
آیا سویه جدید کرونا خطرناک است؟
ایســنا/ دانشمندان نگرانی خود در مورد سویه جدیدی از کووید 
را ابراز کردند که در چندین کشــور در سراسر جهان ظهور کرده 
است.به نقل از نیوز، این سویه که از گروه امیکرون است، برچسب 
طبقه بندی بین المللی BA.۲.۷۵ را دریافت کرده زیرا نســل دوم 
ســویه BA.۲ اســت که در اواخر ماه مارس موجی از عفونت در 
بریتانیــا ایجاد کرد.در حالی که تعداد موارد توالی یابی شــده در 
آزمایشگاه ها اندک و کمی بیش از ۵۰ مورد است، انتظار می رود 
به دلیل گستردگی گسترده جغرافیایی، رقم واقعی بسیار بیشتر 
باشــد. این مورد و تعداد جهش های متمایــز از والد خود باعث 
شده است که یک متخصص این کشف را هشداردهنده توصیف 
کند.شایان ذکر اســت که آژانس امنیت بهداشتی بریتانیا از این 
سویه آگاه اســت.یک منبع آگاه گفت که این تنها یکی از تعداد 
ســویه های جدید اســت که تحت نظارت بوده و در حال حاضر 
دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.این ســویه جدید حداقل در پنج 
کشــور وجود دارد و بیشــترین آمار ابتال در هند شناسایی شده 
همچنین مواردی نیــز در بریتانیا، آلمان، نیوزیلند و کانادا یافت 
شده است.سویه جدید به عنوان موج کنونی ناشی از انواع امیکرون 
BA.۴ و BA.۵ در بریتانیا شناسایی شد و طبق آخرین آمار، تعداد 
عفونت های جدیــد کووید در هفته را بیش از نیم میلیون نفر یا 
۳۲ درصد افزایش داده است.دکتر تام پیکاک، ویروس شناس در 
امپریال کالج لندن گفت که این سویه به دلیل رشد سریع ظاهری 
و گســترش جغرافیایی گســترده، ارزش توجه دقیق را دارد.وی 
افزود: ظهور این ســویه احتماال ناشی از جهش ویروس در یک 
بیمار مبتال به عفونت مزمن از نوع BA.۲ است.ســرویس سالمت 
همگانی بریتانیا )ONS( در مورد آخرین افزایش عفونت ها می گوید 
که تخمین زده می شــود در مجمــوع ۲.۳ میلیون نفر در هفته 
گذشته به این ویروس مبتال شده باشند که باالترین برآورد برای 
کل عفونت ها از اواخر آوریل است اما هنوز هم تا حدودی کمتر از 
رکورد ۴.۹ میلیون نفری است که در اوج موج امیکرون BA.۲  در 

پایان ماه مارس مشاهده شد.
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سنندج- ایرنا- رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران گفت: امنیت پایداری در منطقه حاکم است و این در نتیجه تالش نیروهای مسلح، 
مرزبانی و نیروی انتظامی و سپاه پاسداران است.به گزارش ایرنا، سرلشکر محمد باقری دیروز یکشنبه در بدو ورود به سنندج در گفت گو با خبرنگاران اظهار 
داشت:  وضعیت امنیت هم در کردستان و هم مرزهای آن فوق العاده مطلوب است و مشکلی نداریم، بعضا شرارت های بسیار پراکنده ای وجود دارد که نیروهای 
مسلح هم مرزبانی انتظامی، هم سپاه پاسداران و هم ارتش همه از زمین و هوا مشغول فعالیت هستند و امنیت پایداری در منطقه حاکم است.وی هدف از 

این سفر را سرکشی به نیروهای مسلح، بررسی موضوعات مربوط به نیروهای مسلح، امنیت منطقه...

www.sobh-eqtesad.ir

سرلشکر باقری:

 امنیت پایدار در منطقه حاکم است
info@sobh-eqtesad.ir

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت تشریح کرد
پلکانی بیمه شدن داروها با انتقال ارز 

ترجیحی
مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت درباره ســرانجام قیمت داروها و 
چگونگی پوشش های بیمه ای پس از ســاماندهی ارز دارو و انتقال آن 
به بیمه ها، توضیح داد.دکتر محمدمهدی ناصحی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره موضوعات اخیر مطرح شــده پیرامون پلکانی بیمه شدن برخی 
داروها به دنبال ســاماندهی ارز دارو، بیان کرد: در بحث ساماندهی ارز 
دارو برنامه دولت این اســت که اکثر داروها را تحت پوشش بیمه برد، 
ولی این برای همه  داروها یکسان نخواهد بود. یک دارو ممکن است ۷۰ 
درصد و دارویی دیگر ۵۰ درصد و... تحت پوشش برود. میزان برقراری 
پوشش بیمه ای بسته به نوع نیاز مردم تعیین خواهد شد و تصمیم آن 
توسط سازمان غذا ودارو و سایر مراجع قانونی گرفته خواهد شد. موضوع 
پلکانی بیمه شدن داروها منوط به موضوع ساماندهی ارز است که پس 
از آن تصمیم  نهایی اتخاذ می شــود.او درباره نقش و درخواست بیمه ها 
برای ساماندهی ارز دارو، تصریح کرد: بیمه به عنوان مرجع تامین مالی 
مــردم، هدف گذاری بهتری دارد تا پول دقیقا به نقطه هدف برســد. 
ممکن است سایر نهادها یا جایگاه ها مبلغ را برای هزینه های دیگر مانند 
زیرساخت استفاده کنند، اما هزینه بیمه صرفا برای بخش بیمه می رود. 
کارشناسان بخش سالمت، دولت و مجلس اعالم می کنند که باید پول 
به بیمه پرداخت شــود تا بیمه اقدامات بعدی را انجام دهد.وی افزود: 
اقدامی که ما باید انجام دهیم اقدامی زیرســاختی و الکترونیک است. 
محاســبه قیمت دارو نیز توسط سازمان غذا و دارو صورت گرفته و در 
سامانه ها اعمال می شود. با اعمال این موضوع وقتی فردی به داروخانه 
می رود تا دارو دریافت کند فقط سهم و درصد خود را پرداخت می کند 
که البته قرار است این سهم زیاد نشود. بیمه هم قرار است سهم دولت 
و یارانه  دارو )که اکنون ســمت شرکت های تولیدی و وارداتی می رود( 
را پرداخــت کند. در واقع دیگر دارو با قیمــت معمول بازار خریداری 
می شود و بیمه مابه التفاوت ارز را روی دارو اعمال می کند و به داروخانه 
پرداخت می کند.او تاکید کرد: قدرت اعمال این موضوع باید برای همه  
بیمه ها فراهم شود و مشکالت زیرســاختی و قطعی سامانه ها باید به 
کمترین حد ممکن برســد. نکته بسیار مهم دیگر این است که منابع 
باید به شــکل کامل به بیمه اختصاص یابد؛ زیرا اگر این پول به بیمه 
اختصاص نیابد، هزینه ها ســنگین خواهد بود و امور جاری بیمه ها هم 
دچار مشکل می شود. تصور و پیش بینی اولیه  ما از هزینه  بیمه سالمت 
بــرای ســاماندهی ارز دارو حدود ۴۳ هزار میلیــارد تومان ) ۳۲ هزار 
میلیارد برای دارو و ۱۱ هزار میلیارد برای تجهیزات( اســت.مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت ایران، ادامه داد: در مورد اجرایی شدن ساماندهی 
ارز دارو سیاست گذاران کشور می بایست موانع و محدودیت ها را دیده و 
برطرف کنند و بعد در مورد زمان اجرای آن تصمیم گیری کنند. ما نیز 
در حال تجهیز و بروزرسانی سامانه ها و اقدامات خود در وزارت بهداشت 
هستیم.وی درباره احتمال افزایش قیمت دارو در سال جاری به دنبال 
اعالم سازمان غذا و دارو و چگونگی پوشش بیمه ای آن، گفت: مقرر شد 
در صورت افزایش قیمت دارو، اعتبار در اختیار بیمه قرار گیرد تا سهم 
پرداختــی بیمه ها افزایش یابد. قانون تاکید کرده اســت که پرداختی 
از جیب مردم افزایش نیابد و ما آماده افزایش ســهم بیمه ها هستیم.

او درخصوص افزایش ســهم بیمه در زمینه پوشش داروهای OTC نیز 
تصریح کرد: OTCها داروهایی هستند که مردم می توانند بدون نسخه 
دریافــت کنند. عمده این داروها هم اکنون درحال دریافت ارز نیمایی 
هستند و نباید بعد از ساماندهی ارز دارو، برای این داروها اتفاق خاصی 
بیفتد؛ با این وجود پیشــنهاداتی دادیم که هر زمان قرار باشــد طرح 
ســاماندهی ارز دارو اجرایی شود ما بتوانیم با سقف مشخص ماهانه با 

حداقل قیمت این داروها را برای مردم تامین کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛
مهلت ۱۰ روزه بانک ها برای پرداخت تسهیالت فرزندآوری 

و ازدواج پس از تکمیل مدارک 
تهــران- ایرنا- رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه ســقف 
کارت به کارت و خرید روزانه اتباع مانند ایرانیان اســت، گفت: 
بانک ها موظف اند پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف 
مدت حداکثر ۱۰ روزکاری تســهیالت فرزندآوری و ازدواج را 
به حساب متقاضی واریز کنند.به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، 
»علی صالح آبادی« اظهار داشــت: امروز دو نکته مهم حسب 
دستور رئیس جمهوری به شبکه بانکی ابالغ شد. نخست آنکه 
درباره وثایق مطابق با نص صریح قانون، بانک ها و موسسات اعتباری مکلف اند مبتنی بر اعتبارسنجی 
متقاضیان، حداکثر با اخذ یک ســفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیالت اقدام 
کنند. وی یادآور شــد: همچنین بانک ها می توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب 
دســتورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد نسبت به اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند. رئیس کل 
بانک مرکزی تأکید کرد: این دســتورالعمل بر روی وب سایت بانک مرکزی در دسترس است و در 
صورت عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تســهیالت تخلف محســوب شده و قابل پیگیری در مراجع 
ذی صالح اســت.رئیس شورای پول و اعتبار گفت: مورد دیگر آن است که مردم باید در اسرع وقت 
و بر اساس زمان بندی مشخص تکلیفشان برای اخذ وام مشخص شود؛ بنابراین بر همین اساس به 
شبکه بانکی موظف است به محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف ۱۰ روز باید پول 
به حساب مشتری واریز شود.وی افزود: بر این اساس بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین 
شــعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض الحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک 
توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روزکاری نسبت به پرداخت تسهیالت یاد شده اقدام کند.

صالح آبادی در رابطه با تســهیالت فرزندآوری خاطرنشــان کرد: در این باره نیز مشابه با تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج و به همان شکل برخورد می شود. بر این اساس بانک ها بایستی ظرف ۱۰ روز 
پول را به متقاضی واریز کنند و در صورتی که بانک ها این کار را انجام ندهند با بانک خاطی برخورد 
انضباطی انجام می شــود. رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکــه مردم می توانند هرگونه 
ناهماهنگی از ســوی شــبکه بانکی را به بانک مرکزی اطالع دهند،   گفت: چنانچه افراد به شعب 
مراجعه می کنند و شکایت و درخواستی دارند، می توانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک 
مرکزی )شماره تلفن ۲۷۰۶( یا »سامانه رسیدگی به شکایات«، درخواست ها و شکایات خود را ثبت 

کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری می کند. 
وی افزود: در این بخشــنامه به صورت شفاف، تکلیف وثایق و زمان بندی مرتبط با آن مشخص است 
و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز وام باید به حســاب فرد واریز شــود و مستندات نیز در بخشنامه بانک 

مرکزی تبیین شده است.

تاکید بر کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها
رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل رشــد مقداری ترازنامه بانک ها و برنامه های انضباطی این بانک 
خاطرنشــان کرد: رشــد مقداری ترازنامه بانک ها از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است، بر این 
اساس برای برخی بانک ها ۱.۵ درصد و ۲.۵ درصد برای بانک ها بسته به شرایط آن بانک و شاخص های 
موجود در نظر گرفته شــده اســت. وی تاکید کرد: بانکی که این مهم را رعایت نکند مشمول سپرده 

قانونی باالتر می شود و مواردی را داشتیم که سپرده قانونی آنها تا ۱۳ درصد می تواند افزایش یابد.

سقف کارت به کارت و خرید روزانه اتباع مانند ایرانیان است
صالح آبادی گفت: خدمات بانکی که به اتباع ارائه می شــود سازوکار الزم و در قانون پیش بینی شده و 
ً  نیز از سوی مراجع ذی صالح بخشنامه هایی در این باره صادر شده که اتباع بایستی کد یکتایی  اخیرا
را از مرجع قانونی دریافت کنند و آن کد مبنای تمام خدمات دریافتی تبعه خارجی از شــبکه تلقی 
می شود، از همین رو ما نیز تأکیداتی را در این خصوص به شبکه بانکی داشتیم.عالی ترین مقام بانک 
مرکزی یادآور شد: برای اتباع خارجی همچون ایرانیان، سقف کارت به کارت روزانه ۱۰ میلیون تومان 
است و این مهم برای اتباع و هموطنان هیچ تفاوتی ندارد.وی تصریح کرد: سقف خرید روزانه اتباع نیز 

مانند ایرانیان ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر و برای هر کارت ۵۰ میلیون تومان است.

کنکــور ۱۴۰۱ در حالی به خــط پایان خود 
رسید که با حاشیه های فراوانی درباره لو رفتن 
سؤاالت گروه های آزمایشی همراه بود؛ در این 
گزارش به بررســی ابعاد مختلف این مســئله 
اجتماعی  خبرنــگار  گزارش  پرداخته  ایم.بــه 
خبرگزاری تسنیم؛ کنکور ۱۴۰۱ در شرایطی 
به نقطه پایان رسید که با حاشیه های بسیاری 
به ویژه در ماجرای لو رفتن سؤاالت گروه های 
آزمایشــی همراه بود.از همان نخســتین روز 
برگزاری کنکور ۱۴۰۱ یعنی رقابت داوطلبان 
گروه آزمایشــی هنر، ســؤاالت در کانال های 
تلگرامی منتشــر شــد و حتی رئیس سازمان 
ســنجش با اعتراف ضمنــی، ضعیف تر بودن 
کنترل هــا در روز برگــزاری ایــن آزمون را 
پذیرفــت و گفت: ســاعت ۱۲.۳۰، عکس از 
یک صفحه دفترچه منتشر شد!اما در روزهای 
بعد به ویژه در روز آزمون گروه آزمایشی علوم 
ریاضی و فنی و علوم تجربی، انتشــار سؤاالت 
در گروه های تلگرامی ابعاد گسترده تری یافت.

انتشار ســؤاالت گروه ریاضی ساعت ۹ صبح 
و ســؤاالت گــروه تجربی حوالــی ۱۰ صبح، 
حواشــی جدی تر کنکور ۱۴۰۱ بود از سوی 
دیگر سازمان سنجش در اقدامی عجیب قبل 
از پایان آزمون گروه تجربی دفترچه ســؤاالت 
عمومی و اختصاصی شماره دو را در سایت خود 
بارگذاری کرد.عبدالرســول پورعباس؛ رئیس 
ســازمان ســنجش با پذیرش انتشار سؤاالت 
گروه آزمایشی علوم ریاضی و تجربی در فضای 
مجازی گفت: »روز برگزاری آزمون گروه علوم 
به کمک دســتگاه های آشکارساز ۷۰  ریاضی 
مورد تخلف در سر جلسه امتحان پیدا کردیم 
همچنین بیــش از ۴۵۰ داوطلب متخلف در 
آزمون گــروه علوم تجربی که ابزار الکترونیک 
به همراه داشــتند شناسایی شدند و برای آنها 
پرونده تشــکیل شــده است.«حواشی کنکور 
۱۴۰۱ و انتشار گسترده سؤاالت، دو شائبه را 
پیش می کشد؛ نخست، سؤاالت کنکور قبل از 
برگزاری آزمون در اختیار عده ای از افراد بوده 
است که حتی اقدام به فروش آن کردند.دوم؛ 
عده ای از افراد با بردن گوشی به جلسه آزمون 
موفق به گرفتن عکس از سؤاالت و انتشار آن 

در فضای مجازی شدند.
تمام این اتفاقات در شــرایطی رخ داده است 
که سازمان ســنجش مدت ها قبل از برگزاری 
کنکــور ۱۴۰۱، از قطع اینترنــت حوزه های 
شــرکت های  کمــک  و  آزمــون  برگــزاری 
دانش بنیان بــرای ارائه دســتگاهی به منظور 
کشــف هرگونه ابزار الکترونیک در حوزه های 

آزمون خبر داد.
بنابراین باید مشــخص شــود؛ آیــا با وجود 
چنیــن تمهیداتی داوطلبان باز هم گوشــی 
بــه داخل جلســه برده اند یا اینکــه مراقبان 
حوزه های برگزاری کنکور اجازه اســتفاده از 
تلفن همراه را داشــتند؟ پلیس فتا و نهادهای 
نظارتی برای پیشــگیری از چنین رویه ای که 
موجب بی اعتبار کــردن کنکور و بر هم زدن 
آرامش روانی داوطلبان می شود، چه وظایفی 
را به عهده داشــته اند و چــه اقداماتی را انجام 

دادند؟
در ایــن میــان کانال هایــی در تلگــرام ادعا 
داشــتند، ســؤاالت را قبل از جلســه کنکور 
به قیمت ۵۵۰ میلیون تومــان ارائه می کنند.

انتظامی  ســردار کیومرث عزیزی؛ فرمانــده 
شرق استان تهران به دستگیری فروشندگان 
ســؤاالت کنکور اشــاره کرده و گفته است: با 
توجه به برگزاری کنکور سال ۱۴۰۱ و رصد و 
پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس 
فتای استان و شهرستان پاکدشت، فردی که 
سؤاالت کنکور سراســری را با مدارک جعلی 
در شبکه اجتماعی می فروخت شناسایی شد. 
با بررسی های انجام شــده توسط کارشناسان 
پلیس فتا مشخص شــد این شخص، شماره 
کارتی را جهت فروش ســؤاالت به خریداران 
ارائه می کرد که طی اســتعالمات انجام شــده 
صاحب کارت شناسایی و دستگیر شد.به گفته 
او؛ با بررسی صورت حساب متهم و فیلم دوربین 
معابــر و واحدهای صنفی کــه متهمان برای 
پولشویی به آن مراجعه کرده بودند، همدست 
دیگر متهم و سردســته باند تیم پولشــویی 
کالهبرداری که فردی ۱۷ساله بود شناسایی و 
در حالی که در یکی از ترمینال های خروجی 
اســتان تهران قصد فرار داشت دستگیر شد و 
به دنبال آن سردســته و سایر اعضای باند که 
۳ نفر بودند، شناسایی و دستگیر شدند.تالش 
کردیم برای بررســی حواشی کنکور ۱۴۰۱ و 
انتشار گســترده سؤاالت در گروه های مجازی 
با رئیس ســازمان سنجش گفت وگویی داشته 
باشــیم اما او اعالم کرد که در جلسات حضور 

دارد و نمی تواند پاسخگوی سؤاالت باشد.

انتشار سؤاالت نمی تواند توسط داوطلبان 
باشد!

در همین رابطه هامون سبطی از فعاالن حوزه 
کنکور به تسنیم گفت: امسال در گروه ریاضی 
و تجربی بیشــترین مشــکالت را داشتیم و با 
توجه به  تعــداد داوطلبان گروه علوم تجربی، 

هر مشــکلی می تواند چندین برابر رشته های 
دیگر تبعات داشته باشــد.به گفته او، سؤاالت 
گروه علوم تجربی حوالی ســاعت ده صبح با 
کیفیت مطلوب در گروه های تلگرامی منتشر 
شــد و این نمی تواند توســط داوطلبان باشد 
چــون در آن زمان هنوز به دفترچه شــماره 
۳ دسترســی نداشتند.ســبطی در پاســخ به 
این پرسش که آیا انتشــار سؤاالت زمانی که 
داوطلبان در جلسه آزمون هستند را می توان 
به معنای تقلــب یا لو رفتن ســؤاالت کنکور 
تلقی کرد؛ متذکر شد: این موضوع مصداق لو 
رفتن ســؤاالت قبل از جلسه آزمون نیست اما 
هم اکنون شاهد هستیم برخی افراد در جلسه 
کنکور با بیرون از جلسه ارتباط برقرار می کنند 
هرچنــد امســال تدابیری بــرای این معضل 
اندیشیده شد اما نتوانست به طور کامل شرایط 
را کنترل کند و باز هم مشکالتی گزارش شد.

معضل جاسوس افزارها
او ادامه داد: وقتی ســؤاالت ساعت ۱۰ صبح 
در فضای مجازی منتشر می شود می تواند این 
شائبه را مطرح کند که احتماالً افراد قبلتر به 
سؤاالت دسترسی داشتند همچنین گروه های 
کلیدزنی که منتظر سؤاالت هستند به صورت 
منسجم شروع می کنند به کلید زدن با توجه 
به اینکه در گروه علوم تجربی، دو ســاعت تا 
پایان آزمــون فرصت وجود داشــت بنابراین 
می توانستند پاســخ دفترچه اختصاصی را به 
افرادی که توسط جاســوس افزارها با محیط 

بیرون ارتباط داشتند، ارائه دهند.

پلیس فتا باید ابعاد ماجرا را مشخص کند
سبطی متذکر شد: این موضوعی نیست که در 
کنکور امسال اتفاق افتاده باشد و سال گذشته 
هم شــاهد آن بودیم اما امسال دفترچه های 
گروه علوم تجربی به صورت کامل منتشر شد 
همچنین اطالعاتی را به پلیس فتا ارائه کردیم 
تا عمق زمان و گستردگی ماجرا بررسی شود، 
پس از آن می توان گفــت که موضوع خاصی 
نبوده است مانند آنچه سال گذشته اتفاق افتاد 
یا اینکه شــرایط کنکور ۱۴۰۱ متفاوت بود و 
باید اقدام دیگری انجام شــود.وی یادآور شد: 
باید بررســی شود ادعای افرادی که می گویند 
به سؤاالت دسترسی دارند، صحت دارد یا خیر 
چرا که پول هــای کالنی در این میان جابه جا 
می شــود؛ اطالعات کسب شده را به پلیس فتا 
ارائه کردیم و آنها باید ابعاد ماجرا را مشخص 

کنند.

صفر تا صد ماجرای لو رفتن سؤاالت کنکور امسال!

در 12 ماهه سال 1400؛

بدهی خارجی ایران ۵ درصد کاهش یافت
بانک مرکزی اعالم کرد:

 رشد پایه پولی 1.5 واحد درصد زیاد و 
رشد نقدینگی 1.۶واحد درصد کم شد

مطابق اعالم بانک مرکزی نقدینگی تا پایان ســال ۱۴۰۰ با رشد ۳۹درصدی به ۴۸۳۲هزارمیلیاردتومان 
رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱.۶واحد درصدی را نشان می دهد. در این مدت پایه 
پولی هم رشد ۳۱.۶ درصدی را ثبت کرد که نسبت به ماه مشابه سال ۹۹، حاکی از رشد ۱.۵واحد درصدی 
اســت.به گزارش اقتصادآنالین مطابق اعالم بانک مرکزی نقدینگی در پایان اســفندماه ۱۴۰۰ به ۴هزار و 
۸۳۲هزار میلیاردتومان رســیده است که نسبت به اســفند ۱۳۹۹ رشد ۳۹درصدی را نشان می دهد.پایه 
پولی نیز در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ به حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال 
۱۳۹۹، رشد ۳۱.۶درصدی را نشان می دهد. رشد پایه پولی در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۰.۱درصد 
بوده  اســت.در پایان اسفندماه، بدهی بانک ها به بانک مرکزی با رشد ۲۴.۹ درصدی نسبت به ماه مشابه 
ســال ۱۳۹۹، به حدود ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رســیده  است؛ این در حالی است که رشد این متغیر در 
انتهای ســال ۱۳۹۹ برابر ۵.۸درصد بوده است. همچنین خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با رشد 
۲۰.۸درصدی در پایان اسفندماه به ۵۶۸هزارمیلیارد تومان رسیده  که این عدد رشد نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته کاهش ۱۴.۵واحد درصدی را نشان می دهد.ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه 

سال گذشته به ۸رسیده که نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ رشد ۰.۴واحد درصدی را نشان می دهد.

