقراری موافقت نامه تجارت ترجیحی میان کشورهای دی 
۸ اســت. اگر همه کشــورهای عضو آن را به تصویب برسانند می توان از ابتدای 
ســال آینــده آن را به اجرا درآورد.او گفت: یکی از مهم تریــن ابزارها برای ارتقا 
سطح همکاری های تجاری ســرمایه گذاری های مشترک میان اعضا است. این 
سرمایه گذاری های مشــترک می تواند میان همه کشورهای عضو یا میان دو یا 
سه کشور صورت گیرد. این مشارکت ها می تواند در زمینه های انرژی، حمل ونقل، 
کشــاورزی و یا تولید خودرو برای همه ســودآور باشد.عبدالقدیر امام ادامه داد: 
یکی دیگر از ظرفیت های کشورهای دی ۸ در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط 
است که با اینکه این کشورها در زمینه این بنگاه ها قدرتمند هستند اما همکاری 
چندانی با هم ندارند. باید مشوق های الزم برای گسترش همکاری های بنگاه های 
کوچک و متوســط و انتقال تکنولوژی میان کشورهای دی ۸ تعریف کنیم.او با 
اشاره به ضرورت توسعه همکاری های بخش های خصوصی کشورهای عضو دی ۸ 
با یکدیگر گفت: در این زمینه امیدوارم موافقت نامه ویزای مشترک میان اعضای 
این سازمان عملیاتی شود. البته از گذشته چنین موافقت نامه ای وجود داشته اما 
هیچ گاه عملیاتی نشده و در تالش برای اجرایی شدن آن هستیم. چرا که درست 
نیســت فعالین اقتصادی برای دریافت ویزا پروسه طوالنی طی کنند و این امر 
باید تسهیل شود.به گزارش ایسنا، گروه اقتصادی دی ۸، از هشت کشور مسلمان 
در حال توســعه تشکیل شده است.ایران، ترکیه، پاکستان، بنگالدش، اندونزی، 

مالزی، مصر و نیجریه اعضای این گروه هستند.

جعفری در نشست با کارگروه بهینه سازی انرژی و محیط زیست 
در صنعت فوالد اعالم کرد:

آمادگی همکاری ایمیدرو با نهادها برای 
 اجرای طرح های بهینه سازی

 مصرف انرژی
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: این سازمان آماده همکاری با 
نهادهای ذیربط برای اجرای طرح های بهینه ســازی مصرف انرژی 
است.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در نشست 
اعضای کارگروه بهینه سازی انرژی و محیط زیست مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام ضمن بیان این مطلب گفت: صنعت فوالد به عنوان 
یک صنعت استراتژیک با وجود اختصاص حداکثر ۱۰ درصد انرژی 
مصرفی کشــور به خود، اما در فصل تابســتان بــا کمبود برق و در 
زمستان با کمبود گاز و متعاقب آن، افت تولید مواجه است.وی ادامه 
داد: در حال حاضر، صنعت فوالد ظرفیت تولید ســاالنه بیش از ۴۰ 
میلیون تن را دارد و برنامه های توسعه ای برای ۵۵ میلیون تن فوالد 
تا ۱۴۰۴ تکمیل می شود اما به دلیل کمبود انرژی، تولید ساالنه از 
حدود ۳۰ میلیون تن فراتر نمی رود.وی افزود: این در حالی است که 
صنعت فوالد از تولید، اشــتغال و صادرات مناسبی برخوردار است و 
در شــرایط تحریم، درآمد ارزی قابل توجهی را برای کشور به همراه 
داشته است.رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعالم آمادگی بر اینکه این 
سازمان تمایل دارد با نمایندگان وزارت نیرو و نفت برای اجرای طرح 
های کاهش مصرف برق خانگی و صنعتی )استفاده از فناوری های 
جدید( به توافق برسد، گفت: پیشنهاد ما این است که تا قبل از فصل 
سرما، یک برنامه عملیاتی را در این زمینه شروع کنیم و به سرانجام 
برســانیم.وی افزود: انتظار ما این اســت که وزارتخانه های مربوطه 
تضمین دهند که مصارف کاهش یافته )گاز و برق( را در اختیار این 
صنعت قرار دهند و برق و گاز این واحدها را قطع نکند. چرا که این 
امر، عالوه بر افت تولید و کاهش صادرات و ارزآوری، سبب خسارت 
های قابل توجه به کوره ها می شود.جعفری با بیان اینکه ایمیدرو با 
مشارکت شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی، برنامه احداث 
۱۱ هــزار مگاوات نیروگاه برق را از مهر ۱۴۰۰اجرایی کرده اســت، 
تصریح کرد: طبق تفاهم نامه منعقد شــده، ۲۴ نیروگاه با ســرمایه 
گذاری حدود ۷ میلیارد دالر طی ۳ سال احداث می شود.وی ادامه 
داد: نخستین نیروگاه ۳۸۰ مگاواتی با ۱۳۰ میلیون سرمایه گذاری 
تابستان امسال وارد مدار تولید می شود.کاظم کاشفی، دبیر کارگروه 
بهینه سازی انرژی و محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در این نشست با بیان اینکه در جهان بدترین شاخص شدت انرژی 

را داریم.

درخواست فوری وزیر صمت از رئیس جمهوری؛ 

حقوق گمرکی را کاهش دهید
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( طی نامه ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش 
نرخ مبنای محاســبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی را 
در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز 
به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شــد، خواستار کاهش حقوق گمرکی 
برای مواد اولیه، واســطه ای اجرا و قطعات بخش تولید شــد.به گزارش ایسنا، سیدرضا 
فاطمی امین در این نامه با اشاره به اینکه اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ ارز مبنای 
محاســبه تعرفه واردات )بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱(، با شرایط متفاوتی نسبت 
به زمان تهیه الیحه مواجه شــده است.این شرایط متفاوت شامل رویدادهای بین المللی 
از جملــه افزایش قیمت جهانی کاالها، به ویژه کاالهای پایه و اساســی، محدودیت ها و 
افزایش شــدید هزینه هــای حمل ونقل )۳۰ تا ۴۰ درصد افزایــش فقط طی یک ماه(، 
تغییر روش های خرید کاال در دنیا )تغییر از حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و پیش 
خرید ســاالنه(، ممنوعیت صادرات برخی از کاالها بواسطه بروز بحران جهانی و محدود 
شــدن حجم تجارت در دنیا و رویدادهای داخلی شامل افزایش قیمت مواد اولیه بورسی 
به ویژه مواد پایه نفتی و پتروشــیمی، افزایش نرخ ارز، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالهای 

اساســی بر اســاس قانون بودجه، حذف معافیت های گمرکی ماشین آالت و تجهیزات 
)افزایش هزینه های سرمایه گذاری(، رشد نرخ دستمزد سال ۱۴۰۱ و شکل گیری تورم 
انتظاری در جامعه است.به گفته وزیر صمت افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش 
مضاعــف مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشــته که در مجموع باعث 
افزایش هزینه های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش 
تورم خواهد شد.او در این نامه به رئیس جمهوری تاکید کرده که در راستای کاهش آثار 
افزایش نرخ ارز مبنای محاســبه تعرفه های وارداتی دو اقدام باید انجام شود. اول کاهش 
سود بازرگانی که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیئت وزیران نسبت به تغییر 
طبقات تعرفه ای و اصالح نرخ سود بازرگانی تعرفه ها اقدام کرده است. دوم کاهش حقوق 
گمرکی، چرا که برای کاالهایی که تعرفه های آنها کمتر از ۱۰ درصد است، کاهش سود 
بازرگانی کافی نبوده و حقــوق گمرکی نیز باید کاهش یابد.طبق گفته های وزیر صمت 
اصالح نرخ سود بازرگانی در این موارد بدون کاهش حقوق گمرکی منجر به عدم توازن 
در زنجیره های تولیدی شــده و رقابت پذیری آنها را با چالش مواجه خواهد کرد. حدود 
۷۰ درصد کاالهای وارداتی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا و قطعات بخش تولید بوده و حقوق 

ورودی آنها ۱۰ درصد و کمتر اســت.بنابراین فاطمی امین متن مصوبه پیشنهادی برای 
کاهش حقوق گمرکی را با قید دو فوریت ارائه کرده است که بر اساس آن در سال ۱۴۰۱ 
نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واســطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات که با 
احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد باشد به یک درصد تقلیل 
می یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی )سود بازرگانی 
و حقوق گمرکی(، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

نخست  با سفر  همزمان 
ایران،  بــه  وزیر عــراق 
ضمن  ایــران  گمــرک 
انتشار گزارش ۲۰ ساله 
تجارت دو طرف، اعالم کرد که در ۱۰ ماه گذشــته تبادل کاال 
بین دو کشــور ۱۵ درصد افزایش داشته است.به گزارش ایسنا، 
سیدروح اله لطیفی- سخنگوی گمرک ایران-گزارشی از وضعیت 
تجارت ایران و عراق از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم اعالم کرد 
که نشــان می دهد بیش از ۲۵ میلیون و ۹۳۳هزار  تن کاال به 
ارزش هشــت میلیارد و ۶۳۸ میلیون دالر بین دو طرف مبادله 
شــد که نسبت به مدت مشــابه،  ۱۵ درصد رشد داشته است.

