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سخنگوی دولت مذاکرات قطر را در راستای استمرار مذاکرات قبلی ایران دانست تا ایران مذاکراتی را مانند گذشته و در استمرار همان مذاکرات گذشته، به صورت 
مســتقیم با اتحادیه اروپا در دوحه، در پیش بگیرد.به گزارش ایســنا، علی بهادری جهرمی در حاشــیه جلسه دیروز سخنگوی هیات دولت در جمع خبرنگاران با 
گرامیداشــت سالروز بمباران شیمیایی سردشت به مصوبات هیات دولت اشاره کرد و گفت: اعتباراتی برای جبران خسارات زلزله در استان های خراسان رضوی و 
شمالی اختصاص یافت . همچنین جبران خسارات ناشی از تندباد در غرب استان گیالن و نیز الیحه ای به منظور امضای موافقتنامه دوجانبه بین دولت جمهوری 

اسالمی ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با توجه به کثرت مبادالت تجاری بین دو کشور از سوی...
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سخنگوی دولت:

مذاکرات قطر در راستای استمرار مذاکرات قبلی است
info@sobh-eqtesad.ir

امیرعبداللهیان: 
دستیابی به توافق در صورت حسن نیت 

واقعی آمریکا امکان پذیر خواهد بود
وزیــر امور خارجــه ایــران در جمع 
کارکنان و خانواده های اعضای سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در ترکمنستان 
گفت که دستیابی به توافق در دوحه در 
صورتی امکان پذیر است که واشنگتن 
واقع بین باشــد و حســن نیت واقعی 
داشته باشد.به گزارش گروه بین الملل 

خبرگزاری تسنیم، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران که در زمان حاضر برای شرکت در نشست وزرای خارجه 
کشــورهای حوزه خزر در ترکمنســتان حضور دارد، )سه شنبه شب 
( در جمع کارکنان ســفارت جمهوری اســالمی ایران در عشق آباد و 
خانواده های آنها به تشریح مذاکرات جاری در دوحه برای رفع تحریم ها 
پرداخت و گفت: به آمریکایی ها متذکر شــدیم که اگر مسیر قطعنامه 
را پیش بروند، دست بسته باقی نخواهیم ماند.امیرعبداللهیان ادامه داد: 
طرف آمریکایی اعالم کرد که »من قطعنامه را ارائه دادم و این موضوع 
برای من حیثیتی اســت، ولی آماده ام ایــن قطعنامه را از نظر محتوا 
تغییر دهم و یک قطعنامه با کمترین محتوا علیه ایران صادر شــود«، 
ما این ســطح را هم قبول نکردیم و بــه طرف آمریکایی گفتیم »اگر 
قطعنامه ای در کار باشــد، ما اقدامات جدید هســته ای خود را شروع 
می کنیم.«وی تصریح کرد: اقدامات جدید هســته ای خود را به صورت 
قانونی به دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین اعالم کردیم 
و در پروسه هسته ای، دانشمندان توانمند ما که عمدتاً نیروهای جوان 
هستند و دست پری را دارند، اقداماتی را صورت دادند.امیرعبداللهیان 
توضیح داد: مــا در یک گام در تقابل و عمل متقابل با صدور هرگونه 
قطعنامه احتمالی در آژانس بین المللــی انرژی اتمی به آژانس اعالم 
کردیم که اوالً چند زنجیره سانتریفیوژ جدید را گازدهی خواهیم کرد 
و اقدام به غنی سازی اورانیوم خواهیم کرد. ثانیاً ماشین های سانتریفیوژ 
نســل جدید را نصب خواهیم کرد و ثالثاً دوربین هایی را که بر مبنای 
برجام، پیش از تعهدمان پذیرفته بودیم که در ســایت های هسته ای 
نصب شــود، از مدار خارج خواهیم کرد.وی افزود: با تصویب قطعنامه 
و رفتار غیرســازنده طرف آمریکایی ما این اقدامات را کلید زدیم و در 
گام اول هم ســازمان انرژی اتمــی 27 دوربین برجامی و دوربینی را 
که داوطلبانه در ســایت های ما نصب شــده بود از مدار خارج کرد و 
همچنین گام های بعدی نیز اتخاذ شد.امیرعبداللهیان همچنین گفت: 
بعد از صدور قطعنامه آقای جوزپ بورل مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا با من تماس داشــت و درخواست کرد که برای خروج از 
بن بست مرحله کنونی راهکاری اندیشیده شود، از آقای بورل خواستم 
به تهران بیاید و در تهران بیشتر با هم گفت وگو کنیم. شنبه این هفته 
میزبان آقای بورل در تهران بودیم و جلســات فشــرده ای را با آقای 
بورل داشــتم. جلســه خصوصی در حدود یک ساعت و نیم با حضور 
آقایان بورل، باقری و مورا )معاون بورل( در دفتر کارم داشتم.وی اضافه 
کرد: گفت وگوهای خیلی جدی و روشن و شفافی را داشتیم و نهایت 
توافق کردیم از امروز )سه شــنبه( مذاکرات مذاکره کننده ارشد ما در 
کشــوری که در منطقه توافق می کنیم، برگزار شود. برای این مرحله 
از مذاکرات، قطر نســبت به فراهم کردن تسهیالتی در کشورش ابراز 
تمایل کرده بود و عمان نیز چنین پیشــنهادی را داشــت، در نهایت 
در این مرحله دوســتان ما در قطر هماهنگی برگزاری این نشست را 
به عهده دارند.وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران گفت: امروز 
آقای باقری در دوحه اســت و آقای مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه 
اروپا به عنوان هماهنگ کننــده و همچنین آقای رابرت مالی نماینده 
مذاکره کننده از ســوی آمریکا در دوحه هســتند. قرار ما بر این است 
مذاکرات سه جانبه غیرمستقیم را داشته باشیم. برای رسیدن به توافق 
خوب، پایدار و قوی آمادگی داریم و جدی هســتیم.وزیر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران ادامه داد: علی رغــم اینکه آقای بایدن مرتباً 
از کانال های مختلف پیام هایی را برای ایران ارســال و تأکید می کند 
که »من اراده جدی دارم برای اینکه به توافق برســیم«، ولی ما هنوز 
در عمل چیزی جز رفتارهای مبتنی بر فشــار حداکثری دوره ترامپ 
در آمریکا را شاهد نیســتیم. علی رغم اینکه لسان و زبان آقای بایدن 
متفاوت اســت، ولی در مرحله عمل باید ببینیم که در این مرحله از 
گفت وگوها چه مقدار ادعای آمریکایی ها نسبت به داشتن نیت و اراده 
جدی واقعی است.این دیپلمات عالی رتبه ایرانی در ادامه سخنان خود 
در جمع کارکنان ســفارت ایران در عشــق آباد تصریح کرد: ما جدی 
هســتیم و از خطوط قرمز خــود به هیچ وجه عبــور نخواهیم کرد، 
خطوط قرمزی که در مذاکرات ترســیم شده در سطح سیاستگذاری 
و تصمیم گیری در کشور، مبتنی بر تأمین حداکثری منافع ملی کشور 
اســت و این موضوعی است که نسل های بعدی نیز درباره آن قضاوت 
خواهند کرد.امیرعبداللهیان یادآور شــد: معتقدم اگر طرف آمریکایی 
نیت جدی داشته باشد و واقع بینانه برخورد کند، توافق در این مرحله 
و در این دور از مذاکرات در دســترس است.رئیس دستگاه دیپلماسی 
خاطرنشــان کرد: در موضوعات محتوایــی توافق هم طبعاً جمهوری 
اسالمی ایران کاماًل منطقی و مستدل در مذاکرات حضور پیدا می کند 
و با دســتورکار مشخص، و ما در نهایت این آمادگی را داریم چنانچه 
این دور از گفت وگوها با واقع بینی آمریکا و ســه کشور اروپایی همراه 
باشد، بتوانیم به نتایج مورد نظر همه طرف ها و بازگشت همه طرف ها 
به اجرای تعهداتشــان در قراردادی که سال 2015 میالدی امضا شد، 
برگردند.وی متذکر شــد: البته همچنان از برخی تشکل های مرتبط 
با غرب اظهارات غیرســازنده و مواضع غیرسازنده ای را می شنویم که 
این نشــان می دهد هنوز طرف های مقابل در مسیر واقع بینی حرکت 

نمی کنند. شرط موفقیت در مذاکرات، واقع بینی همه طرف هاست.
وزیــر امور خارجه در پایــان و خطاب به کارکنان ســفارت ایران در 
عشق آباد گفت: برای شما در انجام مأموریت خطیری که برای جمهوری 
اسالمی ایران در این کشور پیگیری می کنید آرزوی توفیق دارم و بسیار 
خرسندم که روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکمنستان در 

مسیر درستی قرار دارد.

تداوم گرمای هوا در کل کشور
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تداوم گرمای هوا در کل کشور، 
رگبار پراکنده در نوار شمالی و خیزش گرد و خاک در جنوب کشور خبر داد.صادق ضیاییان در گفت 
و گو با ایسنا درباره شرایط جوی کشور اظهار کرد: دیروز چهارشنبه )۸ تیرماه( در شمال آذربایجان 
غربی، آذربایجان شــرقی و اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی در ســاعات بعدازظهر افزایش ابر و رگبار 
پراکنده رخ می دهد و در ســایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم است.وی افزود: پنجشنبه و 
جمعه )۹ و 10 تیرماه( استقرار هوای گرم و پایدار در کل کشور تداوم خواهد داشت. بعدازظهر شنبه 
)11 تیرماه( در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل و غرب گیالن افزایش ابر گاهی 
رگبار پراکنده و وزش باد رخ می دهد همچنین در جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر و رگبار و 
رعد و برق انتظار می رود.به گفته رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا 
یکشنبه )12 تیرماه( عالوه بر مناطق شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و اردبیل در سواحل 
دریای خزر نیز بارش باران همراه با وزش باد شــمالی و کاهش نسبی دما رخ می دهد طی این روز 
دریای خزر مواج اســت و در نوار شمالی کشور نیز وزش باد و کاهش نسبی دما قابل توجه است و 
بعداز ظهر در جنوب سیستان و بلوچستان شرق هرمزگان و ارتفاعات کرمان رشد ابرهای همرفتی و 
رگبار پراکنده رخ می دهد.ضیاییان ادامه داد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه وزش باد در شرق 
کشــور به ویژه منطقه زابل پدیده حاکم و در روزهای شــنبه و یکشنبه وزش باد تقویت می شود و 
ســبب خیزش گردوخاک در این مناطق خواهد شد.رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آســمان تهران فردا )۹ 
تیرماه( صاف و از بعد از ظهر وزش باد و گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای 2۶ و حداکثر دمای 
۴1 درجه سانتیگراد و طی  جمعه )10 تیرماه( صاف و در اواسط روز وزش باد با حداقل دمای  2۶ و 
حداکثر دمای ۴1 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.ضیاییان در پایان گفت: طی امروز و فردا ) ۸ و 
۹ تیرماه( اهواز با دمای ۴۸ و۴۹ درجه سانتیگراد گرم ترین و شهرکرد با  دمای 11 درجه سانتیگراد 

سردترین مراکز استان  کشور هستند.

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
ایران رتبه اول اهدای عضو در منطقه

تهران - ایرنا - رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
ایران رتبه اول اهدای عضو در منطقه خاورمیانه و رتبه ۳۶ در دنیا است، اکنون ۶5 هزار بیمار پیوند 
عضو شــده اند.به گزارش خبرنگار حوزه سالمت، امیرحسام علیرضایی روز چهارشنبه در اختتامیه 
جشنواره اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: ۹25 مورد اهدای عضو در سال 
گذشته در کشور انجام شده و اکنون  25 هزار بیمار در لیست پیوند اعضا قرار دارند و میانگین روزانه 
7 تا 10 بیمار نیازمند عضو فوت می کند.وی اظهار داشت: ساالنه ۳ هزار مرگ مغزی قابل اهدا در 
کشور رخ می دهد، از این تعداد تنها هزار مرگ مغزی به اهدا رسیده و اعضای قابل اهدای 2 هزار 
بیمار مرگ مغزی به خاک سپرده می شود. چنانچه از هر بیمار مرگ مغزی ۳ عضو اهدا شود، حدود 
۶ هزار عضو قابل پیوند به اهدا می رسد.علیرضایی تصریح کرد: رضایت دادن خانواده ها برای اهدای 
عضو عزیزشان ایثار محسوب می شود و هر عضو اهدایی، یک زندگی را نجات می بخشد.به گفته این 
مقام مسوول در وزارت بهداشت، اعمال جراحی پیوند عضو در کشور به خوبی  انجام می شود در این 
زمینه صرفه جویی مالی  خوبی داشته ایم چراکه بیماران برای پیوند عضو به سایر کشورها نرفته اند. 
واحدهای شناسایی و فراهم آوری اعضای دانشگاه ها باید پویاتر از همیشه کار کنند تا هیچ عضوی 
از دست نرود.مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی اهدای عضو با محوریت نقش هماهنگ کننده 
پیوند اعضا در صحنه ی اهدای عضو در سه محور فیلم کوتاه، طراحی پوستر و مقاله علمی به همت 
مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای فراهم 
آوری اعضای پیوندی دانشــگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران برگزار شد.  ارتقا فرهنگ 
اهــدای عضو، اهدای زندگی، معرفی جایگاه هماهنگ کننده در پیوند و اهدا، تاثیر اقدامات فرهنگی 
در فرآینــد اهدای عضو، نقش حمایتی هماهنگ کننده در ارتباط با خانواده اهداکننده، تاثیر نقش 
هماهنگ  کننده در افزایش تعداد ارگان های اهدایی، بررسی نقاط قوت و ضعف فرآیند اهدا از دیدگاه 
هماهنگ کننده، نقش مذهب و آگاهی دینی در افزایش و یا کاهش آمار اهدای عضو پیامدهای میزان 

تعامل هماهنگ کننده برای دریافت رضایت به اهدای عضو از اهداف این جشنواره بود.

رئیس جمهور در دیدار رئیس مجلس مصلحت خلق شورای ملی ترکمنستان، 
با اشــاره به فرارسیدن سی امین ســال ۳0 برقراری روابط دیپلماتیک بین دو 
کشور گفت: روابط تهران و عشق آباد با تدابیر خردمندانه جنابعالی در سال های 
گذشته همواره روندی رو به گســترش داشته است.به گزارش ایسنا، آیت اهلل  
سید ابراهیم رئیســی به منظور شرکت در ششمین اجالس سران کشورهای 
ســاحلی خزر به ترکمنستان سفر کرده اســت، در اولین بخش از برنامه های 
خود با »قربانقلی بــردی محمداف«، رئیس مجلس مصلحت خلق شــورای 
ملی ترکمنستان دیدار کرد.رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به فرارسیدن 
ســی امین سال برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور گفت: روابط تهران و 
عشق آباد با تدابیر خردمندانه جنابعالی در سال های گذشته همواره روندی رو 
به گســترش داشته است. رئیسی با بیان اینکه دو کشور ظرفیت های مناسبی 
برای ارتقای ســطح همکاری با یکدیگر دارند، اظهار داشــت: دولت سیزدهم 
در عرصه سیاســت خارجی برنامه ویژه ای برای توسعه روابط همسایگی دارد 
و روابط ایران و ترکمنســتان در همین راســتا بر پایه همکاری های گسترده 
و بر اســاس اعتماد متقابل به سرعت در حال گسترش است.قربانقلی »بردی 
محمداف« رئیس مجلس مصلحت خلق شــورای ملی ترکمنستان نیز در این 
دیدار با قدردانی از تالش های دولت ایران در چند ماه گذشــته برای تحکیم و 
گســترش روابط با این کشــور، تصریح کرد: دو کشور در عرصه های سیاسی، 
اقتصادی، تجاری و فرهنگی از اشــتراکات و ظرفیت ها فراوانی برخوردارند که 
زمینه مناسبی را برای افزایش و ارتقای هر چه بیشتر سطح روابط فراهم کرده 
اســت.رئیس مجلس مصلحت خلق شورای ملی ترکمنستان خاطرنشان کرد: 
ترکمنســتان به دنبال گشودن صفحه جدیدی در روابط با جمهوری اسالمی 

ایران است.

رئیسی پیش از عزیمت به ترکمنستان:
دریای خزر میراث و سرمایه مشترک کشورهای ساحلی است

رئیس جمهور گفت: دریای خزر، میراث و ســرمایه مشــترک بین کشورهای 

ساحلی است و بیش از 270 میلیون جمعیت از این دریا بهره مند می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور صبح 
دیروز )چهارشنبه( پیش از عزیمت به ترکمنستان جهت شرکت در ششمین 
اجالس ســران کشورهای حاشیه خزر، گفت: این سفر با دعوت رئیس جمهور 
محترم دوست و برادر ما، ترکمنستان برای شرکت در اجالس سران کشورهای 
ساحلی دریای خزر انجام می شود. دریای خزر، میراث و سرمایه مشترک بین 
کشــورهای ساحلی است و بیش از 270 میلیون جمعیت از این دریا بهره مند 
می شــوند.وی اضافه کرد: ما روابط خوبی با کشــورهای ساحلی دریای خزر 
داریــم، به همین دلیل آنچه که در این اجالس مورد بحث قرار خواهد گرفت، 
عالوه بر رژیم حقوقی دریای خزر و اســتفاده صلح آمیز با مقصد، ارتقا امنیت 
در دریای خزر، همکاری بین کشــورها در حوزه حمل ونقل، ترانزیت، تجارت، 
مدیریت منابع زنده، حفظ محیط زیســت و مانع شدن برای حضور بیگانگان 
در دریای خزر است که مورد اتفاق همه کشورهای ساحلی است.رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد: نکات دیگری که در ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی 
دریای خزر مورد بحث قرار خواهد گرفت، عالوه بر گفتگو با ســران کشورها، 
گفتگوهای دوجانبه ای نیز در ادامه گفتگوهای قبلی با کشــور ترکمنســتان 
خواهیم داشت. در ۳0 سال گذشــته ارتباطات خوبی بین جمهوری اسالمی 
ایران و کشور ترکمنستان بوده است.رئیسی ضمن اشاره به موانع ارتباطی ایران 
و ترکمنستان، اظهار کرد: در این چند ماه اخیر، پس از مسئله کرونا و برخی از 
موانعی که بین ایران و ترکمنستان ایجاد شده بود، امروز ما شاهدیم که شرایط 
ترانزیت و وضعیت سوآپ گازی بین دو کشور بهتر شده و ارتباطات تجاری و 
اقتصادی دو کشور رونق گرفته است.وی با بیان اینکه شاخص ها، ارتقای سطح 
روابط در این مدت را به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری نشان می دهد، 
عنوان کرد: امیدواریم در این سفر بتوانیم گشایشی را در خصوص این مسائل 
از جهات دیگری نیز ایجاد کنیم. ان شــاءاهلل در این ســفر، ابعاد همکاری های 
صمیمانه ای که بین دو کشور وجود دارد، در روابط دوجانبه و در نقش آفرینی 

در مسائل منطقه ای و بین المللی گسترش پیدا کند.

با واریز 1000 میلیاردی صندوق توسعه ملی

تزریق به بورس ۵۰۰۰ میلیاردی شد
میرکاظمی: 

وام 200 میلیونی مسکن روستایی اگر پایه 
پولی را باال ببرد، تورم  وحشتناک دارد

بانک مرکزی اعالم کرد

قیمت هر متر خانه در تهران در مرز 40 میلیون

در حالی قرار بود پرداخت وام 200 میلیونی مسکن روستایی از اول تیر آغاز شود که رئیس سازمان برنامه 
و بودجه گفت: پرداخت این وام اگر از محل بدهی دولت به بانک ها تامین شود، باعث افزایش پایه پولی و 
تورم می شود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  مسعود میرکاظمی در خصوص دالیل تاخیر 
در پرداخت وام 200 میلیون تومانی مســکن روســتایی، اظهار کرد:  این وام، بار مالی سنگینی را به همراه 
خواهد داشت؛ پرداخت این وام از دو راه میسر است. یکی این که به بانک ها بنویسیم که این وام جزو بدهی 

دولت به بانک ها باشد...

ایران بیشترین افزایش ساالنه تولید نفت جهان را ثبت کرد

آیا بساط لوازم خانگی قاچاق برچیده می شود؟

اگر لوازم خانگی خریدید، چطور قاچاق 
نبودن آن را چک کنید؟

رییس جمهور کشورمان در دیدار رئیس مجلس مصلحت خلق شورای ملی ترکمنستان:

 روابط ایران و ترکمنستان به سرعت در حال 
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در حاشیه هیئت دولت صورت گرفت؛
واکنش وزیر اقتصاد به تحریف سخنان رئیس جمهور از سوی برخی رسانه ها

ســخنگوی اقتصادی دولت گفت: خبری درباره اینکه بخواهیم سیاســتی داشته باشیم که موجب افزایش قیمت شود صحیح نیست.به گزارش خبرنگار مهر، سید 
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی پیش از ظهر دیروز)چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در روزهای اخیر برخی 
از سایت ها و رسانه ها به شکل شیطنت آمیزی، با تحریف سخنان آقای رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی، این موضوع را القا کردند که گویا یک تورم باالتری در 
سال آینده وجود خواهد داشت.وی افزود: نکته مد نظر آقای رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی، ناظر به برخی از احکام قانونی مثل آن حکمی که در بودجه 
سال 1۴01 وجود دارد، مبنی بر اینکه باید نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴200 تومان به نرخ ETS افزایش پیدا کند، است. این حکم در بودجه 
سال های گذشته نیز وجود داشته است. اتفاقاً در دولت های قبل این حکم را اجرا نکردند و سپس به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا احاله شد که در نهایت 
نیز با تغییر دولت عملی نشد.وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: با توجه به اینکه سیاست عادالنه کردن توزیع یارانه ها موجب افزایش موقتی در قیمت کاالهای 
اساسی می شود، دولت در نظر دارد این حکم را در سال 1۴01 که موجب افزایش تمام کاالهای وارداتی می شود، با اجازه قانونگذار تا پایان امسال اجرا نکند.خاندوزی 
تاکید کرد: در این راستا یک الیحه دو فوریتی تنظیم و به مجلس ارسال شده است و در خواست ما این است که مجلس شورای اسالمی با هدف اینکه اساساً زمان 
مناسبی برای اجرای این سیاست نیست با دو فوریت و اصل این الیحه موافقت و آن را به سال 1۴02 موکول کند.وی خاطرنشان کرد: بنابراین هیچ خبری مبنی 
بر اینکه سیاستهای دولت بنا دارد اقداماتی را طراحی کند که در سال آینده تورم زا باشد وجود ندارد. از همه دوستانی که در حوزه خبر کار می کنند تقاضا دارم 
با توجه به اخالق حرفه ای حتماً اینگونه اخبار را تصحیح کنند چرا که نباید به خاطر برخی رقابت های سیاسی، مردم را دچار تنش روانی بکنیم.وزیر اقتصاد و امور 
دارایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سامانه مودیان مالیاتی چه زمانی راه اندازی می شود؟ گفت: بر اساس قانون دولت باید اول خرداد سال 1۴00 این 
سامانه را راه اندازی می کرد، اما تا پایان دولت قبل این اتفاق نیفتاد. راه اندازی این سامانه یکی از نکات مورد تاکید دولت و مجلس است. خاندوزی گفت: تست های 
سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی انجام شده و بدون خطر آن مرحله را گذرانده است چرا که با توجه به حمالت سایبری که اخیرا صورت گرفته باید امنیت 
این سامانه تامین می شد. امیدواریم که 20 تیرماه یعنی در هفته مالیاتی بتوانیم فعالیت این سامانه آغاز کنیم.وی در پاسخ به سوالی در خصوص التهابات تورمی 
ناشی از اجرای سیاست مردمی سازی یارانه ها و جلوگیری از استمرار آن گفت: گزارش های کارشناسی که از طرف سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد درباره اثرات این سیاست محاسبه شده است، موید آن است که این سیاست در یکی دو ماهه اول جهش های قیمتی در پی خواهد داشت، اما در بلند مدت 
عواملی که بر پایه تورمی اثر گذار اســت همان مســئله بی انضباطی های شبکه بانکی کشور و بی انضباطی و کسری های بودجه دولت ها بوده است. امیدواریم با 

سخت گیری ها و تمرکز نظارتی دولت مسیر بلند مدت اصالح شود.
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معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: براســاس بررسی های 
صــورت گرفته شــکل گیری وزارت بازرگانــی یک ضرورت 
اســت که با توجه به التهابات ماه های گذشته در بازار و نیز 
نوســانات قیمت ها، این کار باید انجام شود.به گزارش ایسنا، 
محمد حسینی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد:  طرح وزارت تجارت و خدمات بازرگانی 
در مجلس، قبل از این دولت مطرح بوده و تصویب شده و به 
شــورای نگهبان رفته و االن در کمیسیون اجتماعی مجلس 

اســت. مجلس هم نظر دولت را خواســت که بررسی کردیم 
و دیروز در مجلس مطرح شــد که اگــر دولت الیحه دهد، 
مجلــس آن را در اولویت قرار خواهد داد.وی افزود: ما وزارت 
صنایع معادن و وزارت بازرگانی را خواهیم داشت که براساس 
بررسی های صورت گرفته این یک ضرورت است که با توجه 
به التهاباتی که در ماه های گذشته در بازار بوده و نیز نوسانات 
قیمت ها، این احتیاج وجود داشــته که این کار انجام شــود.