وزیر کشور:

دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در طرح 
برندگان و بازندگان نظم نوین جهانی انرژیشناسایی اتباع خارجی مشارکت کردند
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گزیده خبر

مصری:
خواهان ارتقای تعامالت منطقه ای هستیم

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: جمهوری 
اســالمی ایران همواره از صلح و آرامش در منطقه 
حمایت می کند و سیاســت خود را گسترش رابطه 
با کشورهای همســایه قرار داده اســت.به گزارش 
خبرگزاری مهر، عبدالرضا مصری در دیدار با رئیس 
مجلس الجزایر، ضمن تأکید بر روابط دوســتانه و برادرانه میان دو کشــور، 
گفت: این روابط بر پایه دوســتی های بلند مدت و همکاری های صمیمانه 
میان دو کشور استوار است و دولت و مردم ایران احترام زیادی برای انقالب، 
مردم و دولت الجزایر قائل هستند.وی در این راستا بر آمادگی مجلس شورای 
اسالمی برای گسترش هرچه بیشتر همکاری ها و روابط دو و چندجانبه در 
زمینه های مختلف تاکید کرد و افزود: الجزایر با انتخاب سیاست های اصولی 
و منطقی، همواره مواضع خوبی در قبال مســائل مختلف بین المللی دارد.
ابراهیــم بوغالی نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط دوســتانه و برادرانه با 
جمهوری اسالمی ایران از اهمیت فراوانی برای الجزایر برخوردار است، ضمن 
اســتقبال از اظهارات نایب رئیس مجلس، آمادگی کشورش را برای توسعه 

روابط پارلمانی دو کشور اعالم کرد.

جمهوری اسالمی ایران خواهان ارتقای تعامالت منطقه ای است
عبدالرضا مصری در دیدار با خانم حمده حسن السلیطی نایب رئیس مجلس 
قطر، با اشــاره به اراده جمهوری اسالمی ایران برای تحکیم روابط فیمابین، 
دوســتی و برادری دیرینه بین دو کشور را سرمایه ارزشمندی برای ارتقای 
مناسبات همه جانبه برشمرد و نقش سازنده قطر در عرصه های منطقه ای و 
بین المللی، را حائز اهمیت خواند.وی افزود: جمهوری اسالمی ایران خواهان 
ارتقای تعامالت منطقه ای اســت و قطر می تواند نقش ویژه ای برای تسهیل 
این گفتگوها داشــته باشد.نایب رئیس مجلس قطر نیز با ابراز خرسندی از 
دیدار با هیأت پارلمانی کشورمان، گفت: استمرار روابط پارلمانی و مناسبات 

فیمابین در همه زمینه ها برای ما حائز اهمیت است.

ایران همواره از صلح و آرامش در منطقه حمایت می کند
همچنین مصــری در دیدار با نایب رئیس مجلس عراق، با اشــاره به اصل 
همجواری، همســایگی و برادری میان دو کشــور، تصریح کرد: جمهوری 
اسالمی ایران همواره از صلح و آرامش در منطقه حمایت می کند و سیاست 
خود را گسترش رابطه با کشورهای همسایه قرار داده است.شاخوان عبداهلل 
احمــد نیز با تأکید بر نقش مهم کشــورمان در مقابله با گروه های تکفیری 
و تروریســتی، گفت: از مواضع خوب و مثبت سیاسی، امنیتی، اجتماعی و 
انسان دوستانه جمهوری اسالمی ایران در منطقه قدردانی می کنیم.الزم به 
ذکر است، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در این دیدارها که در حاشیه 
کنفرانس شبکه پارلمانی جنبش عدم تعهد برگزار شد، عالوه بر گفتگو در 
موضوعات دوجانبه، ضمن تشریح اهمیت همگرایی در روند تصمیم گیری های 
شــبکه پارلمانی جنبش عدم تعهد )NAMPN( و پذیرش اعضای ناظر آن، 
تأکید کرد: در سند پایه جنبش عدم تعهد، کلیه تصمیم گیری ها مبتنی بر 
اجماع اســت و لذا تمامی قواعد و اصول شبکه پارلمانی نَم نیز باید برگرفته 
و منبعث از اصول جنبش عدم تعهد به عنوان ارگان مادر آن باشد.وی ابراز 
امیدواری کرد که تمامی هیئت های حاضر در نشست بر این اصل، تأکید و 

اهتمام الزم را داشته باشند.

بازدید امیر آشتیانی از مراحل تولید جت 
آموزش پیشرفته »یاسین«

وزیر دفــاع با حضور در ســازمان صنایــع هوایی 
نیروهای مســلح، از مراحل طراحی، تولید و ساخت 
جت آموزش پیشــرفته »یاســین« بازدید کرد.به 
گــزارش خبرگزاری مهر، امیر ســرتیپ محمدرضا 
آشــتیانی در راســتای بازدید از زیرمجموعه های 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پیگیری های مجدانه برای به ثمر 
رســیدن پروژه های تحقیقاتی و تولیدی با حضور در سازمان صنایع هوایی 
نیروهای مســلح، از مراحل طراحی، تولید و ساخت جت آموزش پیشرفته 
»یاســین« بازدید کرد.امیر آشتیانی در جریان این بازدید گفت: تولید جت 
آموزشی یاسین، با توجه به ماموریتش در حوزه آموزش خلبانان، هم افزایی 

و همکاری همه ارکان وزارت دفاع را می طلبد.

سخنگوی دولت خبر داد؛
آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان 

ابالغ شد
ســخنگوی دولت از ابالغ آیین نامه اجرایی قانون 
رتبه بندی معلمان خبر داد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود 
در توئیتر نوشت: آئین نامه اجرایی قانون رتبه بندی 
معلمان ابالغ شــد.او ۱۸ خرداد در حاشیه هیئت 
دولــت، گفته بود: دولت در چارچوب قانــون رتبه بندی و با هدف اجرای 
این قانون آئین نامه آن را تصویب کرد و نکته ای که باید مورد توجه قرار 
گیرد این است که قانونگذار قواعدی را در قالب قوانین مصوب برای اجرا 
بــه دولت ارجاع می کند. طبیعتاً هنگام تصویب یک قانون در مجلس هم 
صددرصد نمایندگان با تمام مفاد یک طرح یا الیحه موافق نیســتد و ما 
در حوزه های مختلف شاهد برداشت های متفاوت هستیم اما دولت خود را 
مکلف به اجرای قانونی می داند که به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس 

رسیده است.

با حکم وزیر کشور؛
»محمدرضا غالمرضا« معاون سیاسی وزارت 

کشور شد
وزیر کشور طی حکمی »محمدرضا غالمرضا« را به 
عنوان معاون سیاســی این وزارتخانه منصوب کرد.
به گــزارش خبرگزاری مهر، احمــد وحیدی، وزیر 
کشور طی حکمی »محمدرضا غالمرضا« را به عنوان 
معاون سیاسی جدید وزارت کشور منصوب کرد.آئین معارفه معاون سیاسی 
جدید وزارت کشور، نیز دیروز )یکشنبه( در این وزارتخانه برگزار شد.پیش از 

او »محمدباقر خرمشاد« این مسئولیت را برعهده داشت.

رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا:
ارتش، امید و ستون نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران است

تهــران - ایرنا - رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا گفــت: ارتش متدین و پا به کار، 
امید و ستون نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است و خداوند را به خاطر این نعمت 
بزرگ شاکر و سپاسگزاریم. به گزارش حوزه دفاعی و امنیتی ایرنا، سردار سرتیپ شیرازی 
در نشســت تربیتی فرماندهان مراکز آموزشی ارتش با عنوان »گام دوم _ آمادگی برای 
ظهــور«  با بیان این که ارتش متدین و پا به کار، امید و ســتون نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران است خاطر نشان کرد: ارتش در اجرای امور ابتکاری پیشگام است و امروز 
با برگزاری این نشست مهم پیش گامی خود را در حوزه تربیت و آموزش و توجه بیش از 
پیش به اندیشــه ها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در اجرای هرچه بهتر ماموریت ها 
نشان داد و این یک اقدام بسیار مبارک و ارزشمند است.وی در ادامه با تشریح برخی از 
تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در حوزه های مختلف گفت: میزان توفیق، رابطه مستقیمی 
با میزان دریافت تدابیر و انتظارات معظم له و اجرایی کردن آن ها دارد.ســردار شیرازی با 
اشاره به توقعات فرماندهی معظم کل قوا از نیروهای مسلح تصریح کرد: فرماندهی معظم 
کل قوا، توجه به معیشت کارکنان و توان رزمی ارتش را در صدر  اولویت های این سازمان 
می دانند و همواره تأکید می فرمایند که بایستی از سرمایه های ارزشمند انسانی، با دقت 
نگهــداری و حفاظت کنید.رییس  دفتر فرماندهی معظم کل قوا ادامه داد: معظم له بارها 
فرموده اند که در انتخاب افراد، به سراغ متدین ترین آن ها بروید، چرا که به فرد مؤمن و 
متدین می توان اعتماد کرد و امانت را به او سپرد.وی افزود: از نگاه فرماندهی معظم کل 
قوا حرکت رو به جلوی ارتش در زمان فرماندهی امیر سرلشکر موسوی بیشتر احساس 
می شود که یکی از علل اصلی این پیشرفت توجه ویژه به نیروی انسانی، ارتباط با بدنه و 
همدلی و همراهی و توجه به ظرفیت های تمام اقشار کارکنان پایور و وظیفه است. سردار 
شــیرازی توجه به مقوله مهم جانشین پروری را به عنوان یکی دیگر از نکات مورد تأکید 
فرماندهی معظم کل قوا مطرح کرد و ادامه داد: این یک موضوع  بســیارحائز اهمیت و 
از دغدغه های معظم له است و در همین راستا همه فرماندهان و مسئوالن باید به عنوان 
یک موضوع محوری، تمام ظرفیت های سازمان خود را شناسایی و جانشین بعد از خود 
را پیدا کنند.رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا در ادامه نگاه واقعی به صحنه مأموریت 
و کار را بســیار مهم دانسته و اذعان داشت: اندیشه ورزی، مشورت با کارکنان متخصص، 
کارهای علمی و فرصت گذاشــتن برای مطالعه به منظور اخذ یک تصمیم نهایی، عوامل 
مهم و تاثیرگذاری هســتند که همه فرماندهان و مسئوالن بایستی به آن اهتمام جدی 
داشته باشند تا برای تصمیم گیری، تمامی جوانب عمیقاً بررسی شده و دچار شتاب زدگی 
نشــوند.وی توّجه ویژه فرماندهان به معیشــت کارکنان و خانواده های آن ها را از جمله 
انتظارات مهم فرماندهی معظم کل قوا برشــمرد و تصریح کــرد: تمام اقداماتی که در 
مجموعه نیروهای مسلح انجام می شود و توفیقاتی که حاصل می شود به پشتوانه حمایتی 
است که خانواده ها از آن ها دارند، و اجر آن ها اگر بیشتر از بقیه کارکنان نباشد کمتر هم 
نیست بنابراین ارتقاء سطح معیشت آن ها بایستی با جدیت دنبال شود و فرماندهی معظم 
کل قوا در این مسیر تا کنون هر پیشنهاد سازنده و تسهیل کننده ای ازجانب فرماندهان 
مطرح شده اســت را پذیرفته اند. البته بحمداهلل در ارتش پیرامون این موضوع به ویژه در 

حوزه مسکن اتفاقات خوبی رقم خورده است.
ســردار شــیرازی با اشــاره به این که فرماندهی معظم کل قوا همواره می فرمایند »من 
مســئولیت نیروهای مسلح را می پذیرم« تاکید کرد: وقتی ایشان این چنین می فرمایند، 
باید تک تک کارکنان نیروهای مسلح با خود بیندیشند که چگونه رفتار کنند تا معظم له 
از آن ها راضی باشد، کما اینکه امروز فرماندهی معظم کل قوا از ارتش جمهوری اسالمی 
ایران به واســطه اقدامات ارزشــمندی که در زمینه توانمندی ها، دستاوردها و نوآوری ها 
داشته اســت رضایت دارند.رییس  دفتر فرماندهی معظم کل قــوا در پایان اخالص را از 
نکات برجســته در کار دانست و گفت: بحمداهلل امروز بهترین، کارآمدترین، مؤمن ترین، 
پای کارترین و مردمی ترین فرماندهان را در مجموعه نیروهای مســلح داریم و همه باید 

قدردان این نعمت باشیم و به وظایف مان به بهترین نحو عمل کنیم.

سرلشکر باقری:

 امنیت پایدار در منطقه حاکم است
سنندج- ایرنا- رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران گفت: امنیت پایداری در منطقه حاکم است و این در نتیجه تالش نیروهای مسلح، 
مرزبانی و نیروی انتظامی و ســپاه پاســداران است.به گزارش ایرنا، سرلشــکر محمد باقری دیروز یکشنبه در بدو ورود به سنندج در گفت گو با خبرنگاران 
اظهار داشــت:  وضعیت امنیت هم در کردستان و هم مرزهای آن فوق العاده مطلوب است و مشکلی نداریم، بعضا شرارت های بسیار پراکنده ای وجود دارد 
که نیروهای مسلح هم مرزبانی انتظامی، هم سپاه پاسداران و هم ارتش همه از زمین و هوا مشغول فعالیت هستند و امنیت پایداری در منطقه حاکم است.

وی هدف از این سفر را سرکشی به نیروهای مسلح، بررسی موضوعات مربوط به نیروهای مسلح، امنیت منطقه و بخصوص مرزهای کردستان و فعالیت های 
نیروهای مسلح در همکاری با دولت و کمک به مردم خواند و اضافه کرد: طی جلسات یک ماه بررسی های کامل ارکان گوناگون ستاد کل در نیروهای مسلح 
کردستان انجام شده است تا بتوانیم تصمیمات الزم را بگیریم.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران افزود: خدا را شکر می کنم که فرصتی 
شد به سرزمین کردستان بیایم و عرض ارادت و سالم به مردم خونگرم این استان داشته باشم.رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران روز 
یکشنبه از طریق فرودگاه سنندج وارد استان کردستان شد و مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کردستان، فرماندهان نظامی و انتظامی 
استان قرار گرفت.از جمله برنامه های سفر ۲ روزه سردار باقری به کردستان دیدار و سرکشی از نیروهای مسلح، بررسی میدانی امنیت مرزها و فعالیت های 

نیروهای مسلح  است.

دمشق-ایرنا-وزیر امورخارجه کشورمان با بیان اینکه تاکنون 
مذاکره مستقیمی با طرف مصری نداشته ایم، اظهار داشت: 
مصر کشور مهمی در جهان اسالم است و توسعه روابط بین 
تهران و قاهره را به نفع دو ملت اســت.به گزارش خبرنگار 
اعزامی ایرنا به دمشق، حســین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه کشورمان مهمترین دستاورهای سفر خود به سوریه 
را تشریح کرد.امیرعبداللهیان گفت: سفر اخیر من به سوریه 
در راستای سفر اخیر بشار اسد به تهران و گفت و گو های 
وی با رییس جمهور کشورمان انجام شد.پیشرفت های خوبی 
در اجرای بخش هایی از توافق امضا شــده، صورت گرفت  و 

مقرر شد اجرای برخی از موارد را بنده و  وزیر امور خارجه 
سوریه دنبال کنیم. امیرعبداللهیان تصریح کرد: همچنین 
روسای کمیسیون های مشــترک در کوتاه ترین زمان قرار 
است کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را برگزار کنند.
وی عنوان کرد: درخصــوص موضوعاتی متنوع بیش از دو 
ساعت با بشار اسد گفت وگو داشتیم یکی از ماموریت های 
مهم ما در این مقطع، بررسی مساله احتمال عملیات ویژه 
نظامی ترکیه در بخش هایی از مناطق ســوریه است که در 
ســفر چند روز پیش به ترکیه این موضوع را در دستور کار 
داشــتیم.وزیر امور خارجه بیان کرد: تهران تالش می کند 

این بحران و مشکلی که میان دو کشور وجود دارد از مسیر 
سیاسی به نتیجه برسد و توسل به جنگ را مردود می دانیم.

امیرعبداللهیان اظهار کرد: ما توافق کردیم همه پرونده های 
تجاری و اقتصادی و پرونده همکاری های گردشــگری که 
میان دو کشور موجود است را فعال کنیم.وی افزود: امیدوار 
هســتم نتایج این سفر و توافقاتی که انجام شد در راستای 
منافع دو ملت مورد بهره برداری قرار گیرد.وزیر امور خارجه 
در پاســخ به این ســوال که مذاکرات درباره ایران، اردن و 
مصر در بغداد گفت: ما هنوز مذاکره ای را برای پیشــرفت 
و توسعه روابط به طور مستقیم با طرف مصری نداشته ایم 
اما برخی تالش ها در جریان است که در چارچوب همکاری 
های بین کشورهای اسالمی تهران و قاهره هم روابط شان به 
حالت طبیعی برگردد.امیرعبداللهیان بیان کرد: ما اکنون در 
قاهره دفتر حفاظت منافع داریم و متقابال طرف مقابل هم 

در تهران دفتر حفاظت منافع دارد. توضیح من ناظر بر این 
مســاله است که مصر کشور مهمی در جهان اسالم است و 
ما روابط طبیعی و رو به توسعه  تهران و قاهره را به نفع دو 

کشور و دو ملت و منطقه می دانیم.

امیر عبداللهیان:

تاکنون مذاکره مستقیم با طرف مصری نداشتیم

شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسhttps://www.setadiran.ir ) به شرح جدول ذیل (
نام سازمان: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز- معاونت بهداشتی دانشگاه

موضوع :  واگذاری پایگاه های سالمت
 https://www.setadiran.ir تاریخ توزیع اســناد : مهلت خرید اسناد مناقصه توســط مناقصه گزار ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

از ساعت 8:00 مورخ 1401/04/13 الی ساعت 19:00 مورخ 1401/04/16
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:https://www.setadiran.ir ساعت 13:00 مورخ 1401/04/29 می باشد.  

زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده : مورخ 1401/05/03 رأس ساعت 08:00 در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز 
  IR 930130100000000218126438 میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه به شرح جدول ذیل به صورت فیش واریزي به حساب جاری 218126438 ) شبا

نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج کد 972 یا ارائه ضمانتنامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز 
) مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از 3 ماه باشد (

پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی
شماره تماس:   026-34197658

آگهي مناقصه  عمومي یک  مرحله اي
به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرزشناسه اگهی: 1345984

مبلغ سپرده تضمین ) ریال (شماره فراخوان مناقصهعنوان بستهردیف

2001090407000094776/700/500واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره یک ) مرکز بهداشت شرق کرج (1

2001090407000095776/700/500واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره دو ) مرکز بهداشت غرب کرج (2

20010904070000961/584/400/000واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره سه ) مرکز بهداشت غرب کرج (3

تهران- ایرنا- وزیر کشــور با بیان 
اینکه دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
در طرح شناســایی اتباع خارجی 
مشارکت کردند، گفت: آن دسته 
از اتباعی که برای ثبت نام در این  
حضورشــان  نکردند،  اقدام  طرح 
در کشــور غیرقانونــی اســت.به 
گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، 
احمد وحیدی دیروز یکشــنبه در 
نشســتی در محل وزارت کشــور 
درباره نرخ مشارکت اتباع خارجی 
در طرح شناســایی اتباع   گفت: 
خارجی  اتبــاع  شناســایی  طرح 
آغاز شــده و تاکنــون ۲ میلیون 
و ۳۰۰ هــزار نفر بــرای ثبت نام 
مراجعه کردنــد و کارت های الزم 
را دریافــت کردند اما هنوز برخی 
وزیر  نکردنــد.  مراجعه  اتبــاع  از 
کشــور افزود: آن دسته از اتباعی 
کــه برای ثبت نــام در این  طرح 
اقدام نکردند، حضورشان در کشور 
غیرقانونی اســت و برابــر قوانین 
اقامت غیرقانونی با این افراد رفتار 

می شود.

 اتباعی که در طرح شناسایی 
حضورشان  نکردند،  نام  ثبت 

در کشور غیرقانونی است
وی بــا بیان اینکــه هرچند ملت 
ایران با اتباع کشــورهای همسایه 
ارتباط خوبی دارند اما باید حضور 
ایران ســاماندهی شود،  در  اتباع 
اظهار داشــت: اتباعی که در این 
طرح مشــارکت کردند و از منظر 
شده  شناســایی  حضورشــان  ما 
اســت از خدمات بانکی، بیمه ای 
و ارتباطاتی در ســاختار مشخص 
می توانند  و  خواهند شد  بهره مند 
فعالیت های  خود را در چارچوب 
به  کنند.وزیر کشور  دنبال  قانونی 
کمبود فضای آموزشی برای اتباع 
مقیم در کشور اشاره کرد  و گفت: 
باید تدبیــر کرد که چطور به رفع 

این مشکل کمک کنیم. دوستان 
ما در وزارت کار می توانند ســاز و 
کاری به عنوان ویزای اشــتغال یا 
ویزای کار برای این افراد مشخص 
کننــد و بعــد مرحله بــه مرحله 
ساماندهی این افراد دنبال خواهد 

شد.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی که 
آیا هزینه ســفر اتباع افغانستانی 
خارجی به ایران با دالر محاســبه 
هایی  افغان  داد:  توضیح  می شود، 
که به ایران می آینــد باید هزینه 
ویزا را طبق قانون عادی کشــور 
بپردازنــد. برای دوســتانی که از 
افغانســتان به ایــران می آیند بر 
خارجه  وزارت  چارچوب  اســاس 

و بــا توجه به اینکــه نوع مراجعه 
آنها چیست ویزای مختلفی پیش 
بینی شــده است و اصل هزینه از 
در  می شــود.وحیدی  گرفته  آنها 
پاسخ به این سوال که دیده شده 
هزینه های بین شهری نیز از این 
اتباع به دالر گرفته می شود، تاکید 
کرد: این امر قابل رسیدگی است 

و آن  را دنبال خواهیم کرد.

برخــورد با اتبــاع در دفاتر 
کرامت  کمال  بــا  باید  کفالت 

انجام شود
وزیر کشور درباره اتباع جا مانده از 
نام در طرح شناسایی،گفت:  ثبت 
اگر برایمان مشخص شود که این 
اتباع مطلع نبودند و از این رو در 
طرح ثبت نام نکردند، تســهیالت 
ویژه ای برای ثبت نام این افراد در 

نظر خواهیم گرفت.
وزیر کشــور در پاســخ به سوالی 
درباره رفتــار تند در دفاتر کفالت 
با اتباع، گفت: اگر گزارشی در این 
خصوص به وزرات کشــور ارسال 
شــود با آن برخورد خواهیم کرد. 
برخورد با اتبــاع در دفاتر کفالت 

باید با کمال کرامت انجام شود.