بر اســاس این گزارش  از ابتدای شهریورماه سال قبل تا پایان 
خردادمــاه ۱۴۰۱ از ایــن میزان ۲۳ میلیــون و ۵۱۶ هزار تن، 
سهم صادرات کشورمان به عراق به ارزش هفت میلیارد و ۵۷۷ 
میلیون دالر بوده که نســبت به مدت مشابه  رشد سه درصدی 
داشته است.در این مدت دو میلیون و ۴۱۸هزار تن کاال به ارزش 
یک میلیارد و ۶۲ میلیون دالر از عراق به کشــورمان وارد شده 
است که با رشــد ۵۱۲ درصدی همراه بوده است.طبق توضیح 
سخنگوی گمرک، اشتراکات فراوان تاریخی، فرهنگی و مذهبی 
بین دو ملت ایران و عراق و توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی 
دو کشور باعث شده است تا صادرات غیر نفتی ما از ۱۴۵ میلیون 
دالر در ســال ۱۳۸۰ به ۹ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۸ برسد و 

مجددا در سال گذشته با رکورد وزنی نزدیک به ۳۰میلیون تن 
کاال، به  هشت میلیارد و ۹۱۶ میلیون دالر رسیده است و هم در 
سال های اخیر،  عراق به عنوان دومین مقصد صادراتی کاالهای 
ایرانی در کل کشورهای دنیا و اولین مقصد در بین همسایگان 
ایران بدل شود.آنطور که لطیفی اعالم کرده است صادرات ایران 
در ســال ۱۳۸۰ تقریبا  ۱۴۵ میلیون دالر بود و در سال ۱۳۸۴ 
با اولین جهش  به یک میلیارد و ۲۲۴میلیون دالر رســید و در 
سال های بعد با شیبی مناسب تا دو میلیارد و ۷۶۲ میلیون دالر 
رسیده است؛ جهش دوم صادرات ایران به عراق به سال ۱۳۸۸ 
برمــی گردد و  صادرات چهار میلیارد و ۵۶۰ میلیون دالری رخ 
داده است.ســومین جهش صادرات به عراق، ضمن حفظ مسیر 

رشــد، در ســال ۱۳۹۱ بود که صادرات کشورمان در این سال 
به شــش میلیارد و ۳۳۷میلیون دالر رسید و جهش آخر نیز در 
سال ۱۳۹۷ با هشت میلیارد و ۹۹۰ میلیون دالر بوده است که 
همچنان در این محور، صادرات غیرنفتی در حال انجام اســت. 
اما درباره واردات از عراق نیز گزارش ســخنگوی گمرک از این 
حکایت دارد که رکورد  واردات کشــورمان از عراق در کل تاریخ 
روابط تجاری ایران با این کشــور به سال گذشته برمی گردد که 
دو میلیــون و ۷۰۲ هزار تن کاال بــه ارزش یک میلیارد و ۱۹۷ 
میلیون دالر از این کشــور خریداری شــده است که عمده آن 
کاالی اساســی مورد نیاز کشــور بوده است. در مجموع واردات 
ایــران در دو  دهه ۸۰ و ۹۰، یک میلیــون و ۳۱۲ هزار و ۸۹۴ 
تن کاال به ارزش یک میلیارد و ۳۳۳میلیون و ۳۹۴ هزار و ۸۶۱ 
دالر بوده که میزان واردات ســال ۱۴۰۰ از عراق از لحاظ وزنی 
بیش از دو دهه گذشــته و از لحــاظ ارزش نزدیک به جمع ۲۰ 

سال گذشته بوده است.

همزمان با سفر نخست وزیر عراق به ایران

گزارش ۲۰ ساله تجارت ایران و عراق اعالم شد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت همکار سرویس
)سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که 
رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/4/20 در نشانی: تهران، 
بلوار مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان دوم، 
انتهای کوچه پژوهش، پــاک 13 برگزار می گردد حضور به هم 

رسانند.

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

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1400
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به 

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

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

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

به شماره ثبت 251148 و شناسه ملی 10102916270

هیأت مدیره
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گزیده خبر
آیین معارفه مدیرعامل جدید بانک گردشگری برگزار شد؛

 مدیرعامل جدید بانک گردشگری :خدمات 
غیرحضوری با نگاه جامع نگر گسترش می یابد 
مدیرعامل جدید بانک گردشــگری اعالم کرد: خدمات غیرحضوری بانک باید 
با تعریف خدمات جدید تا حدممکن بر اســاس نیاز مشتریان حقیقی و حقوقی 
گســترش یابد.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، محمدرضا فهمی در 
آیین معارفه اش که با حضور اعضای هیات مدیره گروه مالی گردشگری و بانک 
گردشگری و همچنین جمعی از مدیران گروه و بانک برگزار شد، گفت: صنعت 
بانکداری در جهان امروز با معیشــت مردم پیوندی تنگاتنگ پیدا کرده و هیچ 
دسته و رســته ای از زندگی روزمره را نمی توان یافت که نیاز به خدمات بانکی 
نداشته باشد.وی افزود: توسعه خدمات دیجیتالی در دو دهه اخیر هر روز آدمی 
را به سمت سهولت بیشــتر امور سوق می دهد و موسسات پولی و مالی از این 
خدمات جدا نیستند. زمان بانکداری سنتی سپری شده است از این رو همان گونه 
که از یک ســال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی گام برداشته ایم، 
ضمن تداوم و توســعه این خدمات، با مختصات نوین و ارائه خدمات جدید را تا 
حدممکن بر اساس نیاز مشتریان به صورت جدی مورد توجه قرار دهیم.فهمی 
 tobank ادامه داد: هر چه خدمات بر بستر سامانه های غیرحضوری بخصوص
حرکت کنیم، مسیر را کوتاه کرده ایم و در کنار آن خدمت رسانی به تجار و ارائه 
خدمات ارزی و بین المللی، توسعه سرمایه گذاری در عرصه های مولد، مشارکت 
در پروژه های بزرگ ملی از اهداف مهمی است که با اهداف و برنامه های کوتاه، 
میان و بلندمدت درصدد میل به آن خواهیم بود.وی با بیان اینکه توسعه خدمات 
بانکی با نگاه جامع نگر الزم اســت مورد توجه همه حوزه های فنی، مطالعاتی 
و عملیاتی باشــد، تاکید کرد: باید با تسهیل شرایط برای خدماتی نظیر صدور 
ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی و توسعه تسهیالت خرد، سهم خود را از سهم 

دایره شبکه بانکی بزرگتر کنیم.

هلدینگ فناوری اطالعات بانک ایران زمین، 
میزبان روسای شعب استان تهران

روسای شعب اســتان تهران بانک ایران زمین، در سه گروه از هلدینگ فناوری 
اطالعات بانک بازدید و با توانایی و امکانات آن آشــنا شــدند.به گزارش روابط 
عمومی بانک ایران زمین، در این بازدیدها که با حضور معاون فناوری اطالعات، 
مدیر امور شعب استان تهران، مدیر امور روابط عمومی، مدیران شعب مناطق ۱ 
و ۲ اســتان تهران برگزار شد، روسای شعب ضمن بازدید از ساختمان هلدینگ 
فناوری اطالعات بانک در جلســاتی که به منظور آشــنایی با توانایی های این 
هلدینگ برگزار شــد، حضور داشتند.در این دیدار فرهاد اینالوئی معاون فناوری 
اطالعات بانک ایران زمین ضمن تشــریح مأموریت هلدینگ فناوری اطالعات، 
در خصوص چشــم انداز بانکداری دیجیتال این بانک گفت: بانکداری دیجیتال، 
مفهوم جدیدی اســت که بانک ایران زمین پیشــتاز در این موضوع است و به 
این نکته متمرکز شــده است که مشتریان می توانند بر اساس درخواست و نیاز 
خود، محصوالت مخصوص خود را دریافت کنند.به گفته اینالویی شخصی سازی 
ســرویس در بانکداری، تعریف جدید بانکداری دیجیتال است و این مشتریان 
هســتند که سرویس ها را تعریف می کند،در ادامه این دیدار مصطفی یزدانجو 
مدیر امور شــعب استان تهران با اشاره به سرعت تغییرات و پیشرفت در عرصه 
بانکداری دیجیتال و اهمیت توجه ویژه به روزآمدی ارائه خدمات نوین در دنیای 
دیجیتــال گفت: با تغییر نیازها در بازار رقابتــی، همواره باید ارائه محصوالت و 

فعالیت در این بازار به روز شود.