معاون پارلمانی دولت افزود: از نمایندگان تشکر می کنم که در 

بحث استیضاح وزیر همکاری خوبی داشتند و در کمیسیون 
صنایع که بحث مطرح شد، بســیاری از استیضاح کنندگان 
قانع شــدند و اســتیضاح را هم پس گرفتند. روز پنجشنبه 
آقای رئیس جمهوری دیداری با نمایندگان مجلس و اعضای 
کمیسیون اصل ۹۰ دارند که در آن هم مباحث مهمی مطرح 
خواهد شــد. ما در گذشــته هم با مجامع استانی جلساتی 
داشتیم و غالب این مجامع با رئیس جمهوری جلسه داشتند 

که قرار شد این تعامالت روز به روز بیشتر شود.

گزیده خبر
سردار جاللی در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

جنگ سایبری رژیم صهیونیستی علیه 
زیرساخت های ایران

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور گفت: جنگ 
سایبری که میان رژیم صهیونیستی و جمهوری اسالمی 
شکل گرفته است، نشــان می دهد ممکن است ما در 
صنایع و کارخانجات شیمیایی نیز با مخاطراتی مواجه 
شویم.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غالمرضا جاللی 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در حاشیه ششمین همایش ملی پدافند 
شــیمیایی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همایش ملی پدافند شیمیایی در 
سالگرد بمباران شیمیایی شهر سردشت در سال ۱۳۶۶ برگزار شد، اظهار داشت: 
این همایش به دنبال گرامیداشــت یاد شهدای مظلوم شیمیایی شهر سردشت 
و محکوم کردن هر نوع حمله شــیمیایی به مراکز جمعیتی علیه مردم بی گناه 
است که متأسفانه هنوز هم این حمالت ادامه دارد.وی ادامه داد: بر این اساس، 
صیانت از مردم در برابر حمالت و تهدیدات احتمالی نشت شیمیایی صنعتی و 
مصون سازی زیرساخت های صنعتی و شیمیایی و به تعبیری همراه سازی توسعه 
صنعت شــیمیایی و نظام ایمنی امنیتی در حمالت شیمیایی، از اهدافی است 
که برای این همایش پیش بینی شــده است.سردار جاللی گفت: بعد از برگزاری 
پنجمین همایش، نظام جامع مصون ســازی و عملیاتی پدافند شیمیایی که به 
تعبیری تقســیم و تعریف نقش و وظایف و تعیین تکلیف دستگاه های اجرایی 
در حوزه های مربوط به امداد شــیمیایی یا مصون سازی شیمیایی و یا پاسخ به 
حوادث شــیمیایی است تهیه یا در شورای عالی پدافند غیرعامل کشور تصویب 
و ابالغ شــد و تکالیف تمام دســتگاه ها در این موضوع تعیین شده است.رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: به صورت مشخص وظایف مواجهه با نشت 
شــیمیایی در محدوده های صنعتی به عهده رئیس صنعت مربوطه، کارخانه یا 
مجتمع صنعتی است و در فاصله دورتر بر عهده فرمانداری، بخشداری، شهرداری 
و استانداری است؛ بر همین اساس در استان های دارای زیرساخت های شیمیایی، 
قرارگاه پدافند شــیمیایی با فرماندهی استاندار و جانشین فرمانده سپاه استانی 
تشکیل می شــود.وی بیان کرد: ظرفیت های اورژانس، آتش نشانی، هالل احمر 
و بســیج به عنوان ظرفیت های اولیه امدادی هستند که در هر حادثه ای کمک 
می کنند؛ در این نظام، پدافند شیمیایی دارای نقش اصلی است به همین جهت 
در برنامه امسال بنا داریم که ظرفیت بسیج را در زمینه پدافند شیمیایی تقویت 
کنیم؛ البته اســتفاده از ظرفیت های اورژانس و آتش نشانی نیز برای مواقع نشر 
مواد شــیمیایی پیش بینی شده اســت تا بتوانیم اقدامات اولیه در این زمینه را 
انجام دهیم.ســردار جاللی اظهار داشت: خوشــبختانه با تخصیص اعتباری که 
مجلس شورای اسالمی در بودجه ۱۴۰۱ برای پدافند غیرعامل پیش بینی کرده 
است، موافقت نامه با تمام دستگاه های اجرایی در حوزه پدافند شیمیایی تنظیم 
شده اســت. در این نظام، انتقال مراکز پرخطر شــیمیایی و مراکز صنعتی در 
کنار مراکز جمعیتی از مراکز موضوعات مورد توجه ما اســت.وی عنوان کرد: با 
توجه به جنگ ســایبری که میان رژیم صهیونیستی و جمهوری اسالمی شکل 
گرفته است و حمالت آن ها علیه زیرساخت هایی که به مردم خدمات و سرویس 
انجام می دهند، بررسی های انجام شده نسبت به منطقه نشان می دهد که ممکن 
است ما در صنایع و کارخانجات شیمیایی نیز با مخاطراتی مواجه شویم. طبیعتاً 
محکوم ســازی هر نوع حمله در حوزه سایبری به زیرساخت هایی که برای مردم 
خدمت رسانی می کند از طریق مجامع بین المللی و رسانه ها باید مورد توجه قرار 
گیرد.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تأکید کرد: مسئوالن زیرساخت ها و 
مدیران کارخانجات شیمیایی باید به پدافند سایبری و امنیت سایبری توجه کنند 
تا فرصتی برای دشمن برای سو استفاده و اقدام فراهم نشود.سردار جاللی گفت: 
در آینده نزدیک، جلســه تخصصی برای مدیران عامل زیرساخت های شیمیایی 
در رابطه با مصون سازی تهدیدات شیمیایی برگزار می کنیم تا درس های آموخته 
از حــوادث را برای این مدیران بیان کنیم.وی افزود: ما در این همایش با تبلیغ، 
ترویج، تبیین و پیاده سازی نظام مصون سازی و عملیات مصون سازی شیمیایی 
حرکت می کنیم تا جایی که تعیین نقش ها، مأموریت ها و وظایف در دستگاه های 
اجرایی در شرایط مصون سازی زیرساخت و در شرایط بروز حادثه مشخص شود.

سخنگوی دولت:

مذاکرات قطر در راستای استمرار مذاکرات قبلی است
سخنگوی دولت مذاکرات قطر را در راستای استمرار مذاکرات قبلی ایران دانست تا ایران 
مذاکراتی را مانند گذشــته و در استمرار همان مذاکرات گذشته، به صورت مستقیم با 
اتحادیه اروپا در دوحه، در پیش بگیرد.به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه 
جلسه دیروز سخنگوی هیات دولت در جمع خبرنگاران با گرامیداشت سالروز بمباران 
شیمیایی سردشــت به مصوبات هیات دولت اشاره کرد و گفت: اعتباراتی برای جبران 
خسارات زلزله در استان های خراسان رضوی و شمالی اختصاص یافت . همچنین جبران 
خسارات ناشی از تندباد در غرب استان گیالن و نیز الیحه ای به منظور امضای موافقتنامه 
دوجانبه بین دولت جمهوری اســالمی ایران و عــراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات 
مضاعف با توجه به کثرت مبادالت تجاری بین دو کشور از سوی وزیر اقتصاد ارائه شد که 
دولت با ارسال این الیحه با قید یک فوریت موافقت کرد.وی افزود: در خصوص طرحی 
که در مجلس درباره تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های 
پیمانکاری نیروی انسانی مطرح است، با توجه به اینکه پیش از این هم رئیس جمهوری 
دستوری به سازمان امور اداری استخدامی برای ساماندهی وضعیت این نیروها داده بود 
و طرحی در این ســازمان آماده شده بود که با همان طرح بتوان وضعیت این عزیزان را 
ساماندهی کرد، این سازمان به عنوان نماینده دولت مشخص شد تا بتوانند با همکاری با 
نمایندگان مجلس تدبیر مشــترکی برای ساماندهی وضعیت این نیروها داشته باشند.

ســخنگوی دولت ادامــه داد:  هزینه کرد برخی درآمدهای حاصــل از مالیات و عوارض 
صادراتی و حقوق ورودی در حوزه تکمیل زنجیره ارزش و همچنین حوزه های فناورانه و 
دانش بنیان امروز به تصویب هیئت وزیران رســید تا گامی جهت تحقق هرچه سریعتر 
شعار سال و اجرای دســتورات مقام معظم رهبری در زمینه تولید و اشتغال با اولویت 
حوزه های دانش بنیان باشد.سخنگوی دولت یادآور شد:  با توجه به اینکه در آستانه روز 
ازدواج هستیم آیین نامه ای هم در حوزه اعطای تسهیالت ازدواج و اشتغال بود که با توجه 
به اینکه برخی مواد آن نیازمند اصالح بود به کمیته ای ارجاع شــد تا در جلســه آتی 
آیین نامه تسهیالت حمایتی در این حوزه ها به تصویب هیات وزیران برسد.وی در پاسخ 
به پرسشــی درباره اهمیت سفر رئیس جمهوری به ترکمنســتان، اظهار کرد: موضوع 
محوری اجالس خزر مسائل پیرامون دریای خزر و مسائل زیست محیطی آن با مدیریت 
کشورهای ســاحلی این دریا و جلوگیری از مداخله سایر کشورها که در منطقه وجود 
ندارند در مدیریت دریاست. استمرار مسائل تجاری، ترانزیت دریایی و حمل و نقل که از 
جمله اولویت های دیپلماسی منطقه ای دولت بوده، از مباحث مطروحه هم در اجالس و 
هم در دیدارهای دوجانبه حاشــیه اجالس خواهد بود و این اجالس موقعیت و شرایط 
مناسبی به منظور تقویت و تسریع پیشرفت دیپلماسی منطقه ای و همسایگی دولت به 
ویژه بهره برداری مناســب از ظرفیت های تجاری و اقتصادی منطقه خواهد داشــت که 
آثارش را هم در این ایام با مثبت شدن تراز تجاری مشاهده می کنید.بهادری جهرمی در 
پاســخ به پرسشــی مبنی بر نظر دولت دربــاره اصالح مصوبه مجلــس درباره حقوق 
بازنشســتگان، اظهار کرد: در خصوص حقوق بازنشستگان قانون گذار سازوکار را شفاف 
تشریح کرده است. حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به پیشنهاد سازمان تامین 
اجتماعی و با تصویب هیات وزیران مشــخص می شود.وی افزود: پیش از این در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق بازنشســتگان صندوق های کشــوری و 
لشکری مطابق مصوبه مجلس درنظر گرفته شده بود، اما در خصوص بازنشستگان تامین 
اجتماعی با تدبیر سازمان تامین اجتماعی، افزایش حقوق بیش از این در نظر گرفته شده 
اســت تا هم جبران تورم سال های اخیر باشد و قدرت خرید حفظ شود و هم در سقف 
توان تامین این میزان باشد. در این مصوبه هیات تطبیق نقطه نظر و سواالت و ابهاماتی 
داشتند و دولت پاسخ آنها را تقدیم هیات کرده است.سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
درباره ســفر بورل به ایران اظهار کرد: ایران همواره رویکرد فعال و ابتکارات خود برای 
گفت وگو جهت رفع تحریم های ظالمانه را در پیش داشته و سفر آقای بورل به ایران در 

این راستا بود. هم ایران و هم حوزه سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آقای بورل بر استمرار 
مذاکرات برای حل این تحریم های یکجانبه ظالمانه هردو طرف اتفاق نظر داشــتند و 
مسیری را برای سرعت بخشــی به مذاکرات و استمرار آن مورد توافق داشتند.بهادری 
جهرمی گفت: ســفر دوحه و مذاکرات قطر در راستای استمرار مذاکرات است تا ایران 
مذاکراتی را مانند گذشــته و در استمرار همان مذاکرات گذشته، به صورت مستقیم با 
اتحادیه اروپا در دوحه، در پیش بگیرد. امیدوار هستیم با عبور دولت جدید آمریکا از شیوه 
ترامپ که عدم پایبندی به حقوق بین الملل و عدم پایبندی به توافقات گذشته و در نظر 
نگرفتن حقوق حقه ملت ایران بود، بتوان به توافقات مثبت و قابل قبول دســت یافت.

بهادری جهرمی درباره مشــوق های طرح جوانی جمعیت گفت: رئیس جمهوری تاکید 
بسیار بر این موضوع دارند، معاونت زنان ریاست جمهوری و ستاد جوانی جمعیت هم به 
صورت مستمر پیگیر اجرای مصوبات مربوطه به ویژه قانون جوانی جمعیت هستند. در 
این راستا بســیاری از اقدامات از جمله اولویت بخشی در تسهیالت یا اولویت بخشی در 
قرعه کشی اعطای خودرو یا اولویت بخشی در حوزه نهضت ملی مسکن و اعطای مسکن 
به زوجهای جوان اجرایی شده و برخی موارد هم در مسیر اجرا است، از جمله مسئله حق 
عائله مندی که در دســتور کار دولت است تا منابعی را برای تامین آن در نظر گیرد و در 
حوزه عمومی و فرزندآوری حمایت هرچه بیشتری داشته باشد.سخنگوی دولت در پاسخ 
به پرسشی درباره روش دریافت مطالبات از کشور عراق، اظهار کرد:  همه دریافت مطالبات 
به شــیوه ثابت، متداول و معمول صورت می گیرد و آن شیوه هرگز تهاتر یا تضمین کاال 
نیست و آن منابع مالی به همان شیوه متداول که همه منابع دیگر در اختیار کشور قرار 
می گیرد تا صرف تامین نیازهای اساسی کشور شود،است و  بدهی های پیشین عراق هم 
به همین شــیوه در اختیار قرار می گیرد.وی در پاســخ به پرسشی درباره تشکیل وزارت 
بازرگانی، نیز تصریح کرد:  تشکیل وزارت بازرگانی الیحه دولت سیزدهم نیست، بلکه طرح 
مجلس دهم در ســال ۹۷ بوده و در سال ۹۸ هم تصویب شده و به شورای نگهبان رفته 
که ایراداتی به آن وارد شده و به کمیسیون اجتماعی مجلس رفته و آنجا چند مرتبه نظر 
دولت را در این زمینه جویا شده و دولت نهایتا در جلسه ای با کلیات آن طرح موجود در 
مجلس موافقت کرده اســت، اما فعال باید دید مجلس یازدهم هم برای تشــکیل وزارت 

بازرگانی همچنان همان نظر مجلس قبل را دارد یا خیر. طبیعتاً بعد از آن که اصل این 
مسئله در مجلس به تصویب برسد و اگر ایرادی هم در شورای نگهبان وجود نداشته باشد 
و اگر هست برطرف شــود، می توان درباره فرآیندهای بعدی آن اظهار نظر کرد.بهادری 
جهرمی در پاســخ به این پرسش که چه میزان از مصوبات استانی به طرح های آموزشی 
اختصاص داشــته اســت، گفت: یکی از محورهای مصوبات در سفرهای استانی ناظر به 
تقویت زیرساخت های آموزش و پرورش است و مطابق آمار معاونت اجرایی رئیس جمهوری 
و آموزش و پرورش تاکنون در جریان ســفرهای استانی  ۲۴  هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
برای احداث، توســعه و تکمیل پروژه های آموزش و پرورش مصوب شده است که از این 
میزان، ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که بخشــی از تکالیف دولت برای اختصاص بودجه 
بوده، تخصیص داده شده است.وی ادامه داد : در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم منابع خوبی به 
ویــژه از محل فروش امالک و اموال مازاد وزارتخانه ها برای تامین منابع این نوســازی و 
بهســازی و به طور خاص در حوزه آموزش و پرورش هم امالک مازاد مناسبی برای این 
حــوزه وجود دارد. قریــب به ۲ هزار میلیارد تومان هم به طــور خاص برای جایگزینی 
کالس های درسی کانکسی در استانهای اردبیل، سمنان، سیستان و بلوچستان، لرستان، 
مازندران، خراسان رضوی، ایالم، زنجان، فارس و هرمزگان پیش بینی شده که این منابع 
هم تامین اعتبار شــده است.سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تخلف یکی از 
شرکت های همکار در تامین نهاده های دامی، تصریح کرد: وزارت اطالعات در اسفندماه 
گذشــته گزارشــی را تقدیم رئیس جمهوری و معاون اول کرد مبنی بر برخی تخلف از 
نظامات، نه فســاد و نه جرم در نحوه تعامل با یکی از شرکت هایی که در تامین نهاده ها 
همکاری هایی با آن پیش بینی شده بود و این مسیر پیش رفت و در ماه های ابتدایی سال 
جاری موضوع بعد از ارجاع به مجموعه وزارت اطالعات و معاونت اول مورد بحث و بررسی 
قــرار گرفت و با تعامل مناســبی که با محوریت معاون اول بیــن وزارت جهاد و وزارت 
اطالعات اتفاق افتاد، از وقوع تخلف پیشگیری شد.وی افزود: حتی یک دالر پرداخت وجه 
به این شــرکت صورت نگرفته و هیچگونه جرم یا فســادی به واسطه این پیشگیری در 
مجموعه دستگاه های نظارتی قوه مجریه اتفاق نیفتاد. تخلفاتی از نظامات اتفاق افتاده بود 
که سعی شــد با تدابیری این به مسیر قانونی خودش برگردد.سخنگوی دولت در ادامه 
خاطرنشــان کرد: در این اثنا گزارشی از سوی یکی از سازمان های نظارتی مطرح شد و 
درخواست ما این اســت که نهادهای نظارتی هماهنگی بیشتری باهم داشته باشند در 
اطالع از فرایند و مسیرهایی که طی شده است ذهن مردم را مشوش و درگیر نکنیم. وقتی 
یک دســتگاه نظارتی به یک حوزه ورود کرده و گزارش الزم را داده و موضوع در دســت 
رســیدگی است، با تعامل سازنده تر میان دســتگاه های نظارتی بهتر می توان حصول به 
مطلوب داشت. مسئله جابجایی یکی از مدیران وزارت جهاد هم ناظر به مسائل قبلی بود 
و ارتباط مستقیمی با این حوزه ندارد. حداقل حدود یک ماه پیش از این وزیر جهاد، گزینه 
جایگزینی را برای این بخش در نظر گرفته بودند که در این مدت روند استعالمات وی در 
حال طی شدن بود.بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره رقم بدهی دولت به سازمان 
بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی یک مجموعه 
خودگردان است که تامین منابع و پرداخت هم باید از سوی خود آنها انجام شود. باید تراز 
تجاری الزم را برای پرداخت داشته باشد که تامین منابع و پرداخت آن هم به عهده خود 
ســازمان تامین اجتماعی است. این سازمان پیش بینی هایی ارائه می دهد و مبتنی بر آن 
پیشنهادی را تقدیم هیئت وزیران می کند که باید صحت سنجی شوند.بهادری جهرمی در 
پایان خاطرنشان کرد:هیات وزیران باید به تعادل یا توازن یا تناسب پرداخت حقوق تمام 
بازنشستگان دقت نظر داشته باشد. هیات وزیران با بررسی جوانب موضوع، مصوبه ای را 
دارد که طی آن پیشــنهاد تامین اجتماعی را بررسی کرده و در چارچوب آن پیشنهاد، 
مصوبه ای را تصویب کرده که اتفاقاً در راســتای همان پیشنهاد است و به روش پلکانی 

معکوس تنظیم شده و به نفع کسانی است که حقوق کمتری می گیرند.

رئیس ســازمان انرژی اتمی درباره انتشار اخباری مبنی بر نصب 
زنجیره های جدید ســانتریفیوژها در فردو، گفت: این موضوع در 
زمینه برنامه اقدام راهبــردی و تکمیل زنجیره ها مطابق اهداف 
قانون دنبال شده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان 
انرژی اتمی، محمد اسالمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
انرژی اتمی در حاشیه برگزاری همایش »توسعه کاربرد پرتوها در 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی« اظهار کرد: در بخش های گوناگون 
نظیر حوزه کشــاورزی و صنایع غذایی اقداماتی برای استفاده از 
دانش هسته ای انجام شده است و خوشبختانه اکنون نیز شرایطی 
فراهم شــده تا صنعت هســته ای در کل فرآیندهای مربوط به 
صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی بتواند نقش آفرینی کرده و مثمر 

ثمر باشــد زیرا متاسفانه تاکنون استفاده از ظرفیت هسته ای در 
این صنایع مغفول و ناشناخته مانده است.وی تصریح کرد: برای 
پیشبرد اهداف، به معرفی سرفصل ها و بیان ظرفیت های سازمان 
انرژی اتمی می پردازیم و همچنین به تبادل نظر درباره پروژه های 
تحقیقاتی انجام شده در این صنایع و نیازهای لجستیکی صنعت 
نفت خواهیم پرداخت.رئیس ســازمان انــرژی اتمی تاکید کرد: 
راه حل های ناشــی از به کارگیری فناوری  هســته ای می تواند به 
عنوان یک راه میان بر در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی در نظر 
گرفته شود و این صنایع می توانند از این دانش در فناوری و انجام 
فرآیندها استفاده کنند.اسالمی تصریح کرد: فرصت بسیار مغتنمی 
برای این صنایع، سازمان ها و شرکت های تابعه آنها فراهم شده و 

با توجه به نقش شرکت های دانش بنیان می توان به نتایج بسیار 
مطلوبی دست یافت.وی خاطرنشان کرد: ساختار نوینی پایه گذاری 
کرده ایم به طوری که موارد مهم و متعددی در سند جامع ۲۰ ساله 
دیده شده است و باید توجه داشت به عنوان یکی از سازمان های 
پیشــرو و با توجه به سند تحول دولت سیزدهم توانسته ایم برای 
نخستین بار سند »جامع توسعه هسته ای کشور« را تدوین کنیم 
که حرکت اجرایی قدرتمند و هدفمندی محســوب می شــود و 
بر اساس آن ســازمان انرژی اتمی در همه محورها فعال خواهد 
شد.رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: این سند و به کارگیری 
دانش  هسته ای در عرصه ها و صنایع مختلف می تواند پاسخ روشنی 
برای دشمنان انقالب اسالمی باشــد زیرا آنها همواره با اتهامات 

امنیتی  فضــای  واهی، 
برای صنعت هســته ای 
ایران ایجــاد کرده اند و 
با فریب افــکار عمومی 
در دنیــا و بــا ایجــاد 
مزاحمت های متنوع و از 
جمله تحریم های ظالمانه، 
کرده اند  وانمود  این گونه 

که صنعت هســته ای جمهوری اسالمی ایران، صنعتی است که 
صرفا اهداف نظامی را دنبال می کند.اســالمی گفت: استفاده از 
دانش هسته ای در صنایع گوناگون جزو الینفک تعهدات سازمان 
انرژی اتمی است و حرکت های گسترده تر و حضور موثرتر در همه 
حوزه ها در اصل خنثی کننده این گونه مزاحمت ها و جو رسانه ای و 
روانی منفی ایجاد شده در دنیاست و از سوی دیگر چنین اقداماتی 

موجب امیدواری برای مردم می شود.