وزیر کشور:
دو میلیون و 300 هزار نفر در طرح شناسایی اتباع خارجی 

مشارکت کردند
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استانها

گزیده خبر

حضور همراه اول با شعار »لمس جهان 
دیجیتال« در نمایشگاه »شهر هوشمند« 

سومین نمایشگاه شهر هوشــمند ایران )Smart City Expo 2022(، همزمان با 
نمایشگاه »شــهر نوآور« که مربوط به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور 
است از ساعت ۹ تا ۱۷ روزهای ۱2 تا ۱۴ تیر ۱۴0۱ در مصلی امام خمینی)ره( 
برگزار می شود. همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور 
در فضایی به وسعت ۶00 مترمربع در این رویداد کسب وکاری با محوریت ارائه 
»راهکارهای زیرساختی فناوری اطالعات و مخابرات«، »حوزه های مربوط به شهر 
هوشمند مانند اپراتور انرژی«، »شبکه توزیع کاال« و »سالمت هوشمند« حضور 
می یابد. همچنین آکادمی همراه با »مدرســه اینترنت اشیاء« و مرکز تحقیق و 
توســعه همراه اول با »پلتفرم اختصاصی IOT« در این رویداد که میزبان 2۵0 
سازمان و شــرکت دانش بنیان از سراسر کشور است، حاضر می شوند.  گفتنی 
اســت در روزهای برگزاری این نمایشگاه، ســخنرانی های علمی و تخصصی و 
کارگاه های آموزشــی در زمینه معرفی و تشریح ابعاد مختلف هوشمندسازی و 
ویژگی های شهرهای هوشمند با حضور استادان و صاحب نظران داخلی و خارجی 

نیز برگزار می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر خبر داد؛
بوشهر اراضی نهضت ملی را به طور کامل 

تأمین کرد
مدیر کل راه و شهرســازی استان بوشهر گفت : استان 
بوشهر از جمله استانهایی هســت که توانست اراضی 
طرح نهضت ملی مسکن را به طور کامل تأمین نماید.

سید محمود دســتغیبی در این خصوص اظهار داشت 
: ما توانســتیم جز سه اســتان اولیه در کشور باشیم 

که اراضی طرح نهضت ملی مســکن را به طول کامل تامین نماییم.وی افزود : 
تاکنون۵۳ هزار نفر در استان بوشهر ثبت نام کرده که یازده هزارو 2۸0 نفرحائز 
شرایط شدن و۷هزار نفر افتتاح حساب انجام داده اند.دستغیبی بیان کرد : طرح 
نهضت ملی مسکن سیاست دولت، تاکید رییس جمهوری و نیاز جامعه است که 
امیدواریم با تامین اراضی که انجام شده است هرچه سریعتر پاالیش ها نهایی و 
ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد تا 

مردم شاهد عملکرد مناسب مجموعه دولت در بخش مسکن باشند.

 مشکالت پیش روی ساخت کتابخانه 
در صدرا بررسی شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رسانی شهرداری 
صدرا: دکتر منوچهری مدیر کل کتابخانه های عمومی 
استان فارس با حضور در شهر صدرا  با شهردار و رئیس 
شــورای اسالمی شهر صدرا در خصوص رفع مشکالت 
پیش روی ساخت کتابخانه و توسعه فرهنگ کتابخوانی 

در صدرا دیدار و گفتگو نمود.در این جلســه دکتر پرنیان شهردار صدرا با اشاره 
به کمبود فضای های آموزشی،کتابخانه و سالنهای مطالعه در شهر صدرا گفت: 
ضروری اســت برای رفع مشکل کمبود کتابخانه و ســالنهای مطالعه در شهر 
صدرا با برنامه ریزی صحیح کوتاه مدت و بلند مدت این مشــکل برطرف شود، 
شهرداری صدرا به طور کامل آمادگی خود را اعالم می دارد تا به هرشکل ممکن 
برای توسعه کتابخوانی قدم بردارد.شهردار صدرا افزود: پیشنهاد می شود در گام 
نخســت و بصورت کوتاه مدت یک و یا چند مکان مناسب برای سالن مطالعه و 
کتابخانه اجاره و تجهیز گردد که شهروندان و عالقه مندان به کتابخوانی بتوانند 
از آن بهره مند شوند سپس در مرحله بعد و برنامه ریزی بلند مدت، تعهداتی که 
شرکت عمران در خصوص ساخت کتابخانه دارد هرچه زودتر عملیاتی گردد و در 

بازه زمانی سه ساله به بهره برداری برسد.

سرپرست جدید شعبه تامین اجتماعی بندر خمیر معرفی شد
ایجاد آرامش خاطر برای جامعه تحت پوشش

طی مراسمی با حضور »عباس اکبری« مدیرکل تامین 
اجتماعی هرمزگان و »میرهاشم خواستار« فرماندار بندر 
خمیر، »احمد طاهری زاده« به عنوان سرپرست جدید 
شعبه بندر خمیر، معرفی و از خدمات »محمدسرودی 
گلستانی« رئیس پیشین این شــعبه تقدیر و تجلیل 

بعمل آمد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان، »عباس 
اکبری« در این مراسم با تبیین و تشریح رسالت ها و سیاست های کالن سازمان 
تامین اجتماعی در ارایه خدمات شایسته به جامعه هدف و تکریم جایگاه شرکای 
اجتماعی این ســازمان بزرگ بیمه گر اجتماعی اظهار داشت: مجموعه تامین 
اجتماعی برای دستیابی به اهداف ترسیم شده بدون توسعه تعامالت چندجانبه 
و جلب مشارکت شرکای اجتماعی، دولت و جامعه محلی در ایفای رسالت خود 
موفق نخواهد شد. وی تغییرات مدیریتی در مجموعه های سازمانی و اداری را به 

عنوان یک راهبرد و استراتژی مدیریتی برشمرد .

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛
اختتامیه نخستین جشنواره ملی مطبوعات 

دینی در قم برگزار می شود
قم- ایرنا- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفت: آیین اختتامیه 
نخستین جشنواره ملی مطبوعات دینی روز پنجشنبه هفته جاری با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در تاالر فرهنگ و هنر قم برگزار می شود.

امیرعلی عموزاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این 
جشنواره در سه بخش برگزار شد که نخستین بخش با عنوان بخش حرفه 
ای در موضــوع هایی از جمله تیتر، مصاحبه و گزارش خبری بود. وی بیان 
کرد: بخش دوم جشــنواره بخش موضوعی نــام دارد که در موضوع هایی 
همچون عفاف و حجاب، ایثار و شهادت و مسجد رکن محله محوری ترتیب 
یافت.عموزاده بخش ســوم را ویژه رسانه های حوزه دین عنوان کرد و افزود: 
در ایــن بخش به انتخاب هیات داوران از تعــدادی از قدیمی ترین و فعال 
ترین مطبوعات حوزه دین که اثرگذاری باالیی دارند تقدیر خواهد شد. وی 
با اشاره به این که نزدیک به ۸00 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است 
گفت: صاحبان آثــار برتر با اهدای لوح تقدیر و جوایز ارزنده تقدیر خواهند 
شد.نخستین جشنواره ملی مطبوعات دینی، شهریورماه سال گذشته اعالم 

فراخوان شد.

گزارش های مرکز آمار حاکی است؛
افزایش ۵۷۰ درصدی متوسط قیمت مسکن 

در تهران، ظرف ۵ سال
بر اساس گزارش مرکز آمار از وضعیت مسکن در تهران، متوسط قیمت هر متر 
مربع واحد مسکونی در پایتخت از پاییز ۱۳۹۶ تا پاییز ۱۴00 رشد ۵۷0 درصدی 
داشته است.به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعالم مرکز آمار در خصوص تحلیل 
بازار مســکن تهران در پاییز ۱۴00، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی شهر 
تهران ۳۳ میلیون و ۴۸۶ هزار تومان است.این در حالی است که بیشترین قیمت 
مســکن متری 2۷۹ میلیون و 20۷ هزار تومان و کمترین قیمت نیز ۴ میلیون 
و ۴2۵ هزار تومان بوده است.متوســط قیمت مسکن در پاییز ۱۴00 نسبت به 
تابستان سال گذشته تنها یک دهم درصد رشد داشته اما تعداد معامالت افزایش 
2۴.۸ درصدی را رقم زده اســت. این شاخص )متوسط قیمت مسکن در پاییز 
۱۴00( نســبت به فصل مشــابه ســال قبل از آن )پاییز ۱۳۹۹( افزایش ۱۶.۴ 
درصدی و تعداد معامالت هم رشد ۴۷.۶ درصدی کرده است.با این حال متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مســکونی در شــهر تهران طی پاییز ۱۳۹۶ معادل ۵ 
میلیون تومان بوده که نشــان می دهد تنها ظرف ۵ سال متوسط قیمت مسکن 
در پایتخت رشد ۵۶۹.۷2 درصدی یعنی بیش از ۶ برابری داشته است.به گزارش 
خبرنگار مهر، بر اساس اعالم بانک مرکزی در خرداد ۱۴0۱، متوسط قیمت هر 
متر مربع واحد مســکونی در شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان بود که 
نسبت به پاییز ۱۴00 که متوسط قیمت مسکن تهران متری ۳۳ میلیون و ۴۸۶ 

هزار تومان بود، افزایش ۱۷.۷ درصدی داشته است.

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار 

امسال به روال قبل
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعالم کرد: به موجب ماده )۱۳( 
قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، تا زمان راه اندازی ســامانه مودیان، نحوه 
ارایه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به آنها، حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش 
افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشد.به گزارش ایسنا به نقل از سازمان امور مالیاتی، 
محمد تقی پاکدامن با اشاره به ماده )۱۳( قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده 
مصوب دوم خردادماه ۱۴00، گفت: تا زمان راه اندازی سامانه مودیان، نحوه ارایه 
اظهارنامه مالیاتی و رســیدگی به آنها، حســب مقررات قانون مالیات بر ارزش 
افزوده مصوب ۱۳۸۷ است.وی افزود: مودیان مالیاتی در اجرای ماده )2۱( قانون 
مالیــات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مکلف به تســلیم اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افــزوده و پرداخت مالیات و عوارض متعلق به دوره مالیاتی بهار ســال 
جاری حداکثر تا پایان روز چهارشــنبه مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴0۱ هستند.معاون 
درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: حسب مصوبه مراجع 
قانونی، حکم مــاده )۱۴( قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مذکور )بهار 

۱۴0۱( جاری نیست.

تدوین یک بسته جدید برای بازار اجاره
وزیر راه و شهرســازی از تدوین بسته جدیدی برای اجاره مسکن 
خبر داد که روز یکشــنبه در جلســه هیات دولت برای تصویب 
هیــات وزیران مطرح می شــود. این در حالی اســت که مجلس 
هم طرح ســاماندهی بازار اجاره با موضوعاتی از قبیل اجاره داری 
حرفه ای و ســاخت واحدهای اســتیجاری را در دستور کار دارد 
که بخش خصوصی و شــهرداری ها در اجرای آن نقش دارند.به 
گزارش ایسنا، روز شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴0۱ جلسه شورای مسکن 
با حضور وزیر راه و شهرســازی و سخنگوی دولت برگزار شد. در 
این نشست رستم قاســمی ضمن تاکید بر رعایت مصوبه سران 
قوه مبنی بر رعایت ســقف 2۵ درصدی افزایش اجاره بها اعالم 
کرد: بســته جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل 
بازار اجاره مســکن در جلسه یکشنبه هیات دولت مطرح خواهد 
شد.قاســمی با اشاره به مصوبه ســران قوا مبنی بر سقف مجاز 
افزایــش اجاره بها در تهران به میزان 2۵ درصد و دیگر شــهرها 
20 درصد، گفت: استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت 
که حکم فقهی ایشــان به بسیاری از سواالت مطرح شده در این 
خصوص پاسخ می دهد.بر اساس گزارش پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرســازی، قاسمی تاکید کرد: با کمک این مصوبه حدود ۸0 
درصد مستاجران ملزم به جابه جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی 
20 درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه جایی دارند.وی در 
ادامه به ســامانه کد رهگیری موجران اشاره کرد و گفت: تمامی 
واحدهای امالک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه ای 
در وزارت صمت باید به ثبت می رسید که مقرر شده این سامانه 
به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در 
زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی به اطالعات مهمی دست پیدا 
خواهیم کرد که برای برنامه ریزی به منظور نظارت و کنترل های 
الزم در بازار اجاره مســکن سال های آتی کمک خواهد کرد.وزیر 
راه و شهرســازی خاطر نشــان کرد: مسئول کنترل شبکه اجاره 
مسکن توسط این سامانه در استان ها؛ ادارات کل راه و شهرسازی 
استان هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را 
پیگیری کنند. در سال های آینده با ایجاد نرم افزارها و سامانه های 
بیشتر کنترل ها بر بازار اجاره دقیق تر خواهد شد.قاسمی با تاکید 
بر اینکه قرارداد اجاره مسکن یک قراداد شخصی بین دو شخص 
حقیقی است، افزود: شــرایط کشور ایجاب می کند برای کنترل 

وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.

آمادگی هیات دولت برای تصویب مصوبات مورد نیاز
در این نشســت هم چنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت 
با اعالم آمادگــی هیات دولت برای طــرح موضوعات مورد نیاز 
بــرای تصویــب در دولت و مجلس، گفت: طــرح عظیم نهضت 
ملی مســکن با توجه به اولویت باال و ابعاد گســترده آن نیازمند 
تشکیل یک قرارگاه رسانه ای ویژه برای اطالع رسانی مستمر است.

وی تعدیــل عرضه و تقاضا در بازار مســکن را یک ضرورت انکار 
ناپذیر دانست و ضمن تاکید بر همکاری مجموعه دولت با وزارت 
راه و شهرســازی گفت: از آنجایی که طرح نهضت ملی مسکن از 
طرح های ابالغی با اولویت باال از سوی رئیس جمهور بوده، جهت 
همــکاری برای تصویب هرگونه مصوبه مــورد نیاز در دولت و یا 
طــرح آن با نمایندگان آمادگی وجود دارد.وی افزود: باید قرارگاه 
رسانه ای رصد پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن تشکیل شود و 
گزارش پیشرفت آن به صورت ماهانه در جلسات دولت مطرح و 

درباره آن ها تصمیم گیری شــود.بهادری با اشاره به دغدغه اصلی 
رئیس جمهور در بخش مســکن تصریــح کرد: طرح نهضت ملی 
مســکن یکی از ســه اولویت کالن دولت است که برای پیشبرد 
آن باید تمامی ارکان دولت پای کار بیایند.بهادری درباره موضوع 
اجــاره بها نیز گفت: با وجود این که عوامل ایجاد افزایش اجاره بها 
مثل کاهش عرضه مســکن، افزایش قیمت زمین و ... باقیمانده 
از دولت قبل اســت اما فضای رســانه ای برای روشنگری در این 
خصوص اهمیت زیادی دارد.ســخنگوی دولت پیشــنهاد داد تا 
نظارت وزارت راه و شهرسازی بر اتحادیه امالک و بنگاه ها افزایش 
یابد و ایجاد قرارگاه رســانه ای نهضت ملی مســکن را در دستور 

کار قرار گیرد.

ساخت خانه های استیجاری برای اجاره نشین ها
بنابراین گزارش، دولت و مجلس به دنبال ســاماندهی بازار اجاره 
هستند. بجز پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف  

مجاز افزایش اجاره بها، مجلس شورای اسالمی نیز طرح ساماندهی 
و کنترل اجاره بهای امالک مسکونی را در دستور کار قرار داده که 
آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران  ارجاع داده است. 
با توجه به آن که کارشناسان، کم توجهی به بحث تولید مسکن را 
از جمله پاشنه آشیل های بازار اجاره می دانند، قرار است در طرح 
جدید مجلس، بحث اجاره داری حرفه ای نیز گنجانده شود.آن طور 
که عبدالجالل ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته 
است: شرکت هایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها 
یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی 
و اراضی دولتی در حوزه اجاره داری حرفه ای فعالیت خواهند کرد.

مجلس و دولت در حالی نســبت به ســاماندهی بازار اجاره ورود 
کرده اند که مطابق گزارش بانک مرکزی درخصوص تحوالت بازار 
مسکن خردادماه سال ۱۴0۱  اجاره بها در شهر تهران ۴۶ درصد 
و در کل کشــور ۵۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش  
داشــته است. این آمار طی یک ســال اخیر در شرایطی رخ داده 
که در دو سال گذشته میزان مجاز افزایش سالیانه در تهران 2۵ 
درصد، دیگر کالنشــهرها 20 درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ 
درصد بود. بنابراین آمار نشــان می دهد نرخ اجاره به طور رسمی 
دو تا ســه برابر مدنظر سیاســت گذار افزایش یافته است.اقتصاد 
کشــور نیز در سال های اخیر با تورم باالی ۴0 درصد مواجه بوده 
و هم اکنون به ۵2 درصد رسیده است. در این زمینه نقدهایی به 
سقف مجاز افزایش اجاره بها توسط برخی کارشناسان وارد شده، 
اما تجربه دو ســال گذشته نشان می دهد مهمترین پاشنه آشیل 
تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرایی آن 
است. به طوری که در دو سال اخیر بسیاری از موجران به راحتی 

حکم تخلیه را به دست مستاجر دادند.
البته در طرحی که مجلس در دســتور کار قرارداده بنا به گفته 
نماینــدگان، ضمانت اجرایــی الزم وجود دارد. بنــا به گفته آرا 
شــاوردیان ـ عضو کمیســیون عمران مجلــس، اعمال جریمه 
بــرای بنگاه های معامالت ملکی متخلف، حذف معافیت مالیاتی،  
افزایش مالیات و هزینه دادرسی برای صاحب خانه هایی که مبالغ 
خارج از عرف تعیین می کنند از جمله ضمانت های اجرایی برای 
رعایت سقف مجاز افزایش کرایه خانه است اما برای تحقق تمامی 
این موارد وجود ســامانه اطالعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی 

برخوردار بوده و طرح مجلس نیز به این مهم تاکید دارد.

محمدرضــا پورابراهیمی درباره آخرین 
بازنشســتگان  حقوق  افزایش  وضعیت 
تامین  اظهار کــرد:  اجتماعــی  تامین 
اجتماعــی جــزو تنها ســازمان هایی 
اســت که هیــچ ارتباط بودجــه ای با 
دولت نــدارد و عددی کــه در بودجه 
گذاشــته می شــود، در واقع مطالبات 
سازمان تامین اجتماعی از دولت است.
به گزارش ایســنا، وی با اشاره به اینکه 
منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران 
و کارفرمایان اســت، افــزود: دولت می 
خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و 
اعالم کردیم که این کار با ماده ۹۶ قانون 
مغایرت دارد. لذا این موضوع در مجلس 
توسط کمیســیون اقتصادی پیگیری و 
گزارش به رییس مجلس ارسال و جلسه 

هیئت تطبیق تشکیل شد که این هیئت 
مصوبات را با قوانین انطباق می دهد و 
مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگاِن 
سایر رد شــد.پورابراهیمی تصریح کرد: 
قانون مــی گوید افزایــش حقوق باید 
به پیشــنهاد سازمان تامین اجتماعی و 
تایید دولت باشد که اخیرا دولت خودش 
تصمیم گرفته بــود و اعالم کردیم این 
موضوع با قوانین نمی خواند و توســط 

هیئت تطبیق نیز رد شد.نماینده مردم 
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: در حال حاضر نیز ســازمان 
تامین اجتماعی بــدون نظر دولت هم 
نمی تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع 
را به دولت مجددا ارجاع بدهد و یا نظر 
قبلی خود را با عدد کمتر یا بیشتر اعالم 
کند تا در هیئت دولت تائید و ابالغ شود.

وی ادامه داد: دولت دو راه دارد نخست 

اینکــه مصوبــه قبلی ســازمان تامین 
اجتماعی را که به ابالغ دولت شــده، در 
دســتور کار بگذارد و راه دوم این است 
مصوبه قبلی را به تامین اجتماعی ارجاع 
بدهد تا سازمان نظرش را اعالم کند؛ اما 
در مجموع در این میان مجلس وظیفه 
خود را انجــام داده و امیدواریم رویکرد 

دولت تعاملی باشد.

یک نماینده مجلس پاسخ داد؛

تکلیف حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی مشخص شد؟

نرخ ارزی برای پرواز خارجی ها لغو می شود؟
در شرایطی که از هفته گذشته نرخ بلیت هواپیما برای مسافران خارجی ارزی شد، مخالفت های بسیاری از سوی دستگاه های مختلف و فعاالن حوزه گردشگری با این 

تصمیم صورت گرفت. هم اکنون نیز مجلس وعده بررسی این موضوع را داده است و مشخص نیست آیا نرخ ارزی برای پرواز خارجی ها باقی می ماند یا لغو می شود؟
به گزارش ایسنا، نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی از پنجم تیرماه برای مسافران خارجی به صورت ارزی محاسبه شده و بر اساس این تصمیم که از سوی انجمن 
شرکت های هواپیمایی اتخاذ و سپس از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به تایید رسید، قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی برای پروازهای کمتر از یک ساعت 
۱00 دالر و برای پروازهای بیشــتر از یک ســاعت ۱۵0 دالر اعالم شــد.در این میان وزارت میراث فرهنگی  و گردشگری و وزارت امور خارجه در مکاتباتی جداگانه و 
اظهارنظرهایی متعدد مخالفت خود را با اتخاذ این تصمیم ابراز کردند. چرا که به اعتقاد آن ها این تصمیم می تواند تبعات بسیاری برای گردشگری ایران و حتی صنعت 
هوانوردی داشته باشند. فعاالن و مسئوالن حوزه گردشگری می گویند، یکی از مهمترین مزیت های ایران در حوزه گردشگری ارزان بودن هزینه سفر است که با این 
تصمیم مسلما گردشگری در ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش محسوسی پیدا می کند.حسن خوشخو –معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
کشوری- در این باره به ایسنا گفت: در این مورد دو رویکرد وجود دارد یکی این که سوخت یارانه ای که به شرکت های هواپیمایی داده می شود، بهتر است به شهروندان 
ایرانی اختصاص پیدا کند و در کشورهای دیگر نیز اینگونه است که خدمات و کاالیی که به شهروندانشان می دهند نرخ متفاوتی نسبت به مسافران و گردشگران دارد. 
دومین رویکرد این است که پیش از اجرای این تصمیم چارترکننده ها عمده سود از محل فروش بلیت هواپیما را به جیب می زدند به عنوان مثال مسافرانی که از عراق 
وارد کشور می شوند پکیجی را که شامل هزینه پرواز، هتل و غیره است را خریداری می کنند و بررسی های سازمان هواپیمایی نشان می دهد که سود این پکیج به جیب 
یکســری چارترکننده می رود و در واقع آن ها از سوبســید یارانه ای استفاده می کنند، اما در این تصمیم مقرر شد تا در قبال ارزی شدن نرخ بلیت هواپیما برای اتباع و 
مسافران خارجی، ایرالین ها اجازه دو نرخی کردن آن را نداشته باشند و تنها ملزم به عرضه بلیت هواپیما در سایت های خودشان هستند.وی اضافه کرد: از سوی دیگر 
مســافران ایرانی که به هنگام خرید بلیت هواپیما ملزم به ارائه کد ملی و مســافران خارجی ملزم به ارائه شماره گذرنامه هستند و شرکت های هواپیمایی براساس این 
تصمیم جدید باید یک نسخه از گذرنامه مسافران خارجی را آرشیو کنند تا دستگاه های نظارتی مانند سازمان نظارتی بتواند مراحل فروش بلیت هواپیما به نرخ ارزی به 
اتباع و مسافران خارجی را راستی آزمایی کند.خوشخو همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت امور خارجه به صورت 
جداگانه از سازمان هواپیمایی کشوری درخواست لغو این تصمیم را داشته اند، آیا با توجه به آن، ارزی شدن نرخ بلیت هواپیما ملغی خواهد شد، اعالم کرد: دستگاه های 
مختلفی به مســاله نرخ گذاری ارزی قیمت بلیت هواپیما برای اتباع و مســافران خارجی ورود کردند و این دســتگاه ها از جمله وزارت امور خارجه و میراث فرهنگی و 
گردشگری براساس نقشی که درحوزه گردشگری ایفا می کنند نظراتی ارائه کردند که برای ما قابل احترام است اما از نظر قانونی شورای عالی هواپیمایی تنها جایگاهی 

است که می تواند در این زمینه تصمیم گیری کند و این موضوع درجلسه آتی شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پیشنهادات این دستگاه ها نیز مطرح می شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور اســتان های 
ســازمان تأمیــن  اجتماعــی از آغــاز فرایند 
پرداخت تســهیالت مالی ویژه بازنشستگان و 
مستمری بگیران تأمین  اجتماعی و افزایش ۷0 
درصدی مبلغ وام نســبت به سال گذشته خبر 
داد و گفت: مبلغ وام با افزایش ۷0 درصدی به ۱2 میلیون تومان رسید.به گزارش اقتصاد 
آنالین به نقل از سازمان تأمین  اجتماعی، احمد اسفندیاری با اشاره به جمعیت چهار 
میلیون نفر مستمری بگیری این ســازمان، افزود: پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به 

بازنشستگان و مستمری بگیران از سال ۱۳۹۹ تغییراتی داشته و امضای تفاهم نامه ای با 
تکیه بر منابع داخلی سازمان و اعتبارات بانک رفاه کارگران در جهت هم افزایی و ایجاد 
تعامل بیشتر، زمینه ساز افزایش قابل توجه ظرفیت پرداخت تسهیالت به بازنشستگان 
شده است.وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته نزدیک به ۶00 هزار فقره تسهیالت 
به مستمری بگیران پرداخت شــده است، تصریح کرد: در سال ۹۹ بیش از ۳۳0 هزار 
تسهیالت قرض الحسنه به بازنشستگان و مستمری بگیران به مبلغ ۵ میلیون تومان و در 
سال ۱۴00 نیز حدود ۳00 هزار فقره تسهیالت با مبلغ ۷ میلیون تومان پرداخت شده 
است.اســفندیاری ادامه داد: در سال جاری ۴۱۶ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری 

بگیران از این تسهیالت بهره مند خواهند شد و مبلغ این تسهیالت۱2 میلیون تومان با 
اقساط 2۴ ماهه و با کارمزد ۴ درصد خواهد بود. سهمیه های تخصیصی به کانون های 
بازنشستگان استان ها با توجه به تعداد بازنشستگان هر استان و اعضای کانون ها، تعیین 
و اعالم شده و اولین مرحله تسهیالت قرض الحسنه به متقاضیان ثبت نام شده توسط 
کانون های بازنشستگان پرداخت می شود.سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین 
صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵0 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات 
حمایتی قرار داده اســت.بر اســاس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت 
کشور به عنوان بیمه شــده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری بگیر 
بازنشســتگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه مدت بیمه ای و 
درمان بهره مند می شوند.با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه ها، در مجموع 
بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می روند.