بانک دی مسابقه » آینده در انتظار مهربانی تو 
است« را برگزار می کند

بانک دی با هدف ترویج فرهنگ اســتفاده بهینــه از آب و برق در فصل گرما و 
در راســتای مسئولیت اجتماعی، مسابقه » آینده در انتظار مهربانی تو است« را 
برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی بانک دی، تمامی شرکت کنندگان بدون 
محدودیت ســنی می توانند با ضبط یک ویدیوی کوتاه و انتشار پیام خالقانه و 
اثرگذار برای دعوت به صرفه جویی در مصرف آب و برق در صفحه اینســتاگرام 
شــخصی خود در این مسابقه شرکت کنند.فیلم منتشر شــده باید به صورت 
افقی با کیفیت مطلوب و حداکثر زمان یک دقیقه باشد.همچنین ضرورت دارد 
شرکت کننده، صفحه اینســتاگرام بانک را به نشانی @Daybank_۲4 دنبال 
کرده باشــد و صفحه خود را در حالت عمومی قرار دهد در غیر این صورت باید 
فیلم را برای دایرکت اینستاگرام بانک دی ارسال کند.درج هشتگ های #بانکدی  
و #ارزشمن_دی در ذیل پست، خودداری از انتشار محتوای بازنشری و رعایت 
شئونات اســالمی از دیگر الزامات و شرایط شرکت در این مسابقه است.گفتنی 
است، عالقه مندان می توانند آثار خود را از روز یکشنبه پنجم تیرماه تا روز جمعه 
دهم تیر ماه در صفحات شخصی اینستاگرام خود منتشر کنند. قرعه کشی این 

مسابقه در روز دوشنبه بیستم تیرماه انجام خواهد شد.

توقف طالی جهانی بر روی پل 
ناکجاآباد

درست زمانی که به نظر می رســید قیمت جهانی طال آماده پرواز 
اســت، فروشندگان دوان دوان وارد شــدند. روز پنج شنبه، طال در 
حال افزایش قیمت بود تا دوباره پایین بیاید و نزدیک به پایین ترین 
ســطح روز بسته شد. به نظر می رسد که طال به سمت ۱۸۰۰ دالر 
پیش می رود که حمایت بزرگی است.به گزارش ایسنا، قیمت نقره 
در حال فروپاشی به پایین ترین سطح است که در چند سال گذشته 
دیده نشده است. پالتین یک فاجعه کامل است و به نظر نمی رسد 
از  ۱۰۰۰ دالر باالتر برود. دالیل زیادی برای فروش فلزات گرانبها، 
تورم، نرخ بهره بــاال و موارد دیگر وجود دارد.به اعتقاد تحلیلگران، 
نمودارها بد به نظر می رسند و هیچ نشانه ای از بهبود به این زودی ها 
را نشان نمی دهند. این بدان معنا نیست که فلزات گرانبها چرخش 

نخواهند داشت. 

فرزین اعالم کرد: 
موافقت رئیس جمهور برای تسویه 

بدهی دولت به بانک ملی ایران
مدیرعامل بانک ملی ایران اعالم کرد که رئیس جمهور بر تســویه 
بدهی دولت به این بانک تاکید کرده است.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا فرزین در همایش بررسی عملکرد 
ادارات امور شعب منطقه ۲ با بیان این که بدهی دولت به بانک ملی 
ایران انباشــته شده و وصول آن می تواند گره از بسیاری مشکالت 
بگشــاید، اظهار کرد: این موضوع در حضور رئیس محترم جمهور 
مطرح شــده و ایشان نســبت به حل موضوع قول مساعد داده اند.
او ادامــه داد: معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر حل این مشکل اتفاق 
نظر دارند و در تالشــیم با یکی از روش های ممکن، مطالبات خود 
از دولــت را وصول کنیم.مدیرعامل بانک ملــی ایران در ادامه این 
جلسه با تاکید بر این که پتانسیل های بانک در همه زمینه ها باید 
فعال شــود تا منابع جدیدی به بانک تزریق شود، خاطرنشان کرد: 
با برگزاری جشنواره تالش ملی، منابع خوبی به بانک تزریق شد و 
با اجرایی شدن جشنواره همت ملی نیز این رویه ادامه یافته است.
فرزین همچنین به لزوم استفاده از ظرفیت دستگاه های کارتخوان 
به منظور بهره مندی از منابع ناشــی از عملکرد آنها و نیز کارمزد 
دریافتی اشاره کرد و گفت: بانک ملی ایران برای خرید یک میلیون 
دستگاه کارتخوان جدید برنامه ریزی کرده و کارتخوان های موجود 

را نیز ساماندهی خواهد کرد.

هوشمندسازی ریال تا پایان تابستان

رمز ریال بانک مرکزی جایگزین اسکناس می شود
طبق اعالم بانک مرکزی، رمز ریال بناست تا شهریورماه اجرایی 
شــود؛ با انتشار رمز ریال، افراد اســکناس ریال خود را تحویل 
بانک مرکزی می دهند و رمز ریال تحویل می گیرند که این رمز 
ریال قابل استفاده برای سرمایه گذاری نیست و صرفاً جایگزین 
اسکناس خواهد شــد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، طی دهه گذشته رمزارزها در دنیا جایگاه ویژه ای پیدا 
کردند و همین امر نیز باعث شــد تا بــه مرور بانکهای مرکزی 
تصمیم جدی در این خصوص بگیرند. برخی از کشــورها طی 
این سال ها از رمز ارز ملی خود رونمایی کرده اند و برخی دیگر 
نیز کماکان درحال بررسی ابعاد آن هستند.برهمین اساس نیز 
رویکرد جدیدی در بانک های مرکزی شکل گرفته و بانک های 
مرکــزی در دنیا از این فنــاوری و برخی ویژگی های آن که به 
حاکمیت پولی لطمه ای وارد نمی کند، استفاده و مفهوم جدیدی 
بــا عنوان »رمز ارز ملی« ارائه کرده اند.در صورتی که پول های 
ســنتی را یک سر طیف و ســمت دیگر آن را رمزارزها در نظر 
 )Central Bank Digital Currency( بگیریم، رمزپول بانک مرکزی
در میانه ایــن دو طیف قرار دارد. رمزپــول های بانک مرکزی 
به مانند رمزارزها بی پشــتوانه نیســتند. در حال حاضر در 9۰ 
کشــور، بانک های مرکزی پروژه ای را بــر روی رمزپول بانک 
مرکــزی تعریف کردند که برخی از آنهــا در مراحل تحقیقاتی 
قــرار دارند، برخی دیگر مقررات را تصویب کرده اند و آماده ارائه 
رمزپول هستند، برخی ارائه اولیه و آزمایشی را آغاز کردند و در 
کشورهای معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم آن کشورها 
می توانند در ســطح کل کشــور از رمزپول ها استفاده کنند.در 
ایران نیز آنطور که پیش از این بارها از سوی بانک مرکزی اعالم 
شده، برنامه های جدیدی برای استفاده از رمزارزها تدوین شده 
و بناســت در ماه های آینده بصورت آزمایشــی در دستور کار 
قرار گیرد.  ۲7 دی ماه ســال گذشــته رمزپول ملی در شورای 
پول و اعتبار تصویب شــد.علی صالح آبادی در تازه ترین گفت 
وگوی خود با خبرنگار تسنیم رسماً اعالم کرد که »رمزریال« به 