اسالمی:

نصب سانتریفیوژهای جدید در فردو بر اساس برنامه اقدام راهبردی است

ســخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار تأثر نســبت به 
شــهادت یکــی از نیروهای مرزبانی کشــورمان گفت: 
مقامات حکومت سرپرستی افغانستان در جهت روشن 
شدن ابعاد موضوع و مجازات عاملین، تدابیر الزم را اتخاذ 
کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی 
وزارت امــور خارجه با اظهار تأســف و تأثر نســبت به 
شــهادت »محمد صیاد« از نیروهای پرافتخار مرزبانی 
جمهوری اسالمی ایران، مراتب تسلیت و همدردی خود 
را به خانواده شــهید و تمام مرزبانان جمهوری اسالمی 
ایــران ابراز کرد.وی تاکید کرد: ابعــاد این حادثه ناگوار 

در منطقــه مرزی میلک که منجر به شــهادت مرزبان 
عزیز جمهوری اسالمی ایران گردید، از جانب نهادهای 
مسئول در دســت بررسی است که به محض مشخص 
شدن دقیق موضوع، اطالع رسانی خواهد شد.سخنگوی 
وزارت امــور خارجــه با اشــاره به برگزاری نشســت 
گفتگوهای مشــترک مرزی ایران و افغانستان، گفت: از 
مقامات مسئول حکومت سرپرستی افغانستان انتظار می 
رود در جهت روشن شدن ابعاد موضوع، مجازات عاملین 
و اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه 

اقدام جدی بعمل آورند.

سخنگوی وزارت خارجه:

حکومت افغانستان تدابیرالزم جهت جلوگیری از حوادث 
مرزی را اتخاذ کند

معاون رییس جمهور :
شکل گیری وزارت تجارت 
و خدمات بازرگانی یک 
ضرورت است
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گزیده خبر

میرکاظمی: 
وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی اگر پایه 

پولی را باال ببرد، تورم  وحشتناک دارد
در حالی قرار بود پرداخت وام ۲۰۰ 
میلیونی مسکن روستایی از اول تیر 
آغاز شود که رئیس سازمان برنامه 
و بودجــه گفت: پرداخــت این وام 
اگر از محل بدهی دولت به بانک ها 
تامین شود، باعث افزایش پایه پولی 
و تورم می شود.به گزارش خبرنگار 
اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم،  

مســعود میرکاظمی در خصوص دالیل تاخیر در پرداخت وام ۲۰۰ میلیون 
تومانی مســکن روستایی، اظهار کرد:  این وام، بار مالی سنگینی را به همراه 
خواهد داشت؛ پرداخت این وام از دو راه میسر است. یکی این که به بانک ها 
بنویســیم که این وام جزو بدهی دولت به بانک ها باشد که پایه پولی را باال 
می بــرد و تورم وحشــتناکی را به همراه دارد.وی ادامه داد: یکی از ریشــه 
های تورم در ســنوات گذشته بدهی دولت به بانک ها بوده است. یا باید این 
اجــازه را بدهیم یا این که بپذیریم از محل یارانه تامین شــود. در مدت ۲۰ 
ســال بازپرداخت وام مذکور، 8۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد که باید 
از یک جایی تامین شــود.وی افزود: راه دیگر این اســت که اجازه بدهیم از 
صندوق مســکن که در قانون دیده شده، مابه التفاوت سود وام 1۰۰ تا ۲۰۰ 
میلیون تومانی پرداخت شود، چون وام 1۰۰ میلیونی ابالغ شده است.رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه درباره صندوق مسکن نیز گفت: هنوز منابع مالی 
این صندوق تامین نشده که بخشی از این منابع از محل مالیات است. تا برج 
4 حقوق هــا را با زحمت می توان تامین کرد. قاعدتا از مرداد ماه درآمدهای 
مالیاتی برمی گردد.میرکاظمی گفت: همچنین بخشی از این مابه التفاوت باید 
از محل فروش دارایی ها تامین شــود.وی با بیان این که تالش می کنیم پایه 
پولی را افزایش ندهیم، تاکید کرد: ممکن است برای 1۰۰ هزار نفر مسکن را 
ارزان کنیم، اما این کار برای اقشار جامعه تورم ایجاد می کند. تا منابع مالی 
تامین نشود نمی توانیم وام 1۰۰ میلیونی مسکن روستایی را به ۲۰۰ میلیون 
تومــان افزایش دهیم.وی اضافه کرد: به رئیس جمهوری هم نامه زده ایم که 
اگر تشــخیص می دهیــد پایه پولی را باال ببریم ایــن را انجام خواهیم داد. 
عالوه بر این وزارت راه و شهرســازی هم می گوید هیچ نظارتی بر این وام ها 
نداریم، یعنی اگر قرار اســت صندوق مسکن یارانه ها را پرداخت کند وزارت 
راه حق دارد بر این فرآیند نظــارت کند.وی اظهار کرد: اگر بخواهیم خلق 
پول نکنیــم از مردادماه می توانیم وام را پرداخت کنیم. وگرنه خیلی راحت 
اســت امروز می توانم یک نامه به بانک ها ارسال کنیم و بگوییم این را جزو 
بدهی های دولت ببرید.  ولی این درســت نیست چون دولت عهد کرده که 
پایه پولی را کنترل کند.به گزارش تســنیم، نیمه ماه گذشــته رییس بنیاد 
مسکن از دستور رئیس جمهور برای پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی 
ســاخت مسکن روســتایی از ابتدای تیر خبر داده و گفته بود: در جلسه ای 
که با حضور رئیس جمهور، مسئوالن ســازمان برنامه وبودجه و وزارت راه و 
شهرســازی برگزار شد آقای رئیسی دســتور داد تا تسهیالت ۲۰۰ میلیون  
تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود 5 درصد هرچه سریع تر پرداخت 
شود.وی افزود: با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از ابتدای تیر دستورالعمل 
پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به بانک ها ابالغ می شود.

پیش بینی یک اقتصاددان از آینده تورم 
بعد از حذف نرخ ارز ترجیحی

یک اقتصاددان با بیان اینکه مطابق 
آموزه های علم اقتصاد فشــار هزینه 
یا شــوک منفی عرضــه نمی تواند 
علت تورم ماندگار باشــد گفت: این 
موضــوع صرفا به صــورت مقطعی 
جهش قیمتــی ایجــاد می کند.به 
گزارش خبرگزاری تســنیم، تیمور 
رحمانی اقتصاددان در مطلبی درباره 

پیش بینی از آینده تورم بعد از حذف ارز ترجیحی نوشت: گرچه در اقتصاد دو 
منشاء فشار تقاضا و فشار هزینه برای تورم ذکر می کنند اما مطابق آموزه های 
علم اقتصاد فشار هزینه یا شــوک منفی عرضه نمی تواند علت تورم ماندگار 
باشد و صرفا به صورت مقطعی جهش قیمتی ایجاد می کند. لذا آنچه به عنوان 
نمونه در خرداد بر اثر حذف ارز ترجیحی رخ داد فقط به صورت مقطعی تورم 
ایجاد می کند و بعد از چند ماه اثر آن تخلیه می شــود و تداوم تورم نمی تواند 
از آن ناحیه رخ دهد.اما مشــکل که شوک منفی عرضه یا فشار هزینه ایجاد 
می کند آن اســت که در کنار تورم پیامد رکودی هم دارد. اگر سیاستگذاران 
برای خنثی کردن این پیامد رکودی به اقداماتی متوســل شــوند که معموال 
ســاده ترین آن انبساط پولی است )معموال شوک هزینه به دلیل افزایش نیاز 
ســرمایه در گردش و لذا نیاز به منابع بانکی چنین فشاری بریا انبساط پولی 
هم ایجاد می کند( آن گاه تورم می تواند تداوم یابد.این موضوع در کشورهای 
مختلف بســته به شدت مداخله دولت و ســرکوب مالی و نحوه تامین مالی 
بنگاه ها متفاوت است. اگر شوک هزینه یا شوک منفی عرضه با انبساط پولی 
پاســخ داده شود آنگاه تورم را تشدید کرده و می تواند دور باطل فشار هزینه، 
رکود تورمی، انبســاط پولی و مجددا فشار هزینه و ... را ایجاد نماید. لذا هیچ 

تورمی بدون انبساط پولی امکان ماندگار شدن و تداوم ندارد.

نهضت ملی مسکن درگیر چهار پاشنه آشیل
وزارت راه و شهرســازی اعالم کرده برای ۲ میلیون و 8۰۰ هزار واحد نهضت ملی 
مســکن، تامین زمین شده اما بسیاری متقاضیان می گویند که به دلیل نبود زمین 
بیش از یک سال در انتظار معرفی به پروژه ها هستند؛ به این مشکل، عدم پایبندی 
نظــام بانکی به تکلیــف ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی خود در قبــال این پروژه، تعلل 
متقاضیان در پرداخت آورده و رشد قیمت نهاده های ساختمانی را هم اضافه کنید.

به گزارش ایســنا، جدیدترین آمار ارایه شده درخصوص طرح نهضت ملی مسکن 
حاکــی از آن اســت که تا کنون 5۲۳ هــزار و ۲51  نفر در بانک افتتاح حســاب 
کرده اند که میزان آورده متقاضیان 18 هزار میلیارد تومان بوده و از این رقم ۹5۰۰ 
میلیارد تومان به حســاب سازندگان واریز شــده است. مابقی نیز نزد بانک است تا 
بنا به درخواست دستگاه های متولی به ســازندگان پرداخت شود.به گفته محمود 
شــایانـ  مدیرعامل بانک مسکن، از محل تســهیالت نیز تاکنون 1۰ هزار میلیارد 
تومان به حساب سازندگان پرداخت شده است. مدیرعامل بانک مسکن توضیح داد: 
تعداد ۳۰۲ هزار و ۷1۶ واحد به بانک برای انعقاد قرار داد معرفی شــده که از این 
تعداد،  ۹5 هزار و 5۷۶ واحد قراردادهایشــان منعقد شــده است و مبلغ تسهیالت 
منقعد شــده ۳۲هزار میلیارد تومان اســت.طبق آماری که وزارت راه و شهرسازی 
اعالم کرده حدود ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار متقاضی برای نهضت ملی مســکن تایید 
شده اند و برای ۲ میلیون و 8۰۰ هزار واحد نیز تامین زمین شده است. از آن طرف 
برخی متقاضیان از انتظار یک ساله و حتی بیشتر برای اختصاص زمین به پروژه های 
خود ســخن می گویند.تقاضای مطلق با منابعی که به این بخش تزریق می شود نیز 
همخوانی چندانی ندارد. وقتی آمار را کنار هم می گذاریم متوجه می شــویم کسانی 
که تا کنون برای دریافت وام نهضت ملی مسکن معرفی شده اند ۹ درصد و کسانی 
که وام را دریافت کرده اند حدود ۳ درصد متقاضیان تایید شــده هســتند.چند روز 
قبل، مدیرعامل بانک مســکن با اشاره به تکلیف ۲۶ بانک برای پرداخت تسهیالت 
نهضت ملی مسکن اعالم کرد که وام های پرداخت شده تماما از طرف  بانک مسکن 
بوده اســت. در واقع سایر بانک ها هیچ گونه عملکردی در این زمینه نداشته اند. این 
در حالی اســت که بانک ها مکلفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیالت خود را به حوزه 
مســکن اختصاص دهند و طبق قانون جهش تولید مســکن، تکلیف آنها در پروژه 
نهضت ملی مســکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم را مقایسه کنید با 1۰ 
هزار میلیارد تومانی که تا کنون پس از گذشت 1۰ ماه از قانون جهش تولید مسکن، 
 آن هم فقط توســط یک بانک پرداخت شده است.در حالی نظام بانکی به کمتر از 
۳ درصد تعهدات خود در قبال پروژه نهضت ملی  مســکن عمل کرده که نوسانات 
قیمت مصالح ساختمانی، پیمانکاران را درگیر کرده است. تورم نهاده های ساختمانی 
در سال گذشته 55  درصد بود. اما سازندگان می گویند که از ابتدای سال تا کنون 
قیمت سیمان سه برابر و قیمت میلگرد حدود دو برابر شده است.از آن طرف بسیاری 
متقاضیان در انتظار پیامک تایید نهایی به سر می برند. در واقع آن چه به عنوان تایید 
۳ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر ارایه شده مربوط به استعالمات سه گانه درخصوص تاهل، 
نداشتن مالکیت و سبز بودن فرم »ج« است. شرط سکونت پنج ساله در شهر مورد 
تقاضا برای بسیاری از متقاضیان هم تایید شده اما کماکان منتظر معرفی به پروژه ها 
هســتند. به نظر می رسد بســیاری پروژه ها از جمله در شهرهای پرند و پاکدشت 
با مشــکل کمبود زمین مواجهند. دســتگاه های و ادارات دولتی نیز ظاهرا دلشان 
نمی خواهد زمین های مازاد خود در محدوده شــهری را وارد این طرح کنند و فقط 
4 درصد این گونه اراضی را تا کنون تخصیص داده اند.سازنده هایی هم که در برخی 
پروژه های فعال مشغول به کار هستند از رشد روزافزون قیمت نهاده های ساختمانی 
گالیه دارند. ایرج رهبرـ  سازنده سایت 5۰4 واحدی نهضت ملی مسکن  شهریار در  
استان  تهران در این خصوص به با بیان اینکه قیمت سیمان از ابتدای سال تا کنون 
ســه برابر شده است به ایسنا گفت:  بورس بازی باعث رشد دائمی قیمت نهاده های 
ساختمانی شده و در این شرایط برخی پیمانکاران طرح جهش تولید مسکن در حال 

انصراف از پروژه ها هستند.

بانک مرکزی اعالم کرد

قیمت هر متر خانه در تهران در مرز ۴۰ میلیون
خردادماه امسال متوســط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر 
تهران، ۳۹ میلیون و 414 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 
و مدت مشــابه ســال قبل به ترتیب 8.4 و ۳۲.8 درصد افزایش 
یافته است.به گزارش ایسنا، گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر 
تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که 
در خردادماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
تهران ۳۹ میلیون و 414 هزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8.4 و ۳۲.8 درصد افزایش دارد. 

افزایش 32 درصدی معامله خانه در تهران 
عالوه بر این، تعداد معامالت انجام شــده در این ماه حدود 1۳.۹ 
هزار فقره بود که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال 14۰۰ 
معادل ۳۲.۳ و 1۷1.۹ درصد افزایش را نشــان می دهد و بررسی 
توزیع تعداد واحدهای مســکونی معامله شده در شهر تهران به 
تفکیک عمر بنا حاکی از آن اســت که واحدهای تا پنج ســال 
ســاخت با سهم ۳۰.1 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص 
داده اند.این در حالی است که در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 
بیشــترین قیمت هر متر خانه 81 میلیون و 1۰۰ هزار تومان در 

منطقه یک و کمترین آن بــا 1۹ میلیون و 5۹۰ هزار تومان در 
منطقه 18 بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۲۲.۳ درصدی 

در منطقــه یک و 55.۳ درصدی در منطقه 18 مواجه شــده اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله شــده برحسب 

قیمت یک مترمربع بنا در خردادماه امسال نیز حاکی از آن است 
که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۲5 تا ۳۰ میلیون تومان 
به ازای هر مترمربع بنا با ســهم 1۳.4 درصد بیشــترین سهم از 
تعداد معامالت شــهر تهران را به خــود اختصاص دادند و دامنه 
قیمتی ۲۰ تا ۲5 و ۳۰ تا ۳5 میلیون تومان با 1۲.۳ و 11.۹ درصد 

سهم در رتبه بعدی قرار دارد.   

اوضاع اجاره خانه در تهران 
از سوی دیگر در خردادماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده بر اســاس ارزش هر واحد نشان دهنده آن 
است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد 
و 5۰۰ میلیون تومان با اختصاص ســهم 1۶.4 درصد بیشترین 
سهم از معامالت انجام شده را داشته اند.همچنین، توزیع معامالت 
انجام شــده مسکن بر اساس مناطق شــهری در تهران حاکی از 
آن اســت که منطقه 5 با 14.4 درصد از کل معامالت، بیشترین 
سهم معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده است.عالوه بر 
این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل 
مناطق شهری در خرداد امسال نشان دهنده رشدی معادل 4۶.5 

و 51.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

انبوه  سراسری  کانون  رئیس 
ســازان از افزایش دو برابری 
قیمت ســیمان در یک سال 
اخیر خبــر داد و گفت: این 
مسکن  ساخت  قیمت  رشد، 
را 1۰ درصــد باالبرد.ســید 
محمد مرتضوی رئیس کانون 
سراسری انبوه سازان مسکن 
در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ســیمان اظهار 
کرد: در کشــور هیچ کمبودی از نظر سیمان نداریم؛ ظرفیت اسمی 
کارخانجات تولید سیمان در کشور ۲.5 تا ۳ برابر میزان نیاز ساالنه 
تولید مسکن در کشور اســت که یک چشم انداز خوبی برای ما در 

صنعت ساختمان ایجاد می کند.

کمبود سیمان برای اجرای نهضت ملی مسکن نداریم

وی با بیان اینکه هیچ نگرانی ای از نظر کمبود سیمان برای افزایش 
تولید مســکن از 4۰۰ هزار واحد در ســال که طی سال های اخیر 
داشتیم به یک میلیون مسکن نداریم افزود: دغدغه ای از باب اینکه 
تولید ســیمان کفاف و پاسخگوی صنعت ساختمان در کشور باشد 
نداریم.رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان مسکن 
ادامه داد: در یک سال اخیر در مقاطع مختلف زمانی اتفاقات زیادی 
در توزیع و قیمت گذاری سیمان شاهد بودیم و افزایش قیمت هایی 
در بــازار رخ داد که در یکی دو ماه اخیر این افزایش ها نگران کننده 

شد و شتاب گرفت.

سیمان در یک سال اخیر افزایش دو برابری داشت

وی با بیان اینکه در ماه های اخیر سیمان اعم از فله و غیر فله افزایش 
قیمت دو برابری داشته یادآور شد: افزایش قیمت سیمان بر اساس 
آخرین محاسبات 1۰ درصد در قیمت تمام شده ساخت و ساز تأثیر 
می گذارد. به یک باره با افزایش قیمت دو برابری، تأثیر 1۰ درصدی 
در هزینه ساخت و ســاز دارد؛ سیمان و فرآورده های آن ۲۰ درصد 
از مصرف نهاده های ساختمانی را در هر پروژه ساخت و ساز به خود 
اختصاص می دهند که حجم باالیی است لذا به دلیل مصرف باال در 
ســاختمان، تأثیر باالیی در قیمت تمام شده ساخت نسبت به سایر 
نهاده های ساختمانی دارد.فعال صنعت ساختمان در خصوص تأثیر 
تغییرات قیمت بتن در این صنعت تأکید کرد: قیمت بتن کاماًل متأثر 
از نرخ ســیمان اســت؛ در حال حاضر قیمت بتن ۶۰ تا ۷۰ درصد 

نســبت به سال گذشته به طور متوسط رشــد نشان می دهد البته 
نوساناتی هم داشــته و در مقطع کوتاهی موقتاً افزایش قیمت بتن 
بیــش از این ۶۰ تا ۷۰ درصد بود اما آنچــه در حال حاضر در بازار 
می بینیم، همین افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی نسبت به سال گذشته 
است.وی خاطرنشان کرد: آنچه به عنوان تورم قیمت مسکن، نهاده ها 
و مصالح ساختمانی و حتی قیمت تمام شده ساخت و ساز از سوی 
نهادهای رسمی اعالم می شــود، با آنچه در بازار مشاهده می کنیم 

متفاوت است؛ قیمت سیمان افزایش دو برابری داشته است.

بازی دالالن با عرضه سیمان در بورس کاال
مرتضوی درباره اینکه چه دالیلی سبب شده تا قیمت سیمان به این 

میزان رسد برسد گفت: یکی از اصلی ترین دالیل آن، روند نامناسب 
توزیع ســیمان است؛ ســیمان مدت هاســت از طریق بورس کاال 
عرضه می شود؛ در این بازار عوامل متعددی نقش آفرینی می کنند؛ 
کارگزاران، دالالن و سفته بازان در این بازار هستند؛ به این معنا که 
سیمان را به قصد مصرف نمی خرند بلکه آن را برای فروش با قیمت 
باالتر خریداری می کنند.وی با بیان اینکه در برخی مقاطع زمانی، به 
واسطه کمبودهایی که در بازار سیمان ایجاد می شود، قیمت آن به 
یک باره افزایش می یابد ادامه داد: ســپس این افزایش قیمت سبب 
می شود تا نرخ ها تثبیت شده و کارخانجات تولید سیمان رو این موج 
سوار شده و با سواستفاده از قیمت های کاذبی که ایجاد شده، قیمت 
سیمان را در بورس کاال افزایش می دهند.رئیس کانون سراسری انبوه 
سازان با تأکید بر لزوم دخالت دولت در بازار سیمان تصریح کرد: باید 
قیمت های واقعی برای خرید و فروش سیمان در بورس کاال کشف 
شده و دولت عللی که به افزایش کاذب قیمت سیمان می انجامد را 

رصد، کشف و طی یک برنامه زمانی، حذف کند.

رئیس کانون انبوه سازان اعالم کرد؛

باالرفتن ۱۰ درصدی قیمت ساخت مسکن با رشد دو برابری قیمت سیمان
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گزیده خبر

در بازدید مشاور وزیر و رئیس مرکز جهاد 
آبرسانی مطرح شد

 ۳۸ روســتای خمیر با اجرای خط انتقال جدید از آب شیرین کن خلیج فارس 
بهره مند می شــوند / خط انتقال آب کهورستان و رویدر از آبشیرین کن خلیج 
فارس در قالب جهاد آبرســانی عملیاتی می شودمشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز 
جهاد آبرســانی با حضور در هرمزگان از پروژه های محرومیت زدایی شهرستان 
خمیر که با مشــارکت قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( و وزارت نیرو اجرایی می 
شود، بازدید کرد.عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
در بازدید مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز جهاد آبرسانی از پروژه تامین آب رویدر 
و روســتاهای مسیر از آبشــیرینکن خلیج فارس با بیان اینکه برای تامین آب 
روســتاهای این مسیر هیچ گونه منبع پایدار آب شرب غیر از آبشیرینکن وجود 
ندارد، افزود: ۳۸ کیلومتر از خط انتقال آب شــهر رویدر و روستاهای مسیر اجرا 
شده است و برای بهره مندی آنها نیازمند اجرای ۵۶ کیلومتر خط انتقال جدید 
در فاز دوم طرح هســتیم. وی تصریح کرد، عمده روستاهای هدف در طرح یاد 
شده در مسیر اصلی قرار دارند و با تامین اعتبار و اجرای خط انتقال از آب شیرین 
کن خلیج فارس جمعیتی بالغ بر  ۳۴ هزار نفر از آب شــرب با کیفیت و پایدار 

آبشیرینکن بهره مند می شوند.