پرداخت وام بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد
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گزیده خبر

زلزله هیچ آسیبی به تاسیسات به پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس وارد نکرده است

مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس گفت: 
زلزله های بامداد امروز هیچگونه خللی در روند تولید 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس ایجاد نکرده است.به 
گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس، علیرضا جعفرپور در پی وقوقع زلزله ها و 
پس لرزه های متعدد بامداد امروز در هرمزگان، بیان کرد: هیچکدام از تاسیسات 
پاالیشگاه آسیب ندیده است و تولیدات این مجموعه به صورت مستمر و بدون 
توقف ادامه دارد.وی با اشــاره به اینکه همه همکاران در پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس در صحت و سالمت کامل به سر می برند، افزود: عملیات پاالیش و تولید 
فرآورده ها طبق روال عادی در این پاالیشگاه در حال انجام است و هیچ مشکلی 

در این زمینه وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور:
با تدابیر اتخاذ شده، امیدواریم تابستان 
امسال قطعی آب در کشور نداشته باشیم

اتابک جعفــری در آیین تکریــم و معارفه مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان افزود: چنانچه 
قطعی آب احتمالی و موقــت در برخی نقاط رخ دهد 
به دلیل حوادث و مشــکالت شــبکه آب اســت و در 
زمان کوتاهی رفع خواهد شد.مدیر عامل شرکت  آب 
و فاضالب کشــور با اشــاره به این که در ســال های اخیر آبرسانی با تانکر در 
مناطق مختلف از جمله هفت هزار روســتا انجام می گرفته است تصریح کرد: 
با برنامه ریزی های صورت گرفته و با اجرای طرح جهاد آبرســانی، پروژه تامین 
آب آشامیدنی پایدار و دائم به هفت هزار روستا با مشارکت سپاه پاسداران و سه 
هزار روستا با همکاری بخش خصوصی در حال انجام است و در مجموع بالغ بر 

۱۰ درصد پیشرفت دارد.

مدیرعامل توریع برق استان گیالن:
نیاز به ایجاد زیرساختهای برقی پایدار 

ضرورت دارد
محمدپور-گیــالن؛ محمدتقی مهدیــزاده مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق استان گیالن ضمن بازدید از امور 
توزیع برق ماسال به نشست و گفتگو با حجت االسالم 
و المسلمین سید هادی موســوی امام جمعه ماسال 
و حســن محمد یاری نماینده مردم تالش،رضوانشهر 
و ماســال در مجلس شورای اســالمی پرداخت.در این نشست حجت االسالم و 
المسلمین موسوی تاکید کرد: توفیق خدمت رسانی به مردم، موهبتی گرانبها و 
فرصتی مغتنم اســت و از خالل آن رحمت الهی واقع می شود، از این رو واجب 
است تمام مســئولین و کارکنان دولت در جلب رضایت مردم تالش حداکثری 

داشته باشند

در سه ماه ابتدای امسال:
تولید انرژي در نیروگاه نکا از مرز یک میلیارد 

و 932 میلیون کیلو وات ساعت گذشت
نیروگاه شهید سلیمی نکا در سه ماه ابتدای امسال یک میلیارد و 932 میلیون 
و 3۰۰ کیلووات ســاعت انرژي تولید کرد.حسینعلی تازیکی سرپرست شرکت 
مدیریت تولید برق نکا با اعالم این خبر افزود: نیروگاه شــهید ســلیمی نکا در 
خرداد امسال بیش از 888 میلیون و۱۰2 هزارکیلووات ساعت انرژي تولید کرد 
که از این میزان تولید بالغ بر 838 میلیون و86 هزارکیلووات ساعت انرژي خالص 
به شبکه سراسري برق کشور تزریق شد.وي گفت: در این سه ماه 88.24 درصد 
انرژي تولید شــده در واحدهاي بخار و حدود ۱۱.76 درصد در واحدهاي بلوك 
سیکل ترکیبي بدســت آمد طوري که در سه ماه ابتدای امسال ۱9.۱8 درصد 

انرژي تعهدي ساالنه نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.

برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل در 
 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 

منطقه گلستان
با هدف ارتقاء ســطح دانش و نگرش کارکنان نسبت به مفاهیم، اصول، اهداف، 
شــیوه ها و راهکارهای اجرایی پدافند غیرعامل دوره آموزشــی در شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان برگزار شد.در این دوره یک روزه شرکت 
کنندگان با مفاهیم پدافنــد عامل و غیرعامل، انواع آن، راهکارها، موانع و نحوه 
عمل در مواقع بحرانی آشنا شدند. برپایه این گزارش مدیر کل پدافند غیر عامل 
استانداری گلستان بعنوان مدرس دوره گفت: پدافند غیرعامل به معنای کاهش 
مشــکالت در زمان بحران بدون اســتفاده از ادوات جنگی است و از آنجایی که 
پیشگیری مقدم بر درمان است، این دوره ها می تواند تاثیر زیادی در پیشگیری 

از صدمات احتمالی داشته باشد. 

 مشاور مدیرعامل توانیر در امورایثارگران در دیدار با مهندس 
جوادی عنوان کرد:

فرآیند وضعیت پرسنل ایثارگر شرکت توزیع 
برق استان زنجان در مراحل پایانی است

در ســفر یکروزه مهنــدس وهابی مشــاور مدیرعامل 
توانیر در امور ایثارگران به زنجان، جلســه ای با حضور 
مدیرعامل، معاون منابع انسانی ، معاون مال وپشتیبانی 
و مسئول امور ایثارگران این شرکت ،  جهت رسیدگی 
به مسائل پرسنل وخانواده های ایثارگران و نیز تشریح 
فرآیند تبدیل وضعیت ایثارگران  برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان زنجان، سید محسن وهابی مشاور مدیرعامل شرکت 
توانیردر امورایثارگران از اقدامات شــرکت توزیع برق اســتان زنجان در عرصه 
فعالیت های مربوط به امور ایثارگران ابراز خرسندی کرد و رسیدگی به مسائل 
و مشکالت مطرح شده از اولویت های اصلی امور ایثارگران شرکت توانیر است.
وهابی به پی گیری های دقیق امورایثارگران در فرآیند تبدیل وضعیت پرســنل 
یاد شده اشــاره کرد و افزود: با توجه به اینکه نزدیک به ۱2هزار پرونده تبدیل 

وضعیت ایثارگران در دست بررسی است .

رکورد مصرف برق کشور 
شکسته شد

ســخنگوی صنعت برق گفت: روز گذشته در تهران بزرگ 
مصرف برق در مقایســه با مدت مشــابه در سال گذشته 
حــدود 2۰۰ تا 3۰۰ مگاوات بیش از الگوی تعیین شــده 
برق مصرف شــده که بیش از میزان پیش بینی و تدارك 
دیده شــده اســت.به گزارش گروه اقتصــادی خبرگزاری 
تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در 
تشریح مصرف برق کشور و تهران گفت: روز گذشته رکورد 
مصرف برق کشــور شکسته شد و به عدد 67 هزار و 3۱8 
مگاوات رســید؛ این رقم، رکورد سال گذشته را پشت سر 
گذاشــت. وی افزود: مصرف برق روز گذشته در مقایسه با 
مدت مشابه در سال گذشته بیش از 3 هزار مگاوات افزایش 
یافته است.سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: روز گذشته 
مجموع مصرف برق استان های تهران، البرز و قم به بیش 
از یازده هزار مگاوات رســید و در تهران بزرگ نیز مصرف 
برق در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته حدود 2۰۰ 
تا 3۰۰ مگاوات بیش از الگوی تعیین شده برق مصرف شده 
که بیش از میزان پیش بینی و تدارك دیده شــده اســت.

مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق ایران از هموطنان 
خواست در ساعات اوج مصرف که از ساعت ۱2 تا ۱8 و ۱9 
تا 23 اســت، مصرف برق خود را مدیریت و به تأمین برق 

پایدار در تمام کشور کمک کنند.

جی پی مورگان هشدار داد؛
احتمال افزایش قیمت نفت تا 

3۸۰ دالر!
تحلیل گــران بانک جی پــی مورگان هشــدار دادند که 
در بدتریــن حالت کاهش نفت روســیه، قیمت نفت را به 
38۰ دالر در هر بشــکه خواهد رساند.به گزارش خبرنگار 
بین الملل ایِبنا به نقل از راشــاتودی، به گفته تحلیل گران 
جی پی مــورگان چیس، اگر تحریم های غرب، روســیه 
را وادار بــه تالفی کاهــش تولید کند، قیمت جهانی نفت 
ممکن است به قیمت سرسام آور  38۰ دالر در هر بشکه 
برسد. این تحلیل گران در یادداشتی نوشتند: بدیهی ترین 
و محتمل ترین خطر در مورد ســقف قیمت این است که 
ممکن است روســیه در تولید شرکت نکند و در عوض با 
کاهش صادرات مقابله کند. ایــن احتمال وجود دارد که 
دولت بتوانــد با کاهش تولید با غرب، مقابله به مثل کند. 
تنگنای بازار جهانی نفت به نفع روسیه است. در اواخر ماه 
ژوئن، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که قصد 
دارد بیمه کشتی های حامل نفت روسیه را به عنوان بخشی 
از تحریم ها علیه مسکو به دلیل حمله به اوکراین، تحریم 
کند. پیش از این، کشــورهای گروه هفت توافق کردند که 
ســقف قیمت نفت احتمالی روسیه را برای محدود کردن 

توانایی مسکو در درآمدزایی از فروش را بررسی کنند. 

برندگان و بازندگان نظم نوین جهانی انرژی
نظــم نوین جهانی پس از حمله نظامی روســیه بــه اوکراین و 
تغییراتی کــه در کریدورهای تجــارت ایجاد شــد، برندگان و 
بازندگانی در حوزه انرژی خواهد داشت.به گزارش ایسنا، روسیه 
همچنان روزانه نزدیک به یک میلیارد دالر درآمد از فروش نفت و 
گاز دارد در حالی که اروپا به خرید گاز روسیه ادامه می دهد و از 
توقف کامل و یکباره عرضه روسیه وحشت دارد. در کوتاه مدت، 
روسیه با استفاده از وابستگی اقتصادهای اروپایی به گاز طبیعی 

این کشور، ممکن است دست برنده داشته باشد.

برندگان و بازندگان
گیدئون راچمن، ســتون نویس ارشد امور خارجی در فایننشیال 
تایمز می نویســد: اما در میان مدت تا بلندمدت، مسکو احتمال 
موقعیت خود به عنوان ابرقدرت انرژی جهانی را از دست خواهد 
داد زیرا تصمیم اروپا برای قطع وابستگی به انرژی روسیه، برگشت 
ناپذیر است.آسیا ممکن اســت میزان زیادی از نفت نامحبوب و 
تحریم شــده روسیه در غرب، را دریافت کند اما اتکای روسیه به 
چین برای فروش گاز، به دلیل عدم وجود زیرساخت کافی برای 
تغییر مسیر ارسال گاز از اروپا به چین، نه ظرف چند ماه، بلکه در 
سال های آینده، روی خواهد داد.در این بین، قیمتهای باالی نفت 
و گاز به صنعت شــیل آمریکا کمک کرده و این صنعت می تواند 
در میان مدت تا بلندمدت یک برنده بزرگ در نظم نوین جهانی 
انرژی باشد زیرا غرب در سالهای آینده صرفنظر از تحوالت جنگ 
در اوکراین، به دنبال تامین نفت و گاز غیرروسی خواهد بود.با این 
حال، صنعت نفت و گاز آمریکا در کوتاه مدت، با محدودیت هایی 
برای افزایش تولید روبروست. این موانع شامل مشکالت زنجیره 
تامین، افزایش هزینه ها و تمایل دولت آمریکا برای اشاعه انرژی 
پاك و به همان اندازه مقصر جلوه دادن صنعت نفت برای محدود 
شدن عرضه سوخت و افزایش سرسام آور قیمت بنزین، هستند.

اگر تولیدکنندگان آمریکایی از محیط نظارتی حمایت کننده از 
ســرمایه گذاری در تولید جدید برخوردار بودند، آمریکا فرصت 
این را داشت که برنده بازی ژئوپلیتیکی انرژی در بلندمدت شود. 
مناطق مصرف کننده بزرگ شــامل اروپــا و متحدان آمریکا در 
شــمال آســیا که می خواهند دیگر هرگز متکی به انرژی روسیه 
نباشــند، متقاضی نفت و فرآورده های نفتی آمریکا خواهند بود. 

آمریــکای التین هم بــه دلیل نزدیکی به آمریــکا، بازار طبیعی 
صادرات انرژی آمریکاســت؛ به خصوص کــه اروپا به دلیل روبرو 
شدن با کمبود انواع انرژی، مانند دوران قبل از بحران انرژی پاییز 
2۰2۱ و حمله نظامی روسیه به اوکراین، سوخت چندانی به این 
منطقه صــادر نمی کند.تغییر دائمی کریدورهای تجارت انرژی و 
تصمیم اروپا برای قطع وابســتگی به نفت و گاز روسیه، موقعیت 
روســیه به عنوان یک قدرت نفتــی و گازی را در میان مدت و 
بلندمدت تضعیف می کند.یک مقام ارشــد آلمانی به فایننشیال 
تایمز گفت: پیش از جنگ، روســیه انتظار 3۰ سال درآمد نفت 
و گاز تضمین شــده را داشت اما اکنون آنها یک فرصت سه ساله 

را می بینند.

اتکای روسیه به بازار گاز آسیا سالها طول می کشد
طبق آمار مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاك )CREA(، روسیه در 

۱۰۰ روز نخست جنگ در اوکراین، 98 میلیارد دالر )93 میلیارد 
یورو( درآمد از صادرات ســوخت فســیلی داشت و اروپا پول 6۱ 
درصد این واردات را پرداخت کرد.همزمان با تالش اتحادیه اروپا 
برای کاهش درآمدهای نفتی روســیه از طریق اعمال ممنوعیت 
روی واردات نفت دریابرد از روســیه، مســکو حجم بیشــتری 
از صادرات نفت خود را به آســیا گســیل کرده است. اما روسیه 
برای جایگزین کردن صادرات گاز به اروپا و درآمد آن، دشــواری 
بیشتری خواهد داشت. حجم گازی که روسیه از طریق خط لوله 
و به شکل LNG به چین صادر می کند، در مقایسه با صادرات گاز 
به اروپا از طریق خط لوله، بسیار اندك است؛ حتی با وجود این که 
روسیه، عرضه گاز به اروپا را طی هفته های اخیر کاهش داده است.

انرژی آمریکا به متحدانش در بلندمدت کمک می کند
آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت جهان اســت، می تواند به 

جبران کردن حداقل بخشــی از عرضه حذف شــده روسیه بازار 
بازارهــای نفت و گاز کمک کند. صــادرات LNG آمریکا به اروپا 
افزایش پیدا کرده و صادرات ســوخت هم با وجود افت چشمگیر 
ذخایر این کشور، افزایش پیدا کرده است.اما صنعت شیل آمریکا 
با محدودیتهایی در افزایش تولید روبروست زیرا هزینه ها همچنان 
رو به افزایش اســت و تاخیرهای زنجیره تامین، بدتر شده است. 
بعالوه، تولیدکنندگان آمریکایی به پرداخت بدهی و ســوددهی 
به ســهامداران متمرکز شده اند. همچنین نگران ادامه حمالت از 
سوی دولت بایدن هستند که برنامه های سرمایه گذاری شرکتها 

را تشویق نمی کند.
اخیرا بیش از ده ها انجمن انرژی که در راس آنها موسسه امریکن 
پترولیوم قرار داشت، از بایدن خواستند پیش از سفر به عربستان 
سعودی و درخواست از این کشور برای تولید نفت بیشتر، از مراکز 
تولید نفــت و گاز آمریکایی بازدید کند.بر اســاس گزارش اویل 
پرایس، در نامه این انجمن های انرژی آمده بود: از طرف میلیون ها 
آمریکایی که در صنعت نفت و گاز کار می کنند برای شــما در 
ســفر آینده به عربستان سعودی آرزوی موفقیت داریم. اما پیش 
از این که به ریاض بروید، از شــما دعوت می کنیم از رینولدزویل 
دیدار کنید که قلب شیل مارســلوس در ایالتی است که زادگاه 
شماســت و یکی از  پربارترین مناطق تولیدکننده گاز در جهان 
است. ذخایر انرژی آمریکا، پاسخی به جست و جوی جهانی برای 
تامین انرژی است. انرژی آمریکایی، رقابت پذیری و امنیت ملی 
آمریکا را تقویت کرده و فرصت اقتصادی را به هر گوشــه از این 

کشور می آورد.

یک کارشــناس حوزه انرژی درباره ورود ایران به بازار ال ان جی گفت: 4 تا 5 سال 
طول می کشــد تا ایران وارد این فضای تجاری شود و تا آن زمان در مورد بازارها 
نمی توان پیش بینی کرد.مرتضی بهروزی فر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
درباره تسخیر بازار گازی جهان بوسیله ال ان جی در آینده ای نزدیک اظهار داشت: 
زمانــی ال ان جی حجم کوچکی از تجارت گاز را تشــکیل می داد اکنون نســبت 
صــادرات با خط لوله و ال ان جی به نصف نصف رســیده و حجم تقاضای آن نیز 
همچنان اضافه می شود. وی افزود: بیشتر مشتریان ال ا ن جی هم مربوط به مناطقی 
است که به صورت خط لوله امکان صادرات وجود ندارد، مثال چین امکان دریافت 
گاز قطــر با خط لوله را نــدارد، همچنین از افریقا تا چین و هند راهی برای عبور 
خط لوله وجود ندارد. به همین دلیل صادرات غالب می تواند از مســیر ال ان جی 
باشد، البته باید در نظر داشته باشیم صادرات با خط لوله هم حذف نخواهد شد. 

این کارشــناس حوزه انرژی تصریح کرد: در حال حاضر 5۰ درصد تجارت گازی 
جهان با خط لوله و 5۰ درصد نیز از مســیر ال ان جی است، پیش بینی می شود به 
میزان هر دو اضافه شــود، ولی میزان تجارت با ال ان جی بیش از خط لوله خواهد 
بود.وی با بیان اینکه امریکا در حال تبدیل به بزرگترین صادرکننده گاز دنیا است، 
گفت: از این پس بیشــتر صادرات گاز امریکا با ال ان جی خواهد بود و فقط میزان 
مختصری به کانادا و مکزیک با خط لوله صادر می کند و به اروپا و آسیای جنوب 
شــرقی با ال ان جی ورود کرده و در نظر دارد تجارت خود با ال ان جی را به بیش 
از 9۰ درصد برســاند، به بعبارت دیگر همچنان امریکا، قطر و استرالیا بزرگترین 
صادرکنندگان ال ان جی دنیا باقی خواهند ماند.بهروزی فر با اشاره به اوضاع صادرات 
گاز روســیه گفت: روسیه صادرات خود به آسیای جنوب شرقی و چین را با خط 
لوله گسترش خواهد داد اگر مشکالت خود را با دنیا حل کند. اگر روسیه تحریم 
نشــود می تواند ال ان جی خود را توســعه دهد اما اگر تحریم باشد امکان افزایش 
ظرفیت پایانه های صادراتی خود را نخواهد داشت.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
تنها حدود ۱5 درصد صادرات گاز روسیه با ال ان جی است و قسمت عمده با خط 
لوله است، افزود: قطر بیش 95 درصد با ال ان جی صادرات گاز دارد و میزان کمی 

به عمان و امارات با خط لوله صادر می کند.
این کارشناس حوزه انرژی درباره ورود ایران 
به بازار ال ان جی نیز توضیح داد: 4 تا 5 سال 
طول می کشد تا ایران وارد این فضای تجاری 
شــود و تا آن زمان در مورد بازارها نمی توان 
پیش بینی کرد، در نظر داشته باشیم اکنون 
بازار اروپا یک بازار خــوب برای ایران چه از 
مسیر خط لوله و چه ال ان جی است زیرا اروپا 

تمایل دارد وابســتگی خود را به گاز روســیه کم کند که با این رویه مسلما ایران 
یکی از مبادی مهم و خوب خواهد بود.وی تاکید کرد: وقتی گاز تبدیل به ال ان جی 
شود تمام بازار دنیا در اختیار ما خواهد بود، ولی خط لوله تنها محدود به مقصدی 
می شود که خط لوله احداث شده است، در این راستا یکی از بازارهای مهم ایران 
اروپا اســت که هم با خط لوله و هم ال ان جی امکان ورود داریم، به شــرط اینکه 
مشکل تحریم ها حل شود، افزایش تولید داشته باشیم، بهینه سازی مصرف صورت 

گیرد، خط لوله و واحدهای ال ان جی احداث شود.

ایران کجای ماجرای ال ان جی ایستاده است؟

پایان عصر لوله های گاز
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گزیده خبر

مدیر کل راهداری؛ 
 هزار تن انواع کاال بوسیله ناوگان حمل و نقل 

استان جابجا شد.  ۵۷٠
ایالم - راضیه صمیم نیا - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم گفت: 
۵۷۰ هزار تن کاال از ابتدای سال جاری تاکنون از طریق ناوگان حمل و نقل در 
این استان جابجا شده است.سید زاهدین چشمه  خاور اظهار داشت: این میزان 
حمل کاال توسط ۳۷ هزار و ۶۵۹ سرویس )بارنامه( جابجا شده است.وی افزود: 
ســیمان، گندم و انواع مصالح ساختمانی بیشترین میزان کاالهایی بوده که در 
این مدت توســط ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابجا شده است.مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم یادآور شــد: ســاالنه بیش از ۹۸ درصد 
جابجایی کاال در داخل اســتان توســط بخش حمل و نقل جاده ای صورت می 
گیرد که این بخش دارای قابلیت ها و امکانات گسترده ای در سطح کشور است.
چشمه خاور تاکید کرد: نظارت کامل بر فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی در 
جهت  رعایت پروتکل های بهداشتی با استقرار و فعالیت ۱۲ تیم گشت نظارتی در 
سطح استان بطور مستمر درحال انجام است.وی اضافه کرد: همچنین روزانه و 
در بازه های زمانی متفاوت، گشت های کنترلی از همکاران ستادی و شهرستانی 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نحوه ارائه خدمات را رصد می کنند.