عنوان یک ابزار جدید پرداخت قرار اســت در شهریورماه سال 
جاری البته به صورت آزمایشی کار خود را آغاز کند.طبق اعالم 
رئیس کل بانک مرکزی، رمزریال قرار است جای ریال اسکناسی 
را بگیرد و با مفهوم جهانی آن متفاوت اســت. زمان شــروع به 
کار رمزریال شــهریور ماه اســت و احتماالً به صورت آزمایشی 
دریکی از مناطق کشور آغاز می شود.صالح آبادی گفت: رمزریال 
به  جای همین اسکناســی که در دست مردم است، خواهد بود. 
فرد به  جای اینکه اســکناس داشته باشــد رمزریال دارد. این 
مفهوم با مفهوم جهانی )رمزارز( متفاوت اســت. در »رمزریال« 
ریال های اســکناس جای خود را به رمزریال می دهند.به گفته 
او، پیش از اجرای این طرح نیز حتماً به میزان کافی آموزش ها و 
اطالع رسانی ها انجام می شود تا مردم با سازوکار آن آشنا شوند. 
تصمیم بر این است که رمزارز ابتدا به  صورت آزمایشی از یکی از 
مناطق شروع شود و بعد به سراسر کشور تسری یابد.صالح آبادی 
خاطرنشــان کرد: اقدامات دولت و بانک مرکزی درباره رمزارز 
و نظــارت بر این حوزه در دولت درحال جمع بندی اســت. این 
مسأله در اختیار محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور 

اســت که دراین باره در حال بررسی هستند تا در سطح دولت 
تصمیم گیری شود.به گزارش تسنیم، بانک مرکزی هدف خود 
از طراحی رمزریال را تبدیل اســکناس به یک موجودیت قابل 
برنامه ریزی و برنامه نویسی اعالم کرده تا با این فرایند پول دارای 
موجودیت هوشــمند شود.  با انتشــار رمز ریال، افراد اسکناس 
ریــال خود را تحویل بانک مرکزی می دهند و رمز ریال تحویل 
می گیرند که این رمز ریال قابل اســتفاده برای سرمایه گذاری 
نیست و صرفاً جایگزین اسکناس خواهد شد.پیش از این، مهران 
محرمیان معاون فناوری های بانک مرکزی در تشریح ویژگی های 
رمز ریــال ملی این گونه توضیح داده بود کــه در رمزریالی که 
در داخل گوشــی قرار می گیرد، بانک به عنوان شخص سوم و 
واســط که امکان انتقال وجه را فراهــم می کند، حذف و عین 
پول و اسکناســی کــه در جیب داریم به صــورت الکترونیک 
منتقل می شــود.محرمیان تصریح کرد: شــهروندان مختارند 
پــول و درآمد خود را در شــکل های مختلف نگهداری کنند و 
عموماً افــراد ترجیح می دهند که ترکیبی از اشــکال مختلف 
دارایی )اســکناس، طال، حســاب بانکی و...( را برای این منظور 

به کار برند. رمزریــال در واقع یک انتخاب جدید به امکان های 
شهروندان برای نگهداری دارایی اضافه می کند و مردم می توانند 
بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری کنند و هر فرد 
می توانــد با مراجعه به بانک، رمزریال در کیف پول الکترونیکی 
خود را دریافت کند. همچنین میزان رمزریال نگهداری شده در 
کیف پول بسته به نوع کیف پول )کیف پول تجاری یا شخصی( 
متفاوت خواهد بود.معاون فناوری های نوین در خصوص مباحث 
نظارتی مرتبط با رمزریال ها عنوان کرد: بحث نظارتی و ردیابی 
وجوه درخصوص رمزارزها و بویژه رمزریال بانک مرکزی به دقت 
مورد توجه قرار گرفته است. در واقع طراحی به صورتی است که 
ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام اســت و حتی در صورت 
ســرقت اطالعات رمزریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط 
سارقین و هکرها امکان ردیابی وجود دارد و در نتیجه باالترین 
سطح امنیت را می توان برای رمزریال در مقایسه با اسکناس و 
حتی انتقال وجوه الکترونیک متصور بود.زمانی که اسکناســی 
میان مردم مبادله می شــود، شخص ســومی وجود ندارد. برای 
مثال شما در شهر دیگری هستید و در قبال خرید یک کاال نیاز 
به انتقال پول به واسطه یک روش از یک حساب به حساب دیگر 
دارید و برای این کار واسطه هایی نیاز است. زمانی که از رمزریال 
سخن می گوییم، واسطه ای در کار نیست، به عبارت دیگر همان 
اسکناس که بین مردم بدون حضور شخص سوم مبادله می شود، 
اینجا نیز همان اتفاق رخ می دهد با این تفاوت که روی بســتر 
دیجیتال و در لحظه رخ می دهد. کارت بانکی که در دســترس 
ماســت خودش به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما 
به پول در حســاب به صورت الکترونیکی است. هر اتفاقی برای 
بانک رخ دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانک است. ولی در 
رمزریالی که در داخل گوشی ماست، بانک به عنوان شخص سوم 
و واســط که امکان انتقال وجه را فراهم می کند، حذف می شود 
و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک 

منتقل می شود.

اصل مبلغ سرمایه سرمایه گذاران، برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه ایران با اعالم 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، با استفاده از سازوکار صندوق های سرمایه گذاری تضمین 
خواهد شــد.به گزارش ایسنا،   موافقت اصولی سازمان بورس با فعالیت این نوع صندوق 

صادر شده است تا زمینه قانونی برای عرضه محصولی جدید به بازار سرمایه ایران فراهم شود.صندوق تضمین اصل سرمایه که 
در آینده ای نزدیک از سوی سبدگردان مفید پذیره نویسی خواهد شد، مهم ترین ریسک سرمایه گذاری در بورس یعنی حفظ اصل 
سرمایه را در شرایط مختلف بازار تضمین می کند.طراحی این نوع جدید از صندوق در پاسخ به دغدغه سرمایه گذاران کم ریسک 
و همچنین سرمایه گذاران تازه وارد به بازار سرمایه مدنظر قرار گرفته تا بتوانند بدون نگرانی از اینکه اصل سرمایه شان در معرض 
ریسک قرار بگیرد، سرمایه گذاری کنند.مهم ترین وجه تمایز صندوق تضمین اصل سرمایه در مقایسه با سهامی و درآمد ثابت 
به نحوه سرمایه گذاری این صندوق ها باز می گردد. نوع فعالیت این صندوق، مختلط خواهد بود بنابراین هم در سهام و هم در 
اوراق درآمد ثابت سرمایه گذاری خواهد کرد. این نوع فعالیت، این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از نظر پذیرش 
ریسک مزایایی نظیر صندوق های درآمد ثابت داشته باشند و از نظر بهره مندی از بازدهی با شرایط نزدیک به صندوق های سهامی 

همراه شوند.

بازار رمزارزهای دیجیتال در یک هفتــه ۱۳۳ میلیارد دالر بازیابی کرد و ۱۶ درصد 
از ســرمایه خود را به دست آورد.به گزارش ایســنا و به نقل از کریپتو، بازار ارزهای 
دیجیتــال پس از بهبود بیش از ۱۳۰ میلیارد دالر در هفته گذشــته در حال حاضر 
ســبز است. جالب اینجاست که افزایش ارزش بازار کریپتو در زمانی رخ می دهد که 
نگرانی از این مورد وجود دارد که بازار ارزهای دیجیتال در میانه زمســتان است.طی 
هفته گذشــته، بر اساس داده های کوین مارکت کپ، مجموع ارزهای دیجیتال از ۸۳۲ میلیارد دالر در ۱۸ ژوئن به 9۶۵ 
میلیارد دالر در ۲۵ ژوئن رسید که نشان دهنده افزایش ۱۳۳ میلیارد دالری و افزایش کلی ۱۵.99 درصدی است.ارزش 
ارز دیجیتال پرچمدار که از نظر ورودی بازار، ارزهای دیجیتال جهانی را رهبری می کند ۱۰.۲7 درصد در هفته قبل افزایش 
یافته است.قابل ذکر است که بیت کوین در هفته گذشته از ۳۳۸ میلیارد دالر به ارزش بازار 4۰۸ میلیارد دالر رسیده است. 
علیرغم مقاومت نشان داده شده در این هفته از نظر حفظ موقعیت باالتر از سطح قابل توجه ۲۰ هزار دالر، آخر هفته ممکن 
اســت مرحله امتحان دیگری برای این ارز دیجیتال باشد. حمایت همچنان نشانه هایی از نگرانی را نشان می دهد و وقفه 
در سطح حمایت ممکن است اعتماد سرمایه گذاران را به این بخش آزمایش کند.علیرغم نوسانات مداوم در بازار ارزهای 
دیجیتال، کارشناسان به شدت مراقب شاخص های کلیدی بازار هستند تا سیگنال هایی مبنی بر اینکه قیمت ها ممکن است 

به پایین ترین حد خود برسند را بررسی کنند.با سبز شدن آلتکوین ها، اتریوم به باالی ۱۲۰۰ دالر رسید. 