آغاز مانور بزرگ مروجین مصرف بهینه آب 
آبفای استان اصفهان

همزمــان با هفته صرفه جویــی در مصرف آب »مانور 
بــزرگ مروجین مصرف بهینه آب« با رمز »یا ابالفضل 
العباس« به طور همزمان در ۳۸ منطقه تحت پوشش 
آبفای اســتان اصفهان آغاز شد.در این مانور نزدیک به 
۳00 نفر از مروجین و بسیجیان شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان ملبس به »کاله«، »کاور « و »کارت شناســایی عکس دار« بر 
اساس دستورالعمل اجرایی، در سطح معابر شهری و روستایی گشت زنی کرده 
و نســبت به مواردی همچون »نصب پمپ مســتقیم روی شبکه«، » شست و 
شوی معابر«، »نشت کولر«، »آبیاری فضای سبز«، »پرسازی استخر«، »انشعابات 
غیر مجاز«، »شســت و شوی خودرو«، »شســت و شوی فرش« و به طور کلی 
هرگونه هدررفت مشــهود به مشــترکین متخلف، پرمصرف یا سهل انگار تذکر 
مــی دهند.مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب همچنین با حضور در مکان های 
پرجمعیت و پرتردد نظیر ایستگاه های اتوبوس، ایستگاه های مترو، محیط های 
آموزشــی، مساجد، مصالهای نماز جمعه، پارک ها و فضاهای سبز و … نسبت 
به آموزش چهره به چهره اقدام کرده و با توزیع بروشورهای آموزشی، شهروندان 
و روســتاییان را در 100 شهر و 9۴۸ روستای تحت پوشش با روش های صرفه 

جویی در مصرف آب آشنا می کنند

۳۸۷ متقاضی مسکن ملی در شهرستان 
گالیکش به بانک های عامل معرفی شدند

مدیر بنیاد مسکن شهرســتان های گالیکش و مینودشت گفت: از تعداد ۳90 
سهمیه شهرســتان گالیکش در طرح نهضت ملی مســکن تعداد ۳۸۷ نفر به 
بانک های عامل معرفی شدند.مهندس میر در جلسه شورای مسکن شهرستان 
گالیکش اظهار کرد: در روستاهای شهرستان گالیکش تعداد ۳9 هزارو ۷۷9 نفر 
ساکن بوده و از تعداد ۵۸ روستای دارای کد طرح هادی تعداد ۲۸ روستا بازنگری 
شــده است.وی تصریح کرد: عمر 10 ســاله طرح هادی تعداد ۲0 روستای این 
شهرستان به اتمام رسیده و نیاز به اعتبار برای بازنگری دارد.مدیر بنیاد مسکن 
شهرستان های گالیکش و مینودشت خاطرنشان کرد: فاز نخست طرح هادی در 
۴۳ روستا در حال اجرا بوده که از این تعداد فاز نخست ۲0 روستا به اتمام رسیده 
است.وی ادامه داد: تعداد ۳0 روستای این شهرستان در معرض خطر بوده و بیش 

از چهار هزار واحد مسکن روستایی غیرمقاوم می باشد.

اولین جشنواره استانی کاغذ در آستانه 
اشرفیه برگزار شد

محمدپور- گیالن؛ به ابتکار شهرداری آستانه اشرفیه اولین جشنواره استانی کاغذ، 
در پارک ساحلی این شهر برگزار شد.رامین حسین زاده سرپرست اداره حفاظت 
محیط زیست آستانه اشرفیه با اعالم این مطلب گفت : این جشنواره به منظور 
تشویق و جلب مشارکت عمومی برای تفکیک زباله از مبدا و با شعار همیشگی 
کاغذ زباله نیســت، ســوم تیرماه در پارک ساحلی آستانه اشــرفیه و با حضور 
 جمعی از شهروندان، گردشــگران و مسئولین شهر و ادارات مرتبط برگزار شد.
شهروندان ضمن شرکت در برنامه های جانبی این جشنواره نظیر بازی هایی با 
موضوع محیط زیست ویژه کودکان و بزرگساالن، آشنایی با شیوه های تفکیک از 
مبدا و پویش های جمع آوری باتری و درب بطری، اقالم کاغذی را که در منزل 
یا محل کار مورد استفاده قرار نمی دادند، جهت بازیافت تحویل غرفه های مستقر 

در محل جشنواره دادند.

1500 نفر در مسابقات سراسری قرآن کریم 
استان قم ثبت نام کردند

رئیــس امور قرآنی اوقاف قم گفــت: تاکنون 1۵00 
نفر در رشــته های مختلف مســابقات سراســری 
قرآن کریم در ســطح اســتان قم ثبت نــام کرده 
اند که نشــان دهنده رشــد ۷0 درصدی نســبت 
به ســال گذشــته اســت.به گزارش روابط عمومی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم، ســید محمد صالح نژاد با اشاره به 
برگزاری چهل و پنجمین دوره مســابقات سراســری قرآن کریم در سطح 
اســتان قم اظهار کرد: ثبت نام در این مســابقات ویژه بــرادران و خواهران 
 باالی 1۸ ســال از ۲1 اردیبهشت ماه آغاز شــد و تا دهم تیرماه ادامه دارد.

وی افــزود: تاکنــون 1۵00 نفــر در رشــته های مختلف این مســابقات 
ثبــت نــام کرده انــد کــه 900 نفــر از آنهــا عالقمنــد به شــرکت در 
 رشــته های آوایــی و ۶00 نفــر بــرای رشــته های معارفــی بوده انــد.

رئیــس امور قرآنــی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم با بیان اینکه 
در این زمینه شــاهد رشد ۷0 درصدی هســتیم گفت: این امر نشان دهنده 
 توســعه فرهنگ قرآنی و کســب آمادگی الزم در تعداد افراد بیشتری است.

وی با اشــاره به میزبانی قم از بخش معارفی مسابقات سراسری قرآن کریم 
 خاطرنشان کرد: بنا داریم کار ویژه ای در بخش رشته های معارفی انجام دهیم.

صالح نژاد با بیان اینکه ثبت نام رشته های آوایی تقریبا تمام شده است گفت: 
بر این اساس مقرر شده است در هفته نخست مردادماه، مسابقات در دو بخش 

خواهران و برادران به صورت همزمان برگزار شود.

 اشکاالت شبکه برق و ادارات پرمصرف
 را اعالم کنید

شــرکت توانیــر در اطالعیــه ای از هموطنان 
درخواست کرد که اشکاالت شبکه برق و ادارات 
پرمصرف را اعالم کنند.به گزارش ایسنا، شرکت 
توانیر خطاب به شهروندان اعالم کرد که صنعت 
برق در راســتای ارتقــای نظارت های اجتماعی 
و بهبــود خدمت رســانی، از همه مــردم عزیز 

درخواست دارد:در صورت مشاهده هرگونه مشکل در شبکه برق مانند، اشکاالت 
در روشــنایی معابر، سیم پارگی، آســیب دیدگی پایه های برق، خاموشی های 
ناشــی از جریانات جوی یا حوادث طبیعی و تصادفات، استفاده غیرمجاز از برق 
، رمزارزهای غیرمجاز، همچنین در صورت حضور و یا مشــاهده اداره و دستگاه 
اداری و اجرائی که نکات مدیریت مصرف برق ) مانند قرار دادن دمای سرمایش 
کولر روی عددی پایین تر از ۲۵ درجه، نورپردازی های زائد در نمای ســاختمان 
و محیط، روشــنایی مازاد نیاز در روز یا شب و...( مراتب را از طریق شماره تلفن 
1۲1 و یا اپلیکیشن *برق من* اطالع دهند.صنعت برق در نظر دارد در سراسر 
کشور،  به پاس قدردانی مسئولیت اجتماعی هموطنان عزیز همکار در این طرح  

هدایایی را به قید قرعه اهدا کند.

آغاز نشست های دو روزه اوپک و اوپک پالس
نشســت های دو روزه اوپــک و اوپک پالس روز 
چهارشــنبه آغاز شــد اما منابع آگاه می گویند 
احتمال تغییر عمده در سیاســت این گروه طی 
این نشست بعید است.به گزارش ایسنا، در آخرین 
دیــدار وزیران اوپک پالس که اوایل ژوئن برگزار 
شــد، اوپک پالس تصمیم گرفت به روند احیای 

تولید نفت سرعت دهد و تولید نفت را در هر یک ماه های ژوییه و اوت، به جای 
۴۳۲ هزار بشــکه در روز توافق اولیه، به میزان ۶۴۸ هزار بشکه در روز افزایش 
دهد.اوپک پالس شامل اعضای اوپک و متحدانشان شامل روسیه است.واشنگتن 
از تصمیم اوپک که پس از ماه ها فشــار غرب برای افزایش سریع تر تولید اوپک 
پالس و کنترل قیمت ها، گرفته شد، استقبال کرد. با این حال، قیمت ها به دلیل 
نگرانی ها نسبت به عرضه محدود و  این نگرانی ها که اوپک به اتمام ظرفیت مازاد 
تولید نفت نزدیک شــده  اســتو دیگر نمی تواند تولیدش را به میزان بیشتری 
افزایش دهد، افزایش بیشتری پیدا کرد.امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در 
حاشیه نشست گروه ۷، به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، گفت امارات متحده 
عربی و عربستان سعودی نمی توانند تولیدشان را به میزان چندان زیادی افزایش 
دهند.بایدن ماه آینده به خاورمیانه از جمله عربستان سعودی سفر خواهد کرد 
و انتظار می رود ریاض را وادار کند تولیدش را به میزان بیشــتری افزایش دهد.

بر اساس گزارش رویترز، حداقل پنج نماینده اوپک پالس اظهار کردند: نشست 
هفته جاری، سیاســت های تولید در اوت را تایید خواهد کرد و درباره سپتامبر 
بحث نمی شــود. دو نماینده دیگر گفتند: مسئله تولید پس از اوت، ممکن است 

مطرح شود اما گام بعدی که برداشته می شود، مشخص نیست.

معاون وزیر نفت:

کلنگپتروپاالیشگاهشهیدسلیمانیدرآیندهنزدیکبهزمینمیخورد
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
گفت: طــی روزهای آینده با حضور وزیر نفت، کلنگ ســاخت 
پتروپاالیشگاه ۳00 هزار بشکه ای شهید سلیمانی در بندرعباس 
به زمین خواهد خورد.به گزارش خبرنگار مهر، جلیل ســاالری 
صبح دیروز )چهارشنبه، هشــتم تیرماه( در جمع خبرنگاران از 
برگزاری دومین نشست به منظور تأسیس پتروپاالیشگاه شهید 
ســلیمانی خبر داد و اظهار داشت: براساس نشست صبح دیروز 
)سه شــنبه، هفتم تیرماه( موارد و بندهای قانونی در ساخت این 
پتروپاالیشگاه مصوب شــد و حدود ۴۳۸ هکتار زمین در جوار 
پاالیشــگاه میعانات گازی ســتاره خلیج فــارس در بندرعباس، 
به پتروپاالیشــگاه شــهید ســلیمانی اختصاص داده شد.وی با 
اشاره به مشخص شــدن ســهامداران این پتروپاالیشگاه بیان 
کرد: شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، گروه توســعه انــرژی تدبیر، 
شرکت سرمایه گذاری اهداف و صندوق توسعه ملی سهامداران 
پتروپاالیشگاه شهید ســلیمانی را تشکیل می دهند.معاون وزیر 
نفت در امور پاالیش با بیان اینکه ســهم شــرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده هــای نفتی در این پتروپاالیشــگاه ۲0 درصد 
خواهد بود، ادامه داد: به زودی و با حضور وزیر نفت کلنگ احداث 
پتروپاالیشگاه ۳00 هزار بشکه ای شهید سلیمانی در بندرعباس 
به زمین زده می شود.ســاالری افزود: با توجه به تکالیف قانونی 
1۴01 مبنی بر حمایت از توســعه صنایع پایین دستی و ایجاد 
پتروپاالیشگاه، قرار بر این شد که وزارت نفت با استفاده از توان 
بخش خصوصی یک پاالیشگاه با ظرفیت ۳00 هزار بشکه احداث 
کند.وی ادامــه داد: به این منظور اقدام هــای اجرایی مطالعات 
امکان سنجی آغاز و با توجه به مقدار نفت خام در نظر گرفته شده 
برای پروژه، ظرفیت پاالیشگاه نیز مشخص شد.مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی بیان کرد: ترکیب و تنوع 

تولیدات در این پاالیشگاه، با توجه به حداکثر تولیدات محصوالت 
پتروشــیمی و خروجــی محصوالتی از جمله بنــزن و زایلین، 
پروپلین، بوتان، پلی پروپیلن و… مدنظر قرار گرفته است.ساالری 
با اشاره به برگزاری تشریفات مجوز شورای اقتصاد به موازات این 
اقدام ها گفت: به منظور شــکل گیری مشارکت شرکا، سهامداران 
نیز مشــخص شدند و برای نمونه صندوق توسعه ملی نیز اظهار 
عالقه مندی کرد با ســهم ۲0 درصدی وارد این طرح شــود که 
پس از برگزاری نشست ها، توافقنامه های فی مابین شکل گرفت 
و مراحل انتخاب اعضای هیئت مدیره و ثبت شــرکت نیز انجام 
شد.وی درباره جانمایی پروژه افزود: مکان یابی این طرح در جوار 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با توجه به زیرساخت ها و امکاناتی 

که پیش تر پیش بینی شــده، با الحاق به منطقه ویژه اقتصادی 
تعیین شــده اســت.معاون وزیر نفت تأکید کرد: پتروپاالیشگاه 
شهید سلیمانی از پروژه های مهمی است که هم توسعه زنجیره 
ارزش را در آن خواهیم داشت و هم بخشی از فرآورده های نفتی 
را با شبکه خطوطی که پیش بینی کرده ایم به منظور تأمین نیاز 

سوخت به مرکز کشور انتقال خواهیم داد.

نخستین پروژه در حوزه تلفیق پاالیش و پتروشیمی کلید 
خورد

ساالری با اشــاره به اینکه این پتروپاالیشگاه نخستین پروژه ما 
در حوزه تلفیق پاالیش و پتروشــیمی است، تأکید کرد: هدف 

از احــداث این پاالیشــگاه ایجاد ارزش افــزوده و جلوگیری از 
خام فروشــی در جهت هم سویی با نگاه دولت و پیش بینی سند 
تحول است.به گفته وی چالش هایی که به صورت جداگانه در هر 
دو بخش پاالیشی و پتروشیمی از گذشته وجود داشته است در 
این روند تلفیقی به لحاظ تأمین خوراک در عمل کل زنجیره در 

یک مجموعه پیش بینی می شود به حداقل برسد.
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی با 
اشــاره به اهمیت این پروژه در حوزه تولید و انتقال، دانش فنی، 
اشتغال زایی و به کارگیری توانایی شرکت های داخلی و ظرفیت 
دانش بنیان ها گفت: این پروژه همچنین فرصت استمرار را برای 
حضور در بازارهای جهانی فراهم می کند.ســاالری با اشــاره به 
طرح های پاالیشی تعریف شده در منطقه هرمزگان بیان کرد: با 
احتساب ظرفیت پاالیشگاه های موجود و تعریف طرح های جدید، 
ظرفیت پاالیشــی هرمزگان از لحاظ راهبــردی به بیش از یک 
میلیون بشکه می رسد که ضرورت دارد ذخیره سازی فرآورده ها 
بــه مــوازات آن افزایش یابد و زیرســاخت هایی نــو در بخش 
ظرفیت های دریایی، صادرات و اســکله ایجاد شود.وی با اشاره 
به تصویب اساسنامه این شرکت تصریح کرد: پیش تر با توجه به 
گستردگی این طرح پاالیشی و به منظور حبس نشدن تولیدات 
در بندرعباس، توسعه ظرفیت پاالیشی در این منطقه و ضرورت 
توسعه انبارهای ذخیره سازی فرآورده های نفتی، تفاهم نامه تأمین 
منابع مالی طرح احداث انبار نفت شــهید مهدوی امضا شــد تا 
شاهد افزایش ۶00 میلیون لیتری ظرفیت ذخیره سازی در این 
منطقه عملیاتی باشــیم.طرح پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی با 
ظرفیت ۳00 هزار بشکه از جمله اقدام ها و برنامه ریزی های دولت 
سیزدهم به منظور ممانعت از واردات بنزین در کشور و تنوع در 
سبد تولیدات محصوالت نفتی است که افزون بر تولید سوخت، 

محصوالت پتروشیمیایی را نیز تولید می کند.

ایران - که در جایگاه هشتم قرار دارد 
- بیشترین افزایش ساالنه تولید نفت 
را به ثبت رســانده اســت، به گونه ای 
که عرضه آن در ســال ۲0۲1 با 1۷.۴ 
درصد افزایش به ۳ میلیون و ۶۲0 هزار 
بشکه در روز رسید، این در حالی است 
که این رقم در ســال ۲0۲0 معادل ۳ 
میلیون و ۸۴ هزار بشــکه بوده است.

به گزارش ایلنا از انرژی عربی، ایاالت 
متحده با افزایش کمتر از یک درصدی 
در تولید نفت خام خود، در فهرســت 
10 کشور بزرگ تولیدکننده نفت در 
سال ۲0۲1، همچنان پیشتازی خود 
را حفظ کرد.بر اســاس بررسی آماری 
ساالنه شرکت نفت بریتانیا BP در ژوئن 
۲0۲۲، فهرست 10 کشور برتر شاهد 
تغییر قابل توجهی در ترتیب کشورها 
از نظر تولید نفت طی ســال گذشته 
)۲0۲1( نبوده اســت.تولید نفت خام 
در ۴ کشور از فهرست 10 کشور برتر 
تولیدکننده نفت جهان کاهش یافت 
و در ۶ کشور به پیشــتازی ایران که 
بیشترین نرخ رشد را در سال گذشته 
)۲0۲1( ثبــت کــرد، افزایش یافت.

مجموع عرضه نفت توسط 10 کشور 
بزرگ تولیدکننده در ســال ۲0۲1 به 
حدود ۶۵.0۴۳ میلیون بشکه در روز 

رســید که ۷۲.۴ درصد از کل تولید 
جهانی نفت خام را تشــکیل می دهد.

در ایــن میان؛ تولید نفــت آمریکا در 
ســال گذشــته )۲0۲1( حدود 0.۸ 
درصــد افزایش یافت و بــه 1۶.۵۸۵ 
میلیون بشکه در روز رسید تا جایگاه 
اول را بــدون رقیب به خود اختصاص 
دهد.عربستان سعودی و روسیه برای 
رتبه های دوم و ســوم فهرســت 10 
برتر تولیدکننده نفت جهان  کشــور 
دست و پنجه نرم می کنند، چون تولید 

آنها در ســال ۲0۲1 به ترتیب حدود 
10.9۵۴ و 10.9۴۴ میلیون بشکه در 
 ،BP روز بوده است.بر اساس داده های
تولید نفت عربســتان در سال گذشته 
)۲0۲1( 0.۸ درصد کاهش یافت، در 
حالی که تولید نفت روسیه ۲.۶ درصد 
افزایش یافت.در عین حال، تولید عراق 
- که جایگاه پنجم را به خود اختصاص 
داده - در ســال گذشــته )۲0۲1( با 
کاهش 0.۳ درصــدی و تولید امارات 
- که رتبه هفتــم را دارد - با کاهش 

0.۷ درصدی داشته است. برزیل که در 
جایگاه ماقبل آخر فهرست 10 کشور 
برتر تولیدکننده نفت در سال ۲0۲1 
قرار دارد، پس از کاهش 1.۴ درصدی 
تولید نفت خام، بیشترین کاهش را به 
ثبت رســاند. در مقابل، ایران - که در 
جایگاه هشــتم قرار دارد - بیشترین 
افزایش ســاالنه تولید نفت را به ثبت 
رسانده است، به گونه ای که عرضه آن 
در سال ۲0۲1 با 1۷.۴ درصد افزایش 
بــه ۳ میلیون و ۶۲0 هزار بشــکه در 
روز رسید، این در حالی است که این 
رقم در سال ۲0۲0 معادل ۳ میلیون 
و ۸۴ هزار بشــکه بوده است.این امر 
همراه با افزایــش تولید جهانی نفت 
با حدود 1.۶ درصد در ســال ۲0۲1 
به ۸9.۸۷۷ میلیون بشــکه در روز در 
مقایســه با ۸۸.۴9۴ میلیون بشکه در 
سال قبل )۲0۲0( می رسد.با این حال، 
تولید جهانی نفت کمتر از سطح قبل 
از همه گیری بود که در ســال ۲019 
بــه 9۴.91۴ میلیون بشــکه در روز 
ثبت شــده بود.الزم به ذکر است که 
ارقام تولید نفت مورد نظارت بریتیش 
پترولیوم شامل تولید نفت خام، نفت 
شیل، ماسه های نفتی، میعانات گازی 

و مایعات گاز طبیعی است.

براساس گزارش بی پی؛

ایران بیشترین افزایش ساالنه 
تولید نفت جهان را ثبت کرد

علی رغم اینکه در روزهای ابتدایی تابستان هستیم اما طی 
روزهای گذشــته شاهد رکوردشــکنی های مصرف برق به 
دنبال افزایش دمای هوا بودیم که این مســاله صنعت برق 
را با چالش مواجه کرده اســت.به گزارش ایسنا، روز گذشته 
نیاز مصرف برق کشور از مرز ۶۶ هزار مگاوات عبور کرد و به 
عدد ۶۶ هزار و 9۸ مگاوات رســید که نسبت به روز گذشته 
حدود ۶00 مگاوات افزایش یافته و آمارها حاکی از آن است 
که نیاز مصرف برق کشــور روز گذشته نسبت به روز مشابه 
سال گذشته نیز ۵.۵ درصد رشــد را نشان می دهد.این در 
شرایطی است که طبق پیش بینی افزایش چشمگیر دما در 
چند روز آینده در سطح کشور، فشار مضاعفی به صنعت برق 
وارد می شود،  چراکه هر یک درجه افزایش دما حدود 1000 

مگاوات بر بار شــبکه می افزاید و فشار مضاعف بر تجهیزات 
نیروگاهی و شــبکه های انتقال و توزیــع وارد می کند.این 
موضوع موجب شد تا شب گذشته مدیران صنعت برق جلسه 
شــبانه ای را برگزار کنند، در این نشست همایون  حایری - 
معاون برق و انرژی وزارت نیرو - ســهم بخش روشنایی از 
پیک و مصرف انرژی در کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: 
پیک به نزدیکی رکورد سال گذشته رسید و احتماال با توجه 
به تداوم  گرمای هوا، شــاهد شکست رکورد پیک خواهیم 
بود که نیاز به تالش  و هماهنگی را بیش از گذشــته نشان 
می دهد.به گفته وی، برخی اصناف و بخش های تجاری واقعا 
مصرف باالیی دارند؛ روشن بودن بیش از صد المپ روشنایی 
در یــک مغازه اصال توجیــه ندارد.همچنین آرش کردی - 

مدیرعامل شــرکت توانیر گفت: مجموع اقدامات و نتایج به 
دست آمده  نشان می دهد که سیاست گذاری های  صورت 
گرفتــه در ماه های گذشــته صحیح بوده و بــا  وجود همه 
مشکالت، خوشبختانه تاکنون شاهد پایداری برق در شبکه 
هســتیم. همچنان در ابتدای راه هستیم و نمی توانیم کار 
را تمام شده بدانیم.حمیدرضا پیرپیران - معاون هماهنگی 
توزیــع توانیر -نیز به ارائه گزارشــی از برنامه های مدیریت 
بــار در بخش توزیع پرداخت و خاطرنشــان کرد: به برخی 
از  اهداف به ویژه در بخش اداری دست یافته ایم اما همچنان 
پتانســیل مدیریت مصرف در این بخش وجود دارد.مسعود 
صادقی - مدیر کل مهندسی و راهبری معاونت توزیع توانیر 
- نیز سهم روشــنایی ها در مصرف انرژی را 10۳۵ مگاوات 
عنــوان کرد و گفت: تاکنون با انجام برنامه های مدیریت بار 
و تعدیل روشنایی معابر، ۳۲۵ مگاوات از این میزان کاهش 
یافته است.پیگیری های ایسنا نیز گویای وقوع خاموشی های 

بخش های  در  پراکنده 
مختلف کشور است که 
قبیل  از  عمدتا دالیلی 
دارد،  فنی  مشــکالت 
اما شرایط فعلی نشان 
دهنده شــرایط سخت 
تامین برق در کشــور 
شرایط  این  اســت.در 

الزم است مشــترکان نیز به موضوع مدیریت مصرف توجه 
داشته باشند، از جمله این اقدامات می توان به رعایت ساعات 
اوج مصرف که از ساعت 1۳ تا 1۷ و 19 تا ۲۳ اشاره کرد، در 
این ساعت ها با اقدامات ساده ای چون تنظیم دمای کوارهای 
گازی روی ۲۵ درجه و اســتفاده از دور کند کولرهای آبی و 
اســتفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف در ساعات مذکور 

میتوان تا حد زیادی مصرف را مدیریت کرد.