هم زمان با اعالم پیام تسلیت و همدردی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
مطرح شد

خدمات ویژه ایران خودرو به خودروهای 
آسیب دیده در زلزله هرمزگان

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خــودرو، در پیامی ضمن ابراز همدردی با حادثه 
دیدگان زلزله هرمزگان، از ارایه خدمات ویژه به خودروهای آسیب دیده در این 
حادثه دلخراش خبر داد. ایکوپرس- متن کامل پیام مهدی خطیبی به این شرح 

است:بسم اهلل الرحمن الرحیم
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار
خبر ناگوار و غم انگیز وقوع زلزله در اســتان هرمزگان و به دنبال آن کشــته و 
مجروح شــدن ده ها تن از هموطنان عزیز این مرز و بــوم، قلب مان را لرزاند و 
چشمان مان را اشکبار ساخت. بی تردید شنیدن خبر چنین مصیبت جانکاهی 
آسان نیست و تاب و تحمل انسان را تحت الشعاع قرار می دهد.به همین منظور 
ضمن ابــراز همدردی با تمامــی هموطنان حادثه دیده اســتان هرمزگان، به 
بازماندگان و خانواده های متوفیــان این حادثه جان خراش، صمیمانه و با قلبی 
آکنده از اندوه تســلیت عرض می کنیم.در راستای مسوولیت های اجتماعی و به 
منظور التیام درد حادثه دیدگان، از سوی گروه صنعتی ایران خودرو بسته ویژه 
حمایتی برای خودروهای آسیب دیده در این حادثه درنظر گرفته شده و شبکه 
خدمــات پس از فروش این گروه صنعتی ضمــن آماده باش برای ارایه خدمت، 
تخفیفاتــی برای اجرت و هزینه قطعات برای خودروهایی که در زلزله آســیب 
دیده اند درنظر گرفته اســت.بار دیگر ضمن عرض تسلیت به تمامی مردم ایران 
به ویژه هم وطنان خطه هرمزگان از خداوند بزرگ تمنا داریم ما را در راســتای 
خدمت رسانی شایســته در جای جای میهن اسالمی، به ویژه مناطق زلزله زده 

اخیر، یاری فرماید.

مشاور توسعه و تجاری سازی ایمینو خبر داد:
 ارائه بیمه نامه اعتباری به شرکت های 

دانش بنیان معدنی
مشاور توسعه و تجاری سازی طرح زیست بوم نوآوری و 
فناوری بخش معدن و صنایع معدنی ) ایمینو( از تدوین 
پلت فرم جامع توســعه  بازار، تامین مالی، تجاری سازی 
محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان و فناورانه 
در بخــش معدن و صنایع معدنی خبر داد و اعالم کرد 

بنا بر تفاهمنامه ایمینو با صندوق بیمه فعالیت های معدنی شرکت  های دانش 
بنیــان مورد تایید بیمه نامه اعتباری دریافت می کنند.به گزارش روابط عمومی 
ایمینو، مریم کرباسی گفت: پلت فرم جامع توسعه  بازار، تامین مالی، تجاری سازی 
محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان و فناورانه در بخش معدن و صنایع 
معدنی دو رویکرد دارد. جامعه هدف رویکرد اولیه آن شــرکت های دانش بنیانی 
هســتند کــه دانش بنیانی را احراز کردنــد و در مراحل مختلــف ایده پردازی، 
تجاری سازی، تولید و پایش قرار دارند. این پلت فرم جامع براساس ماهیتی که 
دارد به تمامی  مراحلی که یک محصول فناورانه و نوآورانه قرار اســت به تولید 
دانش بنیان و اشتغال زا برسد، توجه دارد و با توجه به شعار راهبردی سال ۱۴۰۱ 
از سوی مقام معظم رهبری تهیه شده است.او ادامه داد: این پلت فرم جامع هر 
محصول یا خدمت دانش بنیان یا فناورانه ای که در هر مرحله ای در شرکت های 
معدنی و صنایع معدنی قرار داشــته باشد، پایش کرده و به لحاظ برخورداری از 
مجوز، خط تولید، مشــتری و دیگر پارامترها شرکت ها غربالگری می شوند. در 
واقع این پلت فرم جامع تدوین شده تا به شرکت ها به لحاظ توسعه بازار، تامین 
مالی، تجاری سازی محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان و فناورانه دیگر 

یاری رساند.

معاون وزیر صمت:
لزوم ایجاد مجموعه هایی مشترک میان 

خودروسازان تجاری کشور
معاون وزیر صمت از اهتمام این وزارتخانه به منظور تدوین سند راهبرد صنعتی 
تولید مشــترک خودروهای تجاری در کشــور خبر داد.به گزارش سایپانیوز، 
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در حاشیه بازدید از 
شرکت سایپادیزل با بیان مطلب فوق افزود: با توجه به لزوم نوسازی ۱۶۷ هزار 
دستگاه از ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، در حال تدوین 
ســندی هستیم که بر اساس آن مجموعه هایی مشترک میان خودروسازان و 
قطعه سازان ایجاد خواهد شــد تا با استفاده از توانمندی هایی که در شرکت 
های مختلف وجود دارد، بتوانیم محصوالتی با کیفیت و متناسب با نیاز جامعه 
و بدون وابســتگی به کشورهای خارجی تولید و عرضه کنیم. این اقدام ضمن 
کاهش هزینه های تمام شــده، ارتقای فن آوری و ایجاد شــبکه پشتیبانی در 
دســترس و راحت، افزایش  داخلی سازی و بهره مندی از پتانسیل های دانش 
بنیان داخلی و اشــتغال را در پی خواهد داشــت.او تصریح کرد: سایپادیزل با 
بهره منــدی از نیروهای متعهد و متخصصی که در بدنــه خود دارد، می تواند 
ارزش افزوده بیشتری در صنعت خودروسازی کشور ایجاد کند. این شرکت با 
ســابقه ی طوالنی و ظرفیت هایی که در عرصه تولید خودروهای تجاری دارد 
می بایست با ایجاد یک رابطه راهبردی با شرکای خارجی خود مجموعه  طراحی 

مشترک را پی ریزی کند .

تخم مرغ ۱٠٠ هزار تومانی با قدرت خرید 
مردم همخوانی ندارد

رئیــس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: حــدود ۱۲۰۰ تن تخم مرغ 
به افغانســتان صادر شــد اما هنوز مرزهای عراق بر روی تخم مرغ های ایرانی باز 
نشده است. خبر فشار ترکیه بر عراق برای وارد نکردن تخم مرغ از ایران از سوی 
مســئوالن وزارت کشاورزی تکذیب شد اما این ســخن از سوی صادرکنندگان 
تخم مرغ تایید شده و واقعیت دارد.ناصر نبی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنــا، با بیان اینکه میانگین قیمت فروش تخم مرغ درب کارخانه کیلویی ۳۱ تا 
۳۴ هزار تومان است، افزود: قیمت بار ۱۱ کیلویی، هر کیلو ۳۱ هزار تومان و بار 
۱۳ کیلویی ۳۴ هزار تومان اســت.وی ۹۰ هــزار تومان را نرخ منطقی برای یک 
شانه تخم مرغ درب واحدهای صنفی دانست و افزود: قیمت یک شانه تخم مرغ ۲ 
کیلویی درب کارخانه حدود ۶۴ هزار تومان تمام می شــود پس با احتساب کرایه 
حمل و نقل و ســود قانونی یک شــانه تخم مرغ ۹۰  تــا ۱۰۰ هزار  تومان تمام 
می شود.این فعال اقتصادی تاکید کرد: دولت نرخ مصوب یک کیلو تخم مرغ را ۳۵ 
هزار تومان اعالم کرد این در حالیست که قیمت تمام شده یک کیلو تخم مرغ ۴۸ 
هزار تومان برای مرغدار تمام می شود. اینجا این پرسش مطرح است که دولت با 
توجه به کدام آنالیز به این قیمت رســیده است؟وی در پاسخ به این پرسش که 
قیمت یک شانه تخم مرغ ۱۰۰ هزار تومانی با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد؟ 
گفت: تولیدکننده درباره کاهش قدرت خرید مردم نمی تواند اقدامی کند زمانی که 
دولــت یارانه ها را حذف کرد باید به این موضوعات هم فکر می کرد. تخم مرغ در 
حال حاضر ارزان ترین محصول در ســبد پروتئین خانوارها هست از این رو مردم 
اقدام به خرید آن می کنند.نبی پور با اشــاره به صادرات تخم مرغ به افغانســتان، 
اذعان کرد: حدود ۱۲۰۰ تن تخم مرغ به افغانســتان صادر شد اما هنوز مرزهای 
عراق بر روی تخم مرغ های ایرانی باز نشــده است. خبر فشار ترکیه بر عراق برای 
وارد نکردن تخم مرغ از ایران از ســوی مسئوالن وزارت کشاورزی تکذیب شد اما 
این سخن از سوی صادرکنندگان تخم مرغ تایید شده و واقعیت دارد.به گفته وی؛ 
روزانه ۲ هزار و ۹۰۰ تن تخم مرغ تولید می شود که از این حجم حدود ۸۰ تا ۱۰۰ 
تن تخم مرغ صادر می شــود.رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اقدامات 
شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار تخم مرغ را تاثیرگذار ندانست و افزود: 
شرکت پشتیبانی اعالم کرد که تخم مرغ مازاد را کیلویی ۳۲ هزار تومان خریداری 
می کند؛ اما پولی برای خرید این محصول ندارد و به تولیدکنندگان گفته است که 
۴۵ روز دیگر هزینه را پرداخت می کند پس اگر مرغدار آن را ارزان تر بفروشد بهتر 

از این  است که پولش را یک ماه بعد وصول کند.

 کاهش شدید تقاضا

واردات گوشی های باالی ۶۰۰ دالر عمال متوقف است
دبیر انجمن واردکننــدگان موبایل با بیان اینکه برای واردات 
گوشــی های باالی ۶۰۰ دالر، ارزی تخصیص داده نمی شود، 
گفت: به دلیل کاهش تقاضا، فروشــندگان کاالها را با زیان و 
زیر قیمت می فروشند.امیر اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار 
مهر، در مورد وضعیت بازار تلفن همراه، اظهار کرد: ۹۱ درصد 
نیاز بازار با گوشی های تلفن زیر ۶۰۰ دالر پاسخ داده می شود 
اما با توجه به افت شدید تقاضا، طی ۲ ماه گذشته شرکت ها و 
فروشندگان، گوشی را با زیان می فروشند چراکه باید تعهدات 
خارجی خود را تسویه کنند.دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی افزود: در حال حاضر ۲.۵ میلیون دستگاه 
تلفن همراه مصرف نشــده در کشــور داریم کــه از میانگین 
مصرف باالست و فروشــندگان، کاال را عمل زیر قیمت م ی 
فروشند تا بدهی های خود را بدهند.اسحاقی اضافه کرد: اگرچه 
نرخ ارز نیما که به گوشــی های زیر ۶۰۰ دالر تخصیص داده 
می شود به صورت مورچه وار در حال افزایش است اما باز هم 

شرکت ها کاال را با زیان می فروشند.

عدم تخصیص ارز برای واردات گوشــی های باالی ۶00 
دالر

وی در مورد واردات گوشی های تلفن باالی ۶۰۰ دالر، گفت: 
تقریباً از ۲۴ اردیبهشــت ماه با واردات گوشی های برای ۶۰۰ 
دالر مشــکل داریم زیرا فقط ویرایش ثبت سفارش این کاال 
اصالح شده و هیچ گونه تخصیص و تأمین ارزی برای واردات 
انجام نمی شود.اسحاقی افزود: هنوز کمیته مشترک اقدام ارزی 
بانک مرکــزی و وزارت صمت در مورد تخصیص ارز این کاال 
به تصمیم نهایی نرسیده اند که همین امر موجب شده خرید 
و فروش پاســپورت و واردات کاالی مسافری افزایش یابد.وی 
ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار کاالی مسافری وارد کشور 
شــده که نشان می دهد سواستفاده از این جریان به اوج خود 
رســیده است.دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی اضافه کرد: عماًل واردات گوشــی های تلفن باالی ۶۰۰ 
دالر متوقف بوده و کاالهای وارد شده نیز در گمرک دپو شده 
است. ما با سازمان توسعه تجارت ایران نامه نگاری هایی انجام 
دادیم و خواســتار تعیین تکلیف کاالهای دپو شــده و نحوه 
تخصیص ارز شــدیم که مقرر شــد هفته آینده کمیته اقدام 
ارزی جلســه ای در این خصوص برگزار کند.وی با بیان اینکه 
آرامش بازار از بین رفته است، گفت: در حال حاضر عرضه به 
شدت باال بوده و تقاضا به پایین ترین حد ممکن رسیده است.

 تورم خرداد به ماه های آینده هم 
سرایت می کند

یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشــت: تصمیمات اقتصادی دولت آقای رییسی 
منطبــق بر یک اقتصاد پرقدرت اســت که امیدواریم از بانــک جهانی و صندوق 
بین المللی پول الگوبرداری نکرده باشــند که اتفاقا به نظر می رســد که راســتای 
سیاســت گذاری های شــبیه به همان ســاختار و نهادهای بین  المللی است و این 
نهادهای جهانی برای تمام کشورها چنین نسخه هایی را می نویسند از جمله ایران. 
دولت سیزدهم کاری کرده است که با ایجاد تنش قیمت ها و از سوی دیگر با فریز 
کردن حقوق و دستمزدها نســبت به تورم،  قیمت ها را افزایش دادند که دو طرف 
این معادله به کاهــش مصرف می انجامد.علیرضا حیدری در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره نتیجه سیاست های دولت با حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: 
افزایش ۱۲.۲ درصدی نرخ تورم خردادماه نتیجه سیاست دولت و حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اســت و به طور قطع این افزایش نرخ تورم به ماه های آینده هم ســرایت 
می کند چراکه در فرایند تولید کاال و خدمات قیمت نهاده های تولید می تواند در یک 
فرایند  یک یا چند ماهه به قیمت نهایی اضافه شود.وی ادامه داد: ماه ها زمان می برد 
تا کاالی مواد اولیه، کاالهای واسطه اول، دوم و سوم در فرایند تولید به تولید نهایی 
برســد و در قیمت نهایی کاال و خدمات خود را نشان دهد و اثرگذار باشد. مضاف 
بر اینکه ارتقای ســطح قیمت ها به واسطه همین تسلسلی که در افزایش قیمت ها 
وجود دارد یعنی وقتی یک کاالیی، امروز با قیمت مشخص خریداری می شود، دو 
هفته دیگر  قیمت همان کاال به واسطه اینکه قیمت سایر کاالها مورد تجدید قرار 
گرفت، تغییر و افزایش پیدا می کند.  این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در 
این شرایط  کاالها در یک مارپیچ  قیمتی از هم دیگر سبقت می گیرند و این یک 
خطر بالقوه برای اقتصاد است، گفت: وقتی یک تولیدکننده نیازهای پشتیبان را با 
قیمت امروز در بازار خریداری می کند، قیمت تمام شــده محصول آن تولیدکننده 
امروز به واسطه عناصر تعیین کننده قیمت، یک قیمتی است و قطعا دو ماه دیگر 
قیمت ها در بازار تغییر می کند. بنابراین ما در یک مارپیچ قیمتی قرار داریم که افق 
آن هم مشخص نیســت که کجاست و مشخص نیست این قیمت ها کجا به خط 
تعادل پایدار می رسد.حیدری با اشــاره به دستاوردهای دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و جبران بخشــی از کسری بودجه اظهار داشت: تصمیمات اقتصادی دولت 
آقای رییســی منطبق بر یک اقتصاد پرقدرت اســت که امیدواریم از بانک جهانی 
و صندوق بین المللی پول الگوبرداری نکرده باشــند که اتفاقا به نظر می رســد که 
راستای سیاست گذاری های شبیه به همان ساختار و نهادهای بین  المللی است و این 

نهادهای جهانی برای تمام کشورها چنین نسخه هایی را می نویسند.

۴۵ هزار تن از مانده ذرت های آلوده 
تعیین تکلیف شد

طبق اعــالم گمرک ایران، ۴۵ هزار تن باقی مانده از محموله ذرت های آلوده 
که در گمرک پلمب شــده بود،  بعد از آزمون سوم سازمان استاندارد و صدور 
تائیدیه، با ابالغ مرجع قضایی به گمرک، ترخیص شده است.به گزارش ایسنا، 
چندی پیش، یک مکاتبه بین مســئوالن گمرک، نشــان داد که ۲۷ هزار تن 
ذرت دامی از گمرک ترخیص شده و بخشی از  این محموله آلوده به آفت کش  
بوده است؛ در دی ماه پارسال، شرکت »پ« حدود ۶۸ هزار تن ذرت را که در 
یکی از انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام )ره( تخلیه شده بود، به گمرک 
اظهار کرد، همزمان و یک روز زودتر  شــرکت »ز« نســبت به اظهار محموله 
۶۵ هزار تنی ذرت دامی اقدام می کند. اما آنچه اتفاق می افتد این اســت که 
در هفتم اســفند نامه استاندارد به گمرک نشان می دهد کاالی شرکت »پ« 
آلوده بوده و میزان آفت کش های موجود در آن از حد استاندارد و مجاز بیشتر 
است و بر این اساس گمرک  نسبت به پلمب انبار مربوطه که محموله هر دو 
شــرکت در آن قرار داشت، اقدام و علیه دو شرکت وارد کننده ذرت و شرکت 
انباردار که برای محموله ناسالم با اسناد محموله سالم بیجک صادر کرده بود 
به جرم قاچاق به مقام قضایی اعالم جرم کرده است؛ اما این زمانی است که ۲۷ 
هزار تن ذرت دامی ترخیص شده بود.شرکت »ز« که ذرت های آن مورد تائید 
استاندارد قرار گرفته و تمامی مجوزها را دریافت کرده بود، در زمان ترخیص 
کاالهای خود، با همان کوتاژ، کاالی آلوده شــرکت »پ« را ترخیص می کند، 
البته  اعالم اخیر سازمان بنادر نشان داد که این دو شرکت متعلق به یک نفر 
بوده اســت.اما تازه ترین اعالم گمرک به ایســنا از این حکایت دارد که مانده 
محموله ذرت دامی که آلوده تشــخیص داده شــده بود، در اواخر اردیبهشت 
و خردادمــاه و بعد از کاهش میزان آفت کش به مرور زمان، ترخیص شــده 
اســت.آن طور که لطیفی- سخنگوی گمرک ایران- اعالم کرده است، سازمان 
استاندارد در دو مرحله، محموله ذرت شرکت را آزمون کرده و آلوده تشخیص 
داده بود از این جهت انبارهای مربوطه پلمب شد، گفت: اما باید توجه داشت 
که آلودگی این ذرت های دامی به دلیل ســم آفالتوکسین نبود بلکه به دلیل  
ماندگاری آفت کش بود که به مرور زمان در محصوالت کشاورزی از بین رفته و 
می تواند قابل استفاده باشد. بر این اساس با دستور مقام قضایی در آزمون سوم 
حدود ۵۰۰۰ تن از این ذرت ها در ۱۰ بهر تقسیم و مورد آزمون قرار می گیرد 
که نشان می دهد آفت کش های آن تا حدی از بین رفته که به سطح استاندارد 

و قابل استفاده رسیده است.

 طرح همسان سازی »سختی  کار« نیروهای پیمانکار
 فوالد خراسان اجرا شد

طرح همسان ســازی »سختی کار« نیروهای پیمانکار شــاغل در شرکت مجتمع فوالد خراسان 
با هدف اجرای عدالت در پرداخت  دســتمزد و عادالنه شــدن »نظام جبران خدمت« برای کارکنان مشــمول، به اجرا 
درآمد.معاون »منابع انســانی و امور اجتماعی« شــرکت مجتمع فوالد خراســان با اعالم این خبر، افزود: با تاکید دکتر 
غفوری، مدیرعامل، مبنی بر ضرورت پرداخت عادالنه و همسان حقوق و مزایای تمام نیروهای شاغل در سایت صنعتی 
شرکت، طرح »همسان سازی سختی کار« با تایید هیات مدیره تصویب و با پرداخت در حقوق خردادماه به اجرا درآمد.

صبوریان افزود: امتیاز ســختی کار نیروهای پیمانی شــاغل در فوالد خراسان، از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ مصوب شده و  
پرداخت آن به همراه معوقه اردیبهشــت ماه، در حقوق خردادماه صورت گرفت.به گفته وی، مابه التفاوت ناشی از اجرای 
این طرح نســبت به مبلغ پیشین دریافتی کارکنان پیمانکار، ماهانه بالغ بر ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال محاسبه شده 
است.رییس »سازماندهی، تشکیالت و  طبقه بندی مشاغل« شرکت در این باره گفت: بررسی تطبیقی سختی کار ۱۸۸ 
پست با مشاغل مشابه در شرکت صورت گرفت که در نتیجه ی آن، ۹۵۲ تن از نیروهای شاغل در ۱۱ شرکت پیمانکار، 
مشمول امتیاز سختی کار مصوب شدند.زهرا کوشکی با بیان این که امتیاز یاد شده بر اساس نوع شغل و سختی کار هر 

پست متفاوت است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان
 پشتیبانی از برنامه های شرکت از سطح خانواده ها 

شروع می شود
سلسله جشن های ویژه تجلیل از دانش آموزان و دانشجویان برتر و ممتاز خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان با حضور مسئولین 
شرکت، تعدادی از دانش پژوهان برتر و خانواده های آن ها در تاالر مخابرات استان اصفهان برگزار شد.مهندس ایرج رخصتی 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در حاشیه این آیین جشن در گفتگو با خبرنگار ما به نقش اجتناب ناپذیر خانواده های ذوب آهنی 
در تحقق اهداف این شرکت پرداخت و گفت: پشتیبانی از برنامه ها و تحقق اهداف ذوب آهن اصفهان از سطح خانواده شروع می 
شود. همکاران تالشگر و با نشاطی که توانستند بیش از ده رکورد مختلف در شرکت ثبت کنند حتما در محیط خانواده از کار 
و تالش آنها پشتیبانی و حمایت می شود.وی از برنامه های شرکت برای آگاهی بخشی بیشتر اهداف شرکت به خانواده بزرگ 
ذوب آهن اصفهان خبر داد و افزود: الزم است خانواده ها از دستاوردها و اهداف شرکت اطالع داشته باشند تا هم افزایی و همدلی 
بین این خانواده بزرگ روز به روز بیشتر شود.مهندس رخصتی موفقیت های بی نظیر فرزندان ذوب آهنی را پیامد عرق جبین و 
رزق حالل عنوان نمود و گفت: خوشحالم که فرزندان خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان با لیاقت و شایستگی دستاوردهای علمی 
و پژوهشی بسیاری را برای همه ما به ارمغان آورده اندشایان ذکر است؛این جشن ها که برای تجلیل از ۷۲۰۰ دانش پژوه ممتاز 

سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ و با حضور خانواده های آن ها برگزار می شود.