اصل سرمایه در بورس تضمین 
خواهد شد

زمستان رمزارزها بهار شد؟

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت همکار دیزل کار
 )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ســاعت 16 روز دوشــنبه مورخ 1401/4/20 در نشانی 
تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 2، انتهای 

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

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

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1400
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به 

1400/12/29
3- انتخاب بازرسان قانونی شرکت

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

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

به شماره ثبت  273130 و شناسه ملی 10103117086

 هیأت مدیره
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گزیده خبر
درباره مذاکرات وین؛

 آمریکا به اظهارات »جوزف بورل« 
واکنش نشان داد
یک مقام ارشــد وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که 
واشنگتن آماده است تا توافق حاصل شده در مذاکرات 
وین را به ســرعت منعقد و اجرا کنــد و در این باره 
ممکن است مذاکرات غیرمســتقیم بین دو طرف از 
سرگرفته شــود.به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام 

ارشــد وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با وبگاه خبری آکســیوس در واکنش 
به ســفر »جوزف بورل« مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به تهران و 
دیدارش با مقامات ایرانی، اعالم کرد که این احتمال وجود دارد که گفتگوهای 
غیرمستقیم بین آمریکا و ایران از سر گرفته شود.مقام مذکور که نام وی فاش 
نشده است، در این باره گفت: این احتمال وجود دارد که مذاکرات غیرمستقیم 
با ایران از سر گرفته شود، اما تا زمانی که گزارشی کامل تر در این باره از تیم 
اتحادیه اروپا و پس از خروج آنها از ایران، نداشــته باشیم، این مسئله مشخص 
نیست.وی همچنین مدعی شد: ما آماده ایم تا فورا توافقی را که در وین درباره 
بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام مذاکره کردیم، منعقد و اجرا کنیم، اما 
ایران باید از خواسته هایی که فراتر از برجام است کنار بگذارد.این اظهارات در 
حالی اســت که بورل در پیامی توئیتری به تشــریح نتایج سفر خود به تهران 
پرداخت و افزود که در این ســفر بن بست اخیر مذاکرات وین برای برچیدن 
تحریم های ایران رفع گردید.جوزف بورل در صفحه توئیتر خود نوشت: نتیجه 
مهم ســفر من به ایران این است که بن بست اخیر را رفع کردیم و مذاکرات 

متوقف شده پیرامون برجام از سرگرفته خواهد شد.

قطر میزبان احتمالی مذاکرات احیای برجام
شــبکه الجزیره اعالم کرد که کشور قطر بیشترین شانس میزبانی از مذاکرات 
احیای توافق هســته ای را دارد.به گزارش ایسنا، شبکه قطری الجزیره به نقل 
از یک مســئول ایرانی اعالم کرد که احتمال دارد از سرگیری مذاکرات احیای 
برجام به جای وین در یکی از کشــورهای حاشــیه خلیج فارس انجام شود.

این مســئول تاکید کرد: قطر هم شانس بیشتر و هم تمام امکانات الزم برای 
میزبانی از مذاکرات احیای توافق هسته ای را دارد.وی گفت: برای تحقق یک 
توافق قوی و مســتحکم تالش می کنیم و این نیازمند به رســمیت شناختن 
منافع ملی ایران از ســوی واشنگتن است.این مسئول ایرانی خاطرنشان کرد: 
نمی شود تهران را با تحریم و تهدید و زبان زور تسلیم کرد و این روش ها بی 
فایده اســت. مذاکرات با جوزپ بورل شفاف و عمیق و مفصل بوده و از حس 
مسئولیت پذیری باالیی برخوردار بود.وی همچنین تاکید کرد: هدف قرار دادن 
برنامه صلح آمیز هسته ای ما از سوی رژیم صهیونیستی و تحرکات تروریستی 

این رژیم دیگر غیر قابل تحمل است.

توسط خبرگزاری رسمی سعودی منتشر شد؛
 محتوای گفتگوهای بن سلمان و الکاظمی

 چه بود؟
خبرگزاری رســمی عربســتان ســعودی در 
گزارشــی به محتوای گفتگوهــای محمد بن 
ســلمان و مصطفی الکاظمی در جده اشــاره 
کــرده اســت.به گــزارش خبرگــزاری مهر، 
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی امروز در 

گزارشی اعالم کرد: در نشست شامگاه گذشته میان محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان و مصطفی الکاظمی نخست وزیر دولت پیشبرد امور در عراق، که در 
کاخ پادشاهی الســالم در جده برگزار شد، دو طرف نشستی رسمی را برگزار 
کردند.در این دیدار موضوع روابط دوجانبه و توسعه همکاری ها در بخش های 
مختلف مطرح شــده، همچنین دو طرف در این دیدار بر نقش آفرینی مثبت و 
ســازنده بغداد در نزدیک کردن دیدگاه کشــورهای مختلف در سطح منطقه 
تاکید ورزیده اند.بنابراین گزارش، محمد بن ســلمان و الکاظمی در این دیدار 
در ارتباط با مسائل مختلف منطقه و جهان بحث و تبادل نظر کرده و بر لزوم 
تالش مشترک در راستای افزایش امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرده اند.در 
بیانیه منتشر شده از سوی دفتر نخست وزیری عراق در این باره آمده است: در 
این دیدار بر لزوم افزایش همکاری های اقتصادی و اقدامات مشترک در راستای 
صلــح و ثبات پایدار در منطقه تاکید شــد.همچنین دو طرف در این دیدار بر 
نقش فعاالنه و مؤثر بغداد در نزدیک کردن دیدگاه های مختلف در سطح منطقه 
تاکید ورزیده و خواهان ادامه تالش ها در زمینه آرام سازی وضعیت و استمرار 
گفتگوهای سازنده شدند.گفتنی است مصطفی الکاظمی نخست وزیر پیشبرد 
امور در عراق شــامگاه گذشته با استقبال رســمی محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان سعودی وارد جده شد. وی قرار است پس از دیدار با مقامات سعودی، 

به تهران سفر کند.

 در سایه جنگ اوکراین و خطر رکود تورمی

نشست سران گروه هفت
صدراعظم آلمان قرار اســت دیروز یکشنبه از رهبران کشورهای 
ثروتمند عضو گروه هفت برای شــرکت در نشســتی سه روزه در 
کوه های آلپ واقع در باواریا استقبال کند؛ نشستی که تحت الشعاع 
جنگ اوکراین و پیامدهای گسترده آن، از کمبود انرژی تا بحران 
غذایی قرار گرفته اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، اجالس دوره ای سران کشــورهای موسوم به گروه هفت 
پنجــم تیرماه )۲۶ ژوئن( به میزبانی آلمان در جنوب ایالت بایرن 
 Schloss Elmau برگزار می شود. این نشســت در قلعه تفرجگاهی
در پای بلندترین کوه آلمان، Zugspitze برگزار می شود. این همان 
مکانی است که این کشور آخرین بار در سال ۲۰۱۵ در آنجا میزبان 
نشســت ساالنه گروه هفت بود. در آن زمان و در فاصله یک سال 
بعد از حمله مسکو به شبه جزیره کریمه موضوع تهاجم روسیه به 
اوکراین در دستور کار قرار گرفته بود.گروه هفت )G۷( چهار کشور 
اروپایی آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، دو کشور آمریکای شمالی 
کانادا و ایاالت متحده و کشــور آسیایی ژاپن را در بر می گیرد.در 
فاصله سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۴ روسیه نیز یکی دیگر از کشورهای 
این جمع بود که آن زمان گروه هشت خوانده می شد. الحاق شبه 
جزیره کریمه به روســیه باعث کنار گذاشــتن این کشور از گروه 
هشت شد.گروه هفت در میانه دهه هفتاد قرن بیستم شکل گرفت 
و اعضایش در آن دوره اقتصادهای برتر جهان بودند و اکنون خود 
را آن گونه که اوالف شــولتس، صدراعظم آلمان به تازگی گفته 
»دموکراسی های قدرتمند اقتصادی« می خوانند.این کشورها خود 
را جمعی متکی بر ارزش ها می دانند که به آزادی و حقوق بشــر، 
حاکمیت قانون و دموکراسی، و رفاه و توسعه پایدار متعهد هستند.