زمزمه های خاموشی آغاز شد؟

قیمت نفت پس از ســه روز افزایش متوالی، در معامالت 
روز چهارشــنبه کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۴ ســنت 
معــادل 0.۴ درصد کاهش، به 111 دالر و ۳۲ ســنت در 
هر بشکه رســید. بهای معامالت نفت برنت برای تحویل 
در اوت، روند رشــدی که ابتدای معامالت داشــت را از 
دســت داد و با ۶1 ســنت معادل 0.۵ درصد کاهش، به 
111۷ دالر و ۳۷ ســنت در هر بشکه رسید. قرارداد اوت 
روز پنجشــنبه منقضی می شود و قرارداد سپتامبر، با ۶۶ 
سنت معادل 0.۶ درصد کاهش، به 11۳ دالر و 1۴ سنت 
رسید.هر دو شاخص نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت 
روز سه شنبه که نگرانی ها نسبت به کمبود عرضه جهانی، 
ترس از کندی رشــد تقاضا برای سوخت را تحت الشعاع 
قــرار داده بود، بیش از دو درصد افزایش پیدا کرده بودند. 

توافق ســران گروه ۷ برای بررســی راه های تعیین سقف 
قیمــت برای نفت روســیه هم، به مثبت شــدن فضای 
بــازار کمک کرد.هیرویوکی کیکوکاوا، مدیرکل شــرکت 
تحقیقاتی نیسان سکیوریتیز اظهار کرد: سرمایه گذاران به 
این انتظارات که عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
نمی توانند تولیدشــان را به میــزان قابل توجهی افزایش 
دهنــد تا تقاضای احیا شــده را تامین کنند، خوش بین 
مانده اند. قیمت های نفــت احتماال تحت تاثیر اختالالت 
عرضه به دلیل توفندهایی تابستانی در آمریکا، باالی 110 
دالر در هر بشکه می ماند.امارات متحده عربی و عربستان 
ســعودی به عنوان تنها اعضای اوپک به شمار می رفتند 
که ظرفیت مازاد تولید برای جبران از دست رفتن عرضه 
روسیه و کشورهای دیگر دارند. اما سهیل المزروعی، وزیر 
انــرژی امارات متحده عربی روز دوشــنبه اعالم کرد این 

کشــور نزدیک به حداکثر ظرفیــت تولید خود بر مبنای 
سهمیه ۳.1۶۸ میلیون بشــکه در روز تحت توافق اوپک 
پالس، نفت تولید می کند.اظهارات وی، صحبتهای امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه را تایید کرد که در حاشیه 
نشست گروه ۷، به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، گفته 
بود امارات متحده عربی نزدیک به حداکثر ظرفیت خود، 
نفت تولید می کند و عربستان سعودی می تواند تولیدش 
را تنها به میزان 1۵0 هزار بشــکه در روز افزایش دهد که 
بســیار پایین تر از رقم دو میلیون بشــکه در روز ظرفیت 
مازاد تولیدی است که پیش از این برآورد شده بود.درآمد 
نفتی اوپک در ســال ۲0۲1 که قیمتها و تقاضا از بدترین 
دوره پاندمی کووید بهبود یافت، افزایش پیدا کرد اما شمار 
دکلهای حفاری نفت فعال این گروه، رشد مالیمی داشت و 

شمار چاه های تکمیل شده جدید، کاهش پیدا کرد.

ترمز افزایش قیمت نفت کشیده شد
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دولت از یک طرح اشتباه پا پس کشید؛
الزام درج قیمت در سامانه جامع تجارت لغو شد

رییس ســازمان حمایت گفت: تولیدکنندگان تا اطــاع ثانوی الزامی به درج قیمت 
تولیدکننده در ســامانه جامع تجارت نخواهند داشت.به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
صدیف بیک زاده گفت: پس از بررســی های انجام شده به دلیل اینکه تعیین قیمت 
تولیدکننده الزامات خاص خودش را دارد در نتیجه الزام درج قیمت تولید کننده در ســامانه جامع تجارت اصاح 
و حذف شــد.به گفته رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان راهبرد دولت سیزدهم حمایت از 
تولیدکننده و مصرف کننده است و نباید هیچ یک از حلقه های بازار از تولید تا مصرف با مشکل مواجه شود.بیک زاده 
می گوید: درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده همچنان ادامه خواهد داشت، اما در تاش هستیم تا مشکات در 

این زمینه به حداقل کاهش پیدا کند.

گرجستان صادرات گندم و جو را ممنوع کرد
وزیر کشاورزی گرجستان اعام کرد که دولت گرجستان تصمیم گرفته است که صادرات گندم و جو را از این کشور طی سال آینده از 
چهارم ژوئیه ممنوع کند.به گزارش ایلنا از ویستنیکا کافکازیا، وتار شاموگیا، وزیر کشاورزی گرجستان اعام کرد که دولت گرجستان 
تصمیم گرفته اســت که صادرات گندم و جو را از این کشــور طی سال آینده از چهارم ژوئیه ممنوع کند.شاموگیا در اظهارات خود بر 
اهمیت عرضه گندم و جو تولید داخلی در بازار گرجستان به دلیل مشکات عرضه در منطقه دریای سیاه ناشی از جنگ اوکراین تاکید 
کرد.وی گفت گرجستان کامًا به واردات گندم وابسته است و به دلیل تولید داخلی اندک نمی تواند صادرات را تسهیل کند. شرایط فعلی 
به معنای وجود خطر تاش برای صادرات محصول است.شاموگیا همچنین گفت که وزارتخانه وی جلساتی را با تولیدکنندگان محلی 
گندم و جو برگزار کرده است و بازار محلی به دلیل تقاضای موجود، محصول تولید شده در کشور را به طور کامل جذب خواهد کرد.

وزارت کشاورزی گرجستان ساالنه ۵۰۰ تن گندم وارد می کند، در حالی که جو تولید داخل به عراق و ایران صادر و پیش بینی می شود 
امسال ۶۰۰۰۰ تن جو در این کشور برداشت شود. بیش از ۲۵۰۰ تن از این محصول تاکنون صادر شده است.

گزیده خبر

در راستای ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان از ابتدای تیرماه تا پایان سال 
به اجرا درمی آید

مرحله نخست طرح جهش کیفیت ایران خودرو 
در حوزه موتور و گیربکس

معــاون کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو، از اجرای مرحله نخســت طرح ویژه 
جهــش کیفیت و خدمات در حوزه موتــور و گیربکس از ابتدای تیرماه تا پایان 
امســال خبر داد.ایکوپرس- سهراب برفروشــان تحوالت کیفی در دست اقدام 
این شــرکت را در حوزه محصوالت و خدمات، آغازگر مسیری جدید در ارتقای 
رضایتمندی مشــتریان خواند و گفت: در این راســتا طرح های متنوع و نوینی 
تدوین و به اجرا گذاشــته شده و در گام نخست، محصول تارا در دو نوع دستی 
و اتوماتیک که از ابتدای تیرماه امســال تحویل مشــتریان شده، مشمول طرح 
جهش کیفیت خدمات ایران خودرو در حوزه موتور و گیربکس خواهد بود. وی 
طــرح ویژه در حوزه موتور و گیربکس محصــوالت را حاصل اجرای پروژه های 
متعدد کیفیت در زنجیره ارزش و اطمینان از ارتقای کیفیت محصوالت دانست 
و گفت: پس از طرح ریزی و پیاده ســازی ۲۷۲ پروژه مهم کیفی و تحقق برنامه 
تولید عبور مستقیم محصوالت، پیاده سازی و اجرای طرح های ویژه گروه صنعتی 
ایران خودرو در حوزه خدمات، نویدبخش افزایش رضایتمندی و تامین انتظارات 
مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو خواهد بود.برفروشان گفت: با بهره برداری از 
سرمایه گذاری های صورت گرفته در نوسازی تجهیزات خطوط تولید گیربکس 
و موتور، طراحی و عرضه نســخه ارتقا یافتــه موتورها )پاس( و گیربکس های 
تولیدی، استفاده از تکنولوژی های به روز در آزمون های خودرویی و مجموعه های 
تولیدی در فرآیندهای قطعه سازان و با ایجاد هم افزایی موثر و تعریف برنامه های 
کیفی مشترک با سازندگان، صیانت کامل از مشتریان محترم در حوزه قطعات 

موتور و گیربکس صورت خواهد گرفت.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو اعام کرد؛
ایمیدرو برای اجرای طرح های بهینه سازی 

مصرف انرژی آمادگی دارد
رئیس هیأت عامل ایمیدرو در نشســت با کارگروه بهینه سازی انرژی و محیط 
زیســت در صنعت فوالد گفت: این ســازمان آماده همکاری با نهادهای ذیربط 
برای اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی است.جعفری رئیس هیات عامل 
ایمیدرو در نشســت اعضای کارگروه بهینه سازی انرژی و محیط زیست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت:این سازمان آماده همکاری با نهادهای ذیربط برای 
اجرای طرح های بهینه ســازی مصرف انرژی است.وی ضمن بیان این مطلب 
گفت: صنعت فوالد به عنوان یک صنعت استراتژیک با وجود اختصاص حداکثر 
۱۰ درصد انرژی مصرفی کشور به خود، اما در فصل تابستان با کمبود برق و در 
زمســتان با کمبود گاز و متعاقب آن، افت تولید مواجه است.رئیس هیات عامل 
ایمیدرو ادامه داد: در حال حاضر، صنعت فوالد ظرفیت تولید ساالنه بیش از ۴۰ 
میلیون تن را دارد و برنامه های توسعه ای برای ۵۵ میلیون تن فوالد تا ۱۴۰۴ 
تکمیل می شــود اما به دلیل کمبود انرژی، تولید ســاالنه از حدود ۳۰ میلیون 
تن فراتر نمی رود.جعفری افزود: این در حالی اســت که صنعت فوالد از تولید، 
اشتغال و صادرات مناسبی برخوردار است و در شرایط تحریم، درآمد ارزی قابل 
توجهی را برای کشور به همراه داشته است.عباس اکبری محمدی، معاون بهره 
برداری فوالد مبارکه در این نشست با اشاره به سهم مصرف برق در کشور گفت: 
از کل برق مصرفی کشور، سهم بخش خانگی ۳۲.۹ درصد، صنعت ۳۰.۳ درصد، 
عمومی ۱۷.۵ درصد، کشاورزی ۱۴.۷ درصد، صادرات ۲.۳ درصد و مجتمع فوالد 
مبارکه ۲.۳ درصد اســت.وی ادامــه داد: مجموع مصرف گاز طبیعی در صنعت 

فوالد، ۴ تا ۶ درصد است.

وجیه اله جعفری تاکید کرد:
لزوم تسریع در استقرارسامانه مکانیزه 

مدیریت پروژه
رئیس هیــات عامل ایمیدرو از نگاه ویژه ایمیدرو بــه »مدیریت پروژه« و لزوم 
تسریع در »استقرار ســامانه مکانیزه مدیریت پروژه« در این سازمان و شرکت 
های تابعه آن خبر داد.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، وجیه اله جعفری، رئیس هیات عامل ایمیدرو 
در نشست با سعید محمد رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران ضمن 
یادآوری نــگاه ویژه ایمیدرو به موضوع مدیریت پروژه در بخش معدن و صنایع 
معدنی بر لزوم تســریع در استقرار مکانیزه مدیریت پروژه در ایمیدرو و شرکت 
ها و طرح های تابعه تاکید کرد.جعفری ضمن اشــاره به نقش مدیریت پروژه به 
ویژه در سازمان های دولتی افزود: امیدواریم با استقرار نظام مدیریت پروژه شاهد 
اثرات شــاخص آن ازجمله شفاف سازی، بهبود کیفیت کار، کاهش قیمت تمام 
شــده و اجرای صحیح کارها باشــیم.در این نشست رئیس هیات مدیره انجمن 
مدیریت پروژه ایران خاطر نشــان کرد: یکــی از نواقص فعالیت های اجرایی در 
کشور ما بحث مدیریتی اســت که منجر به زمان بر شدن و افزایش هزینه های 
انجام پروژه ها و همچنین نبود خروجی مطلوب می شــود.وی با اشاره به نبود 
توجه بسیاری از سازمانها به مدیریت پروژه، از اهتمام ویژه ایمیدرو در این حوزه 
قدردانی کرد و گفت: طی یک کار تیمی که توســط این انجمن، تیم مشــاور، 
ایمیدرو و طرح ها و شــرکت های تابعه صورت گرفت، طی انجام فاز شناخت، 
نیازها و نقشه راه پیاده سازی این نظام شناسایی و در ادامه پروژه طراحی و پیاده 
سازی این نظام آغاز شد.این نشست با حضور معاونان و مدیران ایمیدرو و شرکت 
و طــرح های تابعه و همچنین دبیر و مدیران انجمن مدیریت پروژه ایران و تیم 

مشاور پروژه برگزار شد.

آیا بساط لوازم خانگی قاچاق برچیده می شود؟
اگر لوازم خانگی خریدید، چطور قاچاق نبودن آن را 

چک کنید؟
دبیر انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران با بیان اینکه در حال حاضر مردم می توانند همه 
کاالهای لوازم خانگی داخلی را با استفاده از شناسه از کاالی قاچاق تشخیص دهند، گفت: 
مشکاتی در بخش توزیع واحدهای بدون جواز صنفی در بحث عرضه کاالی قاچاق وجود 
دارد که مقرر شــد اتاق اصناف به این موضوع رسیدگی کند و در زمان کوتاهی برای این 
واحدها مجوز صادر کند.به گزارش ایسنا، عباس هاشمی، با اشاره به جلسات هفتگی وزارت 
صمت برای مبارزه با قاچاق، اظهار کرد: این جلسات با هماهنگی وزارت صمت، ستاد مقابله 
با قاچاق کاال و ارز و تشکل های بخش خصوصی در حوزه های لوازم یدکی، لوازم خانگی 
و دخانیات برگزار می شــود.دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در ادامه با اشاره به برخورد با 
لوازم خانگی قاچاق در ســطح عرضه، اظهار کرد: در حــال حاضر هیچ واحد تولیدی در 
داخل وجود ندارد که شناســه کاال و کد رهگیری نگرفته باشــد. بنابراین مردم می توانند 
همه کاالهای لوازم خانگی داخلی را با استفاده از شناسه از کاالی قاچاق تشخیص دهند.
گفتنی است  مردم برای تشخیص کاالی قاچاق می توانند #۷۷۷۷*۴* را شماره گیری و 
بعد در بخش استعام کاال، شناسه را وارد کنند تا مشخص شود کاال قاچاق است یا خیر. 
راه دوم هم اســتفاده از اپلیکیشن سامانه جامع تجارت است.به گفته وی در حال حاضر 
مشکاتی در بخش توزیع واحدهای بدون جواز صنفی در بحث عرضه کاالی قاچاق وجود 
دارد که مقرر شد اتاق اصناف به این موضوع رسیدگی و در زمان کوتاهی برای این واحدها 

مجوز صادر کند.

معاون اقتصادی گروه سایپا بیان کرد:
تدوین نظام بودجه بندي نوین در گروه سایپا

معاون اقتصادي گروه ســایپا از تدوین و اجراي نظام بودجه بندي نوین در ســطح گروه 
سایپا در ســال ۱۴۰۱ خبر داد.به گزارش سایپانیوز، حسن احدزاده گفت: براساس نظام 
بودجه بندي نوین، در ابتدا اهداف کان گروه سایپا در حوزه هاي کلیدي شامل افزایش 
تولید، افزایش کیفیت و پروژه هاي توسعه محصول تعریف و در قالب فرمت تعیین شده 
)که متناســب با ماهیت تولیدي، خدماتي یا سرمایه گذاري هر یک از شرکت هاي گروه 
تهیه شــده است( در اواخر سال گذشته به شرکتها اعام شــد.او افزود: بر همین اساس 
تمامی شرکت هاي گروه براساس فرمت ذکر شده، برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ خود را به 
شرکت سایپا ارسال کردند. معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: باتوجه به 
تمهیدات انجام شده برنامه و بودجه شرکتها به نحوي تنظیم شد که در برگیرنده تمامی 
فعالیت ها و برنامه هاي عملیاتي متناسب با اهداف کان گروه بوده و در ابتدا به تصویب 
هیأت مدیره شرکتها رسیده باشد؛ به طور مثال با توجه به برنامه MPS گروه سایپا و هدف 
گذاری برای افزایش ۵۰ درصدي تولید نسبت به سال قبل، برنامه و بودجه شرکتها بایستي 
در حوزه تولید حاکي از افزایش ۵۰ درصدي باشد و فعالیت هاي مورد نیاز از جمله برنامه 
تأمین ســرمایه در گردش تعریف شده باشد.او با اشاره به تشکیل جلسات مجامع بودجه 
شــرکتها از نیمه دوم فروردین ماه ســال جاري گفت: جلسات مجامع بودجه شرکتها با 
حضور مدیرعامل گروه، اعضاء هیأت مدیره سایپا، اعضاء هیأت مدیره شرکتها و واحدهاي 
ذي ربط تشکیل شده که تاکنون مجامع تمامی شرکتها که حدود ۳۴ شرکت اصلي است 
برگزار و برنامه هاي آن پس از اصاح و تعدیل های الزم به تصویب رسیده است.احدزاده 
گفت: براساس نظام بودجه بندي نوین قرار است عملکرد شرکتها در چارچوب نظام ذکر 
شده و برمبناي مدل Q C D با همکاري معاونت مهندسي سازمان و سیستم هاي گروه 
سایپا به صورت ماهیانه مورد پایش قرار گرفته و با توجه به مدل ترسیم شده امتیازدهي به 
عملکرد شرکتها صورت پذیرد.او تاکید کرد: در مدل Q C D که عملیات تدوین سیستمي 
آن از اواخر ســال گذشته آغاز و در ماه جاري به بهره برداري اولیه رسیده است، عاوه بر 
میزان دستیابي به اهداف تعیین شده، میزان بهره وري، رشد و مقایسه با استانداردها نیز 

در شاخص هاي کلیدي مورد ارزیابي قرار مي گیرد. 

سکوت استاندارد در ماجرای ترخیص ذرت های آلوده و چند ابهام!
اخیرا گزارش هایی از ترخیص عجیب ۲۷ هزار تن ذرتی که سازمان استاندارد آن را آلوده 
تشخیص داده بود، منتشر شد که تاکنون سازمان ملی استاندارد هیچ توضیحی در رابطه 
با آن ارائه نکرده، اما الزم اســت وضعیت فعلی این محموله در بازار و امکان ردیابی آن 
مشــخص شود.به گزارش ایســنا،  ماجرا از این قرار بود که در دی ماه سال گذشته،  دو 
شــرکت واردکننده نســبت به ترخیص ذرت آلوده از گمرک اقدام کردند؛ به نحوی که 
یکی حدود ۶۸ هزار تن و دیگری ۶۵ هزار تن ذرت که در یکی از انبارهای منطقه ویژه 
اقتصــادی بندر امام )ره( تخلیه کرده بودند به فاصله یک روز به گمرک اظهار می کنند، 
ولی در اوایل اســفندماه، اداره اســتاندارد به دنبال مشخص شدن آلوده بودن ذرت یکی 
از شــرکت ها، خروج آن را ممنوع و انبار مربوطه پلمب می شــود. شرکت دوم که مجوز 

واردات محموله ذرت خود را دریافت کرده بود نســبت به ترخیص اقدام می کند ولی در 
ادامه مشــخص می شود که بخشی از محموله شرکتی که ذرت آن آلوده اعام شده بود 
توسط انبار نگهدارنده به شرکتی که صاحب ذرت های سالم بود، تحویل و ترخیص شده 
است.این ماجرا ابهاماتی هم دارد که سازمان ملی استاندارد تاکنون حاضر به پاسخگویی 
در این رابطه نشــده اســت. این در حالی اســت که اخیرا مدیرکل امور بندری سازمان 
بنادر و دریانوردی اعام کرده طبق قانون دستگاه های صادر کننده مجوز مانند گمرک، 
اســتاندارد، قرنطینه، دامپزشکی و هر دستگاهی مسئولیت نظارت داشته، باید پاسخگو 
باشد و سازمان بنادر و دریانوردی هیچ وظیفه و اختیاری در پروسه ترخیص ندارد.ابهام 
اولی که سازمان استاندارد باید به آن پاسخ دهد فاصله زمانی اظهار کاال تا اعام آلودگی 

آن اســت. چراکه محمولــه در ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰  به گمرک اظهار شــده، اما در هفتم 
اســفندماه، اداره استاندارد به گمرک امام اعام می کند که در آزمون اول،   این محموله 
از نظر میزان آفت کش ها، با اســتاندارد انطباق ندارد. همچنین به نظر می رسد سازمان 
ملی استاندارد باید به طور جداگانه درباره زمان و جزئیات آزمون ها توضیحاتی ارائه کند.

عاوه بر این باید جزئیات سایر ذرت های آلوده موجود در گمرکات و آینده این محموله 
هم شفاف ســازی شود.اما موضوع مهم تر این است که با توجه به مسئولیت سازمان ملی 
استاندارد در حوزه سامت غذایی جامعه، باید مشخص شود که آیا امکان ردیابی محموله 
آلوده و جمع آوری آن از سطح عرضه وجود دارد و چه اقداماتی در این راستا انجام شده 
است. عاوه بر این باید مشخص شود ذرت های آلوده چه آسیب هایی برای سامتی دارد.

منابع تجاری و دولتی، هفته ها پس از اعمال محدودیت بر فروش شیرین کننده ها در خارج از کشور گفتند: هند در حال 
بررسی اجازه دادن به کارخانه ها برای ارسال ذخایر شکر خامی هستند که در بنادر و انبارها انباشته شده است.به گزارش 
ایسنا، محموله های اضافی از هند، بزرگ ترین صادرکننده شکر در جهان پس از برزیل، می تواند بر قیمت آتی شکر خام 
تاثیر بگذارد که به پایین ترین حد خود در چهار ماه گذشته معامله می شود. تخمین زده می شود که این ذخایر به حدود 
نیم میلیون تن شکر خام برسد که حدود ۲۰۰ هزار تن آن در بنادر سراسر کشور مانده است.مقامات تجاری، صنعتی و 
دولتی می گویند که از رکورد صادرات ۱۰ میلیون تنی شکر هند در سال جاری، شکر خام حدود ۴.۵ میلیون تن بوده است، در حالی که مابقی آن سفید یا 
نوع تصفیه شده است. کارخانه های هندی شکر خام را فقط برای پاالیشگاه های خارج از کشور تولید می کنند که خام را به سفید تبدیل می کنند.بر اساس 
گزارش رویترز، هند در چند سال گذشته، مقادیر قابل توجهی شکر خام صادر کرده و آن را به عنوان یک تامین کننده ثابت در کنار کشورهای کلیدی برزیل 
و تایلند قرار داده اســت. آدیتیا جونجونواال، رئیس انجمن کارخانه های قند هند، از تولیدکنندگان گفت: از آنجایی که شــکر خام در بازار داخلی قابل فروش 
نیست، صادرات آن منطقی است.یک تاجر در این باره اظهار کرد که محدودیت ناگهانی صادرات شکر و مشکات لجستیک، مانند کمبود کامیون و واگن های 
راه آهن، مانع از ارســال خام توســط کارخانه ها شد. او گفت: اگر دولت اجازه دهد کارخانه ها ذخایر خود را صادر کنند و خریداران زیادی خواهند داشت زیرا 

شکر هندی در بازار جهانی بسیار رقابتی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت که فیلتر اینستاگرام و واتس اپ، تنها یک شایعه است و هیچ تصمیمی در هیچ بخشی از کشور در 
این مورد اتخاذ نشده است.به گزارش ایسنا، اخباری از فیلترینگ شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، هر ازگاهی در فضای مجازی منتشر 
می شود و برای کاربران این شبکه های اجتماعی نگرانی هایی را ایجاد می کند. به نظر می رسد به تازگی هم اخباری از فیلترینگ اینستاگرام 
و واتس اپ منتشــر شده است.دراین راستا عیسی زارع پور در واکنش به انتشــار اخباری در فضای مجازی در خصوص فیلتر زودهنگام 

اینستاگرام و واتس اپ گفت: این موضوع تنها یک شایعه است، فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات نیست، اما هیچ تصمیمی در هیچ بخشی از کشور در این مورد اتخاذ نشده 
است.وی در گفت وگو با خانه ملت، تاکید کرد: اطاع ندارم، چرا این مباحث و شایعات در کشور مطرح می شود زیرا تنها نگرانی مردم را در پی دارد. 