تهران- ایرنا- رییس اتاق 
ایران  مشترک  بازرگانی 
و عــراق با بیــان اینکه 
در  اقتصادی  دیپلماسی 
اولویت دولت ســیزدهم . وزارت امور خارجه قرار گرفته است، 
گفت: تصمیمات مناســب و به موقع دولت سیزدهم شرایط را 
برای توســعه و رشــد تجارت خارجی فراهم کرد.»یحیی آل 
اســحاق« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: 
همســایگان ایران با مبادله یــک هــزار و ۲۰۰ میلیارد دالر 
ظرفیت باالیی برای تجارت دارند که می توانیم با ایجاد شرایط 
و فراهم کردن اســتانداردها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دالر در 

واردات و صــادرات آنها را به خــود اختصاص دهیم.وی با بیان 
اینکه زمینه دستیابی به این ســهم فراهم است، تصریح کرد: 
عالقه و اراده مسووالن این است که مبادالت با همسایگان را در 
زوایای مختلف توسعه ببخشند و توسعه روابط از نظر سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است.
آل اســحاق با بیان اینکه اراده دولت به گســترش مبادالت در 
شــانگهای، روسیه، عراق و دیگر کشورها قرار دارد، خاطرنشان 
کرد: از سوی دیگر جنگ اوکراین و روسیه فرصتی فراهم کرد 
که موجب شــتاب بیشتر گســترش تجارت با همسایگان شد 
به طــوری که مبادالت ایران و روســیه را از یک میلیارد دالر 
به چهار میلیارد دالر رســاند.وی با بیان اینکه برای گســترش 

تجارت ایران و عراق نیز اراده بسیاری وجود دارد، تصریح کرد: 
دســتیابی به هدف ۲۰ میلیارد دالری واردات و صادرات با این 
کشور تسهیل شده و زمینه همکاری های بیشتر در حوزه برق 
و انرژی، خدمات فنی مهندسی و تجارت غیرنفتی فراهم شده 
است.رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه 
شــرایط برای بهبود تجارت خارجی فراهم است، تصریح کرد: 
امــکان افزایش مراودات با باقی همســایگان نیز وجود دارد، از 
ســوی دیگر با توجه به ظرفیت تبدیــل ایران به هاب منطقه، 
تسهیالت الزم برای ترانزیت نیز فراهم است.آل اسحاق افزود: با 
توجه به شرایط و اقتضائات به وجود آمده ناشی از جنگ روسیه 
و اوکراین، فرصت خوبی برای ایران ایجاد شده تا نقش خود را 

برای ترانزیت کاال و اتصال بازارها به یکدیگر به خوبی ایفا کند و 
تجارت خود را توسعه دهد.وی اظهار داشت: در داخل کشور نیز 
با تغییرات سیاست های تجاری، ایجاد ثبات در رویه های بانکی 
و ایجاد تسهیالت برای فعاالن اقتصادی امکان بهبود در تجارت 
خارجی فراهم شده اســت.رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران 
و عراق با اشــاره به تصمیمات دولت ســیزدهم در این بخش، 
گفت: تمام تالش ها در راســتای رشــد و توسعه بیشتر در امر 
تجارت کمک کننده است که یکی از این موارد توجه بیشتر به 
دیپلماسی اقتصادی اســت.آل اسحاق با تاکید بر اینکه وزارت 
امور خارجه با تغییراتی در دیدگاه خود،  دیپلماسی اقتصادی را 
در اولویت قرار داده است، تصریح کرد: این رویه موجب شده تا 
تجارت و اقتصاد را از حاشــیه به متن مذاکرات ببریم و مسائل 
اقتصادی را هم زمان با تعامالت سیاسی تقویت کنیم.وی با بیان 
اینکه روابط با دیگر کشــورها باید میزان بیشتری رنگ و بوی 

اقتصادی بگیرد،.

آل اسحاق:

تجارت ایران و روسیه به ۴ میلیارد دالر رسید
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در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰؛
بدهی خارجی ایران ۵ درصد کاهش یافت

میزان بدهی های خارجی ایران در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ به ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دالر رسید که نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۵.۱ درصد کاهش 
داشته است.به گزارش خبرنگار ایِبنا، براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ براساس سررسید اولیه 
بدهی ها ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دالر است که ۶ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دالر آن بدهی های میان مدت و بلندمدت و ۲ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دالر 

از این میزان بدهی های کوتاه مدت است.این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ میلیارد و ۵۹۰ میلیون یورو از 
این میزان حجم بدهی های میان مدت و بلندمدت و دو میلیارد و ۲۶۵ میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه مدت است.حجم بدهی های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۹ معادل 
۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دالر بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی های خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ دارد.الزم به ذکر است که نسبت بدهی های خارجی ایران به 
تولید ناخالص داخلی رقم پایینی به شمار می رود و مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان می دهد که ایران در زمره کشورهایی 

است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.

گزیده خبر

۵4 درصد تسهیالت بانک توسعه تعاون در 
حوزه صنعت بوده است

آمار تســهیالتی بانک توسعه تعاون نشــان دهنده این است که بخش صنعت 
در ســبد تسهیالتی بانک ســهم ۵۴ درصدی دارد.بانک توسعه تعاون در سال 
گذشته ۲۶3 هزار میلیارد ریال تســهیالت پرداخت نموده است که ۵۴ درصد 
این تســهیالت در حوزه صنعت بوده است. که میزان این تسهیالت ۱۴۴ هزار 
میلیارد می باشد.صنایع سبک، متوسط و سنگین نقش راهبردی و محوری در 
اقتصاد کشورها ایفا می کنند و صاحبان صنایع ضمن هم افزایی متقابل و پوشش 
نیازهای داخل کشور، مزیت های صادراتی مهمی را نیز ایجاد می کنند.تعاون نیز 
بــه عنوان یک فرابخش، دربرگیرنده بخش های مختلف اقتصاد از جمله صنایع 
گوناگون است و تشکل ها و اتحادیه های تعاونی نیز در رسته های متعدد صنعتی 
حضور داشته و سهم مهمی در پیشرفت کشور بر عهده دارند.بانک توسعه تعاون 
به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیالت موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه 
۱۴۰۰ حضور داشــته است و به معرفی شدگان وزارت صنعت، معدن و تجارت 

تسهیالت اشتغال زایی پرداخت نموده است.

برگزاری هفتمین جلسه کمیته مضمون 
بانکداری جامع

سند بازنگری استراتژی و تبیین مضمون بانکداری جامع بانک ملی ایران تشریح 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد شیریجیان عضو هیات عامل 
و معاون برنامه ریزی و تحول بانک در هفتمین جلسه کمیته مضمون بانکداری 
جامع )مشتری محوری سابق( بر اهمیت ارائه دستاوردهای پروژه ها در جلسات 
اینچنینی و ایجاد همسویی در اقدامات واحدها تاکید کرد.در ادامه این نشست 
که با حضور علیرضا صادقی معاون بانکداری جامع، روســای ادارات کل سازمان 
و روش ها، اطالعات بانکی، بانکداری تجاری، بانکداری خرد و کســب و کارهای 
کوچک، بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری، روابط عمومی و تحقیقات و مدیریت 
اســتراتژیک برگزار شد، ضمن تشریح سند بازنگری استراتژی و تبیین مضمون 
بانکداری جامع، مدیران پروژه ها به تشــریح وضعیت پیشــبرد و چالش های 
اجرایی آنها پرداختند.همچنین دســتاوردهای حاصل در پروژه های »بازنگری 
مدل خدمت دهی در شــعب«، »بخش بندی مشتریان« و »سنجش سودآوری 

مشتریان« تبیین شد.

»ایران کیش« واحد برتر گروه صنایع نرم 
افزار کشور شد

شــرکت کارت اعتباری ایران کیش، PSP اصلی بانک تجارت به عنوان شرکت 
برتر و واحد نمونه صنعت نرم افزار کشــور شناخته شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک تجارت، در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور دکتر 
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، معاون علمی فناوری رئیس جمهور، وزرای 
صمت و اقتصاد و جمعی از مقامات عالی، مدیران ارشد و فعاالن اقتصادی بخش 
صنعت و معدن و تجارت در محل مرکز همایش های بین المللی ســالن اجالس 
ســران برگزار شد، شرکت کارت اعتباری ایران کیش، PSP اصلی بانک تجارت 
به عنوان یکی از دو شرکت برتر در بخش واحدهای نمونه صنعت نرم افزار کشور 
معرفی و از پیمان منعم طبری مدیر عامل این شرکت قدردانی شد.این شرکت به 
دلیل طراحی برتر و تولید نرم افزارهای تخصصی پرداخت الکترونیک پایانه های 
فروشگاهی، سامانه های هوش تجاری، سوئیچ پرداخت بانکی، تعداد محصوالت 
دانش بنیان دارای تاییدیه، تعداد گواهینامه های اســتاندارد بین المللی المللی 
دریافتی در حوزه تولید نرم افزار، کســب ۱۰ رتبــه پایه یک از امور نظام فنی 
واجرائی سازمان برنامه و بودجه، کسب استانداردها و ایزوهای مربوطه و… حائز 
این عنوان شد.معرفی واحدهای برتر حوزه صنعت نرم افزار در دو بخش واحدهای 
نمونه صنعتی تولید نرم افزار و پیشکســوت نرم افزارانجام گرفت که ایران کیش 

یکی از دو شرکت برتر در واحدهای نمونه صنعت نرم افزار کشور شد.

اختتامیه مسابقه بزرگ سخنرانی صنعت بیمه برگزار شد
 رونمایی از پوستر دومین دوره با حضور 

مدیران صنعت
مراسم نخستین مسابقه بزرگ سخنرانی صنعت بیمه )اینشورتاک( در ساختمان 
بیمه مرکزی برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، مراسم نخستین 
مسابقه بزرگ سخنرانی صنعت بیمه )اینشورتاک( در ساختمان بیمه مرکزی با 
حضور پرویز خوشــکالم خسروشاهی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی، یونس 
مظلومی مدیرعامل شــرکت بیمه تعاون، علیرضا هادی مدیرعامل شرکت بیمه 
زندگــی باران، محمدصالح چیتگران، عضو هیــأت مدیره بیمه تعاون و حبیب 
میرزایی معاون توسعه بازار و شـــبکه فـروش بیمه پاسارگاد برگزار شد.در این 
مسابقه که با هدف توسعه ضریب نفوذ بیمه در کشور و با حمایت شرکت بیمه 
تعاون راه اندازی شد، بیش از 3۰۰ نفر از نمایندگان و شبکه فروش شرکت های 
بیمه شرکت کردند که پس از برگزاری دوره ها و ارزیابی های صورت گرفته ۱3 
نفر به عنوان فینالیست انتخاب و در نهایت شش نفر منتخب دوره نخست مورد 

معرفی قرار گرفتند.

قائم مقام بیمه مرکزی:
مهارت سخنوری در فرآیندهای پرداخت 

 خسارت هم باید متناسب با این امر 
در شبکه فروش ارتقا یابد 

قدرت اقناع بیمه گذاران در فرایند فروش بیمه نامه یک ضرورت است اما در 
کنــار آن و حتی مهمتر از آن قدرت اقناع بیمه شــده ها در جریان پرداخت 
خســارت اســت. به گزارش اداره کل روابط عمومــی و امور بین الملل بیمه 
مرکزی، پرویز خسروشــاهی که در آیین اختتامیه مســابقه بزرگ سخنرانی 
صنعت بیمه سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود: درگیر شدن ذهن مردم 
با مفاهیم بیمه ای از مهمترین گام های افزایش ضریب نفوذ بیمه به شمار می 
رود.قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از توسعه فضای رقابتی 
در صنعت بیمه، خاطرنشان کرد: عنصر رقابت در هر کسب و کاری از اهمیت 
غیرقابل انکاری برخوردار اســت و همین رقابت پذیری به شکوفایی صنعت 
بیمه منتهی خواهد شد. برنامه اینشورتاک نیز ایده ای است که عنصر رقابت 
در آن نقش پر رنگی دارد و بنابراین بســیار می تواند موثر باشد.وی در پایان 
با قدردانی از مجریان و شــرکت کنندگان این دوره از رقابت ها اظهار داشت: 
خوشبختانه بیمه تعاون در حوزه های گوناگون دیگر نیز نظیر توسعه ورزش، 
ایفای مسئولیت های اجتماعی و فرهنگسازی ابتکار عمل های خوبی داشته 
اســت که انشاءاهلل اینگونه ایده ها و ابتکارات در سطح صنعت بیمه گسترش 

یابد. شایان ذکر است 

مدیرعامل پست بانک ایران در شورای اداری کرمانشاه:
 کارگروه رفاهی با هدف بهبود 

 معیشت کارکنان در بانک 
تشکیل شد

بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران عصر پنجشنبه ۹ تیرماه 
در جلسه شــورای اداری مدیریت شعب استان کرمانشاه با بیان 
اینکه معیشــت همکاران بانکی دغدغه مدیران عامل همه بانک 
های دولتی است، به جلسه با معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصاد 
و دارایی اشاره کرد و گفت: در این جلسه، افزایش حقوق کارکنان 
بانک های خصوصی مطابــق با قانــون وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی مطرح شد، که ســایر بانک های دولتی نیز مطابق این 
قانون عمل کنند و مکاتبات الزم را با رئیس جهموری، معاون اول 
و هر مرجعی که می تواند در این زمینه سرمنشا تغییر باشد، انجام 
داده ایم ولی نمی توانیم قــول کوتاه مدت بدهیم که تا فردا این 
تغییرات اعمال می شود.به گزارش اداره کل روابط عمومی پست 
بانک ایران، شــیری در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اختیاراتی 
که بانک بر اســاس آن می تواند تا حدی به معیشــت همکاران 
کمک کند، کارانه طرح پایش و پویش ماهانه است، تصریح کرد: 
اگر کارانه همکاران نســبت به ماه گذشته دو برابر شده، مطمئن 
باشــید که کارکرد بانک دو برابر شده است و کارنامه بانک نشان 
می دهد که فعالیت مالی بانک در خرداد ماه نسبت به فروردین و 
اردیبهشــت ماه دو برابر افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، 
نخســت عملکرد همکاران در خردادماه مثبت شده و در مرحله 
دوم پرداخــت اضافی اتفاق افتاده اســت.مدیرعامل بانک با بیان 
اینکه در جهت توجه به معیشــت کارکنان، کارانه طرح پایش و 
پویش تا دو برابر بیش از این نیز ظرفیت افزایش پرداخت را دارد.

تعیین ضرب االجل مدیرعامل بانک 
ملت برای پرداخت تسهیالت ازدواج

مدیرعامل بانک ملت در بخشنامه ای خطاب به شعب این بانک 
در سراسر کشــور، حداکثر زمان پرداخت تســهیالت ازدواج به 
متقاضیان را پس از تکمیل پرونده، ۱۵ روز اعالم کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت، رضا دولت آبادی در این بخشــنامه با 
اشــاره به تاکید رییس جمهور برای پرداخت ســریع وام ازدواج 
تاکید کرد که شــعب باید پس از ثبــت نام متقاضیان و مراجعه 
زوجین به شــعب، نســبت به دریافت سریع و آســان مدارک و 
پرداخت تســهیالت یادشــده در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام 
کنند.مدیرعامل بانک ملت در این بخشــنامه افزوده است: پس 
از تکمیل پرونده، حداکثر زمان پرداخت تسهیالت ۱۵ روز است.

بهترینراهحلاستخراجبیتکوین
گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن است که اگرچه با 
توجه به حجم باالی بدهی وزارت نیرو به تولیدکنندگان خصوصی 
برق، اســتفاده از ظرفیت خالی این نیروگاه ها برای تولید رمزارز 
راه حل مناســبی به نظر می رسد، اما با توجه به محدودیت تأمین 
سوخت در حداقل سه تا چهار ماه از سال، راه حل پایداری نیست 
و از این رو بهترین راه حل، اختصاص ســوخت صرفه جویی شده 
حاصل از اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی به صنعت استخراج 
رمزارز است.به گزارش ایسنا، منابع مورد استفاده برای استخراج 
انواع رمزارزها با یکدیگر متفاوت است. به این ترتیب اگر مصرف 
برق یک رمزارز چشمگیر باشــد و در سطح کالن بر شبکه برق 
کشور مؤثر باشــد، مقررات گذاری آن به وزارت نیرو ارتباط پیدا 
می کند اما اگر اســتخراج یک رمزارز نیازمند مصرف پهنای باند 
اینترنت باشد و در شــکل ترافیک شبکه های ارتباطی و نظارت 
بر آن تفاوت ایجــاد کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در 
مقررات گذاری اســتفاده از اینترنت آن رمزارز نقش پررنگ تری 
خواهد داشــت.طبق گزارش مرکز پژوهش هــای مجلس، آنچه 
ایران در حال حاضر بیشــتر با آن مواجه شده، رمزارزهایی مانند 
بیت کوین و اتریوم است که اســتخراج آنها نیازمند مصرف برق 
اســت. درصورتی که اختالفی میان دستگاه ها پدید آید، مجلس 
شورای اســالمی یا شورای عالی فضای مجازی می توانند تقسیم 

وظایف میان دستگاه ها را انجام دهند.

مدیریت برق مصرفی رمزارزها در ایران
تولید ســاالنه برق در ایران بر اســاس آمار تولید ســال ۱3۹۹ ، 
حدود 3۴3 میلیارد کیلووات ســاعت در سال تخمین زده شده 
اســت. با توجه به اینکه میان مصرف و توان تولید برق در کشور 
همیشه تعادل برقرار نیست، بررســی نقش رمزارزهای انرژی بر 
اهمیت بیشــتری می یابد. در شــرایطی که همه عوامل تولید را 
بخش خصوصی برای اســتخراج رمزارز فراهم می کند، به عنوان 
یک فعالیت اقتصادی تفاوت چشمگیری میان این صنعت و دیگر 
صنایع وجود نخواهد داشت؛ اما در کشور ایران عوامل مهم تولید 

در استخراج رمزارزها به صورت یارانه ای فراهم می شوند و الگوی 
تقاضای بار کشــور ایران با دیگر کشورها تفاوت هایی دارد.به طور 
نمونه برق در ایران به صورت یارانه ای به مشترکان عرضه می شود 
و به این دلیل ایران پس از کشــور میانمار ارزان ترین قیمت برق 
را در دنیا دارد. ازطرفی توان کشور در تأمین برق محدود است و 
در مواقعی از سال شبکه تولید پاسخگوی نیازها نیست و احتمال 

قطعی برق و بروز مشکل برای شهروندان به وجود می آید.
 در سال ۱3۹۹ فقط در حدود ۱۰ درصد ایام سال حداکثر میزان 
بار مصرفی برق ایران از میزان ۵۰ هزار مگاوات فراتر می رود و در 
ســایر ایام سال بار روی شــبکه کمتر از این میزان است که این 
میزان بار فاصله زیادی با حداکثر توان قابل تحمل شــبکه برق 

کشور دارد. اما باید توجه داشت که ظرفیت عملی شبکه سراسری 
برق کشور در پیک ســال ۱3۹۹ حدود ۶۴ هزار و ۴۲۱ مگاوات 
بوده و در فصل زمســتان حداکثر مصرف برق کشــور حدود ۴۰ 
هزار مگاوات پیش بینی می شود. این بدین معنی است که حدود 
۲۴ هــزار مگاوات از ظرفیت عملی تولید برق کشــور در فصول 
غیرگرم ســال بالاستفاده است.با عدم فرض ظرفیت نیروگاه های 
برق آبــی، تنها ۱۲هزار مگاوات باقی خواهــد ماند که حدود ۵۰ 
درصد آن نیز وارد دوره تعمیرات می شــود؛ بنابراین تنها ۶۰۰۰ 
مگاوات ظرفیت تولید برق حرارتی مازاد در فصول غیرگرم سال 
در دسترس است. اما باید توجه داشت که مسئله تأمین سوخت 
به رغم وجود این ظرفیت مازاد در زمســتان چالش اصلی است و 

همچنین با توجه به تراز عرضه و تقاضای گاز در سال های آینده، 
این مسئله تشدید نیز خواهد شد.همین مسئله باعث شده است 
که حجم مصرف سوخت مایع توســط نیروگاه ها از ۸.۲ میلیارد 
لیتر در ســال ۱3۹۶ به ۱۵.۷ میلیارد لیتر در سال ۱3۹۹ برسد. 
همچنین تعداد ساعات محدودیت سوخت نیروگاه های کشور از 
۹۶۰ ساعت سال ۱3۹۷، به ۱۴۱۶ ساعت در سال ۱3۹۹ افزایش 
پیدا کرده اســت. ایجاد چنین تعهدی برای وزارت نیرو مســائل 
و مشــکالت این وزارتخانه را در فصل زمســتان به مراتب بیشتر 
خواهــد کرد.بنابراین اگرچه با توجه به حجم باالی بدهی وزارت 
نیرو به تولیدکنندگان خصوصی برق، استفاده از ظرفیت خالی این 
نیروگاه ها برای تولید رمزارز راه حل مناسبی به نظر می رسد، اما با 
توجه به محدودیت تأمین ســوخت در حداقل سه تا چهار ماه از 
سال، راه حل پایداری محسوب نمی شود. در حال حاضر با توجه به 
شرایطی که مطرح شد، بهترین راه حل موجود برای توسعه صنعت 
استخراج رمزارز در کشور استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع 
موانــع تولید و اختصاص ســوخت صرفه جویی شــده حاصل از 
اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی به این صنعت است.همچنین 
در برخی ساعات شــبانه روز با کاهش تقاضای برق، صنعت برق 
کشور باید برای جلوگیری از آسیب به شبکه، به سرعت تولید برق 
را کاهــش داده یا مصرف را افزایش دهد. به دلیل اینکه راه اندازی 
دوباره یک نیروگاه یا کاهش بار آن هزینه های بیشتری به همراه 
دارد اما اگر یک منبع مصرف قابل برنامه ریزی در ساعات کم باری 
به شبکه اضافه شود می تواند موجب صرفه جویی در هزینه کلی 
کشور، بهبود ضریب بار و کاهش قیمت تمام شده برق شود. این 
روش با اصطالح حداکثر مصرف اصالحی در پیک شــب و روز از 
آن یاد می شود.همه ساله با شــروع ماه خرداد و افزایش مصرف 
برق، ضروری است حداکثر مصرف برق کشور در ساعات شبانه روز 
کاهش یابد یا اختالف مصرف شــب و روز در این روزها کاهش 
پیدا کند. در ماه های ســرد سال یعنی از آبان تا فروردین میزان 
مصرف به کمتر از 3۵ هزار مگاوات می رســد زیرا در ایران از برق 

برای مصارف گرمایشی کمتر استفاده می شود.

بر اســاس آمار پولی و بانکی منتشر شده 
از ســوی بانک مرکزی تا پایان اسفند ماه 
سال قبل، میزان نقدینگی به ۴۸3۲ هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد 
3۹ درصدی اســت.به گزارش ایسنا، بانک 
مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی 
در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی 
را ۴۸3۲ هــزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعالم 
کرد که حاکی از رشد 3۹ درصدی نقدینگی 
در پایان ســال ۱۴۰۰ است. این در حالی 
اســت که این شاخص نسبت به پایان سال 
۱3۹۹ معادل ۴۰.۶ درصد رشــد داشــته 
است.ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال 
قبل ۸.۰۰۱  بوده کــه ۵.۶ درصد افزایش 

داشته است.

خالصه دارایی هــا و بدهی های بانک 
مرکزی

میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در 
پایان اسفندماه به ۷3۲ هزار میلیارد تومان 
رســید که حاکی از رشــد ۱3.۵ درصدی 
اســت. همچنین خالص مطالبــات بانک 
مرکزی از بخش دولتی با ۱۹.۶ درصد رشد 
نسبت به پایان ســال قبل به ۱۷۸ هزار و 
۶۶۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی 
از بانک ها با ۲۴.۹ درصد رشــد به ۱۴۶.۲ 
هزار میلیارد تومان رسید.البته، رقم بدهی 
دولت و شــرکت ها و موسســات دولتی به 
بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل 

۱3۲.۲ هــزار میلیارد تومــان و ۴۶.۴ هزار 
میلیارد تومان بوده که هر یک با رشد ۱۴.۸ 

و 3۶.۱ درصدی مواجه شده اند.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها 
و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی های 
خارجــی در این بخش با ۷۷ درصد رشــد 
نسبت به پایان ســال ۱3۹۹ همراه بوده و 
به ۱۶۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

حجم اســکناس و مســکوک نیز با ۶۴.3 
درصد افزایش به ۱۱.۱ هزار میلیارد تومان 

رسید. سپرده بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی نزد بانک مرکزی با 33.۸ درصد 
افزایش نســبت به پایان ســال ۱3۹۹ به 
۵۰۶.۴ هزار میلیارد تومان رسید.همچنین 
بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
به بانک مرکزی نیز در پایان اسفند ۱۴۰۰ 
با ۲۴.۹ درصد رشد به ۱۴۶.۲ هزار  میلیارد 

تومان رسیده است.