جی هفت یک سازمان بین المللی نیست و نمی تواند تصمیم های 
الزام آور بگیرد اما به طور مشترک برای هماهنگی موضع گیری ها و 

ابتکارات اقدام می کند که حاصل آن در بیانیه های سران و رئیسان 
دولت های هفت کشور منعکس می شود.این اجالس در شرایطی 
تاریک تر از نشست سال گذشته زمانی که رهبران انگلیس، کانادا، 
فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا برای اولین بار از زمان قبل از 
همه گیری کووید-۱۹ با یکدیگر مالقات کرده و متعهد به بازسازی 
شدند، برگزار می شود.افزایش قیمتهای جهانی انرژی و مواد غذایی 
در پی حمله روسیه به اوکراین در حال ضربه زدن به رشد اقتصادی 
است.سازمان ملل روز جمعه نسبت به آنچه که بروز یک »بحران 

گرسنگی جهانی بی سابقه« خواند، هشدار داد.

مسائل مورد بحث در اجالس گروه هفت
تغییرات آب و هوایی، چین که هر چه بی پرواتر می شود و هچنین 
ظهور اقتدارگرایی نیز قرار است جزو دستور کارهای این اجالس 
باشند.انتظار می رود رهبران گروه هفت به دنبال نشان دادن یک 
جبهه متحد در حوزه حمایت از اوکراین تا زمان الزم و همینطور 
اعمال فشار بر کرملین باشند، اگرچه آنها همچنین به دنبال این 
هستند از اعمال تحریم هایی که می تواند تورم و بحران هزینه های 
معیشــتی برای مردم خود را تشــدید کند اجتناب کنند.یکی از 
مقامات اتحادیه اروپا گفت: »پیام اصلی اجالس گروه هفت اتحاد 
و هماهنگی در عمل خواهد بود... پیام اصلی این اســت که حتی 
در شرایط سخت... ما به اتحاد خود پایبند هستیم.«یک منبع آگاه 
به رویترز گفت که کشــورهای شریک در گروه هفت قرار است بر 
سر ممنوع ساختن واردات طال از روسیه موافقت کنند. همچنین 
یک منبع دولتی آلمانی نیز بعــداً گفت که این رهبران به دنبال 
گفتگوهایی »واقعا سازنده« در مورد تعیین احتمالی سقف قیمت 
برای واردات نفت از روســیه هستند.همچنین انتظار می رود که 

رهبران گروه هفــت درباره گزینه های مربوط به مقابله با افزایش 
قیمتهای انرژی و جایگزین برای واردات نفت و گاز از روسیه گفتگو 
کنند.کشورهای عضو گروه هفت در سال های ابتدایی تشکیل این 
جمع بیشــتر در کارگروه های کوچک در مورد مسائل اقتصادی 
و مالی رایزنی می کردند. در حال حاضر تقریبا تمام مســائل مهم 
جهانی در دستور کار این گروه قرار دارد.در سال های اخیر اقتصاد 
جهانی، سیاست های خارجی و امنیتی، توسعه، مهاجرت و تغییرات 
اقلیمی از مهم ترین مسائلی بوده اند که عالی ترین مقام های گروه 
هفت در مورد آن رایزنی و تصمیم گیری کرده اند.میزبان اجالس ها 
در جهت دهی محتوای رایزنی ها نقش مهمی دارد.شعار این دور 
اجالس »پیشــرفت برای یک جهان عادالنه« انتخاب شده است. 
پیشــتر قرار بود مقابله با تغیرات اقلیمی و تســریع چرخش به 
ســوی انرژی های تجدیدپذیر محور اصلی رایزنی ها باشد.با حمله 
روسیه به اوکراین که ۲۴ فوریه آغاز شد مسئله تغییرات اقلیمی به 
حاشیه رانده شده و به دعوت صدراعظم آلمان قرار است ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین به صورت مجازی در اجالس 
گروه هفت شرکت کند.نمایندگان ارشد کمیسیون اتحادیه اروپا به 
عنوان ناظر در اجالس سران و رهبران گروه هفت شرکت دارند و 
از چند ســال پیش نمایندگان برخی کشورهای در حال توسعه و 

قدرت های نوظهور اقتصادی نیز میهمان اجالس هستند. میهمانان 
امسال آرژانتین، سنگال، اندونزی، هند و آفریقای جنوبی معرفی 
شده اند.این اجالس همچنین فرصتی برای اوالف شولتس، صدر 
اعظم آلمان اســت تا روی این میزبانی خود با نشــان دادن یک 
رهبری قاطعانه تر در قبال بحران اوکراین ســرمایه گذاری کند.

امسال، شــولتس از ســنگال که در حال حاضر ریاست اتحادیه 
آفریقا را بر عهده دارد، آرژانتین که در حال حاضر ریاست جامعه 
کشورهای آمریکای التین و کارائیب را در اختیار دارد و همچنین 
اندونزی و هند، میزبان فعلی و بعدی گروه ۲۰ به عنوان یک گروه 
متشکل از کشورهای بزرگ صنعتی و همچنین آفریقای جنوبی به 

عنوان کشورهای شریک دعوت کرده است.

انتقادها به گروه هفت
کشــورهای عضو گروه هفت تنها نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت 
دنیا را در خود جا می دهند اما سهم آنها از تولید ناخالص داخلی 
جهان به حدود ۴۵ درصد می رسد.به این ترتیب اعضای این گروه 
از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می روند و به همین دلیل 
گرچه تصمیم الزام آوری اتخــاذ نمی کنند تفاهم های آنها از وزن 

سیاسی بسیار قابل مالحظه ای برخوردار است.

ژنرال ارشــد روســیه در امور اوکراین، ظاهرا بابت روند آهسته پیشرفت در دونباس و در 
بحبوحه گزارش هایی از شــرب خمر او که موجب از دست رفتن اعتماد والدیمیر پوتین 
شده، برکنار شده است.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، چنانچه این خبر 
تایید شود، اخراج ژنرال »الکساندر دورنیکوف« که بابت حضور در جنگ سوریه به چهره ای سرشناس تبدیل شد، از یک تغییر و 
تحول مهم دیگر در فرماندهی نظامی روسیه حکایت دارد که نشان می دهد والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه از چگونگی 
روند جنگ اوکراین رضایت ندارد.     وزارت دفاع انگلیس روز شــنبه اعالم کرد که کرملین اخیرا چندین ژنرال از جمله ژنرال 
دورنیکوف و ژنرال »آندری ســردیوکوف« فرمانده نیروهای هوابرد را برکنار کرده است.وزارت دفاع روسیه اظهارنظری در رابطه 
با این گزارش ها نداشــته اما این تحوالت چند هفته بعد از شــایعات تاییدنشده از نارضایتی پوتین از عملکرد این مقام ها مطرح 
می شود.   ژنرال دورنیکوف ۶۰ ساله، با وجود اینکه فرماندهی نیروهای روسی در اوکراین را از اوایل آوریل بر عهده داشت، بیش 

از یک ماه است که در انظار عمومی دیده نشده است.

رئیس جمهور اوکراین ضمن تأکید بر لزوم تشدید تحریم های بین المللی علیه روسیه 
از کشــورهای جهان خواست تا برای نبرد با روسیه، ســامانه های پدافند هوایی در 
اختیار این کشور قرار دهند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »ولودیمیر 

زلنســکی« رئیس جمهور اوکراین در جریان سخنرانی )شــنبه( برای مردم اوکراین و جامعه جهانی از متحدان کشورش 
در سراســر جهان خواست تا سامانه های پدافند هوایی در اختیار اوکراین قرار دهند.وبگاه »هیل« گزارش کرد، اظهارات 
زلنسکی در حالی ایراد شد که جنگ اوکراین وارد پنج ماه خود شد و گفت تحریم هایی که کشورهای جهان علیه روسیه 
وضع می کنند کافی نیست و سامانه های پدافند هوایی در اوکراین بیش از هر جای دیگری در جهان مورد نیاز است.وی 
ادامه داد: »اما این ما نیســتیم که مغلوب خواهیم شــد بلکه آن ها را مغلوب خواهیم کرد. هیچ موشک روس و هیچ یک 
از حمالت آن ها نمی تواند روحیه اوکراینی را از بین ببرد و هر کدام از موشــک های آنها یک اســتدالل در مذاکرات ما با 

شرکا است«.