تالش وزارت ارتباطات برای اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در مخابرات
زارع پور همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون نگرانی ایثارگران شرکت مخابرات برای بحث اجرای قانون تبدیل وضعیت اظهار کرد: تصمیم گیری در این حوزه با وزارت ارتباطات 
نیست زیرا تنها ۲۰ درصد سهام شرکت مخابرات در اختیار این وزارتخانه قرار دارد و بنابراین تصمیم گیر اصلی، سهامدار عمده آن است. ما موافقت کرده ایم تا براساس همان 
سهام ۲۰ درصدی دولت و اختیار یک نفر از پنج نفر هیئت مدیره شرکت مخابرات، پای کار آمده و هرچه سریعتر قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در این مجموعه اجرایی شود.

وزیر ارتباطات:هند دوباره جهان را غافلگیر کرد!

فیلترینگ زودهنگام اینستاگرام و واتس اپ صحت ندارد
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گزیده خبر

در جلسه پیگیری مصوبات نظارت میدانی شهرستان ساری صورت گرفت؛
قدردانی نایب رییس اول مجلس شورای 
اسالمی از همکاری مدیرعامل بانک مسکن

نایب رییس اول مجلس شــورای اسالمی در جلســه پیگیری مصوبات نظارت 
میدانی برخی شــهرهای کشور از مدیرعامل بانک مسکن تقدیر کرد.به گزارش 
پایگاه خبری بانک مســکن – هیبنــا ،علی نیکزاد نایــب رییس اول مجلس 
شــورای اســالمی در جلســه پیگیری مصوبات نظارت میدانی شهرستان های 
ســاری، میاندوآب، آمل و بابل از دکتر محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن 
تقدیر و تشــکر کرد.طی این جلسه نایب رییس مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه بانک مســکن همواره در تامین مالی طرح های عمرانی و پروژه های بزرگ 
ساختمان سازی کشور پیشقدم بوده است، از دکتر شایان به سبب سرمایه گذاری 
برای اجرای پروژه آزادراه هفت تن ساری- قائم شهر تشکر کرد.آزادراه هفت تن 
ساری - قائم شهر به طول 44 کیلومتر در مرکز استان مازندران در دست احداث 
اســت که بانک مسکن تامین مالی 50 درصد این پروژه را بر عهده گرفته است.
گفتنی است، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( نیز 50 درصد دیگر 
هزینه ساخت این آزادراه را بر عهده دارد که با احداث آن بار ترافیکی بسیاری در 

استان مازندران کاهش خواهد یافت.

مدیر امور بانکداری اسالمی خبر داد:
رشد 87 درصدی پرداخت وام های 

قرض الحسنه بانک سینا در سال 1400
مدیر امور بانکداری اسالمی بانک ســینا گفت: وام های قرض الحسنه پرداختی 
بانک سینا در سال 1400، بیش از 87 درصد نسبت به سال 1399 رشد داشته 
اســت.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، خلیل اله مهرابی افزود: این بانک در 
راستای ایفای مسئولیت  های اجتماعی و کمک به فقرزدایی در جامعه، طرح های 
قرض الحســنه متعددی را به منظور حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه اجرایی 
کرده  و در چارچوب طرح های یاد شــده طی ســال 1400 مبلغ 15 هزار و 66 
میلیارد ریال به واجدین شــرایط پرداخت کرده است که در مقایسه با وام های 
پرداختی سال 99، رشد 87 درصدی را نشان می دهد.وی تصریح کرد: این وام ها 
در قالب طرح های کریمانه، مواسات، احسان، حافظان میهن، نیکو، ایثار، پردیس 
مهرآفرین، سخاوت و... و همچنین وام های ازدواج بوده که با هدف اشتغال زایی و 
رفع نیازهای ضروری اقشار کم برخوردار، حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا، کمک به تامین مسکن محرومان، ازدواج، حمایت از پرستاران، کادر درمان 
و مددکاران آسایشگاه ها و مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی، مرزبانان، خانواده 

معظم شهدا و پوشش هزینه های درمانی بیماران پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک ملی ایران:
 مسیر ارتقای شغلی کارکنان باید به خوبی 

تعریف شود
مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: موضوع بهبود معیشت جبران خدمت کارکنان 
و تســهیالت رفاهی آنها بزودی در جلسه فوق العاده شورای هماهنگی بانک ها 
مطرح و تصمیمات الزم گرفته خواهد شــد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ایران ، دکتر محمد رضا فرزین در چهارمین نشست هم اندیشی متولیان سرمایه 
انســانی سراسر کشور با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در رشد  و ارتقای بانک 
بر برنامه ریزی برای بهبود عملکرد صندوق تامین آتیه تاکید کرد و خاطرنشان 
ساخت: صرفا بهبود جبران خدمات نیست که منجر به افزایش انگیزه می شود 
بلکه حاکمیت منابع انســانی ، تعریف مسیر شغلی شفاف و سپردن مسئولیت 
براساس شایستگی ، توانمندسازی و ارزیابی عملکرد از جمله اهداف منابع انسانی 
است که می تواند باعث افزایش انگیزه و احساس وابستگی کارکنان به سازمان 
شود.وی در خصوص وضعیت کسری کادر واحدها ضمن تایید وجود کسری کادر 
،  برپیگیــری الزم برای جذب نیروی جوان و جدید تاکید کرد و گفت: با توزیع 
مناسب نیرو توسط مدیران و به ویژه واحدهای سرمایه انسانی ادارات امورشعب 

می توانند بخشی از این کسری را جبران کنند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک تجارت 
و اتحادیه تعاونی های تامین نیاز صنایع 

پایین دستی پتروشیمی
تفاهم نامه بانک تجارت و اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین 
دستی پتروشیمی با موضوع گسترش همکاری های متقابل بین بانک، اتحادیه، 
تعاونی های زیرمجموعه و اعضای آن ها منعقد شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
تجارت، این تفاهم نامه یکشنبه پنجم تیر ماه به امضای دکتر هادی اخالقی فیض 
آثار مدیرعامل بانک تجارت و دکتر حسین دور رئیس هیات مدیره این اتحادیه 
رسید.اخالقی در این مراسم با اشاره به خدمات متنوع بانک تجارت گفت: انتخاب 
شــعب منتخب برای ارائه خدمات به تعاونی ها در دستور کار بانک قرار دارد تا 
رضایت حداکثری برای مشــتریان ایجاد شود.وی افزود: با توجه به مفاد مندرج 
در تفاهم نامه، گسترش همکاری های چندجانبه قرار بر این است که در راستای 
کاهش مشکالت و توسعه فعالیت های صنایع پایین دستی پتروشیمی تالش و 
برنامه ریــزی صورت پذیرد. بنابراین پس از اجرا، امکان تغییر در جزییات وجود 
خواهد داشت.شــریفیان معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شرکتی و 

تجاری به مزایای این تفاهم نامه اشاره کرد.

امامی: 70 درصد خدمات بانکی به صورت غیر 
حضوری صورت گیرد

»عیسی امامی« در جلســه با کارکنان بانک در استان مازندران تأکید کرد: در 
سال جاری باید برای ارائه سریعتر و بهتر خدمت رسانی به مشتریان تالش شود 
و 70 درصد خدمات به صورت غیرحضوری ارائه گردد.به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، نشســت صمیمی »عیسی امامی« رئیس هیأت 
مدیره بانک با رؤســای شعب و دوایر ســتادی مدیریت شعب استان مازندران 
برگزار شد.در این جلسه، امامی به ضرورت آگاهی همکاران از حاکمیت شرکتی 
اشاره کرد و گفت: الزم است همه همکاران جهت کاهش ریسک و کنترل داخلی 
شعب تسلط کامل در این زمینه داشته باشند.وی در ادامه با بیان اینکه خدمات 
غیرحضوری از امور ضروری بوده، خاطرنشــان ساخت: در سال جاری باید برای 
ارائه سریعتر و بهتر خدمت رسانی به مشتریان تالش شود و 70 درصد خدمات به 
صورت غیرحضوری ارائه گردد.امامی با اشاره به وضع موجود اقتصادی، رسیدن 
به اهداف تعیین شــده و افزایش سهم نقدینگی بانک را دور از انتظار ندانست و 
تأکیــد کرد: تالش مضاعف همکاران در این زمینه می تواند نیل به این هدف را 
سهل تر کند.رئیس هیأت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران در پایان این جلسه 

به پرسش های همکاران در زمینه های مختلف پاسخ داد.

بازار سهام آسیا سقوط کرد
ترس از رکود اقتصادی ناشــی از افزایش شــدید نرخ بهره با هدف مبارزه با 
تورم فزاینده، بازارهای آســیایی را در روز چهارشنبه دچار رکود کرد و افت 
شدید وال استریت را دنبال کردند.به گزارش ایسنا و به نقل از استاک، فروش 
هنگفت، بیش از یک هفته  افزایش در سرتاسر جهان رخ داد که ناشی از این 
امید بود که هرگونه نشانه ای از انقباض می تواند به بانک های مرکزی فرصت 
دهد تا سرعت انقباض پولی خود را کاهش دهند.فروش روز چهارشنبه پس 
از آن اتفاق افتاد که سه شاخص اصلی نیویورک در واکنش به داده هایی که 
نشــان دهنده اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی و محرک اصلی اقتصاد برتر 
جهان هستند  به پایین ترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته سقوط 
کرد.این ســقوط تا حدی ناشی از احساس تداوم تورم بود که نشان می دهد 
مصرف کنندگان مطمئن نیســتند که تالش های تهاجمی فدرال رزرو برای 
مهار تورم موثر باشــد.خبر غافلگیرکننده چین برای کاهش دوره قرنطینه 
برای مسافران ورودی عملکرد بازار را تحت الشعاع قرار داد و امیدها را برای 
آرامش بیشتر ایجاد کرد که می تواند به اقتصاد غول پیکر این کشور امکان 
بهبود سریعتر را بدهد.در تجارت اولیه آسیا، هنگ کنگ، توکیو، شانگهای، 
سیدنی، سئول، تایپه، جاکارتا و ولینگتون همگی کاهش یافتند.مقامات ارشد 
فدرال رزرو روز سه شنبه تالش کردند تا شانس رکود اقتصادی را کم اهمیت 
جلوه دهند و روســای فدرال رزرو در سانفرانسیسکو و نیویورک گفتند که 
امیدوارند به موفقیت دســت یابند.قیمت نفت کاهش یافت، اگرچه پس از 
افزایش قیمت در روزهای اخیر به دلیل انتظارات مبنی بر ادامه افزایش تقاضا  
علیرغم صحبت های رکودی  و عرضه به دلیل ممنوعیت واردات از روســیه 
همچنــان باال باقی می ماند.در حالی که رهبــران  گروه هفت توافق کردند 
که به عنوان بخشــی از تالش ها برای کاهش درآمدهای کرملین روی سقف 
قیمت نفت روسیه کار کنند، ناظران هشدار دادند که احتماال تاثیر زیادی بر 
قیمت ها نخواهد داشــت.کریگ ارالم در اواندا گفت: »کاهش سیاست چین 
برای مقابله با کووید صفر به نفت کمک کرد تا به سومین روز افزایشی پس 

از اصالح مناسب در هفته های اخیر برسد.

آمریکا واردات طال از روسیه را ممنوع کرد
بر اســاس گزارش ها، بریتانیا، کانادا و ژاپن بــه ممنوعیت واردات طالی 
روسیه پیوستند.به گزارش خبرنگار بین الملل ایِبنا به نقل از راشاتودی، بر 
 ،)OFAC( اساس اسناد اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری
ایاالت متحده، واردات طالی روسیه را ممنوع کرده است. در بیانیه ای که 
در وب ســایت وزارت خزانه داری منتشر شده، آمده است: واردات طال با 
منشأ فدراســیون روسیه به ایاالت متحده ممنوع است، مگر در حدی که 
توســط قانون پیش بینی شده باشــد، یا مگر اینکه مجوزی توسط اداره 
کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری صادر شــده باشد. این سند 
تصریح می کند که این ممنوعیت در مورد طالی روســیه که قبل از ۲8 
ژوئن به خارج از کشــور صادر شــده، اعمال نمی شود و بیان می کند که 
بریتانیا، کانادا و ژاپن به این ممنوعیت ایاالت متحده ملحق شده اند. در این 
سند از طال به عنوان بزرگ ترین صادرات غیر انرژی روسیه نام برده شده 
که نادرست است. به گفته مسکو، دومین صادرات بزرگ، مواد غذایی است. 
صادرات محصوالت کشاورزی روســیه در سال ۲0۲1 حدود 37 میلیارد 
دالر ارزش داشت، در حالی که صادرات طال حدود 15 میلیارد دالر گزارش 

شده است.

با واریز 1000 میلیاردی صندوق توسعه ملی

تزریق به بورس ۵۰۰۰ میلیاردی شد
صندوق توســعه ملی از واریز 1000 میلیارد دیگر به صندوق 
تثبیت بازار ســرمایه خبر داده است که مجموع این پرداخت 
را به 5000 میلیارد تومان می رساند.آن طور که کنگرلو- مدیر 
روابط عمومی و حوزه ریاســت صندوق توسعه ملی- به ایسنا، 
اعالم کرده است صندوق توسعه ملی در راستای اجرای قرارداد 
منعقده با صندوق تثبیت بازار ســرمایه مبنی بر واریز ماهیانه 
مبلــغ 650 میلیارد تومان، در مرحلــه جدید 1000 میلیارد 
تومان دیگر واریز انجام داده است.وی با اشاره به مجموع حدود 
1۲ هزار میلیارد تومانی تعهد صندوق توسعه ملی برای تزریق 
به بازار ســرمایه گفت که با  1000 میلیارد تومانی که هفتم 
تیرماه )روز گذشــته( پرداخت شده است در مجموع تاکنون 
5000 میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار واریز شده 
و این روند تا تکمیل تعهدات ادامه خواهد داشــت.کنگرلو به 
این هم اشــاره کــرد که از این حدود 1۲ هــزار میلیارد، باید 
5000 میلیــارد تومان از محل طلب صندوق توســعه ملی از 
سازمان امور مالیاتی پرداخت شود که تاکنون ۲000 میلیارد از 
پرداخت های صورت گرفته به صندوق تثبیت بازار، از محل این 
طلب بوده است و هر زمانی که 3000 میلیارد دیگر را سازمان 
امور مالیاتی به صندوق برگرداند، به حســاب صندوق تثبیت 
بازار واریز خواهد شد.به گزارش ایسنا، جریان این پرداخت به 
حدود دو سال پیش برمی گردد که با توجه به تالطمی که در 
بازار سرمایه ایجاد و بحث سرمایه گذاری یک درصدی از منابع 
صندوق توسعه ملی پیش آمد، طبق محاسبات صورت گرفته 

بر مبنای منابع ورودی به صندوق، مقرر شد معادل ریالی  510 
میلیون دالر به صورت تدریجی در بازار ســهام سرمایه گذاری 
 )ETS( شــود که این مبلغ به نرخ سامانه معامالت الکترونیک

حدود 1۲ هزار میلیارد تومان اســت.در این راســتا در آذرماه 
1399 اولین پرداخت به مبلغ 1000 میلیارد تومان انجام ولی 
با توجه به برخی ابهاماتی که در این باره وجود داشت، متوقف 

شــد تا اینکه در اردیبهشت ماه ســال گذشته با مصوبه هیات 
امنای صندوق توســعه ملی، میزان نرخ سود و مبلغ مشخص 
شــد ولی بانک مرکزی حــدود 1000 میلیارد تومان از محل 
منابع صندوق توســعه ملی را  بــدون هماهنگی، به صندوق 
تثبیت بازار تزریق کرد کــه چون بدون هماهنگی با صندوق 
توســعه بود، برای این پرداخت، قراردادی بین طرفین منعقد 
نشــد. در دی ماه ســال قبل نیز با اینکه قرارداد قبلی هنوز از 
سوی صندوق تثبیت بازار امضا نشده بود، صندوق توسعه ملی 
650 میلیارد تومان دیگر پرداخت کرد و مســئوالن مربوطه 
گفتنــد این اقدام را برای نشــان دادن پایبنــدی صندوق به 
تعهــدات خود انجام داده اند ولی با توجه به عدم ورود صندوق 
تثبیت بازار بــرای امضای قرداد، دیگر امکان ادامه پرداخت از 
نظر قانونی برای صندوق وجود ندارد.صندوق تثبیت بازار البته 
این قرارداد را دوجانبه ندانســت و با وجود اینکه بین صندوق 
توسعه ملی و سازمان بورس توافق شده بود، نسبت به آن نقد 
داشــت تا اینکه با رفع اختالفات، در اردیبهشــت سال جاری 
واریز اقســاط از سر گرفته شــد. بر این اساس  دو قسط 650 
میلیارد تومانی با مجموع 1300 میلیارد تومان به صورت یکجا 
به صنــدوق تثبیت بازار پرداخت شــد و مجموع را به حدود  
4000 میلیارد تومان رســاند.اکنون کــه پرداخت صندوق به 
5000 میلیارد تومان رسیده اســت تا تکمیل مبلغ 1۲ هزار 
میلیاردی، باید 7000 میلیارد تومان دیگر از ســوی صندوق 

توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار واریز شود.

رئیس کل بانــک مرکزی با بیان اینکه 
در زمینه عرضــه و تقاضای ارز تعادل 
خوبی در بازار ایجاد شــده است تاکید 
کرد: در بســیاری از روزها در سامانه 
نیما شــاهد فزونی عرضه بــر تقاضا 
هســتیم.به گزارش ایسنا، علی صالح 
آبادی در پنجمین جلسه هم اندیشی با 
اقتصادانان با محوریت »سیاستگذاری 
بهینه ارزی و ارتباط میان متغییرهای 
پولــی و ارزی« کــه در بانک مرکزی 
برگزار شــد گفت: مدیریت بــازار ارز 
را همــواره با جدیت و بــا مکانیزم ها 
مختلف در دســتور کار قرار داده ایم.

تاکید کرد:  بانک مرکــزی  رئیس کل 
با نظرات اقتصادانان حاضر در جلســه 
مبنی بر اینکه بانک مرکزی باید حضور 
موثری در بازار ارز داشته باشد موافق 
هستم و این بانک با روش های مختلف 
می تواند تعــادل و ثبات در بازار ایجاد 
کند کــه این موضوع هم اکنون محقق 
شده است.وی با اشاره به اینکه اقدامات 
متعددی در دستور کار بوده و هم اکنون 
نیز برنامه هایی برای مدیریت بازار ارز 
در دست اقدام است افزود: در مدیریت 
بازار ارز بخشــی در زمینه هماهنگی 
بانــک مرکزی با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در خصوص ثبت ســفارش 
ها در حــال انجام اســت و در بخش 
دیگر، بحث مدیریــت عرضه ارز مورد 
تاکید قرار گرفته تا صادرکنندگان ارز 

حاصل از صادرات خود را به کشور باز 
گردانند و به چرخه تجاری وارد نمایند. 
در این زمینه نیــز  کمیته اقدام ارزی 
اتخاذ  فراخور شــرایط  به  تصمیماتی 
می کند. نتیجه این تصمیمات به ایجاد 
تعــادل در عرضه و تقاضا در بازار ختم 
می شود.رئیس شــورای پول و اعتبار 
در ادامه تصریــح کرد: در حوزه حواله 
ارزی که متولی آن ســامانه نیماست 
هم اکنون به طور نسبی تعادل خوبی 
در زمینــه عرضه و تقاضــا داریم.وی 
افزود: برخی روزها شــاهدیم که ارز به 
اندازه کافی وجــود دارد لیکن خریدار 
و تقاضایی برای ان نیســت و در واقع 

می توان گفت در بسیاری از روزها مازاد 
عرضه ارز بر تقاضا وجود دارد.رئیس کل 
بانک مرکــزی در ادامه تاکید کرد: در 
زمینه حواله و اسکناس مشکل خاصی 
وجود ندارد ضمن آنکه باید تاکید کرد 
وضعیــت اســکناس ارز بانک مرکزی 
همانطــور که پیش از ایــن نیز اعالم 
کرده ام بسیار خوب است و خوشبختانه 
صادرکنندگان به ویژه بخش غیرنفتی 
در زمینه قیمت توافقی فروش ارز گام 
های موثری برداشته اند.رئیس کل بانک 
مرکزی در بخش دیگری از ســخنان 
خود بــه موضوع مدیریــت انتظارات 
تورمی پرداخت و گفت: بانک مرکزی با 

جدیت موضوع مدیریت انتظارت تورمی 
را پیگیری می کند و این موضوع نیز در 
دولت در دســتور کار است.صالح آبادی 
در خصوص برخورد قاطع بانک مرکزی 
با اخالگران  و ســفته بــازان ارزی در 
بــازار هم گفت: در مدت اخیر با تالش 
و همکاری شبانه روزی با دستگاه ها و 
سازمان های نظارتی و انتظامی ذیربط، 
با برخی کانال های فضای مجازی که با 
موج سواری بر برخی اخبار و انتظارات 
کاذب تورمــی اقدام به قیمت ســازی 
صوری و شرط بندی بر روی قیمت ارز 
می کردند برخورد شد.رئیس کل بانک 
مرکزی با تاکید بر اینکه مبارزه جدی با 
قاچاق کاال و ارز نیز در دولت سیزدهم 
با جدیت دنبال می شود گفت: عرضه 
ارز غیررسمی که نوعی قاچاق محسوب 
می شــود موجب قیمت گــذاری های 
کاذب در بازار می شــد که با این مورد 
هم برخورد صورت گرفته است.گفتنی 
اســت در این جلســه که بیش از سه 
ســاعت به طول انجامید اقتصاددانان 
از طیف های فکری مختلف اقتصادی 
به بیان دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات 
خود در زمینه »عملکرد شــبکه بانکی 
در زمینه نقدینگی و حمایت از تولید«، 
»نوسانات ارزی و راه کارهای برون رفت 
تورمی« و  انتظــارات  آن«، »مدیریت 
»سیاســتگذاری بهینه ارزی و پولی« 

پرداختند.

رئیس کل بانک مرکزی:

 برخورد قاطع با اخاللگران 
و سفته بازان ارزی

دوج کوین طی 7 روز گذشــته رالی قدرتمنــدی را ثبت کرده و حدود ۲0 درصد افزایش 
یافته اســت همچنین بهترین عملکرد در بین 10 ارز دیجیتال با ارزش را دارد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از کوین، دوج کوین به یک نقطه گذار مهم رسیده است. نحوه عملکرد سکه 

از اینجــا به بعد تعیین می کند که روند صعــودی اخیر تا کجا پیش خواهد رفت.این رمزارز مقاومت 35 روزه میانگین متحرک 
نمایی )EMA ( خود را در حدود 0.0735 دالر آزمایش می کند و در نظر دارد تا حمایت 0.08۲ دالری را در روزهای آینده پس 
بگیرد. اگر این اتفاق رخ دهد می تواند تا حداقل 33 درصد نوسان بیشتری داشته باشد.هفته گذشته برای دوج کوین هفته بسیار 
خوبی بود و پس از افزایش ۲0 درصدی توانست از چندین منطقه مقاومت عبور کند. دوج کوین در حال حاضر، متحرک نمایی 
35 روزه 0.0735 دالری خود را آزمایش می کند. با وجود افت 65 واحدی در ۲4 ساعت گذشته، ارزش این میم کوین همچنان 
باالی 0.07 دالر تثبیت شده است.هنگامی که این مرحله تثبیت به پایان رسید، دوج  سعی خواهد کرد منطقه مقاومت 0.08۲ 

دالر را آزمایش کند. در واقع، این توکن تنها به افزایش 10 درصدی نسبت به قیمت فعلی خود نیاز دارد.