خالصه دارایی ها و بدهی های بانک های 
تجاری

میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری 

کشور در پایان اسفند ۱۴۰۰ معادل ۲۴۱.۲ 
هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت 
مشابه ســال پیش ۷۸.۵ درصد رشد نشان 
می دهد.سپرده بانک های تجاری نزد بانک 
مرکزی نیــز ۱۲۲.3 هزار میلیــارد تومان 
بوده که ۷۴.۹ درصد افزایش یافته اســت.

جمــع کل دارایی های بانک های تجاری در 
دوره مورد بررســی، ۱۹۹۸.۴ هزار میلیارد 
تومان  بوده که نسبت به پایان سال ۱3۹۹ 
دارای ۶۸.۴ درصد رشد بوده و میزان بدهی 
بانک های تجاری به بانک مرکزی در پایان 
اسفند ۱۴۰۰ به ۴۹.۶ هزار میلیارد تومان 
رسیده که ۱۰3.۹ درصد نسبت به سال قبل 

افزایش داشته است.

وضعیــت دارایی هــا و بدهی هــای 
بانک های تخصصی

بر اســاس این گزارش، میزان دارایی های 
خارجی بانک های تخصصی در پایان اسفند 
۱۴۰۰ معــادل 3۹۱.۸ هزار میلیارد تومان 
است که نســبت به سال قبل ۷3.۸ درصد 
رشــد یافتــه اســت.جمع کل دارایی های 
بانک هــای تخصصــی در ایــن دوره رقم 
۱۵۰۹.۷ هزار میلیارد تومان است که ۴۹.۸ 
درصد رشــد دارد.همچنین، میزان بدهی 
بانک های تخصصی به بانک مرکزی ۴۹.۲ 
هــزار میلیارد تومان اســت که معادل ۹.۷ 
درصد نسبت به پایان سال ۱3۹۹ افزایش 

داشته است.

در سال 1400

رقم بدهی بانک ها و دولت به بانک 
مرکزی اعالم شد

احساسات نشان می دهد که ارزش منصفانه طال در حال حاضر حدود ۱۸۰۰ دالر است.
به گزارش ایســنا، قیمت طال می تواند به زیر ۱۸۰۰ دالر در هر اونس سقوط کند زیرا 
احساسات در بازار همچنان به شیب اندکی نزولی ادامه می دهد. با این حال، تحلیلگران 
بازار انتظار هیچ مســیر عمــده ای را برای طال ندارند زیرا ایــن فلز گرانبها همچنان 
پابرجاســت و با افزایش نرخ بهره در سراســر جهان مواجه اســت.آخرین نظرسنجی 
هفتگی طالی کیتکو نیوز نشان می دهد که احساسات در میان تحلیلگران وال استریت 
 Equiti و ســرمایه گذاران مین استریت نسبتا خنثی است.دیوید مدن، تحلیلگر بازار در
Capital گفت که ۱۸۰۰ دالر در هر اونس می تواند ارزش منصفانه طال را در کوتاه مدت 
نشــان دهد زیرا بازار همچنان گرفتار شده است و افزایش نرخ های بهره باعث تقویت 
دالر آمریکا می شود اما نوسانات بیشتری را برای بازارهای سهام ایجاد می کند.او گفت: 
من فکر می کنم دالر آمریکا نسبت به طال به عنوان یک دارایی امن، برتری جزئی دارد. 
اگرچه معامله طال در حدود ۱۸۰۰ دالر راحت به نظر می رسد اما نتایج تکنیکال نشان 

می دهد که قیمت می تواند در کوتاه مــدت کاهش یابد. این اظهارات در حالی مطرح 
می شود که بازار طال سومین هفته خود را در محدوده منفی به پایان می رساند. علیرغم 

شروع بد نیمه دوم سال ۲۰۲۲، طال همچنان عملکرد بهتری از بازارهای سهام دارد.
دانیل پاویلونیس، کارگزار ارشــد کاال در RJO Futures گفت: طال همچنان آنچه را که 
قرار است انجام می دهد و با همه مشکالت افزایش نرخ، طال جایگاه خود را حفظ کرده 
است. قیمت پایین تر است اما جایگاه خود را از دست نداده است.این هفته ۱۶ تحلیلگر 
وال اســتریت در نظرسنجی طالی کیتکو نیوز شــرکت کردند. پنج تحلیلگر از میان 
شرکت کنندگان، معادل 3۱ درصد، در کوتاه مدت صعود طال را در نظر داشتند. در همان 
زمان، هفت تحلیلگر معادل ۴۴ درصد نسبت به این هفته طال، منفی و چهار تحلیلگر 
معادل ۲۵ درصد نسبت به این فلز گرانبها در هفته آینده خنثی بودند.تحلیلگران اشاره 
کرده اند که عالقه سرمایه گذاران به طال اخیرا با تثبیت قیمت ها کاهش یافته است. به 
گفته برخی از تحلیلگران، قیمت طال همچنان با مشکل مواجه خواهد شد زیرا فدرال 

رزرو در تالش جهانی بــرای افزایش نرخ بهره 
است. انتظار می رود بانک مرکزی ایاالت متحده 
در اواخــر این ماه نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش 
دهد اما فدرال رزرو تنها بانک مرکزی نیست که 
به دنبال تشدید سیاست های پولی خود است. 
انتظار می رود که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را 
در ماه جوالی افزایش دهد زیرا تورم همچنان 
در حال افزایش است. روز جمعه، داده های اولیه 

نشان داد که تورم در اروپا برای سال در ژوئن ۸.۶ درصد افزایش یافته است که نسبت 
به افزایش ۸.۱ درصدی ماه می بوده اســت. تحلیلگران دیگر خاطرنشان می کنند که 
بانک های مرکزی همگی با معضل یکسانی مواجه هستند که به دنبال افزایش نرخ بهره 
در مواجهه با کاهش رشــد هستند. اگر فدرال رزرو و سایر بانک ها، تالش های خود را 
برای کنترل تورم کنار بگذارند، این امر برای طال بسیار مثبت خواهد بود.مارک چندلر، 
مدیــر عامل Bannockburn Global Forex گفــت: او همچنین به دنبال افزایش قیمت 

طالست. با این حال، او به این فلز گرانبها خوشبین نیست.

طال یا دالر؛ کدامیک پیروز بازار خواهد شد؟
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گزیده خبر
راشا تودی:

 تسلیحات ارسال شده غرب به اوکراین از 
بازار سیاه سر در می آورند

راشــا تودی طی تحقیقات و گزارشــی اعالم کرد که تسلیحات مرگباری 
که از ایاالت متحده، انگلیس و ســایر کشــورهای ناتو به اوکراین ارسال 
می شــوند، منجر به ایجاد خرید و فروش های غیرقانونی و بازار سیاه شده 
است.به گزارش ایسنا، اوکراینی ها در بازارها و شبکه های غیرقانونی ایجاد 
شده، نه تنها تســلیحات کوچک بلکه سخت افزارهای پیچیده ای از جمله 
سیســتم های ضدتانک جاولین و پهپادهای انفجاری )Phoenix Ghost( را 
عرضه می کنند.چند تن از خبرنگاران راشــا تودی در اقدامی تواســته اند 
با افرادی که در این بازار ســیاه هســتند، گفت وگو کنند و معامله خرید 
یکــی از همین پهپادهای انفجاری را به قیمــت ۴ هزار دالر انجام دهند. 
برخــی از این خبرنگاران نیز خــود را عالقه مند به خرید مین های ضدنفر 
آمریکایی نشــان دادند اما به آن ها گفته شــده که موجــودی این نوع از 
مین ها تمام شده اســت.یکی از خبرنگاران از فروشنده سوال کرده که آیا 
امکان ارســال این نوع پهپاد به شهر مرزی »پرزمیسی« در لهستان وجود 
دارد، فروشــنده پاسخ داده که »مشکلی نیست اما ۱۰۰۰ دالر دیگر خرج 
دارد.«راشا تودی همچنین با یک فروشنده دیگری ارتباط برقرار کرده که 
عالوه بر تسلیحات آمریکایی طیف گسترده ای از تسلیحات قدیمی ساخت 
روســیه و شوروی از جمله کالشــنیکف، تفنگ های دستی، نارنجک ها و 
تفنگ های تک تیرانداز را ارائه کرده اســت.این گزارش خاطرنشان کرده 
که نکته قابل توجه فروش این تسلیحات در بازار سیاه، قیمت آنهاست که 
»به طرز عجیبی پایین« می باشــد. برای مثال، » سیستم سالح ضدتانک 
سبک نسل بعدی« )NLAW( ساخت انگلیس تنها به قیمت ۱۵ هزار دالر 
فروخته می شــود در حالیکه به گفته این رسانه، خرید سالح ضدتانک به 
صورت قانونی ممکن است از ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار دالر هزینه داشته باشد.

این در حالیست که یورگن اســتاک، دبیرکل اینترپل ماه گذشته هشدار 
داد که درگیری در اوکراین »موجب خواهد شد تا این تسلیحات پیشرفته 
غربی از بازارهای سیاه سردرآورند.«وی اذعان داشت: »گروه های جنایتکار 
ســعی می کنند از این شرایط آشفته و در دسترس بودن سالح ها استفاده 
کنند و آنها ممکن اســت نه تنها در کشــورهای همسایه اوکراین بلکه به 

سایر قاره ها ارسال شوند.«

ژنرال میلی: حمله چین به تایوان 
قریب الوقوع نیست

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا حمله 
چین به تایوان را قریب الوقوع ندانست، اما 
گفت کشــورش از نزدیــک تحوالت این 
زمینه را رصد می کند.به گزارش ایســنا، 
ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک 
ارتش آمریــکا در مصاحبه ای تاکید کرد 
که حمله چین به تایوان قریب الوقوع نیست، اما آمریکا »بسیار از 
نزدیک« وضعیت را زیر نظر دارد.ژنرال مارک میلی به بی.بی.سی 
گفت که چین به وضوح در حال توسعه قابلیت های جنگی اش با 
هدف دست زدن به حمله در یک مقطع است اما اتخاذ تصمیمش 
بــرای انجام این کار یک انتخاب سیاســی خواهد بود.چین اعالم 
کرد که تایوان را یک اســتان جدا شده خود می داند که باید و در 
صورت لزوم با توســل به زور دوباره با سرزمین اصلی چین متحد 
شود. این کشور آمریکا را به حمایت از استقالل تایوان متهم کرده 
و متعهد شده اســت که هرگونه تالشی در این راستا را »قاطعانه 
ســرکوب کند.«اخیراً تنــش قابل توجهی بین چیــن و آمریکا، 
قدرتمندترین متحد تایوان، باال گرفته اســت.چین در مدت اخیر 
چندیــن بار تعداد زیادی هواپیمای جنگی خود را به منطقه دفاع 
هوایی تایوان گسیل داشته، در حالی که آمریکا کشتی های نیروی 
دریایی خود را به آب های تایوان فرســتاده اســت.در ماه مه، جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا گفت که چین با پرواز هواپیماهای 
جنگی خــود در نزدیکی تایوان، »خطــر را تحریک می کند.« او 
متعهد شد که در صورت حمله به این جزیره، از آن حمایت نظامی 
به عمــل آورد.پکن با متهم کردن آمریکا به »نقض وعده خود در 
مورد تایوان« و »مداخله« در امور چین به آن واکنش نشان داد و 
افزود که این کشور در راستای ممانعت از اعالم رسمی استقالل از 
سوی تایوان »در جنگیدن تردید نخواهد کرد.«ژنرال میلی، رئیس 
ســتاد مشترک ارتش آمریکا، در پاســخ به این سوال که آیا فکر 
می کنــد چین به تایوان حمله خواهد کرد یا خیر به بی .بی .ســی 
گفت: کلماتی نظیر ممکن اســت، باید یا می تواند؛ اینها کلماتی 
کلیدی هستند.او ادامه داد: از نقطه نظر توانایی، من فکر می کنم 
چین به وضوح در حال توسعه این توانمندی است. شی جینپینگ، 
رئیس جمهــوری چین به این موضــوع در مجامع عمومی و در 
سخنرانی هایش اشاره کرده اســت، این که او ارتش آزادی بخش 
خلق چین را برای توســعه توانایی برای دســت زدن به حمله به 
تایوان در یک مقطع به چالش کشیده است.میلی اظهار داشت: و 
چه آن ها این کار را بکنند یا نکنند، این یک انتخاب سیاسی است، 
این یک انتخاب مربوط به سیاست است که اساسش این است که 
چینی ها چه دیدگاهی به آن به لحاظ منافع، ریسک، هزینه داشته 
باشند.ژنرال میلی افزود: در این مقطع هیچ نشانه یا هشداری در 

مورد اتفاقی قریب الوقوع وجود ندارد.

چراعضویتاوکرایندراتحادیهاروپا،آلمانرانگرانمیکند؟
آلمان که نگران از دســت دادن قدرت فعلی خود در اتحادیه 
اروپا پس از عضویت اوکراین اســت، خواســتار تجدیدنظر در 
برخی قوانین مربوط به توزیع قدرت در این اتحادیه شده است.

به گزارش ایسنا، یک منبع ارشد دیپلماتیک به روزنامه دیلی 
تلگراف گفت، اوالف شــولتس، صدراعظم آلمان این مسئله را 
در نشستی با همتایان اروپایی خود در بروکسل مطرح کرده و 
خواستار آن شده است که پیش از پیوستن کی یف به اتحادیه 
اروپــا، در برخــی از پیمان نامه ها و قراردادهــای این اتحادیه 
بازنگری صورت گیرد.بر اساس تحلیل موسسه امور بین المللی 
و امنیتــی آلمان، اگر اوکراین به صــورت کامل عضو اتحادیه 
اروپا شود، پنجمین کشور بزرگ این اتحادیه، اما فقیرترین آن 
خواهد بود.به نظر می رسد به رغم استقبال ظاهری از عضویت 
اوکراین، پیوستن کی یف باعث بروز نگرانی هایی در پس پرده 
شــده است.بر اساس نظام رای گیری کنونی این اتحادیه - که 
معیار آن تعداد کشورها و جمعیت آن هاست - اوکراین می تواند 
۹ درصد از قدرت این اتحادیه را در دســت داشته باشد.گرچه 
آلمان بزرگترین و ثروتمندترین کشــور اتحادیه اروپاست، اما 
ســهم اوکراین در کنار سهم آرای لهســتان )که از متحدان 
نزدیک کی یف است( می تواند قدرت جمعی این دو کشور در 
اتحادیه اروپا را از آلمان بیشتر کند.نیکوالی فون اوندارزا، عضو 
موسسه امور بین المللی و امنیتی آلمان گفت: این مسئله موازنه 
قدرت در اتحادیه اروپا را از ســمت فرانســه و آلمان به سوی 
اروپای مرکزی و شــرقی ســوق خواهد داد و این کشورها در 
کنار کشورهای نوردیک، برای نخستین بار قدرت بیشتری - از 
منظر حق رای - خواهند داشت.شــولتس می خواهد سیستم 
رای گیری بــه گونه ای تغییر کند که اطمینان حاصل شــود 
بلوک های قدرت در این اتحادیه شکل نگرفته و نتیجتا خواستار 
دریافت اعتبار بیشــتر از متحدان غربی ثروتمند خودشــان 
نخواهند شــد.از مدت ها قبل، بسیاری خواستار لغو حق وتوی 
کشــورها در اتحادیه اروپا و قــرار دادن رای اکثریت به عنوان 

معیار تصمیم گیری در این اتحادیــه بوده اند. این رهبر آلمان 
نیز از این مسئله حمایت می کند.بنا به مقررات کنونی اتحادیه 
اروپا برخی از تصمیم های مهم از جمله در زمینه سیاست های 
مالیاتی یا سیاست خارجی باید با موافقت همه اعضا اتخاذ شود. 
امری که در عمل به یکی از ۲۷ کشور عضو امکان می دهد که 
مانع از تصمیم گیری در زمینه ای خاص یا به تاخیر افتادن آن 
بشود. منتقدان موج های گسترش اتحادیه اروپا طی دهه های 
اخیر بر این باور هستند که افزایش تعداد اعضا از جمله عواملی 
اســت که تصمیم گیری براســاس اتفاق آرا در این اتحادیه را 
دشــوار کرده است.امانول ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه هم 

پیش از این خواستار تغییر نظام رای گیری اتحادیه اروپا شده 
تا از بروز اختالل در اهداف کشور خود توسط اعضای کوچکتر 
این اتحادیه پیشگیری کند.پس از حمله روسیه به اوکراین در 
۲۴ فوریه، اوکراین خواســتار عضویت در اتحادیه اروپا شــد و 
اخیرا عنوان »نامزد عضویت« دریافت کرده است. انتظار می رود 
کــه این روند چند دهه به طول بینجامد، چرا که اوکراین باید 
اصالحات قضایی، اقتصادی، دموکراتیک و ضدفســاد زیادی 
انجام دهد تا با ارزش ها و قوانین اتحادیه اروپا همســو شــود.

اما والدیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین خواستار تسریع 
روند عضویت کشــورش شده است. او گفت: عضویت ما نباید 

چندین دهه یا چندین ســال طول بکشــد. ما باید سریعا بر 
این مســیر فائق بیاییم.این اظهارات زلنسکی رهبران اتحادیه 
اروپا را بر آن خواهد داشــت تا به مراتب سریع تر عمل کنند.

گرچه عضویت اوکراین مورد اســتقبال تمامی ۲۷ کشور عضو 
این اتحادیه قرار گرفته، اما آلمان تنها کشــوری نیست که در 
این خصوص ابراز نگرانی می کند.به گفته منابع روزنامه تلگراف، 
پرتغال نیز با اشــاره به وضعیت اقتصــادی اوکراین، عضویت 
این کشور را زیر ســوال برده است.بر اساس محاسبات پیش 
از آغاز جنگ، اگر در همــان زمان اوکراین عضو اتحادیه اروپا 
می شــد، باز هم ضعیف ترین اقتصاد این اتحادیه را داشــت. 
این بدین معناســت که پرداختی های پرتغال به اتحادیه اروپا 
بیش از بودجه های دریافتی این کشور از اتحادیه اروپا خواهد 
بود و پرتغال به تامین کننده صــرف این اتحادیه بدل خواهد 
شــد. جمهوری چک نیز سرنوشت مشابهی خواهد داشت.در 
هفته هــای منتهی به تصمیم اتحادیه اروپا برای اعطای عنوان 
»نامزد عضویت« به اوکراین، کی یف صدها ساعت گفت وگوی 
دیپلماتیک بــا اعضای ایــن اتحادیه برگزار کرد تــا به آنان 
اطمینان دهد که از قدرت هایش سوءاستفاده نخواهد کرد.در 
این گفت وگوها، اوکراین به نگرانی فرانســه و آلمان نیز اشاره 
کرد.یک دیپلمات ارشد اوکراینی گفت: آن ها سعی دارند راهی 
خالقانه برای روان سازی و افزایش کارآمدی روند تصمیم گیری 
یافته و از پیچیدگی های احتمالی اجتناب کنند، نه اینکه )سهم 
اوکراین در اتخاذ تصمیمات را( خنثی کنند.این دیپلمات تاکید 
کرد که عامدانه تالش نخواهد کرد تا با ایجاد یک بلوک قدرت 
در این اتحادیه، کفه ترازوی قدرت را به ســوی اروپای مرکزی 
و شرقی سوق دهد. او گفت: مسئله این است که ما باید نهاها 
و طبقه سیاسی خود را برای تربیت دیپلمات هایی آماده کنیم 
که در سطح فعالیت در اتحادیه اروپا باشند... وقتی اوکراین به 
این نقطه برسد قصد همکاری دارد، نه پیچیده کردن و برهم 

زدن اوضاع.

یک روزنامه آمریکایی گزارش داد، دونالد 
ترامپ به این نتیجه رســیده که با اعالم 
زودهنــگام نامزدی اش بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری ســال ۲۰۲۴ توجه را 
از جلسات اســتماع مربوط به تحقیقات 
دربــاره اتفاقات ششــم ژانویه ۲۰۲۱ در 
کنگــره منحرف کند.به گزارش ایســنا، 
بر اســاس این گزارش نیویورک تایمز، 
همچنیــن برخــی از جمهوری خواهان 
نگران هســتند که دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری ســابق آمریکا ممکن است با 
اقداماتش به شــانس این حــزب برای 
انتخابات میان دوره کنگره در نوامبر سال 
جاری میالدی آسیب برساند.به گزارش 
بیزنس اینســایدر، دونالد ترامپ ممکن 
اســت در حال برنامه ریزی برای دســت 
زدن به یــک اقدام غیرعــادی در اعالم 

نامزد شــدن  برای  برنامه اش  زودهنگام 
مجدد برای ریاست جمهوری آمریکا باشد 
اما همه هم حزبی های جمهوری خواه او 
چنیــن کاری را بــه صــالح این حزب 
نمی دانند.ترامپ مدت هاســت که نه به 
صورت مســتقیم اما به صورت تلویحی 
به احتمال نامــزدی مجددش برای کاخ 
سفید در سال ۲۰۲۴ اشــاره کرده و به 
برگزاری تجمعاتی به ســبک تجمعات 
مربوط به کمپین های انتخاباتی پرداخته 
است. با این حال او هنوز به صورت قطعی 
برنامه اش را برای ورود به این رقابت اعالم 
نکرده اســت.با این حــال، طبق گزارش 
اخیر  افشــاگری های  تایمــز،  نیویورک 
مربوط به جلسات استماع کمیته منتخب 
تحقیق دربــاره وقایع ششــم ژانویه در 
برنامه های  بر  آمریکا  نمایندگان  مجلس 

ترامپ تأثیر گذاشته اند. در جریان شورش 
کنگره، حامیان دونالد ترامپ به درون این 
ســاختمان قانونگذاری آمریکا ریختند و 
خرابی هایی بــه بار آورده و موجب ترس 
و وحشت نمایندگان شــدند.این نشریه 
گزارش داد، اکنون ترامپ در حال بررسی 
این است که خیلی زودتر از آنچه انتظار 
مــی رود و حتی در ماه جاری میالدی به 
اعالم رســمی نامزدی اش برای انتخابات 
ریاســت جمهوری بعدی آمریکا بپردازد 
که بخشــی انگیزه اش برای این کار پرت 
کردن حواس ها از تحوالت مربوط به آن 
جلسات استماع است.جلسه استماع اخیر 
کمیته منتخب تحقیق درباره وقایع ششم 
ژانویه ۲۰۲۱ در بردارنده اتهاماتی به ویژه 
مضر برای ترامپ، از جمله شــهادت های 
جنجالــی کســیدی هاچینســون بود؛ 

هاچینسون در زمان حمله در آن روز به 
کنگره، دستیار ارشد مارک میدوز، رئیس 
دفتر کاخ ســفید بود.ترامــپ بعدا تمام 
شهادت های هاچینسون را رد کرده و او را 
»خبر بد« توصیف کرد. با این حال، سایر 
جمهوری خواهان ابراز نگرانی کرده اند که 
صحبت هــای او ممکن اســت به ترامپ 
آسیب برساند.منابع نزدیک به ترامپ به 
نیویورک تایمز گفتند که او فکر می کند 
اعــالم زودهنگام نامزدی برای ریاســت 
جمهوری می تواند برای او حتی با وجود 
اینکه ســایر اعضای حزب چندان از این 

بابت مطمئن نیستند، خوب تمام شود.