گمانه زنی از اخراج فرمانده مسئول 
جنگ روسیه در اوکراین

زلنسکی: تحریم روسیه کافی نیست، 
پدافند هوایی به اوکراین بدهید

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 موسسه گروه رسانا مشاور
در حال تصفیه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه 
که رأس ســاعت 15 روز دوشــنبه مورخ 1401/4/20 در نشانی 
تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 2، انتهای 

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

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

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

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

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

6- سایر امور که درصالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت  18845 و شناسه ملی  10100638900

مدیر تصفیه-محمد رضازاده
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پس از حصول یک پیشــرفت جدید و پس از اینکه یک شرکت مستقر 
در ســیدنی اســترالیا اولین مدار مجتمع کوانتومی در مقیاس اتمی را 
ساخته اســت، اکنون محاســبات کوانتومی تجاری ممکن است تنها 
۵ ســال با ما فاصله داشــته باشد.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، 
یک بیانیه مطبوعاتی نشــان می دهد که یک شرکت مستقر در سیدنی 
 Silicon Quantum(»استرالیا موسوم به »سیلیکون کوانتوم کامپیوتینگ
Computing( که به اختصار »SQC« نامیده می شود، اولین مدار کامپیوتر 

کوانتومی یکپارچه ســیلیکونی ساخته شده در مقیاس اتمی را ساخته 
اســت که به عنوان یک »پیشــرفت بزرگ« در مسیر برتری کوانتومی 
 )Integrated circuit(»در نظر گرفته می شود.»مدار مجتمع« یا »آی سی
که به آن تراشــه یا ریزتراشه نیز می گویند، به مجموعه ای از مدارهای 
الکترونیکی گفته می شــود که بر روی یک سطح صاف کوچک)چیپ( 
از جنس مواد نیمه رســانا)معموالً از جنس سیلیســیم( قرار داده شده 
 اســت.با قرار دادن شمار بسیاری ترانزیستور کوچک در یک ریزتراشه، 
مدارهایی ساخته می شود که از لحاظ اندازه بسیار کوچک تر، سریع تر و 
ارزان تر از مدارهایی است که از اجزای گسسته ساخته می شود.مدارهای 
الکتریکی عموماً شامل اجزایی مانند مقاومت، خازن، سلف و ترانزیستور 
هســتند. با توجه به اینکه فرآیند ساخت ترانزیســتور در فناوری های 
مدارهای مجتمع راحت تر از المان های غیرفعال یا منفعل دیگر اســت، 
طراحان ترجیح می دهند این المان های غیرفعال را توسط ترانزیستورها 
پیاده سازی کنند و تا حد ممکن تمامی المان های مدارهای الکترونیکی 

را به ترانزیستور تبدیل نمایند.

پژوهشگران ایتالیایی در بررسی جدید خود، یک پدیده تکاملی را کشف 
کرده اند که در مغز انسان و اختاپوس مشابه است.به گزارش ایسنا و به 
نقل از برین تومارو، ممکن اســت انسان ها به میمون ها شباهت داشته 
باشند اما این بدان معنا نیســت که ما ویژگی های یکسانی با حیوانات 
دیگر نداریم. گروهی از پژوهشــگران هنگامی که دریافتند مغز انسان 
و اختاپوس، ژن های پرش کننده یکســانی دارند، به کشف شگفت آوری 
دســت پیدا کردند.ژن های پرش کننده، هم در مغز انسان و هم در مغز 
 Octopus« و »Octopus vulgarisms« دو گونــه اختاپوس بــه نام هــای
bimaculoides« فعال هســتند.بیش از ۴۵ درصد ژنوم انســان توســط 

توالی هایی به نام »ترانسپوزون ها«)transposons( یا ژن های پرش کننده 
تشکیل شده اســت که می توانند از یک نقطه  به نقطه ای دیگر از ژنوم 
حرکت کنند، به هم بریزند یا تکثیر شــوند. پژوهشگران می گویند که 
ایــن عناصر متحرک معموال خاموش می ماننــد و توانایی حرکت خود 
را از دســت می دهند. برخی دیگر از آنها به این دلیل غیرفعال هستند 
که جهش ها را در نســل های بعد انباشته می کنند؛ در حالی که برخی 
دســت نخورده هستند اما توسط مکانیســم های دفاعی سلول متوقف 
شــده اند.به گفته پژوهشــگران، مرتبط ترین عناصر متحرک متعلق به 
خانواده »توالی های هسته ای پراکنده بلند«)LINE( هستند که در ۱۰۰ 
رونوشت ژنوم انسان یافت می شوند و هنوز به طور بالقوه فعال هستند. 
دانشمندان معتقدند ژن های پرش کننده توالی های LINE، با توانایی های 
شناختی مانند یادگیری و حافظه مرتبط هستند.پژوهشگران می گویند 
که ژنوم اختاپوس، غنی از ژن های پرش کننده است که عمدتا غیرفعال 

هستند. 

فقط 5 سال تا رایانه کوانتومی 
تجاری فاصله داریم

مغز اختاپوس با انسان از آنچه 
تصور می شد شبیه تر است
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معرفی مرسدس AMG C63 فاینال ادیشن
تیونر آلمانی پرفورمســتر که به طور خاص روی تیونینگ محصوالت AMG کار می کند، مرســدس C63 فاینال ادیشــن را به مناسبت 
خداحافظی با پیشرانهٔ ۴ لیتری V8 توئین توربوی مرسدس-آام گ، معرفی کرده است. این پیشرانه که در نسخه های M۱77 ،M۱76 و 
M۱78 ساخته می شود، از سال ۲۰۱۵ تاکنون قدرت بسیاری از محصوالت مرسدس بنز را تأمین می کند.هرچند این پیشرانه بیشتر به 
خاطر اســتفاده در مدل های GLS63 ،GLE63 ،GLC63 ،G63 ،S63 ،E63 ،C63 و AMG GT شــناخته می شود اما زیر کاپوت مدل های 
غیر AMG شامل G۵۰۰ ،GLS۵8۰ ،GLE۵8۰ ،S۵8۰ و مایباخ GLS6۰۰ هم قرار می گیرد. حتی آستون مارتین ونتیج و DBX هم از این 
پیشرانه استفاده می کنند. بااین حال، متأسفانه عمر این موتور جذاب رو به پایان است و در نسل بعدی C63 جای آن را یک پیشرانهٔ ۲ 
لیتری چهار سیلندر توربو و یک موتور الکتریکی خواهد گرفت.حال برای بزرگداشت موتور V8 مذکور، پرفورمستر آخرین تیونینگ از 
C63 نســل W۲۰۵ را معرفی کرده اســت. این شرکت اول ازهمه سراغ پیشرانهٔ مرسدس رفته و با تقویت این ۴ لیتری V8 خروجی آن 
را به 6۱۲ اسب بخار قدرت و 8۴۰ نیوتن متر گشتاور رسانده است. این اعداد افزایش قابل توجه ۱۰۲ اسب بخاری و ۱۴۰ نیوتن متری 
را نســبت به S C63 اســتاندارد نشان می دهند. به لطف این افزایش توان، خودرو حاال ظرف 3.8 ثانیه از صفر به سرعت صد کیلومتر بر 
ســاعت می رسد که ۰۲ ثانیه از مدل استاندارد بیشتر است. حداکثر سرعت این C63 قدرتمند هم 3۱۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

در بیرون خودرو نیز تغییراتی صورت گرفته تا از C63 معمولی متمایز شــود. ازجملهٔ این تغییرات می توان به اسپلیتر کشیده تر جلو با 
باله های آئرودینامیک، جلوپنجرهٔ متفاوت، رکاب های جانبی جدید، دیفیوزر اختصاصی و اسپویلر کوچک در لبهٔ درب صندوق اشاره کرد

جلسه باشگاه چلسی با مدیر برنامه های رونالدو
باشــگاه چلسی برای تقویت خود به سراغ ستاره پرتغالی رفته است.به گزارش ایسنا و به نقل از بی ساکر، سران باشگاه چلسی با 
خورخه مندس، مدیر برنامه های کریستیانو رونالدو دیدار داشتند تا زمینه انتقال این بازیکن به جمع آبی های لندن را فراهم کنند.