قیمت طال امروز چهارشــنبه در معامالت محدود کاهش یافت زیــرا تقویت پایدار دالر 
ســرمایه گذاران را از شمش با قیمت دالر دور نگه داشت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس 
طال تا ساعت 6 و 36 دقیقه صبح به وقت شرقی با 1.8 درصد افزایش به 18۲۲ دالر و ۲0 
سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با 0.1 درصد افزایش به 18۲3 دالر و ۲0 سنت رسید.دالر آمریکا نیز پس از افزایش شدید 
روز سه شنبه ثابت بود و باعث شد طال برای خریدارانی که سایر ارزها را دارند جذابیت کمتری داشته باشد.قیمت طال در جلسه 
قبل در محدوده محدودی قرار گرفت زیرا سرمایه گذاران بین فشار ناشی از چشم انداز افزایش نرخ بهره و حمایت از ریسک های 
رکود گرفتار شده بودند.سیاست گذاران فدرال رزرو ایاالت متحده وعده افزایش سریع بیشتر نرخ بهره را برای کاهش تورم باال در 
روز ســه شــنبه دادند اما از ترس فزاینده سرمایه گذاران و اقتصاددانان مبنی بر اینکه هزینه های وام گیری به شدت باالتر باعث 
رکود شدید خواهد شد، عقب نشینی کردند.اگرچه طال به عنوان یک محافظ تورم در نظر گرفته می شود اما نرخ بهره باالتر و بازده 

اوراق قرضه، هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش می دهد که سودی به همراه ندارد.

رالی عجیب دوج کوین در روزهای 
آرام رمزارزها

با صعود دالر، طال و نقره سقوط 
کردند

دستگیری ابر کالهبردار رمز ارزها در تهران
سازمان اطالعات انتظامی کشــور در اطالعیه ای از دستگیری ابَر کالهبردار رمز 
ارزها در شهر تهران خبرداد.به گزارش ایسنا، سازمان اطالعات انتظامی کشور در 
اطالعیه ای اعالم کرد: ابر کالهبردار کثیرالشاکی و متواری که از طریق معامالت 
صــوری در فضای مجازی رمز ارزها، صدها میلیــارد تومان از مردم کالهبرداری 
کــرده و و مــدت طوالنی تحت تعقیب قرار داشــت، در اقدامی اطالعاتی در تور 
ســربازان گمنام امام زمان )عج( در سازمان اطالعات انتظامی کشور قرار گرفته و 
نهایتا در سحرگاه امروز طی یک عملیات منسجم و غافلگیرانه با هماهنگی قضائی 
دســتگیر شد.برابر اطالعیه اعالم شده که در سایت پلیس منتشر شده است، این 
فرد  با قرار وثیقه هزار میلیاردی روانه زندان شده است.پیش از این سردار مهدی 
حاجیان، سخنگوی پلیس کشور نیز در هشدار با تاکید بر اینکه رمزارزها مناسب 
سرمایه گذاری نیستند، از افزایش کالهبرداری ها در حوزه رمزارزها خبر داد و گفته 
بود:»کالهبرداری ها برابر آمارهای پلیس فتا و شکایات واصله در حوزه رمز ارز در 

حال افزایش است.

تاثیر نکول بدهی روسیه بر اقتصاد ژاپن
شــونیچی ســوزوکی، وزیر دارایی ژاپن در یک کنفرانس خبری در توکیو اعالم 
کرد که هنوز زود اســت درباره تاثیر نکول بدهی روسیه بر اقتصاد ژاپن صحبت 
کنیم.به گزارش ایسنا، وزیر دارایی ژاپن اظهار کرد: هنوز گفتن چیزی مشخص، 
سخت است. سهم سرمایه گذاری های خارجی ژاپن در اوراق قرضه روسیه محدود 
و زیان مستقیم سرمایه گذاران ژاپنی ازجمله موسسات مالی از رویدادهای مربوط 
به اوراق قرضه دولتی روسیه نیز محدود است. ما به نظارت بر وضعیت بازار، اقتصاد 
همچنین واکنش روسیه ادامه خواهیم داد.مودیز )شرکت خدمات مالی و تجاری 
آمریکایی( اوایل روز سه شــنبه اعالم کرد که روسیه در پرداخت اوراق قرضه یورو 
خود نکول کرده اســت زیرا دارندگان بدهی های دولتی روسیه تا زمان پایان دوره 
مهلت پرداخت، کوپن دریافت نکرده اند.پیش از این، بلومبرگ گفته بود که مسکو 
برای اولین بار از سال 1918 در پرداخت بدهی خارجی خود شکست خورده است.

روسیه پیش پرداخت ماه مه را انجام داد قبل از اینکه ایاالت متحده مجوز پرداخت 
به دارندگان اوراق قرضه را که به روسیه اجازه می داد.
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گزیده خبر

با نگاهی به سفر نخست وزیر عراق به تهران و ریاض؛
الکاظمی در مورد چه مسائلی با ایران و 

عربستان رایزنی کرد؟
نخست وزیر عراق در اظهاراتی به بیان محورهای سفر 
اخیر خود به تهران و ریاض پرداخت.به گزارش ایسنا، 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در نشست کابینه 
این کشور درخصوص سفر اخیرش به عربستان و ایران 
گفت: سفر به عربستان بسیار خوب بود و در این سفر 

در خصوص مسائل مشــترک و سرمایه گذاری عربستان در عراق و آینده آن و 
همچنین مساله برق و بســیاری از پروژه های دیگر رایزنی کردیم و بر اهمیت 
ایجاد منطقه ای با ثبات و آرام و نقش عراق در ایجاد فضای مناسب تاکید کردیم.
وی گفت: در خصوص چالش های جهانی و امنیت غذایی در پی جنگ اوکراین 
و همکاری برای فراهم کردن نیازهای مردممان گفت وگو کردیم.الکاظمی تاکید 
کرد: در ســفر به جمهوری اسالمی ایران نیز در خصوص همین مسائل رایزنی 
کردیم، در رابطه با پرونده های مشــترک و همکاری در موضوع انرژی و آب نیز 
گفــت وگو کردیم و برادرانمان در ایران آمادگی خود را برای ســفر وزیر انرژی 
به بغداد و رایزنی درخصوص آب، برق و مشــکالت دیگر اعالم کردند. مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق اخیرا سفری به عربستان و ایران داشت و با مقامات 
دو کشور دیدار و رایزنی کرد.سعید خطیب زاده، سخنگوی پیشین وزارت خارجه 
ایران که اخیرا از این سمت خداحافظی کرد درخصوص این سفر گفت:سفر  آقای 
الکاظمی به تهران از پیش برنامه ریزی شده بود و در این سفر مقامات دو کشور 
در ارتبــاط با موضوعات دو جانبه و تحوالت منطقه رایزنی و گفت و گو کردند. 
از جمله در مورد نقش مثبت و سازنده ای که بغداد در ماه های گذشته در مورد 
روابط ایران و عربســتان ایفا کردند.خطیب زاده با بیان این که در این ســفر در 
مورد تعامالت اقتصادی بین دو کشــور و پروژه های موجود در این زمینه بحث 
و گفت و گو شــد ادامه داد: در این دیدار در خصوص مراودات مردمی و رفت و 
آمد شــهروندان دو کشور هم رایزنی شد و در ارتباط با موضوع اربعین و شرکت 
شهروندان ایرانی در راهپیمایی اربعین نیز بحث و گفت و گو شد. روابط ایران و 
عراق به عنوان دو کشور همسایه چندالیه و راهبردی است و سفر صورت گرفته 
متعاقب سفری اســت که چندی پیش آقای فواد حسین وزیر خارجه عراق به 
ایران داشت.وی همچنین افزود: یکی دیگر از ابعاد این سفر بررسی نقشی است 
که عراق در گفت و گوهای ایران و  عربستان ایفا می کند. تاکنون پنج دور گفت 
و گو بین تهران و ریاض در بغداد برگزار شــده و ما در همین چارچوب از نقش 
عراق در این زمینه تقدیر می کنیم. آقای الکاظمی در سفر روز گذشته خود به 
تهران نکاتی را از طرف ریاض به ما منتقل کردند و بر اساس آنچه که شنیدیدم 
طرف عربســتانی این آمادگی را دارد که در سطح دیپلماتیک مذاکرات بین دو 
کشــور ارتقاء پیدا کند. به زودی این مذاکرات در بغداد در ســطح دیپلماتیک 
برگزار می شــود و تاریخ آن معلوم می شــود.وی افزود: از قبل توافقاتی بود که 
مقدمات سفر هیات های فنی دو کشور ایران و عربستان برای بازدید از سفارتخانه 
های دو کشــور فراهم شود که ان شــاء اهلل همه آنها طی روزهای آتی پیگیری و 

انجام می شود.

بلغارستان ۷۰ دیپلمات روس را اخراج کرد
وزارت خارجه بلغارســتان از اخراج ۷۰ دیپلمات روس 
از خاک این کشــور خبر داد. در مقابل روسیه تهدید 
کرد به این اقدام بلغارســتان پاسخ مناسبی می دهد.به 
گزارش ایسنا، به نقل از نووستی، بلغارستان سه شنبه 
اعالم کرد که ۷۰ تن از دیپلمات های روسیه را به گفته 

این کشور »علیه منافع بلغارستان فعالیت داشته اند«، اخراج می کند.کرل پتکوف، 
نخست وزیر بلغارستان در این باره به خبرنگاران گفت: نیروهای امنیتی ما متوجه 
شدند که افراد مذکور به شکلی گسترده علیه منافع بلغارستان فعالیت می کردند. 
باید تاکید کنم نه فقط روسیه بلکه هر کشور دیگری که علیه منافع ما فعالیت 
کند، باید بداند ما ســرویس های امنیتی داریم که در راستای منافع کشورمان 
فعالیت دارند.وی مدعی شد، اکثر دیپلمات ها در سرویس های ویژه کار می کردند 
و از فعالیت های دیپلماتیک خود به عنوان سر پوشی برای »جاسوسی« استفاده 
می کردند.در مقابل، وزارت امور خارجه روســیه تأکید کرد که طرف روســی به 
اقدامات بلغارســتان در اخراج ۷۰ دیپلمات روس با ادعای دســت داشــتن در 

فعالیت های »جاسوسی« پاسخ خواهد داد.

برای نخستین بار یک زن رئیس پارلمان 
فرانسه شد

پارلمان فرانســه برای نخستین بار یک زن را به عنوان 
رئیــس این نهــاد مردمی انتخاب کرده اســت. وی از 
۲۰۱۷ در پارلمان این کشور فعال بوده است.به گزارش 
ایســنا، به نقل از شبکه خبری دویچه وله، خانم »یائل 
برون –پیوه« در سخنرانی مراسم تحلیف خود از حکم 

دیوان عالی آمریکا درباره لغو قانون سقط جنین در این کشور انتقاد کرد و گفت: 
تصمیمی که جمعه گذشــته توسط دیوان عالی ایاالت متحده صادر شد، مبنی 
بر لغو تعهد این دیوان است. این تصمیم ما را بسیار شوکه کرد و به ما یادآوری 
می کند که باید به صورت جدی هوشیار باشیم.وی ادامه داد: هیچ چیزی را نباید 
بدیهی دانست. تاریخ خودش پیشرفت های بزرگ را ایجاد می کند اما همیشه در 
معرض تهدید تغییرات قرار دارد. برای این حق مبارزه هایی صورت گرفت شد و 
غیرقابل انکار بود. اعتقاد من به عنوان یک زن، امروز این است که ما باید نگهبان 

باشیم تا برای همیشه در جای خود بمانیم.

در آستانه دیدارش با اردوغان
بایدن: توافق ترکیه، فنالند و سوئد امنیت 

جمعی  را تقویت می کند
رئیس جمهور آمریکا از توافق ســه جانبه ترکیه، ســوئد و فنالند اســتقبال و 
خاطرنشــان کرد که این امر گامی »تعیین کننده« در جهت دعوت از استکهلم 
و هلســینکی برای پیوستن به ناتو است.به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در توئیتی پس از اعالم موافقت ترکیه با پیوستن 
ســوئد و فنالند به ناتو، ضمن اســتقبال از این مساله نوشت: به فنالند، سوئد و 
ترکیه برای امضای یادداشــت سه جانبه تبریک می گویم.وی افزود: »این گامی 
تعیین کننده در جهت دعوت ناتو از فنالند و ســوئد است که اتحاد ما و امنیت 
جمعی مان را تقویت می کند«.بایدن موافقت ترکیه با الحاق سوئد و فنالند به ناتو 
را »راهی عالی« برای شــروع نشست مادرید توصیف کرد.همچنین کاخ سفید 
اعالم کرد، رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز 
چهارشنبه برای گفتگو درباره امنیت جمعی ناتو و مسائل دوجانبه دیدار خواهند 
کرد.در بیانیه کاخ ســفید آمده اســت: بایدن با رجب طیب اردوغان برای بحث 
در مورد دفاع و امنیت جمعی ناتو و طیف وســیعی از موضوعات مهم در روابط 
دوجانبه دیدار خواهد کرد.این نشســت پــس از آن صورت می گیرد که ترکیه، 
ســوئد و فنالند یادداشت تفاهم ســه جانبه ای را در مورد عضویت دو کشور در 
ناتو امضا کردند.در بیانیه مشترک سه کشور آمده است: ترکیه حمایت خود را از 
سیاست درهای باز ناتو و دعوت از فنالند و سوئد برای پیوستن به این ائتالف در 
نشست مادرید اعالم می کند.این بیانیه همچنین می افزاید: فنالند و سوئد با در 
نظر گرفتن اطالعات و شواهد ارائه شده از سوی ترکیه، به سرعت به درخواست 
استرداد مظنونان به تروریسم رسیدگی خواهند کرد.همچنین در این بیانیه آمده 
که فنالند و ســوئد به صراحت تمام حمالت سازمان های تروریستی علیه ترکیه 
را محکوم می کنند.همزمان یک مقام ارشــد دولت آمریکا ضمن استقبال از این 

تفاهم نامه گفت که این توافق »محرکی قوی« برای اتحاد ناتو ایجاد می کند.
این مقام که خواست نامش فاش نشود تاکید کرد که کشورش هیچ امتیازی به 
ترکیه برای اطمینان از موافقت آنکارا با الحاق سوئد و فنالند به ناتو نداده است.
وی به خبرنگاران گفت، طرف ترکیه ای از آمریکایی ها نخواســته امتیاز خاصی 

درباره این موضوع بدهند.

کمک ۵ میلیاردی گروه ۷ برای مقابله با ناامنی 
غذایی

یک مقام ارشــد آمریکایی گفت که گروه هفت تا ســقف ۵ میلیارد دالر برای 
بهبود امنیت غذایی جهانی اختصاص خواهــد داد زیرا این گروه به نگرانی های 
کشــورهای در حال توسعه در مورد تهدید گرسنگی ناشی از جنگ در اوکراین 
پاســخ می دهد.به گزارش ایســنا، به نقل از رویترز، گروه ۷ در تالش اســت تا 
کشــورهای نوظهور را که بســیاری از آنها روابط نزدیکی با روسیه دارند، برای 
مقابله با تهاجم والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به اوکراین، گرد هم آورد 
و از پنج دموکراســی بزرگ با درآمد متوسط و پایین برای جلب نظر آنها دعوت 
کرد.برخی از کشــورهای در حال توسعه که خود قربانیان سابق استعمار غرب 
بوده اند، بیشتر نگران تاثیر افزایش قیمت موادغذایی بر جمعیت خود هستند و 
برخی تحریم های غرب را مقصر این کمبود می دانند نه حمله روسیه به یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان غالت جهان و محاصره بنادر آن.حدود ۲ میلیارد دالر 
از این تعهد صرف مداخالت مستقیم بشردوستانه خواهد شد و ۷۶۰ میلیون دالر 
دیگر به کمک های غذایی برای افزایش انعطاف پذیری و بهره وری سیســتم های 

غذایی در سراسر جهان اختصاص خواهد یافت.

موافقت ترکیه با پیوستن سوئد و فنالند به ناتو
وزرای خارجه ترکیه، ســوئد و فنالند، در مادرید اســپانیا تفاهم 
نامه ای امضــا کردند که بر مبنای آن ترکیــه با عضویت فنالند 
و ســوئد در ائتالف دفاعی ناتو موافقــت می کند.به گزارش ایرنا، 
در بحبوحه جنگ اوکراین و فشــار های فزاینده غرب بر روسیه، 
موافقت ترکیه با پیوســتن فنالند و ســوئد به ناتــو را می توان 
بزرگ ترین پیشــرفت اجالس سران ناتو که این هفته در مادرید 
برگزار می شود، دانست.در این نشست، وزرای خارجه ترکیه، سوئد 
و فنالند، در مادرید اسپانیا تفاهم نامه ای امضا کردند که بر مبنای 
آن ترکیه با عضویت فنالند و سوئد در ائتالف دفاعی ناتو موافقت 
می کند.استولتنبرگ پس از به نتیجه رسیدن این مذاکرات گفت: 
»ما اکنون به توافقی رســیده ایم که راه را برای پیوستن فنالند و 
سوئد به ناتو هموار می کند«.بنا به گزارش آسوشیتدپرس، جنگ 
در اوکراین سوئد و فنالند را بر آن داشته است که وضعیت طوالنی 
مــدت غیر متعهد خود را کنار بگذارند و برای پیوســتن به ناتو 
درخواســت دهند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به 
دلیل حمایت کشور های شمال اروپا از گروه های جدایی طلب کرد 
که ترکیه آن ها را تروریســت می داند، تا مدت ها مخالف و مانع از 
این اقدام این دو کشور بود.رئیس جمهور فنالند، ساولی نینیستو، 
تایید کرد که رهبران ســه کشور پس از مذاکرات روز سه شنبه 
توافقنامه مشــترکی را امضا کردند.ترکیه هم اعالم کرد که »به 
آنچه می خواست« از جمله »همکاری کامل در مبارزه با گروه های 
شورشــی« رسیده است.اســتولتنبرگ در افتتاحیه این اجالس 

حیاتی، گفت: »برای اینکه بتوانیم در دنیای روز به روز خطرناک تر 
از خود دفاع کنیم، باید بیشــتر روی دفاع خویش سرمایه گذاری 
کنیم.«تهاجم مسکو در ۲۴ فوریه امنیت اروپا را در هم شکست 

و گلوله باران شــهر ها و نبرد های زمینی خونیــن را به این قاره 
بازگردانــد. ناتو که تمرکز خود را به تروریســم و دیگر تهدیدات 
غیردولتی معطوف کرده بود، مجبور شد بار دیگر با روسیه رقیب 

مقابلــه کند.دیپلمات ها و رهبران ترکیه، ســوئد و فنالند قطی 
روز های اخیر در تالش برای شکســتن بن بست مخالفت ترکیه 
با پیوستن این دو کشور با ناتو، مذاکرات زیادی را برگزار کردند. 
رهبران سه کشور روز ســه شنبه قبل از اعالم توافق بیش از دو 
ســاعت با حضور اســتولتنبرگ با یکدیگر دیدار کردند.اردوغان 
پیش از این به کرات از رویکرد غیرمســئوالنه سوئد و فنالند در 
قبال گروه هایی که آنکارا آن ها را تهدیدی برای امنیت ملی خود 
می داند، از جمله حزب کارگران کردستان یا پ ک ک و شرکایش 
در سوریه، انتقاد کرده بود. حمایت آمریکا از گروه های مبارز کرد 
ســوریه، سال هاست که ترکیه را خشمگین کرده است.در همین 
حال، ترکیه از فنالند و سوئد خواسته است که افراد تحت تعقیب 
ترکیه را تحویل داده و محدودیت های تســلیحاتی را که پس از 
تهاجم نظامی ترکیه در سال ۲۰۱۹ به شمال شرق سوریه اعمال 
شــده بود، لغو کنند.به زعم کارشناسان غربی، پایان دادن به بن 
بست اخیر ناتو به رهبران این ائتالف این امکان را می دهد تا روی 
موضوع کلیدی خود تمرکز کنند: مقابله با روسیه.اســتولتنبرگ 
روز دوشنبه گفت که متحدان ناتو در نشست سران توافق خواهند 
کرد که قدرت نیرو های واکنش سریع ائتالف را تقریباً هشت برابر 
کنند و از ۴۰ هزار سرباز به رقم ۳۰۰ هزار برسانند. این نیرو ها در 
کشور های خود مستقر خواهند شد، اما به کشور های خاصی در 
جناح شــرقی ناتو اختصاص داده می شوند؛ جایی که ائتالف ناتو 
قصد دارد انبار های ذخیره تجهیزات و مهمات جدیدی ایجاد کند.

وزیــر خارجه انگلیس پیشــنهاد داده 
که این کشــور باید کمک های نظامی 
به تایوان بفرســتد؛ ایــن وزیر خارجه 
در حالیکه دیروز شــواهد و مدارکی را 
به کمیته مجلس عــوام ارائه داد، این 
»اظهارات شوکه کننده« را ایراد کرد.به 
گزارش ایســنا، به نوشته روزنامه دیلی 
میل،  انگلیس در حال حاضر هیچ روابط 
دیپلماتیــک و دفاعی با تایــوان ندارد؛ 
جزیره ای که به گفتــه این روزنامه در 
معرض خطــر »حمله چین« اســت.

انگلیس همیشه به دنبال »قطعنامه ای 
مسالمت آمیز« میان این دو کشور بوده 
است. اگر خواسته لیز تراس، وزیر امور 
خارجه انگلیس عملی شود،  این برنامه 
احتماال چین را خشمگین خواهد کرد و 
همچنین انگلیس را با کمبود تجهیزات 
نظامی مواجه می کند.لیز تراس در این 
راستا اظهار کرد: »همیشه یک گرایش 
و تمایلــی وجود دارد. ما این مســئله 
را از پیــش از جنــگ اوکراین درنظر 
گرفته ایم و امیــدوارم که اتفاقات بدی 
رخ ندهد و آنقــدر صبر نکنیم که دیر 

شــود.«وی افزود: »ما باید زودتر اقدام 
می کردیــم. ما باید تســلیحات دفاعی 
را زودتر به اوکراین ارســال می کردیم. 
ما باید از چنین مســئله ای درخصوص 
تایوان درس بگیریم. هر ســالحی که 
ما فرستاده ایم، به ماه ها آموزش احتیاج 
داشــته اســت؛ پس بنابرایــن هر چه 
زودتر انجام دهیم، بهتر اســت.«این در 
حالیست که چین در مقایسه با ایاالت 

متحده و انگلیس کشــتی های جنگی 
بیشــتر و طبق گزارش ها این کشــور 
بیش از ۲۰۰۰ جنگنــده هوایی دارد.
گزارش پارلمان که اوایل ســال ۲۰۲۲ 
منتشر شد، نشــان می دهد که نیروی 
دریایی انگلیس نمی تواند خواسته های 
فعلــی دولــت را محقــق کند.ژنرال 
پاتریک ســندرز، رئیس ارتش انگلیس 
گفت که این کشــور نمی تواند »چالش 

جدی و فزاینده چین« را نادیده بگیرد 
اما این در حالیســت که وی از ارسال 
تســلیحات به تایوان حمایت نکرد.در 
حال حاضر، تمرکــز این ژنرال بر روی 
روسیه و »تهدید قریب الوقوع« والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روســیه نسبت 
به ســرزمین های اصلی اروپــا به ویژه 
کشورهای حوزه بالیتک است.وی افزود 
که روســیه می توانــد »خطرناک تر از 
قبل« باشد و همچنین این ژنرال قصد 
دارد هزاران نیروی بیشتر را با آمادگی 
باال به مرزها بفرستد تا از اروپای شرقی 
دفاع کنند.ژنرال پاتریک سندرز تاکید 
کرد: »خوب است به یاد بیاوریم که در 
تاریخ، روســیه اغلب جنگ ها را به طرز 
بدی شــروع کرده اســت. اگرچه برای 
مدتی دســت کم توان روسیه کاهش 
پیــدا خواهد کرد اما تهدیدات از جانب 
این کشــور شــدیدتر خواهد شد. در 
اکثر سناریوها، روسیه تهدید بزرگتری 
برای امنیت اروپا خواهد بود. و اگر شما 
می خواهیــد این درگیــری را منحرف 

کنید، بهتر است آماده جنگ شوید.«

وزیر خارجه انگلیس خواستار 
ارسال تسلیحات به تایوان شد

به دعوت طالبان؛
مشاور اشرف غنی به کابل بازگشت

منابع خبری افغان از بازگشت شماری از مقامات پیشین این کشور از جمله مشاور اشرف 
غنی رئیس جمهور سابق افغانستان خبر دادند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع، 
احمداهلل وثیق سخنگوی کمیسیون تماس دولت موقت طالبان با شخصیت های افغان از 
بازگشت شماری از مقامات دولت پیشین افغانستان از جمله حبیب اهلل احمدزی، مشاور 
اشرف غنی رییس جمهور پیشین افغانستان، به کشور خبر داد.وی با انتشار تویتی در این 
باره همچنین از بازگشت حبیب اهلل کلیم زی، معاون مجلس سنا؛ محب اهلل فرقانی، عضو 
پیشــین پارلمان و حمیداهلل یالنی، رییس عمومی آب رسانی خبر داد.کمیسیون مذکور 
روز گذشــته نیز اعالم کرد که آصف ننگ معاون وزارت آموزش و پرورش دولت ســابق 
این کشــور به دعوت طالبان به کابل بازگشته  است.پیش از این نیز چندین مقام ارشد 
دولت سابق افغانستان از جمله هدایت امین ارسالن، وزیر دارایی٬  محمد صدیق چکری 
وزیــر حج و اوقاف، فاروق وردک وزیر ســابق آموزش و پرورش، امان اهلل غالب مدیرکل 
ســابق شرکت توزیع برق افغانستان، ژنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع و حسن 
مبارک عزیزی وزیر حمل و نقل به دعوت طالبان به افغانســتان بازگشته  اند.به نظر می 
رسد دعوت طالبان از مقامات سابق برای بازگشت به افغانستان بی ارتباط به ایجاد یک 
کمیسیون برای برگزاری لویی جرگه )گردهمایی بزرگ سران قبایل افغانستان( نباشد.
در همین رابطه، شهاب الدین دالور سرپرست وزارت معادن و فلزات دولت موقت طالبان 
پیشتر از ایجاد یک کمیسیون برای برگزاری لویی جرگه خبر داده بود.حامد کرزی رئیس 
جمهور پیشین افغانستان گفته بود که دولت موقت طالبان باید برای کسب مشروعیت 
داخلی لویی جرگه برگزار کند تا از این طریق مشــارکت همه اقوام افغانســتان در امور 
کشور را تســریع نماید.خبرگزاری طلوع افغانســتان نیز گزارش داده بود که ذبیح اهلل 
مجاهد از احتمال برگزاری یک »مجمع افغانستانی ها« به منظور بحث پیرامون مسائل 

افغانستان خبر داده است.