ترامپ ممکن است این ماه رسما نامزدی برای ریاست 
جمهوری را اعالم کند

رئیــس جمهور بالروس تاکید کرد در پاســخ به درخواســت 
لهستان از واشنگتن برای استقرار تسلیحات هسته ای در خاک 
این کشور، از والدیمیر پوتین، همتای روس خود خواسته تا در 
بالروس ســالح هسته ای مستقر کند.به گزارش ایسنا، به نقل 
از اینترفاکس، الکســاندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بالروس در 
ســخنرانی به مناسبت روز اســتقالل در مینسک در ۲ ژوئیه 
توضیح داد که چرا از پوتین درخواســت موشک های با قابلیت 
حمل کالهک هسته ای کرده است. لوکاشنکو یادآور شد که این 
او نبوده که تصمیم به کنار گذاشتن سالح های هسته ای گرفت. 
برعکس، او به عنوان رهبر جدید یک کشــور جوان مســتقل، 
مجبور به اجرای تصمیم رهبری قبلی کشــور شد. او گفت که 
برای اطمینان از خروج تســلیحات هسته ای از بالروس تحت 
فشار شــدیدی قرار داشت.موضوع تسلیحات هسته ای مجدداً 
در مذاکرات بالروس و روســیه به ابتکار طرف بالروس مطرح 
شد.الکساندر لوکاشــنکو تاکید کرد: »این باج گیری هسته ای 
نیست. من و رئیس جمهور روسیه به ویژه با سالح های هسته ای 
باج گیــری نمی کنیم.« »این تز و این موضــوع در مذاکرات با 
رئیس جمهور روســیه پس از درخواست لهســتان از ایاالت 
متحده برای استقرار تسلیحات هسته ای در قلمرو خود مطرح 

شد. سپس به رئیس جمهور پوتین گفتم: »چرا وانمود می کنیم 
که هیچ اتفاقــی نمی افتد؟« ما برای مدت طوالنی مشــورت 
کردیم و به این نتیجه رســیدیم که باید ظرف یک روز آماده 
باشــیم تا اقدامات آنها را پاسخ دهیم. ســالح های خود را به 
آنجا بردیم ]به روسیه[ و من حق دارم از رئیس جمهور روسیه 
برادرانه بخواهم این امــکان را فراهم کند تا این تضمین داده 
شــود که هیچ کس جرات عبور از مــرز جمهوری بالروس را 

نداشته باشد. که این کار را کردم.رئیس جمهور بالروس تاکید 
کرد که ممکن اســت در آینده نزدیک جنگی برای تسلط بر 
دو مرکز قدرت در آســیای مرکزی آغاز شــود: ایاالت متحده 
و اتحادیه اروپا از یک ســو و چین از سوی دیگر. مبارزه برای 
تســلط غرب نه تنها در اروپا بلکه در آسیای مرکزی نیز وجود 
دارد. او با اشــاره به وقوع شــورش های خیابانی در اوایل سال 
جاری در قزاقســتان پیش بینی کرد که ازبکســتان می تواند 
نقطه بعدی تحریکات باشــد. او گفــت: ما حقایق زیادی را در 
اختیار ازبکستان قرار دادیم. آنها حتی وقتی در یکی از اجالس 
ها این را گفتم، به نوعی آزرده شــدند. دیروز چه اتفاقی افتاد؟ 
در جمهوری قره قالپکستان، تقریباً نیمی از ازبکستان، ظاهراً 
متوجه شدند که چیزی در قانون اساسی اشتباه است )آنها می 
خواهند همه پرســی قانون اساسی برگزار کنند(، و  ناآرامی ها 
آغاز شد. بی ثبات سازی ازبکستان آغاز شده، امروز زمزمه می 
کنند که خارجی ها در آن دست دارند. آنها دست از قزاقستان 
هم نمی کشند. اوضاع آنجا بسیار پیچیده است. آسیای مرکزی، 
درســت مثل ما، بین دو آتش گرفتار شده است: اروپایی ها و 
آمریکایی ها از یک طرف و چین در طرف دیگر. چین به آسیای 

مرکزی کمک می کند.

لوکاشنکو: جنگ آتی، نبرد برای تسلط بر آسیای مرکزی است

به دنبال انتشــار اخباری مبنی بر آمادگی رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی برای عادی سازی روابط، منابع دیپلماتیک از برنامه ریزی ولیعهد 
سعودی برای اختصاص بودجه سنگین به معامالت نظامی با این رژیم پرده برداشتند.به گزارش ایسنا، به دنبال گمانه زنی ها درباره احتمال نزدیکی 
روابط میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی طی سفر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به منطقه، سعودی لیکس به نقل از منابع دیپلماتیک 
خود فاش کرد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان درحال تهیه بودجه چند میلیارد دالری برای انجام معامالت نظامی بزرگ با رژیم صهیونیستی است.منابع مذکور در این باره گفتند: 
بن سلمان بودجه سنگینی را برای واردات نظامی از اسرائیل و نشان دادن حسن نیت خود به تل آویو در نظر گرفته است.منابع دیپلماتیک درحالی خبر از تمایل بن سلمان به انعقاد معامالت 
نظامی با رژیم صهیونیستی خبر داده اند که منابع رسانه ای عبری شنبه از تالش دولت رژیم صهیونیستی برای رونمایی از یک »توافق امنیتی بزرگ« با عربستان سعودی در جریان سفر 
رئیس جمهوری آمریکا به منطقه پرده برداشتند.رسانه های عبری زبان فاش کرد که دولت رژیم صهیونیستی درصدد پیش بردن یک معامله امنیتی بزرگ برای فروش سامانه های پدافند 
هوایی به عربستان سعودی در جریان سفر ماه جاری میالدی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به منطقه است.»ایتای بلومنتال«، خبرنگار نظامی شبکه عبری زبان »کان« در این باره 
گفت: تمامی این موارد تحت نظارت آمریکا قرار دارد؛ چراکه اسرائیل و عربستان روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند.اخیرا نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرده بود که مقامات 

این رژیم درصدد جلب رضایت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا برای تحویل سامانه های پدافند هوایی به چند کشور عربی هستند. 

نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی در اولین سخنرانی خود از زمان انتصاب در این پست، گفت که توافقات عادی سازی 
با کشــورهای عربی موسوم به »»توافق ابراهیم« موهبت بزرگی برای اسرائیل است.به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، 
یائیر الپید، که از روز جمعه نخست وزیری موقت رژیم صهیونیستی را برعهده گرفته، در اولین سخنرانی خود در این سمت 

گفت: توافقات ابراهیم از منظر تحرکات امنیتی و اقتصادی حاصله از »اجالس نقب« که با حضور مقامات امارات، مصر، بحرین و مراکش برگزار شد، »نعمت بزرگی« 
برای اســرائیل اســت.وی افزود: این نعمت بزرگ از طریق توافقاتی که در آینده منعقد می شــود، بیشتر خواهد شد.الپید در ادامه ایران را تهدید شماره یک برای 
اسرائیل دانست و گفت ارتش اسرائیل تمام تالش خود را برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانمندی هسته ای انجام خواهد داد.نخست وزیر اسرائیل در ادامه 
کری خوانی هایش محورمقاومت را تهدید کرد و مدعی شد: »ما را آزمایش نکنید، اسرائیل از قدرت خود در برابر هر تهدید و دشمنی استفاده خواهد کرد.«الپید 
مدعی شد که »اسرائیل دنبال صلح است و دست خود را به سوی همه مردم خاورمیانه از جمله فلسطینی ها دراز می کند.«وی در ادامه خطاب به فلسطینی ها گفت: 

زمان آن فرا رسیده که بپذیرید ما اینجا را ترک نمی کنیم، پس الزم است بیاموزیم چطور می توانیم با هم زندگی کنیم.

 بودجه چند میلیاردی بن سلمان برای معامالت نظامی 
با رژیم صهیونیستی

الپید در نخستین سخنرانی خود از زمان آغاز به کار

  توافق های »ابراهیم« موهبت بزرگی 
برای ما است
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محققان آمریکایی در مطالعه اخیرشــان اظهار کرده اند تجزیه و تحلیل 
ژنوم به آنها اجازه می دهد تا بتوانند خطر ســقط خودبه خودی فرد در 
آینده را پیش بینی کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس تی دی،  سقط 
خودبه خودی، به از دست رفتن طبیعی محصول لقاح طی سه ماهه اول 
بارداری گویند. اخیرا محققان دانشــگاه راتگرز به منظور روشن کردن 
علت ژنتیکــی ناباروری زنان، فرایند توالی یابــی ژنومی را با روش های 
یادگیری ماشــین ترکیب کرده اند.براســاس تحقیقات دانشگاه راتگرز، 
تجزیــه و تحلیل تخصصی ژنوم یک زن ممکن اســت برای پیش بینی 
احتمــال تجربه یکی از رایج ترین اشــکال ســقط جنیــن در او مورد 
اســتفاده قرار گیرد.به گفته دانشمندان، این دانش می تواند به بیماران 
و پزشــکان کمک کند تا در مورد گزینه های باروری و اســتراتژی های 
درمان ناباروری خود بررسی دقیق تری داشته باشند.محققان آمریکایی 
در این مطالعــه از تکنیکی صحبت کردند کــه توالی یابی ژنومی را با 
روش های یادگیری ماشینی ترکیب می کند تا احتمال سقط جنین یک 
زن به دلیل آنئوپلوئیدی تخمک )egganeuploidy( را پیش بینی کند.در 
زیست شناســی، ژن شناسی و زیست فناوری به اندامگان یا یاخته ای که 
یک یا چند کروموزوم کمتر یا بیشــتر از تعداد معمول کروموزوم های 
گونه مربوط داشته باشد آنیوپلوئید یا آنوپلوئید )aneuploid( می گویند.

ناباروری یک وضعیت جدی سالمت باروری است که حدود ۱۲ درصد 
از زنان در ســنین باروری را در ایاالت متحده تحت تاثیر قرار می دهد. 
آنیوپلوئیدی در تخمک های انسان باعث سقط خود به خودی زودرس و 

شکست لقاح مصنوعی)IVF( می شود.

دانشــمندان می گویند روش ویرایش ژن ایمن تر موســوم به »کریسپر 
نرم« می تواند نرخ موفقیت ۷۰ درصدی را تنها با یک شــکاف ســاده 
و بی ضرر در یکی از دو رشــته ی دی ان ای به همراه داشــته باشــد.به 
گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، ۱۰ ســال پیش در چنین روزهایی، 
»جنیفر دودنا« و همکارانش نتایج آزمایشــی روی ژن های باکتریایی را 
با عنوان »اندونوکلئاز DNA دوگانه قابل برنامه ریزی با هدایت RNA در 
ایمنی باکتریایی ســازگار« منتشــر کردند که این کشف منجر به نوع 
 )CRISPR(»جدیدی از ویرایش ژنوم شــد که اکنون به عنوان »کریسپر
 )CRISPR-Cas۹(»۹شناخته می شود.بدین ترتیب، روش »کریسپر-کس
که مخفف خوشــه های تکرارشونده کوتاه پالیندرومی با فاصله منظم و 
پروتئین ۹ مرتبط با کریسپر اســت، ویرایش سریع ژنوم را امکان پذیر 
می کند.این روش در طول دهه گذشــته، چشم انداز بیماری های مورد 
مطالعه را به شدت تغییر داده است. پزشکان از »کریسپر« برای ویرایش 
ژن هایی که موجب بیماری های ارثی می شــوند، استفاده می کنند و از 
زمانی که زیست شناسان سرطان متوجه شدند که تغییرات در دی ان ای 
موجب ســرطان می شــود، از این روش برای اصالح ایــن تغییرات با 
دستکاری دی ان ای اســتفاده می کنند.از زمانی که دانشمندان متوجه 
شــدند که تغییرات در دی ان ای باعث سرطان می شود، به دنبال راهی 
آســان برای اصالح این تغییرات با دستکاری دی ان ای افتاده اند.اکنون 
گروهی از زیست شناســان دانشگاه »کالیفرنیا ســن دیگو« که شامل 
»سیتارا روی« محقق فوق دکترا، »آنابل گیچارد« متخصص و پروفسور 
»اتان بیر« می شود، یک رویکرد جدید و ایمن تر را با استفاده از ماشین 

آالت طبیعی ترمیم دی ان ای توصیف کرده اند.

پیش بینی سقط جنین با تجزیه و 
تحلیل ژنوم

موفقیت 70 درصدی »کریسپر 
نرم« با یک تک بُرش

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خانه روستایی تخریب شده یک مرد افغانستانی در اثر زلزله در ایالت 
"خوست" افغانستان/ رویترز

BAW یوانبائو؛ خودروی الکتریکی 5 هزار دالری از چین!
شرکت چینی BAW از خودروی کوچک و الکتریکی یوانبائو برای بازار داخلی این کشور رونمایی کرد. یوانبائو قرار است با محصول محبوب 
این روزهای بازار یعنی وولینگ هونگ گوانگ مینی الکتریکی و همچنین چری QQ آیس کریم و دانگ فنگ مینی الکتریکی رقابت کند.
طراحی این خودرو کاماًل آشنا به نظر می رسد و تالش های زیادی برای کپی کردن از رقبای محبوب داشته است. از جمله ویژگی های 
بصری یوانبائو می توان به تناسبات دو جعبه ای بدنه، چراغ های مربعی، رینگ های ۱۳ اینچی و خطوط مشابه بدنه با دیگر رقبا اشاره کرد. 
رنگ های جالبی نیز برای این خودرو ارائه می شوند تا خانم های جوان که هدف اصلی سازنده هستند به این خودرو جذب شوند. گفته 
می شود واژه یوانبائو در زبان چینی به نوعی از شمش های طال و نقره ای اشاره دارد که توسط خانواده سلطنتی مورد استفاده قرار گرفته 
و نماد قدرت و ثروت است. یوانبائو طول/عرض/ارتفاع به ترتیب ۱۵۸۵/۱۴۹۸/۳۱۶۲ میلی متری دارد و فاصله بین محوری آن به ۲۰۵۰ 
میلی متر می رسد. این خودرو اندکی بزرگ تر از رقبای خود بوده اما ارتفاع کمتری دارد.در داخل کابین شاهد کاکپیت کاماًل دیجیتالی 
خواهید بود که از دو نمایشگر ۱۰.۲۵ اینچی در یک پانل ایستاده ساده تشکیل شده اند. داشبورد مینی مالیستی خودرو هم از ورودی های 

هوای مرتبط به هم، عناصر همرنگ بدنه و فضای ذخیره ای بجای جعبه داشبورد سود می برد. 

توتی: آمدن رونالدو به رم را باور نمی کنم
اسطوره تیم فوتبال رم عقیده دارد رم با شرایط فعلی که دارد نمی تواند فوق ستاره ای چون رونالدو را جذب کند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از فوتبال ایتالیا، منچستر یونایتد فصل ناامید کننده ای را تجربه کرد. شیاطین سرخ با وجود جذب ستاره های مثل کریستیانو رونالدو، 
رافائل واران و سانچو توانایی رقابت با لیورپول و منچستر سیتی را نداشتند و حتی اخراج سولسشایر و آمدن سرمربی آلمانی باعث نشد 
که تیم از بحران خارج شود.طبق اعالم روزنامه تایمز و دیگر رسانه های انگلیسی، کریستیانو رونالدو از وضعیت و آینده تیم راضی نیست 
و درخواست جدایی در تابستان سال جاری را داده است. فرانچسکو توتی تایید کرد که آمدن پائولو دیباال به رم ممکن بود، اما هرگز باور 
نمی کند کریستیانو رونالدو را در پیراهن جالوروسی ببیند. برنده جام جهانی ۲۰۰۶ مستقیماً درگیر مذاکرات برای آوردن دیباال به رم شده 
بود که این اتفاق رخ نداد. فکر می کنم که او راهی اینتر می شود. تکنیک این بازیکن و قدرت بدنی باالی لوکاکو تفاوت را در اینتر رقم 
خواهد زد و این تیم را قوی تر از قبل خواهد کرد. هر مربی آرزو دارد که چنین زوجی را در خط حمله خود داشته باشد.توتی به اسکای 
اسپورت ایتالیا گفت: خرید دیباال ممکن بود، بسیار ممکن بود. با این حال، اتفاقات دیگری در آن زمان رخ داد و خرید این بازیکن منتفی 
شد. او به تیم دیگری خواهد رفت، راستش نمی دانم کجا اما امیدوار بودم که بتواند به رم بیاید. صادقانه بگویم، من هرگز باور نمی کنم.

ات قلندر نشوی راه نیابی هب نجات
رد سیاهی شو، ارگ می طلبی آب حیات

موی بتراش و کفن ساز تنت را از موی
ات ردین رعهص نگردی تو بهر مویی مات

هب یلک ره دو جهان را یله کن، ات چو یالن
انم رمدیت ربآید ز میان رعصات

کفش و دستار بینداز و تهی کن رس و اپی

ات چو ایشان همه تن رگدی اندر رحکات
این رگوهند همه رتک رعض رکده و باز

همچو جوره شده از نور یقین زنده هب ذات

پیشنهاد

چهره روز

پی یر و لوسی
کتــاب پی یر و لوســی رمانــی کوتاه از رومــن روالن 
نویســنده مشهور فرانسوی اســت که معموال او را با دو 
کتاب برجسته ژان کریستف و جان شیفته می شناسند. 
کتاب حاضر اما با وجود اینکه تنها ۱۰۳ صفحه دارد اما 
یکی از تاثیرگذارترین رمان های این نویســنده به شمار 
می آید.رومــن روالن در ســال ۱۹۱۵ موفق به دریافت 
جایزه نوبل شــد و موسسه نوبل دلیل اعطای این جایزه 
را چنین عنوان می کند: »به خاطر احترام به آرمانگرایی 
آثار ادبی او و همدردی و عشــق به حقیقت در توصیف 
اشکال مختلف انسان ها.« بنابراین با توجه به این تعریف 
می توانید حدس بزنید درون مایه کتاب پی یر و لوسی از 
چه قرار است.در جایی از کتاب پی یر خطاب به لوسی از 
شغل مادرش می پرسد و لوسی در جواب می گوید که او در کارخانه مهمات و اسلحه سازی کار می کند. 
این جواب پیر را دچار بهت و حیرت می کند که مگر می شود انسانی برای کشتن همنوع خود گلوله و 
اسلحه بســازد و جوابی که داده می شود این است: انسان برای زنده ماندن و ادامه حیاتش به هرکاری 
دست می زند. این همان خود جنگ است که در باطن پوچی محض است ولی انسانی که مجبور باشد، 
برای زنده ماندنش جان کســی را هم می گیرد. در قسمتی از کتاب لوسی در این باره چنین توضیحی 
می دهد:زندگی آســان نیست. اول از همه اینکه باید غذا خورد، و هر روز باید غذا خورد. شب باید شام 
خورد. فردایش هم باید از نو غذا خورد. و بعد اینکه باید چیزی هم به تن کرد. تمام بدن را باید پوشاند، 
تن را، سر را، دست و پا را. این از لباس! بعد، برای همه این ها باید پول پرداخت. برای همه چیز. زندگی 
یعنی پول پرداختن.شاید در این کتاب خیلی به بورژواها نقبی زده نشده ولی همچنان در کتاب آن ها 

مغرور و متظاهر و فخرفروش معرفی می شوند و دارای تزهایی پوچ و توخالی هستند. 

ارِنست ِهمینگوی
ارنِست میلر ِهمینگوی )زاده ۲۱ ژوئیه ۱۸۹۹ – درگذشته 
۲ ژوئیه ۱۹۶۱( از نویســندگان برجستهٔ معاصر ایاالت 
متحــده آمریکا و برندهٔ جایــزه نوبل ادبیات بــود. او از 
پایه گذاران یکــی از تأثیرگذارترین انواع ادبی، موســوم 
به »وقایع نگاری ادبی« شــناخته می شود.قدرت بیان و 
زبردستی همینگوی در توصیف شخصیت های داستانی 
بــه گونه ای بود که او را پدر ادبیــات مدرن لقب داده اند. 
ارنست همینگوی در ۲۱ ژوئیه ۱۸۹۹ در اوک پارک ایالت 
ایلینوی متولد شد. پدرش کالرنس یک پزشک و مادرش 
گریس معلم پیانو و آواز بود. ارنست تابستان ها را به همراه 
خانواده اش که در شــمال میشــیگان به سر می برد و در 
همان جا بود که او متوّجه عالقه شدید خود به ماهیگیری 
شــد.او پس از اتمام دورهٔ دبیرســتان، در ســال ۱۹۱۷ برای مّدتی در کانزاس سیتی به عنوان گزارشگر 
گاهنامهٔ استار مشغول به کار شد. در جنگ جهانی اول او داوطلب خدمت در ارتش شد اّما ضعف بینایی او 
را از این کار بازداشت در عوض به عنوان رانندهٔ آمبوالنس صلیب سرخ در نزدیکی جبهه ایتالیا به خدمت 
گرفته شد. در ۸ ژوئیه ۱۹۱۸ مجروح شد و ماه ها در بیمارستان بستری بود.در بازگشتش به ایالت متحده 
مردم شهر و محله اش در اوک پارک از او مانند قهرمانان استقبال کردند. ارنست کار خبرنگاری را از سر 
گرفت. در پاریس ارنست برای تورنتو استار مشغول به کار شد. آن ها همچنان برای گذران زندگی از سهم 
ارث پدری هدلی اســتفاده می کردند و ارنست به کار داستان نویسی نیز می پرداخت. طّی همین دوران 
یعنی بین ســال های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۶ بود که او در مقام یک نویسنده به شهرت رسید.سبک ویژهٔ او در 
نوشتن او را نویسنده ای بی همتا و بسیار تأثیرگذار کرده بود. در سال ۱۹۲۵ نخستین رشته داستان های 

کوتاهش، در زمانهٔ ما، منتشر شد که به خوبی گویای سبک خاص او بود.

سینما

»جــو تــارکل« بازیگــر آمریکایــی فیلم هایــی چون 
»درخشش« و »بلید رانر« در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر، »جو تارکل« 
عالوه بر بازی در فیلم معروف »درخشــش« در دو فیلم 
»کشــتن« )۱۹۵۶( و »مسیر افتخار«  )۱۹۵۷( از دیگر 
ســاخته های »اســتنلی کوبریــک« نقش آفرینی کرده 
اســت.»کوبریک« اولین بار »تــارکل« را در فیلم »مرد 
دیوانه« )۱۹۵۳( دید و به این بازیگر گفته: »فیلم بسیار 
بدی بود اما من از تو و کاری که انجام دادی خوشم آمد 
و به همین دلیل گفتم، باید زمانی تو را استخدام کنم«.
پس از نقش کوچک »جو تارکل« در فیلم »کشــتن«، 
»کوبریک« این بازیگر را که در آن زمان ۳۰ ساله بود، به 
عنوان یکی از سه سربازی انتخاب کرد که در یک حمله شکست خورده در جنگ جهانی اول در فیلم 
کالسیک »مسیر افتخار« با بازی »کرک داگالس« به عنوان »قربانی« مورد استفاده قرار گرفتند. او در 
همکاری بعدی با »کوبریک« در فیلم معروف »درخشــش« در سال ۱۹۸۰ همبازی »جک نیکلسون« 
شــد.»تارکل« در ســال ۲۰۱۴ در مصاحبه ای درباره تجربه همکاری با »اســتنلی کوبریک« در فیلم 
»درخشش« عنوان کرده بود: »گرچه در مجموع در این فیلم ۹۶ کلمه دیالوگ داشتم اما کوبریک در پی 
یک تصویر بی نقص بود و تمرین های من برای این نقش شش هفته به طول انجامید و یک روز از ساعت 
۹ صبح تا ۱۰ و نیم شب در صحنه فیلمبرداری حاضر بودم«.به لطف حضور فیلم »درخشش«، »ریدلی 
اسکات« نیز از »جو تارکل« در نقش دکتر »الدون« در فیلم »بلید رانز« )۱۹۸۲( استفاده کرد.»شمشیر 
در صحرا )۱۹۴۹(، »ترغیب دوســتانه« )۱۹۵۶(، »گربه های جهنمی نیروی دریایی« )۱۹۵۷(، »جین 
ایگلز« )۱۹۵۷(، »وارالک« )۱۹۵۹(، »تازه به دوران رسیده ها« )۱۹۶۴( و »کشتار روز ولنتاین« )۱۹۶۷(.

درگذشت یک بازیگر در 94 سالگی
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