در روزهای اخیر خبرهای درباره عالقه بایرن مونیخ به جذب رونالدو به گوش رسیده که این باشگاه آلمانی به این موضوع واکنش 
نشان داد و آن را رد کرد.اکنون گزارش شده است که مسئوالن باشگاه چلسی دیداری با خورخه مندس، مدیر برنامه های رونالدو 
داشتند تا بتوانند این بازیکن پرتغالی را برای فصل بعد به خدمت بگیرند.منچستریونایتد فصل بعد در لیگ قهرمانان حضور ندارد 
و همین امر ممکن است باعث رفتن فوق ستاره پرتغالی از جمع شیاطین سرخ شود. هر چند اریک تن هاگ، سرمربی هلندی 

یونایتد اعالم کرده است که تمایل دارد رونالدو را در تیمش نگه دارد

من ردین شهر اپی بند توام
عاشق اقمت بلند توام

رمدٔه آن داهن چون پسته
کشتٔه آن لب چو قند توام

می دوانی و می کشی زارم
چون بدیدی هک رد کمند توام

ای هالک دلم پسندیده
دولتی باشد از پسند توام

گذری می کن، ار طبیب منی
آتشی می هن، ار سپند توام

گو: رفیقان سفر کنند هک من
نتوانم، هک اپی بند توام

پیشنهاد

چهره روز

قلعه مالویل
قلعه مالویل نوشته روبر مرل نویسنده فرانسوی )۲۰۰۴-
۱۹۰8( اســت که در الجزایر بدنیا آمده و دوران کودکی 
خود را در آن کشور که هنوز از فرانسه مستقل نشده بود، 
سپری کرد. پدرش را در جنگ جهانی اول از دست داد و 
خود نیز در طی جنگ جهانی دوم توسط نیروهای آلمانی 
اسیر شد. پس از آزادی اش به نوشتن روی آورده و قلعه 
مالویل یکی از آثار درخشانش را به رشته تحریر درآورد. 
حوادث داســتان در مناطق روستایی کشور فرانسه و در 
اواخر قرن بیســتم اتفاق می افتد. در ۵۰ صفحه نخست 
کتاب با امانوئل، راوی داســتان و روند زندگی اش آشنا 
می شویم، امانوئل در قلعه ای که از عمویش به ارث برده 
زندگــی می کند.گفتم که از آبــادی محوطه اول به جز 
ســنگ چیزی باقی نمانده بود، اما از آن ســنگ ها که من هنوز مقدار زیادی از آن را در اختیار دارم، 
برایم بسیار مفید واقع شدند، زیرا به وسیله آن ها توانستم با تکیه به سمت جنوبی حصار که از یکی از 
قله های کوه سنگی دفاع می کرد و بدون آن هم قله خوب می توانست از خود دفاع کند و نیز با تکیه به 
سمت شمالی کوه سنگی، قرارگاه هایی برای اسب هایم درست کنم. تقریبا در وسط محوطه اول و در دل 
کوه ســنگی، شکاف عظیم و عمیقی باز شده است که در آن، آثاری از سکونت انسان های ماقبل تاریخ 
یافت می شود، لکن نه چندان که بتوان آن را غاری تاریخی به حساب آورد. ولی برای اثبات این اصل، 
همین بس که آدمیان، هزاران سال قبل از ساختمان قلعه مالویل به عنوان پناهگاه استفاده می کرده اند.

سهراب شهید ثالث
سهراب شهیدثالث )7 تیر ۱3۲3 تهران – ۱۰ تیر ۱377 
مترجم،  فیلم نامه نویس،  ایلینوی(کارگردان،  شــیکاگو، 
و تدوین گر ســینما بود. این کارگردان مطرح ایرانی به 
عنوان یکی از آغازگران موج نوی سینمای ایران شناخته 
می شود. او برای مدتی کوتاه از اعضای کانون سینماگران 
پیشرو بود و ریتم فیلم هایش اغلب کند و شبیه به زندگی 
واقعی است. برخی فیلم های او با نام های یک اتفاق ساده 
)۱3۵۲(، طبیعت بی جان )۱3۵3( و در غربت )۱3۵۴( 
برنده جایزه های بین المللی شــده اند. شهید ثالث بسیار 
دوستدار آثار آنتون چخوف و لوئیس بونوئل بود. سهراب 
شــهید ثالث 7 تیر ۱3۲3 در یک خانوادۀ متوســط در 
تهران به دنیا آمد. به دلیل مأموریت شــغلی پدرش در 
دوران نوجوانی مدتی را در شــهر ُکردنشین کرمانشاه زندگی کرد و در آنجا به مدرسه رفت. او به گفتۀ 
خودش برای نخستین بار با تماشای فیلم بی ستاره ها در سینمایی در کرمانشاه به سینما عشق پیدا کرد.

او در ســال های نوجوانی خالقیت خود را با نوشتن و اجرای چند نمایشنامه به همراه دوستانش نشان 
داد. در ســال ۱3۴۲ ایران را به مقصد وین به منظور تحصیل در رشــته سینما ترک کرد و در مدرسه 
کارگردانی و بازیگری پروفسور کراوس وین مشغول به تحصیل شد، اما تحصیالت او به علت تشخیص 
نشانه های بیماری سل در وی قطع شد. در میانه درمان او به پاریس رفت تا تحصیالت سینمایی خود را 
در مدرسه کنسرواتوار مستقل سینمای فرانسه ادامه دهد. وی سال ۱3۴7 به ایران بازگشت و در وزارت 
فرهنگ و هنر مشغول به کار شد. او در این دوران چند فیلم مستند با موضوع رقص های محلی در میان 
اقوام مختلف ایران ســاخت. شــهید ثالث در دوران اقامتش در ایران دو فیلم یک اتفاق ساده )۱3۵۲( 
و طبیعت بی جان )۱3۵3( را ســاخت که هر دو به دلیل نگاه واقع گرایانه اجتماعی و ســبک سینمایی 
نوآور و تجربه گرایانه برنده جوایز معتبر بین المللی شــدند. وی همچنین چندین مستند کوتاه در مورد 
شرایط ناگوار طبقه کارگر در ایران ساخت که مضامین انتقادی پنهان در آنها به مذاق مسئوالن خوش 
نیامد و در نهایت مجبور به ترک کشور شد. او در ایران ساخت فیلم قرنطینه را کلید زده بود که بعد از 
تولید حدود نیمی از کار، فیلم توقیف شد و ساخت آن نیمه کاره ماند.با اقامت در آلمان از سال ۱3۵3 
وی شروع به تولید مستندهایی برای رسانه های آلمانی کرد که این فیلم ها برای وی شهرت بین المللی 

بیشتری به ارمغان آورد.

سینما

 )Cinema dìiDEA( جشنواره بین المللی زنان فیلمساز
در شهر ُرم ایتالیا میزبان چند اثر مستند و کوتاه ازآثار 
ســینماگران زن ایرانی خواهد بود.به گزارش ایسنا، 
مستندهای »دختران نجار، دو نوازی برای یک رویا« 
به کارگردانی آزاده بی زارگیتــی، »رادیو گرافی یک 
خانواده«  ســاخته  فیروزه خسروانی، »پریخوانی« به 
کارگردانی معصومه کیانی، »انتخاب« از منصوره رادفر 
و فیلم کوتاه »پرستیژ« ســاخته زهرا آهویی آثاری 
هستند که در این رویداد سینمایی به نمایش گذاشته 
 Cinema( می شوند.جشنواره بین المللی زنان فیلمساز
dìiDEA( از تاریــخ ۲۵ ژوئن تا اول جوالی )۴ تا ۱۰ 
 »Cinema dìiDEA«.تیــر( در ایتالیا برگزار می شــود
اولین جشــنواره بین المللی فیلم زنان در شهر ُرم است که کاماًل به کارگردانان زن و دیدگاه آنها 
اختصاص دارد. اولین دوره این جشنواره در ژوئن ۲۰۱7 برگزار شد. این رویداد هر ساله فیلم های 
مســتقل مختلفی را به کارگردانی زنان از سراســر جهان با تمرکز ویژه بر فیلم سازان ایرانی ارائه 
می کند. نگاه ها، عمق دیدگاه ها و داســتان های زنــان، روایت های مختلف، مضامین و بینش های 
متعددی را به جشنواره می دهد که بازتاب واقعیت جوامع ما و آنچه در آن زندگی می کنیم است 
و هدف آن ایجاد شبکه ای از ارتباطات برای توانمندسازی همه زنان و نه فقط زنان فیلمساز است.

 5 فیلم ایرانی در جشنواره زنان
 فیلمساز ُرم
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