منابع عبری گزارش دادند
اسرائیل دنبال جلب رضایت بایدن برای 

تجهیز عربستان و امارات به سامانه 
لیزری است

یک رسانه عبری از تالش مقامات رژیم صهیونیستی برای جلب رضایت 
رئیس جمهوری آمریکا و تحویل سامانه های پدافند لیزری به عربستان 
و امارات پرده برداشــت.به گزارش ایســنا، شــبکه ۱۲ تلویزیون رژیم 
صهیونیســتی فاش کرد که مقامات این رژیم درصدد جلب رضایت جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا برای تحویل سامانه های پدافند هوایی به 
چند کشور عربی هستند.این شبکه گزارش داد: این طرح شامل تحویل 
ســامانه پدافند هوایی لیزری »پرتو آهنیــن« )Iron Beam( به امارات و 
عربســتان است.طبق این گزارش، گفته می شــود که این اقدام بخشی 
از تالش هــای تحت رهبری آمریکا برای ایجــاد همکاری منطقه ای در 
مقابل ایران خواهد بود.بنی گانتس، وزیر جنگ دولت رژیم صهیونیستی 
دوشــنبه در ســخنانی اعالم کرد که ارتش این رژیم در حال مذاکره با 
همتایان ســعودی و قطری خود برای ایجاد یــک »ائتالف دفاع هوایی 
منطقه ای« است.سیســتم ســالح لیزری Iron beam ســاخت شرکت 
ســامانه های دفاعی »رافال« برای نخستین بار در نمایشگاه هوایی سال 
۲۰۱۴ ســنگاپور به شکل یک پوســتر نمایش داده شد و ۲۶ فروردین 
ســال جاری ارتش رژیم صهیونیستی از آزمایش موفقیت آمیز آن خبر 
داد.وظیفه Iron beam؛ درگیری با گلوله های توپخانه ای، خمپاره ها و آن 
دسته از راکت ها و موشــک هایی است که ابعاد کوچکی دارند و سامانه 

گنبد آهنین تاثیر کمی در رهگیری آنها دارد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین از سازمان ملل خواست روسیه را از شورای امنیت این سازمان که مسکو عضو دائمی آن 
است، کنار بگذارد.به گزارش ایسنا، به نقل از تاس، زلنسکی سه شنبه در جریان یک سخنرانی ویدئویی در نشست شورای امنیت 
سازمان ملل که از سوی اوکراین تشکیل شد، روسیه را به »یک دولت تروریستی«  خواند که باعث شد روسیه وی را متهم کند 
که از سخنرانی شورای امنیت به عنوان یک »کمپین روابط عمومی از راه دور« برای درخواست سالح های بیشتر غربی استفاده 
می کند.زلنسکی شورای امنیت را تحت فشار قرار داد تا مسکو را از سازمان ملل اخراج کند و دادگاهی را برای تحقیق درباره اقدامات ارتش روسیه در اوکراین که در 
۲۴ فوریه به این کشور حمله کرد، تشکیل دهد.با این حال، روسیه یک کشور دارای حق وتو در شورا است و می تواند از خود در برابر هر گونه اقدامی محافظت کند.

زلنسکی به شورای امنیت گفت: روسیه حق شرکت در بحث و رأی گیری در مورد جنگ اوکراین را ندارد، جنگی که غیرقابل تحریک و صرفاً استعمار بخشی از روسیه 
است. من از شما می خواهم که اختیارات هیئت دولت تروریستی را سلب کنید.او افزود: »حمالت موشکی روسیه را در نظر بگیرید. این کشور )روسیه( به مشارکت در 
فعالیت های نهادهای تخصصی سازمان ملل ادامه می دهد و حتی از امتیازات عضو دائم شورای امنیت برخوردار است. روسیه تنها به دلیل کوته اندیشی سیاستمداران 
پس از پایان دوره جنگ سرد از این امتیازات برخوردار شد. »زلنسکی همچنین از سازمان ملل خواست کمیته تحقیقاتی را به محل حمله موشکی که ادعا می شود 

توسط روسیه به یک مرکز خرید در مرکز شهر کرمنچوک صورت گرفته، اعزام کند.

دولت روسیه اعالم کرد که عملیات نظامی این کشور درخاک اوکراین تا پایان گلوله باران دونباس از سوی اوکراین و توقف تهدیدها ادامه 
خواهد داشت.به گزارش ایسنا، به نقل از تاس، دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای 
امنیت این سازمان زمان پایان عملیات نظامی کشورش در خاک اوکراین را اعالم کرد.وی گفت: عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین 
تا زمانی که اوکراین گلوله باران دونباس را متوقف نکند و هیچ تهدیدی از خاک این کشور وارد نشود ادامه خواهد داشت. ما یک عملیات 
نظامی ویژه را آغاز کردیم تا به بمباران دونباس توسط اوکراین پایان دهیم و همچنین اطمینان حاصل کنیم که این کشور )که کشورهای 

غربی به تبدیل شدن به یک مرکز ضد روسیه کمک کردند( و رهبری ناسیونالیست آن از تهدید علیه روسیه و مردم ساکن در مناطق جنوبی و جنوب شرقی اوکراین دست 
برمی دارد.وی خطاب به غرب گفت: با تامین سالح های خود، تنها عذاب رژیم جنایتکار کی یف را که آماده قربانی کردن مردم خود است، طوالنی تر می کنید. هر چه زودتر متوجه 
این موضوع شــوید، رهبری اوکراین زودتر با موضعی واقع بینانه به میز مذاکره می آید تا شــعارهای پر زرق و برق.این دیپلمات روس افزود: والدیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین اجازه داشت در برابر شورای امنیت سازمان ملل از راه دور و بدون مشورت قبلی با سایر اعضای شورا صحبت کند که این امر ناقض رویه های موجود است. ما به طور 
جدی نگران نگرش ریاست جمهوری آلبانی در مورد مشارکت رئیس جمهور زلنسکی در جلسه فعلی هستیم. هیچ مشورت قبلی در مورد این موضوع با همه اعضای شورا انجام 
نشده است. در واقع، هیئت ها در آخرین لحظه در مورد آن مطلع شدند. این ناقض قوانین موجود، رویه و سنت های کار شورای امنیت است. بر اساس هنجارهای تعیین شده، 

کشورهایی که مایل به رسیدگی امور در شورا هستند باید به صورت فیزیکی در اتاق شورای امنیت حضور داشته باشند.

زلنسکی در شورای امنیت: 

مسکو زمان پایان جنگ اوکراین را اعالم کردکرسی روسیه را پس بگیرید!
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بررســی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد که مدار ارتباطی 
کبد و مغز، نقش مهمی در تنظیم احســاس گرسنگی و رفتار مربوط 
به تغذیه دارد.به گزارش ایســنا و به نقل از نوروساینس نیوز، پژوهش 
جدیدی که در »دانشــگاه ییل«)Yale University( آمریکا انجام شــده 
اســت، نشان می دهد که کبد، نقش مهمی در تنظیم رفتار مربوط به 
تغذیه در بدن موش ها بر عهده دارد. این کشف می تواند پیامدهایی را 
برای افراد مبتال به اختالالت خوردن و بیماری های متابولیک داشــته 
باشد.این پژوهش که با همکاری پژوهشگران آلمانی انجام شده است، 
اطالعات جدیدی را در مورد این موضوع ارائه می دهد که قشر مغز که 
پیشرفته ترین قسمت مغز به شمار می رود، تحت تأثیر بقیه بدن قرار 
دارد و این گونه نیســت که فقط بقیه قسمت ها تحت تاثیر قشر مغز 
قرار داشته باشند.»تاماس هوروات«)Tamas Horvath(، استاد دانشکده 
پزشکی دانشــگاه ییل و از پژوهشگران این پروژه گفت: یکی از نکات 
مهم پژوهش ما این است که روش کالسیک درک عملکرد مغز که تنها 
با بررسی به خود مغز صورت می گیرد، تصویر کاملی را در اختیار شما 
قرار نمی دهد.پژوهشگران طی یک مجموعه آزمایش، مداری را کشف 
کردند که مغز و کبد به واسطه آن با یکدیگر در ارتباط قرار می گیرند 
و یکدیگر را کنتــرل می کنند. در این پژوهش، گروهی از ســلول ها 
مورد بررســی قرار گرفتند که به عنوان نورون های »AgRP« شناخته 
می شوند. این ســلول ها در ناحیه هیپوتاالموس مغز یافت می شوند و 
همچنین، در نوعی لیپید به نام »لیزوفسفاتیدیل کولین«)LPC( وجود 

دارند که کبد آن را ترشح می کند.

محققان دانشــگاه ایندیانا یک میکروب باکتریایی خاص را شناســایی 
کرده اند که با تغذیه الرو زنبور عســل، می تواند اثرات استرس تغذیه ای 
بر زنبورهای در حال رشــد که یکی از دالیل اصلی زوال زنبور عســل 
اســت را کاهش دهد.به گزارش ایســنا و مدیکال اکسپرس، انسان ها 
برای داشــتن امنیت غذایی به زنبورهای عســل متکی هستند. از آنجا 
که آنها تقریبا هر چیزی را گرده افشــانی می کنند، زنبورهای عســل 
برای کشــاورزی بسیار مفید هستند. اما در چند دهه گذشته، جمعیت 
زنبور عسل کاهش چشمگیری داشته است که ناشی از تاثیرات عوامل 
استرس زای متعدد اســت که فراگیرترین آنها تغذیه محدود است. در 
یک نظرســنجی، زنبورداران ایاالت متحده گزارش دادند که تنها بین 
سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، ۴۰.۵ درصد از کلنی های تحت مدیریت خود 
را از دســت داده اند.»ایرنه نیوتن«)Irene Newton( استاد بخش زیست 
شناسی کالج هنر و علوم دانشگاه ایندیانا بلومینگتون و رهبر این مطالعه 
گفت: اثرات تغذیه ای نامناسب در الروهای در حال رشد زنبورهای عسل 
که به کارگران بالغی تبدیل می شوند که قادر به برآوردن نیازهای کلنی 
خود نیستند، آسیب  می رساند. بنابراین ضروری است که ما چشم انداز 
تغذیه ای را که توسط الرو زنبور عسل تجربه می شود، درک کنیم.نیوتن 
گفت: زنبورهای عسل باید گرده و شهد گیاهان و گل های مختلف را در 
طول ســال جمع آوری کنند تا به کلنی های خود کمک کنند در طول 
سال سالم بمانند. اما بسیاری از زنبورها در ایاالت متحده فاقد این تنوع 
گل هســتند.نیوتن گفت: ما روش اســتفاده از زمین خود را در ایاالت 
متحده تغییر داده ایم. اکنون ما هزاران محصول تک کشتی مانند ذرت 

داریم که بادگرده افشان شده اند.

ارتباط کبد و مغز احساس 
گرسنگی را کنترل می کند

شناسایی میکروبی که ناجی جان 
زنبورهای عسل است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 اعتراضات به نشست سران گروه هفت کشور صنعتی جهان 
در آلمان/ رویترز

سدان برقی کره برای رقابت با تسال مدل 3
جدیدترین محصول هیوندای، ساختار چهاردر کوپه با پیشرانه ی تمام برقی دارد. آیونیک ۶ در کالس بدنه ای فروخته می شود که تحت 
تاثیر تسال مدل ۳ است.هنوز جزئیات فنی آیونیک ۶ مشخص نیست اما تصاویر رسمی از طراحی بدنه منتشر شده است. رونمایی رسمی 
این خودرو، حدود یک ماه دیگر انجام خواهد شــد.در عکس های منتشر شــده، حالت آیرودینامیک آیونیک ۶ به خوبی دیده می شود. 
این خودرو مشــابهت زیادی با مدل مفهومی هیوندای پرافســی دارد که سال قبل رونمایی شده بود. چراغ های کامال تخت و هم سطح 
بدنه، دستگیره های مخفی شونده و طراحی فاقد جلوپنجره با کشیدگی کاپوت جلو تا لبه ی سپر، مهم ترین المان ها در طراحی آیونیک ۶ 
هستند.در نمای جانبی و پشت، شیب تند سقف تا انتهای بدنه مشهود است. طرح چراغ های عقب، به شدت تحت تاثیر تولیدات پورشه 
به نظر می رسد؛ اما از قطعه های چهارگوش مشابه آیونیک ۵ استفاده می کند. روی کاپوت عقب، نوعی اسپویلر برای هدایت هوای پشت 
خودرو طراحی شده که برای مخاطب آشنا به مدل های کالسیک، یادآور پورشه ۹۱۱ توربو دهه ی ۸۰ و ۹۰ میالدی است.در مجموع، 
می توان از طراحی آیونیک ۶ رضایت داشــت و این خودروی برقی را هماهنگ با نیاز جامعه ی جهانی توصیف کرد. این مدل در نمای 

عقب، بسیار اسپرت و چشم نواز جلوه می کند؛ درحالی که از روبرو، حالت مینیمال )کمینه گرا( و ساده دارد. 

سیلوا: نیمار باید راهی چلسی شود
مدافع برزیلی چلسی ابراز امیدواری کرد که نیمار را با پیراهن این تیم لندنی ببیند.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، تیاگو 
سیلوا که برای حضور در یک برنامه تبلیغاتی راهی برزیل شده است ابراز امیدواری کرد که نیمار راهی چلسی شود تا با او هم بازی 
شود. سیلوا و نیمار در پاری سن ژرمن با هم هم بازی بودند که سیلوا از این تیم جدا شد تا پیراهن چلسی را بر تن کند. او گفت: 
به نظرم باید نیمار راهی چلســی شود. اگر این انتقال نهایی شود بســیار خوب خواهد بود. او نیاز به تعریف ندارد.مدافع برزیلی 
چلسی درباره مذاکره این باشگاه با نیمار گفت: من نمی دانم که آیا باشگاه مذاکره ای با نیمار داشته است یا نه اما امیدوارم که 
این انتقال نهایی شود.نیمار که در سال ۲۰۱۷ به پاری سن ژرمن پیوست گران ترین خرید تاریخ این باشگاه به شمار می آید. او 
تا سال ۲۰۲۵ با تیم پاریسی قرارداد دارد اما خبرهای زیادی درباره احتمال جدایی او در تابستان سال جاری به گوش می رسد.

حذف پاری سن ژرمن از لیگ قهرمانان اروپا با شکست تلخ برابر رئال مادرید انتقادهای زیادی را از نیمار به دنبال داشت تا جایی 
که حتی ناصر الخلیفی رئیس باشگاه هم از احتمال جدایی این بازیکن گفت.از چلسی، منچستر یونایتد، یوونتوس و بارسلونا به 

عنوان مشتریان نیمار یاد می شود.

من بادٔه عشق نوش رکدم
چون مست شدم رخوش رکدم

ره رعبده ای هک باده انگیخت
با زاهد رخهق پوش رکدم

ره کس هک زما و من سخن گفت
او را هب دو می خموش رکدم

چون هوش ربفت از رقیبان
این بار حدیث هوش رکدم

پندم دمه، ای رفیق، بسیار
گار هک: پند گوش رکدم ان

بگذار، هک من نماز خود را
رد خاهٔن می رفوش رکدم

پیشنهاد

چهره روز

مرگ قسطی
مرگ قسطی دومین رمان لویی فردینان سلین، نویسنده 
بزرگ فرانســوی است که در ســال ۱۹۳۶ منتشر شد. 
ســلین اولین رمان خود را – کتاب سفر به انتهای شب 
– در ۳۸ ســالگی نوشــت که جامعه ادبی را انگشت به 
دهان کرد. کتابی بسیار قوی که به محض انتشار باعث 
شــد او را با بزرگانی مثل دانته، رابله، مارسل پروست و 
جیمس جویس مقایســه کنند. رمان مرگ قسطی نیز 
چیزی از سفر به انتهای شب کم ندارد و بدون تردید هر 
خواننده ای را شــگفت زده می کند. اندره ژید در توصیف 
قلم ســلین می نویسد: »آنچه ســلین ترسیم می کند 
واقعیت نیســت، وهم و هذیانی است که واقعیت برمی 
انگیزد.« در اولین جمله از کتاب لویی فردینان ســلین 
صحبت از تنهایی، فضای سنگین و غمناک به میان می آید که می توان همه آن ها را در کتاب مشاهده 
کرد. فردینان، شخصیت اصلی کتاب، پزشکی است که از دست بیمارانش ذله شده، به تنگ آمده و به 
زمین و زمان فحش می دهد. همه شان او را دیوانه می کنند، افراد زبان نفهمی که همیشه همه چیز را باید 
دوبار برایشــان تکرار کرد. افرادی که از حضور پزشک سوءاستفاده می کنند تا سرگرم شوند!تقریبا ۶۰ 
صفحه ابتدایی کتاب به همین روال روایت می شود. دکتر فردینان دردل می کند، از حرفه اش می گوید، از 
گوستن سابایو که او هم پزشک است و هم پسرخاله اش، از منشی پیرش می گوید و همچنین از مادرش 
و آن رمان افسانه واری که گمشده، شکایت می کند. این صفحات پراکنده و سرشار از خشم و بددهنی را 
با صبر بخوانید تا جادوی کتاب در صفحات بعدی شما را در خود غرق کند.پس از این موارد، فردینان 
شــرح حال کودکی اش را آغاز می کند که اصل ماجرای کتاب است. در واقع کتاب مرگ قسطی روایت 

کودکی فردینان تا زمانی است که او آماده می شود به سربازی برود. 

هدیه تهرانی
هدیه تهرانــی )زادهٔ ۴ تیر ۱۳۵۱(، هنرپیشــه و عکاس 
ایرانی اســت. او برنده دو ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول زن از جشــنواره فیلم فجر برای نقش آفرینی 
در فیلم های قرمز و چهارشنبه سوری است. هدیه تهرانی 
در ۴ تیر ۱۳۵۱ در تهران متولد شد. او نخست برای بازی 
در فیلم روز واقعه انتخاب شــد، اما بعدها الدن مستوفی 
جایــش را گرفــت. کیانوش عیاری هــم او را برای بازی 
در بــودن یا نبودن انتخاب کرد که بعدها عســل بدیعی 
به جای او برگزیده شد. ســرانجام مسعود کیمیایی او را 
برای فیلم ســلطان انتخاب کرد. بازی های راحت و روان 
او در فیلم های غریبانه و به خصوص شــوکران تحســین 
منتقدان را برانگیخت. او برای نقش آفرینی در چهارشنبه 
سوری موفق به دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر و تندیس زرین جشن خانهٔ سینما شد.در آذر 
ســال ۱۳۸۸ هدیه تهرانی ۱۹۸ عکس خود را در طبقات مختلف خانه هنرمندان و در نمایشــگاه عکس 
»آبان گان« به نمایش گذاشت. این عکس ها از ۵۰۰ هزار تا ۸ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.او در 
جلسه ای که با نمایندگان رسانه ها در مورد این نمایشگاه داشت با انتقاد سخت خبرنگاران مواجه شد.در 
حالی که هدیه تهرانی اعالم کرد که برای برگزاری این نمایشــگاه ۲۲۰ میلیون تومان از سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری وام دریافت کرده، سخنگوی این سازمان مبلغ این وام را ۸۰ میلیونو حمید بقایی 
رئیس سازمان ۱۲۰ میلیون تومان اعالم کرد.همچنین در سال ۱۳۹۰ و در پی شکایت طراح نمایشگاه از 
هدیه تهرانی، وی در خصوص پرونده چک برگشتی در دادگاه حاضر شد. هدیه تهرانی در شهریور ۱۳۹۲ 
به سمت نایب رئیس کمیته بانوان تای چی چوان منصوب شد. این انتصاب با واکنش های متفاوتی روبرو 

شد ولی از سوی مسئولین فدراسیون ووشو اعالم شد که وی سابقه مربی گری این رشته ورزشی را دارد.

فرهنگ

»کریســتین بیل« بازیگر برنده اسکار دوباره اعالم کرد 
که تنهــا در یک صــورت، بار دیگــر در نقش »بروس 
وین« )بتمن( بازی خواهد کرد.به گزارش ایســنا به نقل 
از ایندی وایر، یک دهه پس از آنکه ســه گانه »شــوالیه 
تاریکی« ســاخته »کریستوفر نوالن« تعریف جدیدی از 
ژانر ابرقهرمانی در ســینما ایجاد کرد، »کریستین بیل« 
بازیگر نقش »بتمن« در این ســری  فیلــم، امیدوار به 
بازگشت به این مجموعه است.سه گانه ساخته »نوالن« 
با »بتمن آغاز می کند« در ســال ۲۰۰۵ آغاز شد و پس 
از آن »شــوالیه تاریکی« )۲۰۰۸( و »شــوالیه تاریکی 
برمی خیزد«)۲۰۱۲( ساخته شد که هر دو دنباله، بیش 
از یــک میلیارد دالر در سراســر جهان فروختند، با این 
حال »کریســتین بیل« عنوان می کند که هنوز بحثی پیرامون ســاخت قسمت چهارم این سری فیلم 
شــکل نگرفته اســت.»بیل« درباره بازی مجدد در نقش »بروس وین« در این سری فیلم می گوید: »با 
نوالن پیمان بسته بودیم و قرار بود تنها سه فیلم بسازیم و اگر به اندازه کافی خوش شانس باشیم که 
این کار را انجام می دهیم و سپس آن را رها می کنیم و دیگر خیلی آن ادامه نمی دهیم. با این حال اگر 
نوالن هنوز داستانی در ذهن داشته باشد که بخواهد با من آن را تعریف کند، من حاضرم«. »کریستین 
بیل« در سال ۲۰۱۹ در گفتگویی با »تورنتو سان« عنوان کرده بود که بازی در دنباله سه گانه »شوالیه 
تاریکی« را نخواهد پذیرفت، چرا که می خواهد به رویای تنها ساخت یک سه گانه نوالن وفادار بماند اما 
به نظر می رسد تنها در صورتی که »کریستوفر نوالن« بخواهد فیلمی در ادامه این مجموعه بسازد، بار 

دیگر شاهد حضور »بیل« در نقش»بتمن« خواهیم بود.

»کریستین بیل« همچنان به »نوالن« 
وفادار است
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